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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

§ 1. Defmitie
1. De term rangregeling dekt twee begrippen: enerzijds de verdeling van
gelden tussen de schuldeisers van een schuldenaar naar evenredigheid van
hun vordering, tenzij er onder hen wettige redenen van voorrang bestaan
(artikel 8, infine, Hyp.W.), en anderzijds de procedure welke gevolgd
moet worden wanneer men de verdeling daadwerkelijk uitvoert. Ret
gerechtelijk wetboek gebruikt de term rangregeling in de beide betekenissen(l ).
Zonder het aspect van de verdeling van de gelden uit het oog te verliezen,
kan de volgende definitie vooropgesteld worden: de rangregeling is de
procedure waarbij de rangregeling en/of de verdeling m.b.t. de verkoopprijs van een onroerend goed onder de schuldeisers, wiens schuld in
aanmerking moet en kan genomen worden, door diezelfde schuldeisers
aanvaard wordt of hen wordt opgelegd(2).

§ 2. Aard van de procedure
2. De rangregeling is ookeen procedure. Men vindt de stelling terug dat
de rangregeling steeds en vim het begin af gerechtelijk is(3). Dit is een

(1) Vergelijkde term van dee! V, titel ill, hoofdstuk Vill, waarrnee de procedure bedoeld wordt, en
de term in art. 1643, lid 1, Ger.W., waarrnee men de verde1ing aanduidt.
(2) ENGELS, C., Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende rangregeling,
Antwerpen, 1981, nr. 560, 362 (hieronder verder geciteerd als: ENGELS); zie ook de verschillende
definities op biz. 361, voetnoot 1.
(3) Beslagr. Antwerpen, 16 november 1972, R.W., 1973-74, 659; DE LEVAL, G., ,L'ordre" ,Rev.
Not. B., 1982, nr. 2, 64-65 (hieronderverder geciteerd als: DELEvAL), die zich ten onrechte op VAN
REEPINGHEN steunt. Deze laatste voorziet trouwens de dubbele aard van deze procedure zoals dit hier
uiteengezet wordt (VAN REEPINGHEN, Ch., Verslag van de H eer Charles van Reepinghen, Koninklijke
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weinig genuanceerde stellingname. De rangregeling is een procedure van
verdeling. M. b.t. de verdelingsprocedures geldt altijd hetzelfde principe:
men kan alles minnelijk verdelen, maar men moet alles gerechtelijk
regelen. D.w.z. dat de partijen altijd, meer speciaal wat deze procedure
betreft, vrijwillig tot verdeling kunnen overgaan en vrijwillig de doorhaling van de bezwarende in- en overschrijvingen kunnen toestaan. Eenmaal
dat deze eensgezindheid zoek raakt of een akkoord onmogelijk blijkt, is
men verplicht de in de wet uitgestippelde procedure te volgen. De aanleiding daartoe is het maken van opmerkingen op het proces-verbaal dat de
notaris heeft op gesteld (art. 1644, lid 3, Ger. W.).
3. De vraag stelt zich of er nog sprake kan zijn van een rangregeling
wanneer er slechts een schuldeiser is.
In de rechtsleer wordt deze feitelijke situatie als een moeilijkheid aangezien. De oorsprong daarvan is een tekst van Donnay (4) : ,La procedure de
l'ordre n'a pas de raison d'etre lorsqu'il ne se presente qu'un seul
creancier''.
,L'adjudicataire qui rencontrerait dans ce cas des difficultes pour obtenir
mainlevee des inscriptions existantes et des transcriptions de commandement ou_de_ saisie_n~aurait_d'autre_ressourc_e_ que_de faire_citerJes creanciers
inscrits ou qui ont fait proceder aux transcriptions''.
Wanneer Donnay dit schrijft, steunt hij zich letterlijk op Genin (5). Donnay verliest echter twee zaken uit het oog. Vooreerst was de procedure van
de rangregeling v66r de wet van 10 oktober 1967 helemaal anders, en
vervolgens impliceert dergelijke redenering een zuiveringsprocedure na
een openbare verkoping. De huidige wetgeving wijkt volledig van deze
zienswijze af. Indien er slechts een schuldeiser is zal er geen rangregeling
zijn, doch wei een verdeling tussen de schuldeiser en de beslagene zo er
een saldo is. In de veronderstelling dat de beslagene niet vrijwillig toe-

Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, Uitgave van het Belgisch Staatsblad, als: Parlementaire Bescheiden Senaat, zitting 1963-1964, 60: Ontwerp van wet tot uitvoering van het
Gerechtelijk Wetboek, genummerd van 1 tot 449, 352; hieronder verder geciteerd als: V ANREEPINGHEN).
(4) DONNA¥, M., , ,Procedure de l'ordre apres saisie-execution immobiliere ou toute vente d'immeubles emportant de plein droit delegation du prix aux creanciers inscrits'', Rec. Gen. Enr. Not., 1969,
21280, nr. 11 (hieronder verder geciteerd als: DONNAY); deze stelling word! eveneens overgenomen
door: BAUGNIET, J., LAINE, F., DEBRUYN, E., en MAHIEU, G., De l'ordre, in Repertoire Notarial,
dee! Xill, -Procedure Notariale, Livre IV, Titre V, Brussel, 1976, nr. 163, 65 (hieronder verder
geciteerd als: BAUGNIET).
(5) GENIN, E., Hypotheques et privileges immobiliers, in R.P.D.B., dee! VI, Brussel-Paris, 1950,
nr. 3153 (hieronder verder geciteerd als: GENIN, R.P.D.B.); zie ook GENIN, E. (t), Mise ajour par
PoNCELET, R., et GENIN, A., Traifl! des hypotheques et de la transcription, Brussel, 1980, nr. 3153
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stemt in de doorhaling van bet voorrecht van de onbetaalde verkoper, zal
de koper gebruik maken- want bet is voor hem bet enige rniddel-, van
de mogelijkheid hem geboden door bet notarieel getuigschrift, dat afgeleverd wordt overeenkomstig artikel1653 Ger.W.(6).

§ 3o Draagwijdte van artikel 1564 GeroW o
A.

TOEPASSINGSGEBIED

4o Een dikwijls vergeten wettekst is artikel1564 Ger.W. Op een nogal
bondige en algemene wijze bepaalt dit artikel dat de bepalingen van de
procedure van de rangregeling, vervat in artikel1639 tot 1653 Ger.W.,
van toepassing zijn op de rangregeling, geopend na een verkoop die van
rechtswege overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschreven
schuldeisers medebrengt.
De vraag is dus te weten welke de verkopen zijn die van rechtswege
overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers
meebrengen. Volgens De Page en Dekkers zijn dit de verkopen die
zuivering meebrengen (7).
De rangregeling veronderstelt normalerwijze de zuivering van de voorrechten en de hypotheken, want bet is nodig, opdat er een verdeling van de
prijs van de verkoop tussen de schuldeisers tot stand zou komen, dat er
zich vooraf een recht op de prijs in de plaats heeft gesteld van bet zakelijk
recht dat zij op bet onroerend goed bezaten (8). Dit recht volgt op bet
hypotheekrecht; bet komt in de plaats; bet vervangt bet hypotheekrecht.
Dit recht is de overwijzing op de prijs ten behoeve van de ingeschreven
schuldeisers.
B.

0PSOMMING VAN DE VERKOPEN DIE ONDER TOEPASSING VAN ARTIKEL 1564
GER.W. V ALLEN

1. De gedwongen verkopen

5o Om bet gedwongen of bet vrijwillig karakter van een verkoop te
beoordelen dient men te kijken naar de finaliteit van de juridische handeling die de verkoop als dusdanig inhoudt. In algemene bewoordingen
kan gesteld worden dat de vrijwillige verkoop de omzetting van bet

(6) ENGELS, o.c., nr. 625; DELEVAL, o.c., nr. 3.
(7) DE PAGE, H., en DEKKERS, R., Traite eltimentaire de droit civil, deel VII, Les suretes, Brussel,
1957, nr. 847.
(8) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 3139.
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onroerend goed in geld tot doel heeft met het oog op de verwezenlijking
van een vrijwillig gekozen doelstelling, terwijl de gedwongen verkoop de
omzetting tot doel heeft met het oog op het nakomen van de schulden. In
het eerste geval zal de rechtbank, in voorkomend geval, tussenkomen
omdat de wetgever geoordeeld heeft dat bepaalde personen en belangen
beschermd dienen te worden, terwijl in het tweede geval de rechtbank
moet tussenkomen omdat de eigenaar gedwongen werd zijn beschikkingsbevoegdheid af te staan(9).
Het is in die optiek dat de gedwongen verkopen hieronder behandeld
worden.

a. Toewijzing na uitvoerend beslag op onroerend goed
6. Het gerechtelijk wetboek bepaalt uitdrukkelijk in artikel 1582 dat de
door de benoemde notaris opgemaakte verkoopsvoorwaarden overwijzing
van de prijs aan de ingeschreven schuldeisers en aan de schuldeisers die
een bevel hebben doen overschrijven, bevatten(lO).
Volgens Baugniet, De Bruyn, Laine en Mahieu zou het principe van de
overwijzing van de prijs voortvloeien uit artikel 1639 Ger.W. (11). Deze
zienswijze kan niet bijgetreden worden. Het is artikel 1654 Ger.W. dat
het toepassingsprincipe vooropstelt: daar wordt bepaald in welke gevallen
de procedure van de rangregeling toegepast moet worden. Artikel 1639
Ger. W. bepaalt vanaf welke juridische handeling de overwijzing van de
prijs plaats heeft ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers. Deze
juridische handeling is de definitieve toewijzing van het onroerend goed.

b. Toewijzing na rouwkoop
7. Wanneer een onroerend goed na rouwkoop openbaar verkocht wordtin
een gedwongen verkoopprocedure, zijn de artikelen 1600 e.v. Ger.W.
van toepassing. In een dergelijk geval is er van rechtswege zuivering en
dient de procedure van rangregeling gevolgd te worden. Dit zal het geval
zijn w~mneer de koper de kosten, waarvan sprake in artikel 1585 Ger. W.,
niet betaalt, de koopsom niet vereffent, de buitengewone kosten van
vervolging niet kwijt, of bepaalde voorwaarden die de verbintenis van de
verkoop raken niet nakomt en/of niet uitvoert(12).
Dat de procedure van rangregeling in een dergelijk geval gevolgd moet

(9)
3.

ENGELS,

C., ,Artikelll93bis enter Ger.W.: rangregeling ofzuivering?", T. Not., 1982, nr. 3,

(IO) Zie in dat verband ook: ENGELS, o.c., nr. 293, en voor de ontleding van het begrip van de
overwijzing op de prijs: nr. 565 e.v.
(ll) BAUGNIET, o.c., nr. 22.
(12) Zie voor de volledige behandeling van de rouwkoop: ENGELS, o.c., nr. 407 e.v.
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worden, vloeit voort uit het feit dat artikel 1605 Ger.W. naar de regels
inzake uitvoerend beslag op onroerend goed verwijst. In deze laatste
procedure bevat artikel 1582, lid 1, Ger. W. uitdrukkelijkhetprincipe van
de overwijzing van de prijs aan de ingeschreven schuldeisers en aan de
schuldeisers die een bevel hebben doen overschrijven.
c. De verkoop na faillissement

8. Het betreft de verkopen na faillissement, die vervolgd worden ten
verzoeke van de curator op de wijze en in de vormen zoals voorzien in
Deel N, Boek IV, Hoofdstuk N van het gerechtelijk wetboek.
De verkoop kan geschieden, hetzij bij openbare verkoping (art. 1190 en
1193 Ger.W.), hetzij uit de hand (art. 1190 en 1193ter Ger.W.). Uit
artikel 550 Faill.W. blijkt duidelijk dat na de verkoop van het onroerend
goed de procedure van de rangregeling gevolgd moet worden. De wet van
18 februari 1981 (B.S., 28 februari 1981) heeft de verkoop uit de hand
toegelaten; daarop wordt hieronder verder ingegaan na de behandeling
van de openbare verkoping.

9. De openbare verkoping - Bij toepassing van artikel 550 Faill.W.
staat het zonder twijfel vast dat de procedure van de rangregeling gevolgd
moet worden: deze verkoping houdt van rechtswege zuivering in van het
onroerend goed. De reden ervan is niet omdat de schuldeisers tot de
openbare verkoping geroepen zouden worden noch omdat de verkoping in
het openbaar geschiedt, maar wel omdat het een gedwongen verkoop
betreft.
Wil opmerken dat in een openbare verkoping na faillissement artikel 1326
Ger. W. niet van toepassing is, aangezien dat artikel de vrijwillige
openbare verkopingen behelst ( 13).

10. Verkoop uit de hand ( 14)- Bepaalde auteurs stellen dat wanneer een
verkoop na faillissement uit de hand geschiedt er geen zuivering van
rechtswege is en de procedure van rangregeling bijgevolg niet van toepassing is(15). De zuivering van rechtswege zou slechts mogelijk zijn wan(13) ENGELS, C., ,De betekeningen die de notaris moet Iaten uitvoeren naar aanleiding van de
verkoping van een onroerend goed, dat tot een failliete boedel behoort", T. Not., 1981, nr. 19 e.v.,
233 e.v.
(14) Deze problematiek werd uitvoerig behandeld in: ENGELS, C., ,Artikel 1193bis enter Ger. W.:
rangregeling of zuivering?", o.c.
(15) W ATELET, P., ,Du nouveau dans les ventes appartenant ades mineurs ou dependant d'unemasse
faillie",Rev.Not.B., 1981, 123,maarvooralnr. 10, 127;DEVRoE,J., ,Degerechtelijkeverkopen
(uit de hand en openbare) en de proceduur van de zuivering (purge)", T. Not., 1981, 290, maarvooral
nr. 6, 295; WERDEFROY, F., C.S.W./C.E.L., dossier nr. 4036-4037, bijlageNotarius, 1979, 18-19,
PL 78-3.
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neer er overwijzing is op de prijs. Opdat dit mogelijk zou zijn moet aan een
dubbele vereiste voldaan worden: de openbare verkoping en het medegaande recht van hoger bod enerzijds, en de betekening van de schuldeisers anderzijds.
11. De eerste modaliteit is de openbare verkoping. Er is sprake van
openbare verkoping in het uitvoerend beslag op onroerend goed (art. 1580
e.v. Ger.W.) en ingeval van rouwkoop (art. 1600 e.v. Ger.W.). Dit is
echter sedert de wet van 18 februari 1981 niet helemaal meer het geval
voor de verkoop van een onroerend goed dat tot een failliete boedel
behoort. De wetgever van 18 februari 1981 heeft wei de vorm van de
verkoop gewijzigd maar niet de aard of het karakter ervan. Het is niet
omdat men nu een onroerend goed dat tot een failliete boedel behoort uit
de hand kan verkopen dat men daarom het gedwongen karakter en de
finaliteit van die verkoop wijzigt. Men moet voor ogen houden dat de wet
van 18 februari 1981 in wezen een economische wet is, die echter het
wezen en de aard van deze verkopen niet wijzigt, enkel de uitvoeringsmodaliteiten. Met betrekking tot deze vereiste dient beslist te worden dat deze
geen absoluut geldende voorwaarde is voor de overwijzing van de prijs in
de rangregeling.De tweede modaliteit die aan de ged wongen verkoop verbonden zou zijn is
de verwittiging van de schuldeisers. Dit gaat op voor het uitvoerend be slag
op onroerend goed (art. 1582 en 1594 Ger.W.) en voorderouwkoop, voor
zover de procedure als voorzien in artikel 1600 e.v. Ger.W. gevolgd
wordt. Wat betreft het faillissement is dit echter helemaal niet zo, zelfs in
de openbare verkoping(13).
Hetgeen betekent dat deze modaliteit niet weerhouden kan worden als
essentieel voor de overwijzing op de prijs, tenzij de wetgever een desbetreffende uniforme regeling zou uitvaardigen.

12. Men kan zich trouwens de vraag stellen of - met het oog op de
verkoop uit de hand van een onroerend goed dat tot een failliete boedel
behoort - , ondanks het feit dat de schuldeisers bij de verkoop niet
opgeroepen worden, zij helemaal niet tussenkomen.
Artikel 1193ter, lid 3, Ger.W. bepaalt uitdrukkelijk dat de ingeschreven
hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers gehoordmoeten worden, ofbij
gerechtsbriefbehoorlijk opgeroepen worden. Die schuldeisers hebben het
recht, en het middel, hun zienswijze aan de rechtbank van koophandel
kenbaar te maken. De rechtbank verleent de machtiging indien twee
voorwaarden vervuld zijn: het belang van de gefailleerde massa moet
418

zulks vereisen en er moet een eensluidend advies zijn van de rechtercommissaris (art. l193ter, lid 4, Ger. W.).
De voorbereidende werkzaamheden vermelden in dat verband echter niets
over een verdere interpretatie of een zienswijze van de wetgever. Het is
echter zeker dat de rechtbank slechts machtiging kan verlenen indien die
twee voorwaarden vervuld zijn. Het ,belang van de massa" is een
feitenkwestie die de rechtbank soeverein apprecieert. Het eensluidend
advies van de rechter-commissaris is een objectief waarneembaar feit.
13. De oproeping en het horen van de bevoorrechte en de hypothecaire
schuldeisers doet bovendien een belangrijke vraag reizen: kunnen zij een
hoger bod doen? Deze vraag moet bevestigend beantwoord worden ( 16).
De rechtbank is gehouden een hogere verkoopprijs te aanvaarden, aangezien dit in het belang van de gefailleerde mass a is. Maar ze kan de verkoop
niet akteren: de wet spreekt immers van het verlenen van een machtiging
tot verkoop, en bovendien is dit een rechtshandeling die principieel niet tot
de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoort ( 17).
In het geval van een hoger bod, dat door een bevoorrechte of hypothecaire
schuldeiser gedaan wordt is de rechtbank gehouden dit als een miniinum-verkoopprijs voorop te stellen.
Er dringt zich in dat verband een bijkomende vraag op die de zuiveringsprocedure betreft. Zou een schuldeiser die opgeroepen werd gerechtigd
zijn nadien nog een zuiveringsprocedure te vorderen omdat hij op grond
van arti~ell15, 2°, Hyp.W. een hoger bod van minstens een/twintigste
van de hoofdprijs en de lasten wenst te doen? Dit moet ontkennend
beantwoord worden om twee redenen.
Vooreerst kan de zuiveringsprocedure in een dergelijk geval niet toegepast
worden. Het gaat immers om een gedwongen verkoop en niet om een
vrijwillige. Vervolgens stelt zich de vraag naar het nut en de zin van de
oproeping van de schuldeisers overeenkomstig artikel 1193ter, lid 3,
Ger.W. Het is op dat ogenblik dat zij hun hoger bod kenbaar moeten
maken, niet daarna. In een procedure van uitvoerend beslag krijgen zij ook
eenmaal dat recht: niet meer nadat de verkoping definitief geworden is.
Nadat de rechtbank van koophandel zijn machtiging verleend heeft, dient
de verkoop te geschieden volgens het door de rechtbank goedgekeurd
antwerp.
(16) Zie in dezelfde zin: RENS, J .L., ,Bepaalde gerechtelijke verkopen uit de hand", T. Not., 1981,
nr. 5,c), l39;Anders: DEVROE, J., o.c., 295, nr. 7.
(17) Enkel de notaris is daarvoor bevoegd. Voor een daad van willige rechtsmacht zie art. I, lid 1,
W. 25 V entose jaar XI, op bet notarisambt; zie voor de openbare verkoping art. 1, lid 2, van dezelfde
wet.
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d. De onteigening ten algemene nutte

14. Net zoals de verkopen na faillissement zijn de onteigeningen ten
algemene nutte gedwongen verkopen. Terzake dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen het vonnis van onteigening ten algemene nutte
en de verkoop uit de hand van een onroerend goed onderworpen aan
onteigening.
1) H et vonnis van onteigening ten algemene nutte

15. Overeenkomstig de artikelen 20 tot 22 van de wet van 17 april1835,
op de onteigening ten algemene nutte, zoals gewijzigd bij wet van 27 mei
1980, worden door de overschrijving van het vonnis van onteigening de
rechten die de hypothecaire schuldeisers hadden op het onroerend goed,
overgedragen op de prijs van de onteigening(18). Ingevolge de overwijzing op de prijs is de procedure van rangregeling van toepassing.
2) De verkoop uit de hand van een onroerend goed onderworpen aan onteigening

16. Algemeen wordt aanvaard dat de principes die de onteigening ten
algemene nutte door vonnis beheersen niet van toepassing zijn bij vrijwillige overdrachten, zelfs indien deze zouden geschieden met tussenkomst
van de comites tot aankoop. Dergelijke overdrachten zouden onderworpen zijn aan de regels van het gemeen recht (19).
Deze zienswijze doet tach verschillende interpretatiemoeilijkheden rijzen. Indien men niet aanvaardt dat dergelijke vrijwillige overdracht het
aldus verworven onroerend goed van alle voorrechten en hypotheken
zuivert, zelfs wanneer dit onroerend goed begrepen is in een onteigeningsplan dat in een decreet van algemeen nut bekrachtigd werd, is de
toestand die daaruit voortvloeit niettemin abnormaal. V anaf het ogenblik
dat een goed hetzij door een uitdrukkelijke, hetzij door een impliciete (21)
beslissing van de bevoegde overheid wordt bestemd tot het gebruik van
allen, zonder onderscheid naar de persoon (20), behoort datzelfde goed tot
het openbaar domein. Het openbaar domein is echter onvervreemdbaar,

(18) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 2848.
(19) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 2959; GENINII, nr. 2959; BAUGNIET, o.c., nr. 28.
(20) Cass., 3 mei 1968,Arr. Cass., 1968, llOO;Pas., 1968, I, 1033;R.W., 1968-69, 409;J.T.,
1968, 454;R.C.J.B ., 1969, 5, met nootMAST, A.; zie in dezelfde zin: Rb. leper, 24 februari 1960,
R. W., 1959-60, 1856; Vred. Anderlecht, 13 september 1968,Pas., 1971, ill, 1, metnoot;Rec. Gen.
Enr. Not., 1972, 21564.
(21) Dit zal het geval zijn wanneer het goed zijn bestemming heeft gekregen door de beslissing er
bepaalde werken aan uit te voeren, en a fortiori, wanneer met deze werkeu een aanvang werd
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en kan niet met hypotheken bezwaard worden (22). Het voorrecht of de
hypotheek die in hoofde van de vorige eigenaar tot stand kwam is ondoeltreffend geworden: men kan de aan het voorrecht of de hypotheek
verbonden rechten niet meer uitoefenen. In een dergelijk geval zou het
bijgevolg uitgesloten zijn de hypothecaire zuivering overeenkomstig artikel 109 Hyp.W. toe te passen, aangezien deze procedure voor de ingeschreven schuldeiser het recht inhoudt de openbare verkoping van het
onroerend goed te vorderen (artikel 115 Hyp.W.)(23).
Zolang het aldus verworven goed geen deel uitmaakt van het publiek
domein, behoort het tot het privaat domein van de onteigende overheid en
kan alsdan in theorie de procedure van de zuivering gevolgd worden(24).
Alhoewel de goederen van het privaat domein in de handel zijn, dus voor
hypotheek vatbaar, kunnen deze goederen slechts vervreemd worden met
inachtneming van welbepaalde rechtsregels (25), want zij kunnen het
voorwerp niet uitmaken van een procedure van uitvoerend beslag op
onroerend goed.
De vraag rijst of de oplossing van het probleem niet ligt in het principe van
de overwijzing op de prijs, waardoor de procedure van de rangregeling
toepassing zou krijgen. Ook hier dient de nadruk gelegd te worden op het
gedwongen karakter van de verkoop aangezien de verwerving ten algemene nutte geschiedt. Dient men geen oog te hebben voor het feit dat de
Staat, overeenkomstig artikel 11 G. W., niemand van zijn eigendom kan
ontzetten dan tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling. Vooropstellen dat de Staat deze billijke schadeloosstelling bij een overdracht uit
de hand niet zou voorstellen, is beweren dat elke onteigehing ten algemene
nutte bij vonnis\dient te gebeuren.
e. Het behoud van monumenten en landschappen

17. De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en
landschappen (26), voorzag de overschrijving van het koninklijk besluit

(22) WIGNY, P., Droit Administratif, Brussel, 1953, nr. 302, 231; DERINE, R., VAN NESTE, F., en
VANDENBERGHE, H., Zakenrecht, Antwerpen, 1974, dee!! A, nr. 98, 185-191, en nr. 101, 194.
(23) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 2960; GENIN, o.c., nr. 2960.
(24) GENIN, R.P.D.B., o.c., ni. 2961; GENIN, o.c., nr. 2961.
(25) BAERT, K., ,De uitvoeringsimmuniteit van de publiekrechtelijke rechtspersonen", R. W.,
1976-77,2381, nr. 22.
(26) Voor de in het Nederlands taalgebied gelegen monumenten en stads- en dorpsgezichten is de wet
van 7 augustus 1931 opgeheven, met uitzondering van art. 2, lid 1, art. 4, lid 1 , art. 5, tot 11 en 16
tot 20 ingevolge decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten van de Nederlandse Cultuurgemeenschap; - zie voor het Franse taalgebied het decreet van
28 juni 1976 (decret de Ia Communaute culturelle frangaise modifiant Ia loi du 7 aoiit 1931 sur Ia
conservation des monuments et des sites); zie ook: VAN DEN BosscHE, A., , ,Monumenten, Landschappen en Stads- en Dorpsgezichten", T. Not., 1979, 65 e.v.
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waarbij tot rangschikking werd besloten van onroerende goederen waarvan het behoud in historisch, artistiek of wetenschappelijk opzicht van
nationaal belang werd geacht (art. 1 W. 7 augustus 1931). In dat geval
werd het goed of erf belast met een wettelijke erfdienstbaarheid tot
openbaar nut, en was overschrijving geboden. De aldus bij toepassing van
de wet van 7 augustus 1931, vervangen bij decreet van de Nederlandse
Cultuurgemeenschap van 13 juli 1972, genomen rangschikkingsbesluiten
behouden hun rechtskracht tot zij overeenkomstig het decreet van 3 maart
1976 van de cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap worden gewijzigd of opgeheven; en inmiddels gelden voor deze besluiten al
de gevolgen die het decreet van 3 maart 1976 verbindt aan de koninklijke
besluiten tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten
(art. 16, § 2, decreet 3 maart 1976 van de cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (27) (28).

18.. Het vestigen van deze erfdienstbaarheid dooft het voorrecht en/ of de
hypotheek niet die op het lijdend erf ingeschreven werden: deze blijven
bestaan. Teneinde evenwel de rechten van de bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers te vrijwaren, bepaalt artikel 9 Wet 7 augustus 1931
dat de rechten van deze schuldeisers overgaan op de vergoeding die, in dit
geval, riioet worden geconsigneerd, onvermindetd de techten 'ran deze
schuldeisers op het onroerend goed voor het saldo van hun vordering (29).
2. De vrijwillige verkopen
19. Met betrekking tot de vrijwillige verkopen dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen de verkopen, enerzijds, ten gevolge van dewelke de rangregeling wordt toegepast zonder zuiveringsprocedure, en
deze, anderzijds, waar, voorafgaand aan de rangregeling, de zuiveringsprocedure overeenkomstig artikel 109 e.v. Hyp.W. gevolgd moet worden.
De hoeksteen van dit onderscheid is artikel 1326 Ger.W. dat bepaalt dat

(27) Voor de Franse Cu1tuurgemeenschap behouden de overgeschreven konink:lijke besluiten
houdende beslissing van rangschikking hun uitwerking (W. 7 augustus 1931 en art. 3, § 8, en 4
decreet van 28 juni 1976 van de cu1tuurraad van de Franse Cultuurgemeenschap).
(28) Er dient eveneens gewezen te worden op het feit dat sedert het decreet van 3 maart 1976 van de
cultuurraad van de Nederlandse Cu1tuurgemeenschap de konink1ijke bes1uiten bijgehouden worden
door een Rijksdienst voor monumenten en 1andschapszorg, die voor elke gemeente een register
bijhoudt van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten (art. 10 decreet 3 maart 1976),
terwij1 voor de Franse Cu1tuurgemeenschap de konink1ijke bes1uiten betreffende het behoud van
monumenten en landschappen, genomen sinds het van kracht worden van het nieuwe decreet van
28 juni 1976, zoals voorheen overgeschreven worden op het bevoegde hypotheekkantoor (art. 3, § 8,
en 4 decreet 28 iuni 1976).
(29) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 221-227; GENIN, o.c., nr. 221-225.
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de vrijwillige openbare verkopingen vermeld in artikel 1621 Ger. W., ten
aanzien van de ingeschreven schuldeisers die op geldige wijze bij de
toewijzing zijn opgeroepen, niet onderworpen zijn aan de formaliteiten
van het hoger bod, bepaald bij artikel 115 W. 16 december 1851 (30).
a. De vrijwillige verkoop met zuiveringsprocedure voorafgaand aan de
rangregeling

20. Het betreft de procedure zoals geregeld in artikel 109 e.v. Hyp.W.
waardoor men aan de nieuwe eigenaar van een onroerend goed de mogelijkheid verleent om dat goed van aile voorrechten en hypotheken te
zuiveren (31), niettegenstaande de prijs onvoldoende is om aile ingeschreven schuldeisers te betalen. Deze procedure voorziet in de mogelijkheid
voor de nieuwe eigenaar om zijn aankoopprijs aan de ingeschreven
schuldeisers aan te bieden teneinde het door hem aangekochte goed te
zuiveren. De schuldeisers hebben de keuze tussen twee mogelijkheden:
aanvaarden of verwerpen.
Wanneer de schuldeisers het bod aanvaarden (hetzij uitdrukkelijk, hetzij
stilzwijgend wanneer ze niet tijdig en in de voorgeschreven vorm reageren), blijft de waarde van het onroerend goed onherroepelijk bepaald op de
prijs in het contract bedongen of door de nieuwe eigenaar opgegeven
(art. 116, lid 1 in fine, Hyp. W.). De inschrijvingen die niet in batige rang
komen ten opzichte van de prijs, worden doorgehaald voor het gedeelte
dat de prijs te hoven gaat, ingevolge de minnelijke of gerechtelijke
rangregeling, opgemaakt overeenkomstig de wetten op de rechtspleging
(art. 116, lid 2, Hyp.W.).
Indien de schuldeisers het bod verwerpen omdat zij menen dat de aangeboden prijs onvoldoende is, moeten zij vorderen dat het onroerend goed,
in openbare veiling verkocht wordt onder de voorwaarden gesteld in
artikel 115 Hyp.W. en de vormen zoals voorzien in artikel 1323 e.v.
Ger.W.

(30) Wil opmerken dat art. 1326 Ger.W. de wijze niet bepaalt hoe die schuldeisers rechtsgeldig
opgeroepen moeten worden. Men mag daaruit afleiden dat een gewone brief zou volstaan. De
hypotheekbewaarder zal echter altijd het recht hebben te vragen het bewijs van de oproeping voor te
leggen. Daaruit volgt dat deze oproeping dient te gebeuren bij aangetekende brief, ofbij aangetekende
brief tegen ontvangstbewijs, of tenslotte bij deurwaardersexploot (Baugniet spreekt van aanmanen,
m. 26, 31 ; ten onrechte aangezien de wet enkel een oproeping als vereiste vermeldt; zie ook ENGELS,
C., , ,De betekeningen die de notaris moet Iaten uitvoeren naar aanleiding van de verkoping van een
onroerend goed dat tot een failliete boedel behoort", T. Not., 1981, nr. 9, 228-229 en voetnoot 12).
(31) Het toepassingsgebied van de zuiveringsprocedure mag niet uitgebreid worden tot het bewarend
beslag op onroerend goed, het voorafgaand bevel tot betalen en het uitvoerend beslag op omoerend
goed wanneer die overgeschreven werden. Voor deze bezwarende overschrijvingen voorziet de wet
een bijzondere procedure; voor het overgeschreven bewarend beslag: zie art. 1444 Ger.W., en voor
het voorafgaand bevel tot betaling en het uitvoerend bes1ag; zie art. 1577 e. v. Ger. W. (ENGELS, o. c.,
nr. 264 e.v., 196 e.v.).
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Onder welke vorm ook de procedure afgesloten wordt, sluit de rangregeling elke zuivering af(32).
b. De vrijwillige verkopen vermeld in artikell621 Ger.W.
21. Het betreft de openbare verkopingen van onroerende goederen die
geheel of ten dele toebehoren aan:
- minderjarigen, onbekwaam verklaarden, krankzinnigen die in
een krankzinnigengesticht geplaatst zijn of ten huize afgezonderd
(art. 1186, lid 1, en 1187, lid 1 , Ger. W.), of personen die gei:ntemeerd
zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij (art. 1187,
lid 1, Ger. W.) ;
- afwezigen wier vermoedelijke erfgenamen de voorlopige inbezitstelling verkregen hebben en aan andere personen (art. 1188, lid 1,
Ger.W.);
- nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving of
onbeheerde nalatenschappen (art.1189, lid1, Ger.W.);
- een onverdeelde massa, en in het kader van een gerechtelijke verdeling
op grond van een gerechtelijke uitspraak openbaar te koop worden gesteld
(art. 1211, lid 1 en 2, Ger.W.).
22. Indien bij toepassing van artikel 1326 Ger.W. de ingeschreven
schuldeisers op geldige wijze bij de toewijzing opgeroepen werden(30),
zal de rangregeling gevolgd moeten worden wat betreft de verdeling van
de prijs.
Wanneer daarentegen deze verkopen uit de hand geschieden, zal bij
ontoerdkendheid van de verkoopprijs de rangregeling toegepast worden
na de zuiveringsprocedure. In dit geval is artikel 1326 Ger. W. niet van
toepassing, aangezien dit artikel enkel handelt over de vrijwillige
openbare verkopingen(33).
c. De verkoop van een onroerend goed waarvan een onverdeeld aandeel
met een hypotheek bezwaard is

23. Indien een onverdeelde eigenaar zijn onverdeeld aandeel in een
onroerend goed met een hypotheek heeft laten bezwaren, dat, naar aanleiding van een openbare verkoping of van een verdeling, toegewezen of

(32) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 3142; GENIN, o.c., nr. 3142.
(33) ENGELS. C ....Artikel 1193bis enter Ger.W.: rangregeling of zuivering?", T. Not., 1982.
nr. 14-15, 9.
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toegekend wordt aan een andere persoon dan diegene die de hypotheek
heeft toegestaan, gaat de hypotheek teniet en gaat het recht van de
hypothecaire schu1deiser over op het aandee1 van de schu1denaar in de
prijs of op de op1eg die de dee1genoot gehouden is hem uit te keren
(art. 1561, lid2 en 3, Ger.W.)(34).
Men kan deze verkoop aanzien a1s een bijzondere toepassing van het meer
a1gemeen artike11211 Ger.W. (zie hierboven, nr. 21-22). Aangezien de
hypotheek teniet gaat, maar voora1 omdat er overwijzing is op de prijs,
dient de procedure van de rangregeling gevo1gd te worden.

d. De vrijwillige verkoop met tussenkomst van de ingeschreven schuldeisers
24. De schu1deisers hebben er, dikwij1s a1s eerste gei:nteresseerden, a11e
be1ang bij de procedurekosten te drukken. Om die reden gebeurt het dan
ook vrij vaak dat de schu1deisers een akkoord maken met de eigenaar van
het bezwaarde onroerend goed teneinde op grond van in gemeenschappe1ijk overleg bepaa1de voorwaarden datze1fde goed vrijwillig te verkopen.
De schu1deisers verklaren zich in een dergelijk geva1 op voorhand akkoord
met de te bekomen prijs, en verbinden er zich toe doorhaling te verlenen
van zodra die prijs verdee1d werd vo1gens de op voorhand overeengekomen verdee1s1eutel.
In de verkoopakte zal de verkrijger zich ertoe verbinden alle schu1deisers
te betalen ten be1ope van de verkoopprijs. Daardoor komt de samen1oop
van de wilsovereenkomsten tot stand, waardoor zuivering mogelijk
wordt(35).
HOOFDSTUK2

BIJZONDERE BESCHOUWINGEN

25. Voor de bijzondere aspecten van de procedure wordt naar de reeds
verme1de werken van Baugniet, Donnay, de Leva1 en van schrijver dezes

(34) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 2850; GENIN, o.c., nr. 2850; ENGELS, o.c ., nr. 104 e.v., 93-94.
(35) De schuldeisers zullen echter, teneinde elke bijkomende moeilijkheid te voorkomen, slechts met
de doorhaling toestemmen wanneer zij het overeengekomen bedrag ontvangen hebben. GENIN,
R.P.D.B., o.c-., nr. 2835; GENIN, o.c., nr. 2835; zieook: LORPHEVRE, J.-C.,Le Codejudiciaire etla
loi hypothecaire, Brussel, 1970, nr. 89, 141; THUYSBAERT, M., ,De rangregeling", T. Not., 1970,
147. Deze handelswijze komt vrij omslachtig voor. Vanaf het ogenblik dater tussen de schuldeisers en
de eigenaar van het bezwaarde goed een akkoord bestaat i.v.m. de verdeling van de prijs, is het
voldoende - maar essentieel - dat na de verdeling doorhaling wordt gegeven. Deze doorhaling is
mogelijk aangezien ze op vrijwillige basis geschiedt.
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verwezen. Men raadplege eveneens Van Hove(36), Van Steen(37) en
Watelet(38).
In het kader van deze uiteenzetting, waarin de nadruk op het burgerlijk
recht gelegd wordt, zullen hieronder drie problemen behandeld worden.
Twee zijn van algemene aard en betreffen enerzijds de schuldvorderingen
waarmee de notaris in zijn proces-verbaal van rangregeling rekening dient
te houden, en anderzijds de doorhalingstechniek na rangregeling. Het
derde probleem heeft essentieel betrekking op de rangregeling na faillissement, nl. het bevoorrecht karakter van de door de curator gevraagde
vergoedingen.

§ 1. Met welke schuldeisers de notaris rekening moet houden
A.

PROBLEEMSTELLING

26. De ganse problematiek met betrekking tot de schuldeisers waarmee
de notaris rekening moet houden ligt in twee artikelen vervat. Zo bepaalt
artikel1643, lid 3, Ger.W., dat aileen met de in artikel1628 Ger.W.
opgesomde schuldvorderingen rekening wordt gehouden.
Af!ik~IJ()~~.Q~r.-.~.-l~i~!alsvolg_t~~llee_!l_d~_ni~!~~wiste~c.hl1!<lvonl~..

ringen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld,
komen voor gehele of gedeeltelijke verdeling in aanmerking ten belope
van de aldus verantwoorde bedragen.
Ingeval van bewarend beslag, worden de rechten van de partijen bepaald,
met inbegrip van het bedrag der schuldvordering voor de zekerheid waarvan bedoeld bedrag is toegestaan, welk bedrag in consignatie gegeven,
later in dezelfde vormen wordt verdeeld, indien daartoe grand bestaat.
Wil opmerken dat artikel 1628 Ger. W. voorkomt onder het hoofdstuk van
de evenredige verdeling, dat slaat op uitvoerende beslagen op roerende
goederen.

(36) VAN HovE, E., ,La saisie immobiliere dans le nouveau Code judicialre" ,Ann. Not., 1968, 249
e. v.; - Beslag op onroerend goed en rangregeling, in Procesrecht vandaag, Antwerpen, 1980, 340
e.v. (verscheen ook in T.P.R ., 1980, 340 e.v.).
(37) VAN STEEN, W., Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de rangregeling, Antwerpen,
1969.
f1R) WATRLRT. P .. tes sai.~ies conservatoires et les voies d'execution. in Le Code Judiciaire.
Travaux de la Faculte de Droit de Namur, Namur-Brussel, 1969.
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B.

ANALYSE VAN DE TITELS IN EEN RANGREGELING NA UITVOEREND BESLAG OP
ONROEREND GOED

I. De uitvoerbare titel

27. In de eerste plaats dient de notaris rekening te houden met elke
schuldvordering welke opgenomen werd in een titel, die uitvoerbaar en
niet meer voor betwisting vatbaar is. Met andere woorden een titel die
kracht van gewijsde heeft(39).
Het negotium moet in een instrumentum vervat zijn dat men kan uitvoeren. Dit betekent dat bij de ontleding van de uitvoerbare titel de notaris met
drie zaken rekening moet houden: de schuldvordering, de titel en het
accessorium van de schuldvordering.
De titel als geschrift kan op een zeer eenvoudige wijze onderzocht worden, aangezien het in feite steeds om een authentiek of een quasi-authentiek(39) document gaat. De moeilijkheid zit in het verschil dat bestaat
tussen de schuldvordering zelf en het accessorium van de schuld.
28. Een overgeschreven exploot van een bewarend beslag, van een voorafgaand bevel tot betaling, of van uitvoerend beslag doen nooit een
voorrecht ontstaan. Hoogstens kan daardoor een beperkte voorrang tot
stand komen (40). Wanneer een schuldeiser een uitvoerbare titel heeft, wil
dit nog niet zeggen dat hij een wettelijke reden van voorrang heeft. De
goederen van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarborg
voor zijn schuldeisers, en de prijs ervan wordt onder hen naar evenredigheid verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan (art. 8 Hyp.W.). Noch het bedrag van de onderscheiden
schuldvorderingen, noch de datum van hun ontstaan, noch de oorzaken
ervan, zijn daarbij van tel. Wat betreft de hier behandelde problematiek
zijn de wettige reden van voorrang het voorrecht en de hypotheek (art. 9
Hyp.W.).
Het staat ontegensprekelijk vast dat de hypotheek een bijkomend recht is,
vermits zij bestaat totzekerheid van een schuldvordering (art. 41, lid 1, en
108, 1°, Hyp. W.), schuldvordering van dewelke zij als accessorium het
lot deelt(41). Kan hetzelfde gezegd worden van het voorrecht op on-

(39) Zie voor de volledige ontleding van de uitvoerbare titel: ENGELS, o.c., nr. 37 e.v., 29 e.v.
(40) Gent, 5 juni 1974, T.Not., 1975,61 ;Rev. Not. B., 1975, 335;R.W., 1974-75, 1637 ;Rec. Gen.
Enr. Not., 1975, 21940; Bes1agr. Oudenaarde, 3 oktober 1972, T. Not., 1973, 212;Rev. Not. B.,
1974, 510; Rec. Gen. Enr. Not., 1974, 21824. Zie voor een becijferd voorbee1d: RENS, J.L.,
, ,Rangregeling. Gevo1gen van de niet-tegenste1baarheid van hypotheek ingeschreven na overschrijving van bevel door zekere chirografaire schu1deisers", T. Not., 1973, 209.
(41) DELVA, W., Voorrechten en Hypotheken, Gent, 1977, 123.
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roerend goed? Die zienswijze kan inderdaad bijgetreden worden aangezien men in de re~htsleer(42) de voorrechten op onroerende goederen,
zowel de algemene als de bijzondere, aanziet als bevoorrechte hypotheken. Met andere woorden het voorrecht bestaat ook tot zekerheid van
een schuldvordering aan dewelke zij als accessorium verbonden is.
Dit betekent dat de notaris naast de uitvoerbaarheid van de titel ook moet
onderzoeken of er aan de titel een voorrecht of een hypotheek verbonden
is. Enkel deze laatsten verlenen aan de desbetreffende schuldeiser het
recht om bij voorrang uitbetaald te worden. Het is niet mogelijk de
schuldvordering en het accessorium, dat de wettige reden van voorrang
verleent, te doen samenvallen (43). Het is best mogelijk dat een hypotheek
gevestigd is geworden bij authentieke akte, maar dat de onderliggende
schuld in een onderhands geschrift werd vastgelegd (44).

2. De onderhandse titel
29. Probleemstelling - Er bestaat een duidelijke tegenspraak tussen
artikel 1642 Ger.W., volgens hetwelk aileen de schuldeisers die een
uitvoerbare titel bezitten verzet op de prijs kunnen doen, en artikel 1628
Ger. W. , dat de notaris verplicht rekening te houden met schuldvorderingen die enkel bij onderhandse titel werden vastgesteld. Uit het Verslag
Hermans (45) blijkt dat men blijkbaar de aangenomen wijziging van
artikel 1642 Ger. W., m. b. t. de uitvoerbare titel, niet heeft doorgetrokken
in artikel 1643 Ger. W. Bijgevolg zal de notaris naast de informatie die hij
haalt uit het hypothecair getuigschrift, het verzet op de prijs en de hem
kenbaar gemaakte uitvoerbare titels, ook rekening moeten houden met de
chirografaire schuldeisers.
In verband met de rangregeling berust de moeilijkheid in de vraag met
welke chirografaire schuldeisers, die zich aan hem kenbaar maakten, de

(42) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 874; GENIN, o.c., nr. 874; WEIL, A., Les suretes. La publicite
fonciere, Paris, 1979, nr. 259, 238 ; DEP AGE, H., en DEKKERS, R., Traiteelementaire de Droit Beige,
dee1 VII, Brusse1, 1957, nr. 335, 260-261.
(43) Cass., 9 november 1877, Pas., 1877, I, 414;Rec. Gen. Enr. Not., 1878, 8975, bevestigt:
Brusse1, 20 juni 1876, Pas., 1877, II, 81 ;Rec. Gen. Enr. Not., 1879, 9133; Cass., 14 juni 1900,
Pas., 1900, I, 293 ;Rec. Gen. Enr. Not., 1900, 13296;Brusse1, 27 januari 1903,Pas., 1903, II, 327;
Rec. Gen. Enr. Not., 1903, 13800.
(44) MARTOU, M., Des privileges et des hypotheques, Brusse1, 1857, dee1 3, nr. 1024, 124-125;
LAURENT, F., Principes de Droit Civil, dee1 XXX, Brusse1, 1878, nr. 537, 503-504; LEPINOIS, F.,
Traite thi!orique et pratique de la transcription, des privileges et des hypotheques, Liege-Narnur,
1897, dee1 IV, nr. 1441 en 1549. Dit gebeurt vaak wanneer de hypotheek gevestigd word! bij rnidde1
van een akte-volrnacht tot hypothekeren.
(45) Vers1ag van de Comrnissie voor de Justitie van de Karner van Vo1ksvertegenwoordigers,
P:::;;!::::::::::t:::!-:-::

!!(!!~."1!~!~~~, K~!!!':'"!' "~n

V nllr~vP.rlP.~P.nwnorrli~P.r~:

7.ittin~

on twerp houdende het Gerechte1ijk Wetboek, 1 juni 1967, art. 1642, 223.

428

1()()fl-19fl7 _ .17: Wets-

1 l< -------~

notaris rekening moet houden. De notaris is immers een rechter van
willige rechtsmacht(46).en bezit bijgevolg de bevoegdheid niet om over
de rechtsgeldigheid van een schuldvordering te oordelen, en zeker niet van
een chirografaire. Bij het opmaken van zijn proces-verbaal van rangregeling zal de notaris evenwel het onderscheid maken tussen een bewarend
beslag, een beslag onder derden, en het feit dat de chirografaire schuldeiser niets anders gedaan heeft dan zich kenbaar te maken.
30. Bewarend beslag - Indien door de chirografaire schuldeiser bewarend beslag wordt gelegd - en dit kan uiteraard slechts rechtsgeldig
gebeuren v66r de overschrijving van de definitieve toewijzing - , zal de
notaris rekening moeten houden met deze schuldvordering vermits hiervan overschrijving geschiedt (art. 1433 Ger.W.), die achteraf dient doorgehaald te worden aangezien daardoor het onroerend goed onbeschikbaar
werd (art. 1444, lid 1, Ger.W.).
Het behoort aan de beslagene deze schuldvordering al dan niet te betwisten. Indien dit niet gebeurt, moet de notaris de aan de chirografaire
schuldeiser toegekende bedragen uitbetalen, hetzij hem een borderel van
toewijzing afleveren indien het geld in de Deposito- en Consignatiekas
gestort werd (47).
Indien de schuldvordering wel betwist wordt, dringt zich een dubbel
onderscheid op. Zo er geen beslag onder derden werd gelegd in handen
van de notaris, zal deze het toegekend bedrag in de Deposito- en Consignatiekas storten, zodat deze som na betwisting aan de rechthebbenden
uitgekeerd kan worden. Werd er evenwel, naast het bewarend beslag,
beslag onder derden in handen van de notaris gelegd, dan is de notaris
gehouden de gelden te bewaren (48) tot wanneer een in kracht van gewijsde gegane beschikking over de schuldvordering beslist (art. 1451
Ger.W.).
31. Beslag onder derden- Het gaat hier enkel om een bewarend beslag
onder derden, dat niet met een bewarend beslag op onroerend goed
gepaard gaat, vermits de schuldeiser ingeval van uitvoerend beslag onder
derden uiteraard over een uitvoerbare titel moet beschikken en de notaris

(46) DELVA, W., Organieke wetten van het notariaat, Antwerpen-Gent, 1956, 12-13; HARMEL, P.,
Organisation et Deontologie du Notariat, in Repertoire Notarial, Brussel, 1977, tome XI-livre V,
nr. 91-92, 67-68; VANHOESTENBERGHE, A. ,De inrichting vanhet notariaatenplichtenleer i.v.m. het
beroep, Leuven, 1974, A.2; zie ook: DEWULF, C., ,De notaris, arnbtenaar van de willige rechtsmacht, en de uitvoerbare kracht van de notariele akte", T.P.R., 1967, nr. 1 e.v., 43 e,v.
(47) Zie voor de desbetreffende problematiek: ENGELS, o.c., nr. 589, 383.
(48) Uiteraard met inachtneming van de bepalingen van bet K.B. 14 december 1935 betreffende de
organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen (zie vooral art. 1 tot 4).
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gehouden is met deze schuldeiser rekening te houden in zijn proces-verbaal van rangregeling.
Ingeval van bewarend beslag onder derden moet de notaris de schuldeiser
in zijn proces-verbaal van rangregeling niet opnemen(49). Hij zal echter
binnen de vijftien dagen na het derden-beslag gehouden zijn verklaring te
doen van de sommen diehetvoorwerp zijn vanhetbeslag (art. 1452, lid 1,
Ger.W.).

32. Indien na de verdeling de notaris nog gelden in zijn bezit heeft, die
bijgevolg onder het bewarend beslag onder derden vallen, zal hij, buiten
het geval van schorsing voorzien in artikel 1643 Ger. W., gedurende drie
jaren met ingang van de dagtekening van de beschikking en, indien er geen
beschikking is gegeven, te rekenen vanafhet exploot, die sommen moeten
bewaren. Dit tot er een uiteindelijke gerechtelijke beslissing of akkoord
komt.
Bij het verstrijken van de driejarige termijn houdt het beslag van rechtswege op gevolg te hebben, tenzij het vemieuwd wordt. Eenmaal de
termijn verstreken is, moet de notaris de gelden aan de beslagene-schuldenaar afstaan (art. 1458 Ger.W.)(50).
33. Het onderhands geschrift- Wanneer de schuldeiser enkel een onderhands geschrift aan de notaris overmaakt, weliswaar met schulderkenning door de beslagene, is de notaris niet verplicht deze schuldvordering
op te nemen in zijn proces-verbaal van rangregeling, tenzij de beslagene
dit zou aanvaarden. Om deze reden is de notaris gehouden de beslagene op
de hoogte te brengen, en hem te vragen ofhij die schuld aanvaardt. Zonder
de beslagene te verwittigen kan de notaris niet handelen omdat hij geen
uitvoerbare titel aan die schuldeiser mag geven,- hetgeen gebeurt door
de aflevering van een borderel van toewijzing - , en omdat hij als rechter
van willige rechtsmacht een procedure op tegenspraak moet vermijden.
De notaris begaat geen fout indien hij tot betekening overgaat overeenkomstig artikel 1644 Ger. W. , na aan de beslagene een redelijke termijn
voor het maken van opmerkingen verleend te hebben.
Indien de schuldvordering de notaris ter kennis gebracht wordt na de
betekening van het proces-verbaal van rangregeling overeenkomstig ar(49) Zie in dezeifde zin: Beslagr. Antwerpen, 24 juni 1971, onuitg ., vermeld in DELEVAL, m. 12,
76-77; Anders: Beslagr. Tournai, 14 januari 1977, Rev. Not. B., 1977, 130;Rec. Gen. Enr. Not.,
1977, 22164 (met noot), ten onrechte omdat geen onderscheid gemaakt wordt tussen de chirografaire
schuldeiser die over geen uitvoerbare titel beschikt en deze die dergelijke titel wei heeft.
(50) Terzake is art. 3 K.B. 14 december 1935, betreffende de organisatie en de controle van de
!;~~!~~~=-:.:!i:::.; ~:.:::: ~~ :!!:'!!!!"!~~:'!:! 7 :!!.!~! "?ln tnP.r:.l~.~ln~- in

rliP. 7in rlat de twee _iaren slechts beginnen te

!open na het verstrijken van de termijn van drie jaren waarvan sprake is in art. 1458 Ger.W.
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tikel 1644 Ger. W., kan en mag hem dat niet beletten na het verstrijken van
de termijn van een maand zijn proces-verbaal van rangregeling af te
sluiten.
In dit laatste geval, -net zoals in het voorgaande indien de beslagene uit
slordigheid, nalatigheid of opzet niet zou ingaan op de kennisgeving door
de notaris - zou de chirografaire schuldeiser enkel nog derden-beslag
kunnen leggen in handen van de notaris.
C.

DE TITELS IN EEN RANGREGELING NA FAILLISSEMENT

1. Probleemstelling
34. In een faillissement is de spil van ieder proces-verbaal van rangregeling de inschrijving van de wettelijke hypotheek van de curator. De curator
van het faillissement is, vanaf zijn ambtsaanvaarding, uit naam van de
gezamenlijke schuldeisers verplicht inschrijving te nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde, waarvan hij het bestaan kent
(art. 487, lid 3, Faill.W.)(51).
Men dient de aandacht te vestigen op het feit dat de curatoren gelast zijn
terzelfdertijd de gefailleerde en de massa te vertegenwoordigen(52). Van
belang is hier dat de curator als vertegenwoordiger van de mass a optreedt,
en in die hoedanigheid tegenover de gefailleerde te aanzien is als een
derde. Wanneer de curator een deel van het actief verkoopt, doet hij dit
voor rekening van de gefailleerde. Deze blijft eigenaar van het verkochte
goed en de overdracht is juridisch slechts mogelijk indien de curator, als
vertegenwoordiger van de schuldenaar, krachtens zijn wettelijke lastgeving handelt. Maar bij deze verrichting vertegenwoordigt hij ook de
massa der schuldeisers in wiens voordeel de tegeldemaking geschiedt.
Door bemiddeling van de curator neemt zij er deel aan, want ook te haren
opzichte zal de verkoop voltrokken zijn(53).
Dezelfde principes dienen i.v.m. de rangregeling naar aanleiding van de
verkoop van onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren
toegepast te worden. Men kan in essentie twee verschillende toestanden
onderscheiden, die in se evenwel dezelfde zijn.

(51) Alsmede, ingevo1ge de opheffings- en wijzigingsbepalingen van de wet van 14 juli 1976
betreffende de wederzijdse rechten en verp1ichtingen van echtgenoten en de huwe1ijksvermogensste1se1s (art. 4, art. 47, § 1), op de goederen van de vrouw die met toepassing van art. 555-oudFaill.W. vermoed worden aan de man toe te behoren, a1hoewe1 zij op naam van de vrouw verkregen
werden.
(52) Cass., 10 december 1925, Pas., 1926, I, 106.
(53) FREDERICQ, L., Handboekvan Belgisch Handelsrecht, dee1 IV, Brusse1, 1981, m. 2159 e.v.,
97 e.v.
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2. De curator heeft de wettelijke hypotheek laten inschrijven
35. De curator vertegenwoordigt de schuldeisers die deel uitmaken van
de massa. Daaruit vloeit voort dat de concurrerende schuldeisers niet meer
persoonlijk mogen optreden: zij worden vertegenwoordigd door de curator in wiens handen alle rechtsvorderingen verenigd zijn en die de collectiviteit van de schuldeisers in de massa aanbelangen(54). Met dien verstande evenwel dat aangezien de curator alleen de massa vertegenwoordigt, dit nooit het geval is met de bevoorrechte of de hypothecaire schuldeisers, vermits deze wat het bevoorrecht karakter van hun schuld betreft
buiten het faillissement blijven en over het algemeeri een belang hebben
dat onderscheiden is van dat van de mass a (55). Het is maar in de mate dat
zij niet door hun zekerheid gedekt zijn dat hun chirografaire schuldvordering deel uitmaakt van de massa (art. 548, in fine, Faill. W. )(56).

36. Wanneer de curator de wettelijke hypotheek heeft laten inschrijven
dient men in de rangregeling enkel rekening te houden met de inschrijvingen die zijn inschrijving primeren.
Is er voldoende actief om deze eerst ingeschreven schuldeisers te betalen,
en blijft er nog een actief over, dan moet dat deel overgemaakt worden aan
de curator, die het aan de chirografaire massa moet laten toekomen.
In de veronderstelling dater nog een bedrag is, na de betaling van de
curator, wordt dat bedrag eveneens aan de curator, volgens de hieronder
uiteengezette principes, overgemaakt.
3. De curator heeft de wettelijke hypotheek niet laten inschrijven
37. In een dergelijk geval zal de curator niet hoeven tussen te komen
wanneer er onvoldoende actief is om alle ingeschreven bevoorrechte en
hypothecaire schuldeisers uit te betalen. Het spreekt echter vanzelf dat hij
wel aangemaand moet worden, overeenkomstig artikel 1644 Ger. W., om
inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden, waarop hij evenwel opmerkingen kan maken.

(54) Gent, 13 ju1i 1904, Pas., 1905; II, 271; Brusse1, 18 juni 1962, J.T., 1963, 42.
(55) Gent, 10 maart 1925, Pas., 1925, II, 57; Cass., 8 apri11978, Pas., 1976, I, 881; J.T., 1977,
113.
(56) Zo heeft het hof van cassatie aangenomen dat de curator, a1s vertegenwoordiger van de massa
geen rechten mag uitoefenen die aileen aan de schu1deisers met een bijzonder voorrecht toebehoren
(Cass., 20 juni 1968, J.C.B ., 456, met noot Ponce1et; Pas., 1968, I, 1209; zie ook COPPENS, P.,
,Exarnen de jurisprudence concernant 1es faillites et concordats", R.C.J.B., 1969, nr. 14-15,
380-382) ; hij vertegenwoordigt deze niet (zie noot LINSMEAU, J. , ,La realisation du gage sur fonds de
commerce en cas de faillite" ,J.T., 1979, 229). Daaruit vo1gt dat het de bevoorrechte en hypothecaire
1
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W anneer een actief overblijft, na vereffening van de bevoorrechte en
hypothecaire beschermde schulden, dient dat actief aan de curator overgemaakt te worden als vertegenwoordiger van de massa(57).

§ 2. De bevoorrechte gerechtskosten van de curator
A.

HET VOORRECHT VAN DE GERECHTSKOSTEN

38. De gerechtskosten zijn bevoorrecht op de roerende en de onroerende
goederen, ten aanzien van alle schuldeisers in wier belang zij zijn gemaakt
(art. 17 Hyp. W.). Dit zijn alle kosten die onder het gezag van de rechtsmacht worden gemaakt met het oog op het behoud, de tegeldemaking en
verdeling van het vermogen van de schuldenaar (58), al moe ten ze daarom
niet voor het gerecht gemaakt zijn, en al hadden ze een buitengerechtelijk
karakter(59). Dit voorrecht is niet absoluut, zoals andere rechten van
voorrang : het bestaat slechts ten aanzien van alle schuldeisers in wier
belang deze kosten gedaan werden. Deze beperking vloeit voort uit het
principe waarop het voorrecht steunt: het is onbillijk een schuldeiser
kosten op te leggen die voor hem nutteloos geweest zijn. Men kan de
gerechtskosten als voorrecht aileen laten gelden tegenover die schuldeisers die door het maken van die kosten hun zekerheidsstelling behielden.
Zo komen we bij het tweede aspect van het beperkend karakter. Met name
kan het voorrecht van de gerechtskosten slechts uitgeoefend worden op de
goederen voor dewelke deze kosten gedaan werden .. Deze kosten, die
betrekking hebben op zekere goederen van de gefailleerde, kunnen niet
verhaald worden op goederen waarvan het behoud of de tegeldemaking
aan die kosten niet te wijten is. De schuldeisers die een zekerheid op die
goederen hebben, zouden immers benadeeld worden door kosten waarbij
zij geen belang hadden en waarin zij bijgevolg niet moeten tussenkomen(60).

(57) Zie hierboven onder nr. 34.
(58) Cass., 23 juni 1834, Pas., 1834, I, 272; KLUYSKENS, A., Voorrechten en Hypotheken, dee! 6
vanBeginselen van Burgerlijk Recht, Antwerpen-Gent, 1951, nr. 56, 76; DE PAGE, H., en DEKKERS,
R., Traite etementaire de droit civil beige, deel VII, Brusse1, 1957, nr. 34; DERYCKE, R., en
HEURTERRE, P., ,Overzicht van rechtspraak:: Voorrechten en Hypotheken, 1961-1965", T.P.R.,
1967, 113, nr. 15.
(59) KLUYSKENS, A., o.c., I.e.
(60) MARTOU, M., o:c., dee12, nr. 318; GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 888; KLUYSKENS, A., o.c.,
nr. 57, 76-77; GENIN, o.c., nr. 888; DERYCKE, R., Voorrechten, inA.P.R., Brussel, 1958, nr. 20.
Cass. Fr., 26 juni 1848, Dal. Per., 1849, I, 328; Cass. Fr., 15 december 1897, Gaz. Pal., 1898, I,
137; Rb. Verviers, 5 april191l,Rev. Prat. Not., 1914, 636; Hrb. Liege, 5 september 1907,Rev.
Prat. Not., 1908, 284.
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B.

DE BEVOORRECHTE BEHEERSKOSTEN

39. Met steeds de tegeldemaking van een onroerend goed voor ogen,
moet in het Iicht van de hierboven beschreven principes gesteld worden
dat de beheerskosten van een faillissement in de regel geen voorrang
hebben hoven de aanspraken van de hypothecaire schuldeisers wier onderpand volstaat(61), tenzij het optreden van de curator, bijvoorbeeld om
hetonroerend goed te verkopen, deze schuldeisers gebaat heeft(62). Dit is
evenmin het geval met kosten die de schuldeiser in zijn uitsluitend voordeel maakt, zoals kol)ten van dagvaarding, uitgifte en betekening(63),
tenzij deze kosten onafscheidelijk zijn van, en dus noodzakelijk voor,
beslaglegging en tegeldemaking(64).
Zullen bijgevolg, met het oog op de verkoop van het onroerend goed, als
bevoorrechte beheerskosten in het proces-verbaal van rangregeling opgenomen moeten worden:
1. aile kosten in verband met de gerechtelijke scheiding en verdeling zijn
bevoorrecht ten aanzien van de onverdeelde belanghebbende evenals van
hun persoonlijke schuldeisers, vermits zij noodzakelijk het uitvoerend
beslag op onroerend goed voorafgaan (art. 1561 en art. 1207 e.v.
Ger. W.), voor zover ze betrekking hebben op de verkoop van een onroerend goed (art.12ll Ger.W.). Bij minnelijke verdeling zouden ze
eveneens bevoorrecht zijn in de mate waarin de verdeling nodig en nuttig
zou geweest zijn voor de schuldeisers(65).
2. bewarend beslag(66), de verkoop zelf, de daaraan verbonden explaten (67) en het proces-verbaal van rangregeling (68). Daaronder vallen
zeker de kosten in verband met de aanstelling van de notaris, zoals: Het
rolrecht van een verzoekschrift, de kosten van de uitgifte, e.d.

(61) Zie art. 548 Faill. W.; Cass., 15juli 1847,Pas., 1848, I, 89.
(62) Brusse1, 1 maart 1972, J.T., 1972,607 ;Rev. Not. B., 1972, 565; Kh. Brusse1, 15 mei 1973,
J.T., 1974, 118;Rec. Gen. Enr. Not., 1976, 2205; DE PAGE, H., en DEKKERS, R., o.c., nr. 25;
CLOQUET, A., Tw.Les concordats et lesfaillites, inLes Novelles, dee! IV, Brussel, 1975, nr. 1844.
(63) KLUYSKENS, A., o.c ., nr. 56; DE PAGE, H, enDEKKERS, R., o.c., nr. 35 en38 ;HEURTERRE,P.,
,Overzicht van rechtspraak: Voorrechten en hypotheken, 1966-1970", T.P .R., 1971, nr. 16, 123124.
(64) HEURTERRE, P., o.c,,, nr. 16, 123 en de daar aangehaalde rechtspraak.
(65) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 886; GENIN, o.c., nr. 886.
(66) Brussel, 6januari 1972,R.W., 1971-72,1462.
(67) LEPINOIS, F., Traite theorique et pratique de la transcription, des privileges et des hypotheques,
dee! II, Liege, 1893, nr. 466; Hrb. Oostende, 31 oktober 1929, Rev. Faill., 1929, 452.
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C.

HET BEVOORRECHT KARAKTER VAN HET ERELOON VAN DE CURATOR

40. Zoals hierboven onder nr. 38 reeds werd uiteengezet is, in principe,
het ereloon van de curator bevoorrecht en primeert het de rechten van de
bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers v:oor zover de handelingen die
de curator heeft gesteld daadwerkelijk bijgedragen hebben tot de bewaring
van het goed en het verwezenlijken van het onderpand van die schuldei~
sers(69).

41. Het probleem is dus te weten of de curator handelingen gesteld heeft
die bijgedragen hebben tot de verwezenlijking van het onderpand van de
schuldeisers.
Sedert de wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk vvetboek
dient men bij de behandeling van een dergelijk probleein rekening te
houden met artikel 564, lid 5, Faill.W.: de eerste ingeschreven schuldeiser heeft een absolute voorrang tegen de curator voor de tegeldemaking
van het onroerend goed waarop zijn hypotheek rust (70). Daaruit volgt da:t
indien de eerste ingeschreven schuldeiser het uitvoerend beslag op onroerend goed niet vervolgt, hij het werk dat daaraan verbonden is, afwentelt op de curator van het faillissement. Dit werd bevestigd door het vonnis
van Charleroi (71). In een dergelijk geval staat het bevoorrecht karakter
van het ereloon van de curator ontegensprekelijk vast en dient het geeerbiedigd te worden.
42. Hetgeen hierboven uiteengezet werd, is geen algemeen geldende
regel die zonder meer uitgebreid mag worden. Men dient voor het overige,
wanneer er samenloop is tussen het faillissement en andere schuldeisers,
telkens aan de hand van de feitelijke gegevens na te gaan of de tus-

(69) VEROUGSTRAETEl, Manuel du curateur defaillite, Brussei, 1979, nr. 611, 276; CLOQUET, A.,
o.c., nr. 1835; DE PAGE, H., en DEKKERS, R., o.c., nr. 50, 4., 52; R.P.D.B., tw. Faillite et
banqueroute, nr. 1245; GENIN, o.c., nr. 891, en de bij deze auteurs aangehaalde rechtspraak.
(70) ENGELS, O.c., 334, nr. 524, b.
(71) Kh. Charleroi, 28 juni 1978, B.R.H., 1979, IT- 472 e.v.; zie ook: Kh. Brussel, 15 mei 1973,
B.R.H., 1974, II- 56 e.v., bevestigd door: Brussel, 9 april1975,B.R.H., 1975, IT- 470 e.v. en de
aldaar aangehaalde rechtsleer.
Het vonnis van de handelsrechtbank van Charleroi wijst o.a. op hetgeen volgt: ,Attendu qu'il est
constant que !a vente publique a ete diligentee par Ia curatelle; que celle-ci avait pris !'initiative de
demander l'autorisation de proceder a!a vente, laquelle a eu lieu asa diligence, accomplissant ainsi
des devoirs et des formalites qui normalement auraient dfi I' etre par !a societe anonyme S .N.C. I.
elle-meme qui en fut dechargee par !'intervention meme des curateurs dontl'initiative lui epargne non
seulement de purs devoirs de procedure, mais egalement de multiples taches materielles telles que
contacts avec le notaire, discussions et conferances, correspondances et deplacements qu'elle avail
normalement pu accomplir elle-meme''.
, ,Attendu que lorsque Ia societe anonyme S .N.C. I. enonce qu' on ne voit pas tres bien que! profit elle a
pu retirer de !'intervention des curateurs, on a 1e sentiment qu'elle n'a pas tenu compte des diverses
taches materielles dont elle a ete dechargee par !'intervention de Ia curatelle".
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senkomst van de curator daadwerkelijk bijgedragen heeft tot de verwezenlijking van het onderpand van die schuldeisers.
W anneer er een samenloop is in een procedure van uitvoerend beslag
vervolgd door een niet-bevoorrechte schuldeiser, kan de rechtbank, op
verzoek van de curator, toelaten dat de verkoop tot eeh later tijdstip wordt
verdaagd, indien het belang van de boedel zulks vordert (art. 453, lid 3,
Faill. W.). In de regel kan men stellen dat de curator, als vertegenwoordiger van de massa van de schuldeisers, verplicht is deze procedure over te
nemen, aangezien het faillissement elk beslag op onroerende goederen
doet ophouden dat gelegd is ten verzoeke van gewone en niet bevoorrechte
schuldeisers (art. 453, lid 1, Faill.W.).
Indien het faillissement in samenloop komt met een uitvoerend beslag op
onroerend goed dat vervolgd wordt door een bevoorrechte of een hypothecaire schuldeiser, die evenwel geen eerste-rang-inschrijving bezit,
dient mente kijken naar de stand van de procedure (72). De curator kan de
verkoop bij faillissement verzoeken zolang het beslagexploot niet overgeschreven is. Is dit wel het geval, dan kan hij vrijwillig tussenkomen in de
procedure: dit betekent evenwel dat hij daardoor voorrang verleent aan de
procedure van het uitvoerend beslag(73). Werd het beslagexploot niet
overgeschreven, dan is de curator gerechtigd de verkoop te vervolgen. Hij
kan op grond van artikel 564, lid 2, Faill.W., een vonnis vragen aan de
rechtbank van koophandel. Met dit vonnis, voor zover hij dit bekomt v66r
de overschrijving van het beslagexploot, kan hij zich tot de beslagrechter
wenden om in toepassing van artikel 1621 Ger. W. de schorsing te vragen
van de procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed voor een
termijn van ten hoogste twee maanden(74). Indien na de overschrijving
van het beslagexploot zou blijken dat de bevoorrechte of hypothecaire
schuldeisers het beslag niet uitvoeren spreekt het vanzelf dat de curator de
verkoop zal moeten vervolgen, en het bevoorrecht karakter van zijn
ereloon onbetwistbaar vaststaat.

(72) Zie voor de volledige behandeling van de verschillende proceduretoestanden: ENGELS, o.c .,
nr. 520 e.v., 331 e.v.
(73) Hetis in die zin dathet arrest vanhethofvan beroep van Brussel, van 1 maart 1972, kan worden
aangehaald, alhoewel het een eerste-rang-inschrijving betreft in een procedure gevoerd onder de
gelding van het vroegere geldende W. Rv. en het toen geldende art. 564 Faill. W. (Brussel, 1 maart
1972,Pas., 1972, II, 104;J.T., 1972, 60?;Rev. Not. B., 1972, 565).
(74) VAN STEEN. W .. Het uitvoerend beslaR op onroerend goed en de rangregeling, Antwerpen,
1969, 92-93.
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D.

HET OPNEMEN VAN HET BEVOORRECHT KARAKTER VAN HET ERELOON VAN
DE CURATOR IN DE VERKOOPSVOORWAARDEN

43. Twee beschikkingen hebben het principe gehu1digd dat een clausu1e
die het bevoorrecht karakter van kosten en ere1onen van de curator vooropstelt, en opgenomen werd in de verkoopsvoorwaarden van het onroerend goed, niet meer het voorwerp kan uitmaken van een tegenspraak
we1ke geformu1eerd werd in het kader van een procedure van rangrege1ing
na faillissement en overeenkomstig artike1 1644 e. v. Ger. W. (7 5).
Onafgezien van de opportuniteit van een dergelijke clausu1e dringen zich
twee vragen op : kan het bevoorrecht karakter van het ere1oon van de
curator in de verkoopsvoorwaarden opgenomen worden, en verliest iedere
schu1deiser het recht dit bevoorrecht karakter te betwisten indien hij dit
niet doet naar aan1eiding van de kennisgeving van de verkoopsvoorwaarden.
44. Een voorrecht is een recht dat de schu1deiser, krachtens de wet en uit
hoofde van de aard van de schu1dvordering, toekomt, waardoor hij voorrang verkrijgt hoven de andere schu1deisers, zelfs de hypothecaire (vgl.
art. 12 Hyp.W.). In deze uiteenzetting ligt de klemtoon voora1(76) op het
feit dat het voorrecht een recht is dat uits1uitend uit de wet voorkomt, en
dus niet conventionee1 noch gerechtelijk gevestigd kan worden (77).
Wanneer de notaris in de verkoopsvoorwaarden een tekst opneemt die
betrekking heeft op het ere1oon van de curator, kan daardoor niets gewijzigd worden aan het karakter van het voorrecht. Het voorrecht komt niet
tot stand door de verkoopsvoorwaarden, die een dee1 zijn van het contract
dat de verkoop is, en het kan evenmin tot stand komen door een bes1issing
van de rechtbank, het weze de rechtbank van koophande1, de arrondissementsrechtbank, de bes1agrechter of anderen.
45. Het tweede aspect heeft betrekking op de betwisting van die clausu1e
indien zij in de verkoopsvoorwaarden opgenomen werd. Men steunt zich
steeds op artike1 1582 Ger. W. om aan te ton en dat de betwisting moet
gebeuren binnen de acht dagen na de betekening.

(75) Kh. Charleroi, 28juni 1978, gecit.; Rb. Dinant, 27 februari 1981,B.R.H., 1982, II- 230-231.
(76) ZieookDELVA, W., Voorrechten enHypotheken, Gent, 1977, 54;KLUYSKENS, A.,o.c., nr. 50,
67-68.
(77) Cass., 2 november 1883,Pas., 1883, I, 364; Cass., 8 mei 1886,Pas., 1886, I, 193; zievoor
Frankrijk: Req. Cass. Fr., 18 mei 1831, S., 1831, I, 221; Cass. Fr., 13 mei 1939, S., 1931, I, 251;
Req. Cass. Fr., 13 januari 1937 ,D.P., 1937, I, 39; Cass. Fr., 30 juli 1946,D ., 1946, 393; Cass. Fr.,
30 november 1951, D., 1952, 121, met noot Voirin.
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Men dient vooreerst op te merken dat nergens in de wetteksten die de
verkoop van onroerende goederen in een faillissement betreffen, verwezen wordt naar artikel 1582 Ger.W. (78). Dit is een lacune in de wetgeving. En indien het toch gedaan wordt, kan men de termijn van acht
dagen voor de betwistingen op de verkoopsvoorwaarden, zoals in een
procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed niet toepassen, omdat
het artikel 1582 Ger.W. geen toepassing krijgt. Aangezien het ereloon
van de curator geen wezenlijk bestanddeel is om tot het contract van de
verkoop te komen blijft het voorrecht ongewijzigd bestaan en bewaart
iedere belanghebbende schuldeiser het recht de uitwerkingsmodaliteiten
van het voorrecht te betwisten. Noch een bestanddeel van verkoopsvoorwaarden, noch een rechterlijke beslissing kunnen daar iets aan veranderen.

§ 3. De indeplaatsstelling van de koper
A.

PROBLEEMSTELLING

46. De basis van de rangregeling is het principe van de overwijzing op de
prijs, want tengevolge van de toewijzing van het onroerend goed gaan de
techten van -oeingesch:revernrchuldeisers-uver -op-de-prijs (art: 1639
Ger.W.). De overwijzing gebeurt op de dag van de toewijzing(79), en dit
geldt telkens wanneer de rangregeling toegepast moet worden. De vraag
rijst dan ook of de koper van een onroerend goed, verkocht ingevolge een
beschikking in een procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed of
naar aanleiding van een faillissement, door de betaling van de koopprijs in
de rechten treedt van de ingeschreven schuldeisers en bijgevolg moet
verzaken aan deze indeplaatsstelling teneinde het door hem verkregen
onroerend goed onbezwaard te bezitten(80).
B.

DE RECHTSTOESTAND VAN DE KOPER

47. De schrijvers van het trefwoord ,De l'ordre", in de Repertoire
Notarial, en Genin nemen terzake een eerder ontwijkend standpunt

(78) Zie art. 564 Faill. W., art. 1326, 1l90-1193ter Ger.W. Zie vooreen uitvoerige behandelingvan
dit probleem: ENGELS, C. , , ,De betekeningen die de notaris moet Iaten uitvoeren naar aanleiding van
de verkoping van een onroerendgoed dat tot een failliete boedel behoort", T. Not., 1981, nr. 19 e.v.,
233 e.v.
(79) Rb. Brussel, 10april1959,Pas ., 1960, lll, 63 ;J.T., 1960, 174;Rev. Prat.Not., 1960, 121 Zie
voor het begrip ,overwijzing op de prijs": ENGELS, o.c., nr. 565 e.v., 364 e.v.
(80) Zie ook C.S.W./C.E.L., dossier nr. 1787, 1979, 247 (verschenen als bijlage inNotarius, 1981,
nr. 7).
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in(81): ,Certaine opinion soutient en effet qu'au moment ou il paie les
creanciers inscrits, 1' adjudicataire est subroge dans leurs droits''. Het zou
dus om een wettelijke indeplaatsstelling gaan.
· Dit veronderstelt de toepassing van artikel 1251 B.W., vooral 2°, dat
bepaalt dat indeplaatsstelling van rechtswege geschiedt ten voordele van
de verkrijger van een onroerend goed besteedt tot betaling van de schuldeisers ten behoeve van wie dat goed met hypotheek was bezwaard.
48. Wat is evenwel de draagwijdte van dit artikel? De koper is de prijs
van het onroerend goed verschuldigd aan de verkoper, die persoonlijk
jegens zijn schuldeisers verbonden is tot beloop van de door hem aangegane schulden. Door het feit evenwel dat deze verbintenissen door een
zakelijk recht beschermd worden, bewaren die schuldeisers het recht om
het onroerend goed te verkopen, aangezien dat zakelijk recht een volgrecht biedt. Indien de koper de prijs in handen van de verkoper betaalt, en
deze laatste de prijs niet aanwendt ter betaling van zijn schuldeisers, dan
blijft de koper ob rem gebonden. Daarom zal de koper in handen van de
ingeschreven schuldeisers betalen. Indien er echter onbetaalde doch ingeschreven schuldeisers overblijven zouden dezen kunnen denken dat zij
door de betaling een hogere rang verkrijgen. Wanneer zij tot verkoping
overgaan zou de koper benadeeld worden. Daarom kent de wet de koper
het recht toe, om gesubrogeerd te Worden in de rechten van de schuldeisers
die hij betaald heeft: de koper verkrijgt een hypotheek op zijn eigen
goed(82).
49. De toestand die men in de rangregeling kent is anders.
Vooreerst is er het principe van de overwijzing op de prijs. Men kent dit
mechanisme niet in het hierboven geschetste geval van wettelijke subrogatie. Dit betekent dat in dergelijk geval de koper, als derde-bezitter, de
procedure van de hypothecaire zuivering moet volgen, wil hij het goed van
alle bezwarende inschrijvingen zuiveren.
De wettelijke subrogatie steunt op het principe dat er geen vermogensvermeerdering zonder oorzaak mag zijn. Degene die andermans schuld
betaalt zou gerechtigd zijn de terugbetaling van de door hem betaalde
schuld te vorderen. Maar in een gedwongen verkoop, ofbij een vrijwillige

(81) BAUGNIET, o.c., 49, nr. 84; GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 3195-3199; GENIN, o.c., nr. 31953199; zie ook: DONNAY, M., , ,Procedure de I' ordre apres saisie-execution immobiliere ou toute vente
d'immeub1es emportant de plein droit delegation du prix aux creanciers inscrits", Rec. Gen. Enr.
Not., 1969, 21280, nr. 24.
(82) Zie nog DE PAGE, H., o.c., deei3, Brussell967, nr. 542-544, 547-548; KLUYSKENS, A.,
Beginselen van Burgerlijk Recht, deell, De Verbintenissen, Antwerpen, 1943, 326-327.
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verkoop die volgens de procedure van een gedwongen verkoop mag
gebeuren, betaalt de koper geen schuld aan een derde. Hij betaalt de prijs
van een onroerend goed, waarvan hij het eigendomsrecht verkregen heeft
door een verkoop. Het gaat in het laatste geval niet op dat de koper de
terugbetaling van de verkoopprijs zou yorderen.
Ten tweede, - en dit is eigenlijk het gevolg van het principe van de
overwijzing van de prijs - , bepaalt artikel 1653, lid 3, Ger.W. dat op
overlegging van een getuigschrift door de notaris opgesteld, waaruit blijkt
dat de betalingen overeenkomstig de opgestelde rangregeling werden
uitgevoerd, de hypotheekbewaarder ambtshalve alle inschrijvingen en
overschrijvingen doorhaalt, die ten laste van de persoon tegen wie werd
uitgevoerd op het toegewezen onroerend goed bestaan.
Dit alles is trouwens des te juister aangezien de interesten en rentetermijnen, verschuldigd aan de gerangschikte schuldeisers, slechts ophouden te lopen bij de afsluiting van het proces-verbaal van verdeling of
van rangregeling (art. 1650, lid 2, Ger. W.), dit tegen de schuldenaar, eigenaar van het onroerend goed - , en ongeacht de bij de verkoop
bedongen interesten die door de koper verschuldigd zijn(83).
Uit dit alles volgt dat geen sprake kan zijn van indeplaatsstelling wanneer
het gaat om een gedwongen verkoop of een vrijwillige verkoop met
inachtneming van de procedureregelen eigen aan een gedwongen verkoop.
C.

DE GEVOLGEN T.O.V. DE DOORHALING

50. Als gevolg van deze voor sommige auteurs onzekere juridische toestand schreef Genin(84): ,Quoi qu'il en soit, la doctrine reste incertaine
et, en absence d'une jurisprudence confirmant notre point de vue, il faut
reconnaitre aux conservateurs des hypotheques le droit d' exiger, pour
menager leur responsabilite' que 1' acquereur intervienne a 1' ordre pour
renoncer au benefice de la subrogation soit expressement, soit indirectement en consentant lui-meme, avec les creanciers inscrits, mainlevee
des inscriptions. La pratique recourt regulierement a l'une de ces deux
formules".
De zienswijze van Genin kan vandaag niet meer gevolgd worden, aangezien artikel 1653, lid 3, Ger.W. de wijze voorziet waarop alle inschrijvingen en overschrijvingen doorgehaald worden(85).
(83) Zie de beslissing van de administratie van de registratie en domeinen van 17 maart 1896, Rec.
Gen. Enr. Not., 1896, 12563, en de daar aangehaalde rechtsleer en rechtspraak.
(84) GENIN, R.P.D.B., o.c., nr. 3!99; GENIN, o.c., nr. 3199.
(85) Zie voor een volledige behandeling: ENGELS, o.c., nr. 618-626, 403-406, en de daar aange.ilaairie recinsieer en ret:iuspraaK.. ilnciers; u~ i.cvi\L, u.t:., 111. 30, ~\:;{;,
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51. Op grond van de door Genin voorgestelde formulering, opgenomen
in het getuigschrift waarvan sprake in artikel1653 Ger.W., kan de verantwoordelijkheid van de hypotheekbewaarder niet opgeheven worden.
Artikel128, 2° Hyp.W. is desbetreffend formeel. De hypotheekbewaarder is aansprakelijk voor de schade die ontstaat uit het niet vermelden in
zijn getuigschriften, van een of meer van de bestaande overschrijvingen of
inschrijvingen, tenzij de vergissing voortkomt uit de ontoereikendheid
van aanduidingen die hem niet ten laste gelegd kan worden(86).
BESLUIT

52. De rangregeling na een gedwongen verkoop is dikwijls een eindpunt
voor velen.
De beslagen of de gefailleerde, samen met zijn gezin, zal dikwijls de
voornaamste gezinswoning zien verloren gaan. Het is het ernstigste probleem dat verbonden is aan onze economische crisis, probleem dat eveneens gekoppeld moet worden aan de overgrote schuldenlast die sommige
gezinnen op zich genomen hebben. Het probleem wordt meestal onoplosbaar indien de verkoopprijs van het onroerend goed onvoldoende is om de
schuldeisers te be talen: het goed is verkocht en het gezin heeft zeer lang,
om niet te zeggen altijd, de afbetaling van het niet ingeloste deel van de
schuld te dragen. Dit mondt uit in farniliale conflicten of in , ,nevenactiviteiten" met aile moeilijkheden die dit op zijn beurt meebrengt.
De rangregeling heeft op zichzelf een dub bel doel. Vooreerst de schuldeisers betalen, vervolgens het goed zuiveren om het opnieuw in de economische kringloop te brengen. Zoals de procedure nu geregeld wordt, kan
gesteld worden dat een evenwicht tussen deze beide doelstellingen betracht wordt en te verwezenlijken is. De moeilijkheden zijn vooral van
technische aard. Het is niet mogelijk een proces-verbaal van rangregeling
op te stellen zonder kennis te hebben van het verbintenissenrecht, de
zakelijke zekerheden en het procesrecht. Aangezien de notaris de plicht
heeft op de hoogte te blijven van de laatste stand inzake wet, rechtsleer en
rechtspraak, is zijn verantwoordelijkheid dan ook groot.
Tot slot moge er op gewezen worden dat, gezien het aantal faillissementen, het nodig is de problematiek van de verkopen van onroerende goederen en de daarbijbehorende rangregeling te herschrijven. De vaak tegenstrijdige wetten zijn de oorzaak van veel nutteloze conflicten die daardoor
vermeden zouden kunnen worden.

(86)

ENGELS,

o.c., nr. 629-630, 407-408.
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