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I. lNLEIDING

1. Het gelijkheidsbeginsel tussen schuldeisers, neergelegd in artikel 8 Hyp. W., dreigt door de wildgroei der voorrechten veeleer
uitzondering dan regel te worden. Geen wonder dat in de praktijk
een grote vindingrijkheid aan de dag wordt gelegd om langs contractuele weg nieuwe zekerheidsmechanismen te ontwikkelen. Door de
wetgever worden de overeenkomsten tot zekerheid niet in het algemeen geregeld. Er rijzen dan ook fundamentele vragen naar de
bevoegdheid van partijen om naar believen zekerheidsovereenkomsten in het Ieven te roepen. Deze vragen betreffen zowel de geldigheid
inter partes van dergelijke overeenkomsten, als hun tegenwerpelijkheid aan derden i.g.v. samenloop. Aan deze problematiek werd reeds
aandacht geschonken in enkele uitstekende bijdragen(l). Hier zal
gepoogd worden de geldigheid van enkele van deze zgn. ,nieuwe
zekerheidsrechten" aan een nader onderzoek te onderwerpen en zo
bij te dragen tot de algemene theorie der zekerheidsovereenkomsten.
Bij deze beoordeling dient zoals gezegd steeds een dubbele vraagstelling aan bod te komen, nl. de interne geldigheid (nr. 4 e.v.) en de
externe werking (nr. 14 e.v.).
2. Het begrip zekerheidsrecht zal in dit verband ruim worden opgevat. In zijn beperkte betekenis kan men zekerheidsrechten omschrijven als attributen (krachtens wet of overeenkomst) van een schuldvordering die ertoe strekken de positie van de schuldeiser bij samenloop te versterken. Hier wordt een ruimere omschrijving gehanteerd,
zowell) naar aard: ook de zekerheidsmechanismen die inherent zijn
(1) In het bijzonder: MOREAU-MARGREVE, I., ,Evolution du droit et de la pratique en matiere
de siiretes", in Les creancierset le droit de /afaillite, Brussel, 1983, 77 e.v.; SJMONT, L., ,Essai
de classification des siiretes de Ia pratique et de les problemes juridiques qu'elles posent", in
Les siiretes, Brussel, 1984, 277 e.v.; VAN OMMESLAGHE, P., ,Siiretes issues de la pratique
et autonomie de la volonte", in Les siiretes, 345 e. v.; Les siiretes issues de Ia pratique, Presses
Universitaires U.L.B. 1983.
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aan de rechtsverhouding (bijv. schuldvergelijking), als 2) naar doelstelling: ook deze die slechts een preventieve functie vervullen (bijv.
verbod te vervreemden of te hypotheceren) als deze die enkel een
prompte betaling door de debiteur willen verzekeren (bijv. overeenkomst ,eerst betalen, dan praten").

II.

TYPOLOGIE

3. Enkele schrijvers hebben reeds gepoogd enige ordening aan te
brengen in de bonte verzameling van ,nieuwe" zekerheidsrechten.
Een pragmatische indeling die soms wordt voorgesteld is de volgende: 1) waarborgen die tot doel hebben het vermogen van de debiteur
te behouden (bijv. verbod te vervreemden of te hypotheceren, opdracht om de opbrengst van een verkoop aan de kredietverlener over
te maken, exclusiviteit van financiele dienst), 2) waarborgen die tot
doel hebben het vermogen uit te breiden (bijv. borgtocht, garantie)
en 3) waarborgen die voorrang verlenen bij samenloop (hypotheek,
pand)(2).
MoREAU-MARGREVE maakt het onderscheid tussen: 1) ,suretes
classiques" (borgtocht, pand), 2) ,suretes non classiques" die verder
worden ingedeeld naar de aard: persoonlijk (bijv. garantie) of zakelijk (bijv. eigendomsvoorbehoud) en volgens hun oorsprong: overeenkomst (bijv. fiduciaire overdracht tot zekerheid) of wet (bijv.
rechtstreekse vordering), en 3) ,garanties en dehors des suretes"
waardoor de auteur diverse mechanismen rekent die van aard zijn
de positie van de schuldeiser te versterken. Deze worden dan nog
verder ingedeeld in ,mecanismes preventifs", waartoe de auteur
rekent: de ,surrogaat" zekerheden (bijv. hypothecair mandaat), de
,negatieve" zekerheden (bijv. vervreemdingsverbod), de , vage"
zekerheden (bijv. patronaatsverklaringen) enz., en ,mecanismes
circonstantiels" die voortvloeien uit de eigen aard van de rechtsverhouding tussen partijen (bijv. exceptio non adimpleti contractus)(3).
SIMONT behoudt van zijn kant het onderscheid tussen persoonlijke
en zakelijke zekerheidsrechten als summa divisio(4).
Persoonlijke zekerheidsrechten komen er telkens op neer dat aan de
debiteur een bijkomende schuldenaar wordt toegevoegd (bijv. borg(2) DE CoRTE, R., Inningsrechten bij samenloop, Antwerpen, 157-158. Zie ook: BRUYNEEL,
A., ,L'evolution du droit des silretes", inLessuretes, (5), 18 e.v.; TERRAY, J., ,Les nouvelles
silretes", D.P.C.I., 1983, 201 e.v.
(3) MOREAU-MARGREVE, op. cit.
(4) SIMONT, L., op. cit., 280 e.v.
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tocht, delegatie). Hierdoor kan de schuldeiser de samenloop ontwijken door zijn aanspraken te doen gelden op een ander vermogen dan
dat van de hoofdschuldenaar. Zakelijke zekerheden strekken er dan
toe de positie van de schuldeiser bij samenloop te versterken door
hem op het vermogen van de debiteur (of op een gedeelte ervan)
bepaalde exclusieve rechten te verlenen (bijv. hypotheek, pand). De
meest optimale bescherming zou dan kunnen geboden worden door
de schuldeiser, i.p.v. hem deze beperkte rechten te verlenen, zonder
meer eigenaar te maken van die goederen, zij het dan tot zekerheid.
Deze eigendomsoverdracht tot zekerheid zal besproken worden onder nr. 34 e.v.
III.

INTERNE GELDIGHEID

4. Overeenkomsten tot zekerheid zijn bijkomende of accessoire
overeenkomsten die hun bestaansreden ontlenen aan een hoofdovereenkomst waarvan zij tot waarborg strekken. Dit accessoir karakter
belet niet dat zekerheidsovereenkomsten tevens zelfstandige overeenkomsten zijn, in die zin dat zij op zelfstandige wijze tot standkomen
en onderworpen zijn aan eigen geldigheidsvoorwaarden en modaliteiten(5). Hierna zullen deze geldigheidsvereisten nader worden onderzocht. Berst wordt nog even stil gestaan bij het accessoir karakter
van zekerheidsovereenkomsten.
5. 1) Accessoir karakter. Zekerheidsovereenkomsten ontlenen hun
finaliteit inderdaad aan een andere overeenkomst. Bij de persoonlij-"
ke zekerheidsovereenkomsten is evenwel een evolutie naar ,verzelfstandiging" waar te nemen. Werd door de wetgever van 1804 (in
navolging van het Romeins recht en het Oude recht) het accessoir en
subsidiair karakter van de borgtocht beklemtoond, dan heeft zich
naast die borgtocht een nieuwe onbenoemde overeenkomst ontwikkeld, nl. de garantie, die de borgtocht lijkt te zullen verdringen(6).
Het gehouden zijn voor anderen kan inderdaad verschillende gradaties aannemen. De zuiverste vorm is de borgtocht omdat daar de
verbintenis van de borg zoveel mogelijk aansluit bij die van de
hoofdschuldenaar. Aan het andere uiterste kan dan de garantie
worden gesitueerd, waarbij de garant zich op geheel zelfstandige
(5) Voor een toepassing: Cass., 8 december 1966, R. W., 1967-68, 397, R.C.J.B., 1967, 5 met
noot DABIN.
(6) Zie: WYMEERSCH, E., ,Borgtocht en garantie", in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel,
1986, 655-669.
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wijze verbindt jegens de schuldeiser. De garantieovereenkomst kan
omschreven worden als de overeenkomst waarbij de garant zich
jegens de schuldeiser onvoorwaardelijk verbindt in te staan voor de
nakoming door de debiteur. De verbintenis van de garant is zelfstandig (niet accessoir), niet subsidiair en abstract. Deze garantieovereenkomst die in de ons omringende Ianden als een zelfstandige rechtsfiguur wordt erkend, heeft inmiddels oak in ons land bestaansrecht
verworven(7). Aan een vorm, nl. de bankgarantie ,op eerste verzoek" wordt nag verder aandacht besteed onder nr. 13.
6. 2) Grondslag der verbintenis. Niet aile zekerheidsovereenkomsten
beantwoorden aan de structuur van een overeenkomst. Bij een aantal
kan de gebondenheid enkel maar verklaard worden door een beroep
te doen op de figuur van de verbintenis uit eenzijdige wilsuiting. Dit
is bijvoorbeeld het geval met de chequekaart krachtens welke de
emitterende bank gehouden is de op haar getrokken cheques te
waarborgen. De juridische aard van de door de bank opgenomen
verbintenis wordt omschreven als: eenzijdig, abstract en extra-cambiair(8). Dit eenzijdig karakter kunnen oak vertonen: patronaatsverklaringen en bepaalde ,,negatieve'' zekerheidsrechten (infra nr. 10).
De rechtsfiguur der verbintenis uit eenzijdige wilsuiting heeft, na
lange tijd omstreden te zijn geweest, thans algemene erkenning
gekregen(9). Een dergelijke eenzijdige wilsuiting kan echter eerst
door het recht worden in aanmerking genomen wanneer aan volgende geldigheidsvereisten is voldaan: een op juridische gevolgen gerichte wil, vrije wilsuiting, bekwaamheid, bepaald of bepaalbaar voorwerp en rechtsgeldige oorzaak.
7. 3) Animus contrahendae obligationis. Een overeenkomst onderstelt in de eerste plaats een op juridische gevolgen gerichte wil.
Ontbreekt die intentie, dan komen geen rechtens afdwingbare verbin-

(7) Adde: DE PAGE, Traite, VI, nr. 844; VANRYN &HEENEN, Principes, IV (1965), nr. 2561.
(8) VANRYN & HEENEN, Principes, Ill (1981), 433-434, nr. 572; SIMONT, L., ,De abstracte
verbintenis van de bankier naar Belgisch recht", T.P.R., 1985, 700-701; DAL, G.-A., ,Les
cheques garantis", J. T., 1984, 241-244.
(9) Cass., 9 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1132 en 1139, R.W., 1982-83, 319; Cass.,
3 september 1981, T. Aann., 1982, 131 met noot CORNELIS. Zie o.m. KRUITHOF, R.,
,Verbintenissen", T.P.R., 1983,503-507, nr. 5-6; VAN 0MMESLAGHE, P., ,L'engagement
par volonte unilaterale", J. T., 1982, 144-149; DrRrx, E. en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek
verbintenissen", R. W., 1980-81, 2367-2371. Anders: COIPEL, M., ,La theorie de !'engagement par volonte unilaterale", R.C.J.B., 1980, 65-92.
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tenissen tot stand(l 0). Krachtens het beginsel der wilsautonomie is
het de partijen toegestaan om i.p.v. overeenkomsten te sluiten,
afspraken te maken die niet juridisch verbindend zullen zijn(ll).
Deze problematiek komt aan bod bij patronaatsverklaringen. Het
gaat hier om een nieuwe vorm van persoonlijke zekerheidsrechten die
frequent voorkomt in concernverhoudingen. Hierbij belooft dan een
moedermaatschappij (de emittent) aan de medecontractant (de begunstigde, bijv. een bank) van haar dochter, dat deze dochteronderneming de opgenomen verbintenissen zal honoreren(12). Dergelijke
patronaatsverklaringen kunnen naargelang de formulering in uiteenlopende gradaties voorkomen, gaande van rechtens vrijblijvende
verklaringen, waarbij de emittent enkel zijn reputatie op het spel zet,
tot resultaatsverbintenissen. In geen geval zouden p.v. rechten doen
ontstaan ten gunste van de dochteronderneming zelf.
Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal basisvormen.
Een eerste verschijningsvorm is de p.v. waarin de emittent enkel
verklaart op de hoogte te zijn van de kredietovereenkomst tussen de
begunstigde en het filiaal. Algemeen wordt aangenomen dat dergelijke p.v. geen obligatoire gevolgen teweegbrengen.
Tot het tweede type behoren de p.v. die betrekking hebben op de
kapitaalparticipatie van de emittent in het filiaaL Wanneer de emittent zich beperkt tot het aangeven van de omvang van zijn participatie, loopt hij enkel aansprakelijkheid op indien de meegedeelde
informatie onjuist blijkt te zijn. De aanvullende verklaringen dat de
,politiek" van de emittent gericht is op het behoud van deze participatie of dat de emittent deze ,intentie" heeft, voegen hieraan niets
toe. De , ,rechtens vrijblijvende' '-sfeer wordt echter verlaten wanneer
de emittent belooft de begunstigde te informeren betreffende een
wijziging in de participatie en in elk geval wanneer hij er zich
bovendien toe verbindt in dat geval vervangende waarborgen aan te
bieden. Deze laatste toezegging kan echter weerom diverse vormen
aannemen, gaande van een vrijblijvende belofte ,overleg te zullen
plegen met de begunstigde om tot een bevredigende oplossing te
komen" tot de toezegging van een borgtocht of een garantie ,op
eerste verzoek".
(10) Cass., 2 december 1875, Pas., 1876, I, 37 met concl. Proc.-Gen. FAIDER.
(11) Zie bij: DIRIX, E., ,Gentlemen's agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen", R. W., 1985-86, 2129, nr. 17 e.v. en de verwijzingen aldaar. Vgl.: COIPEL, M.,
,L'aspect moral des lettres de patronage", in Les /ettres de patronage, Namen, 1984, 34,
nr. 51.
(12) Ziehierover: BELLIS, M., COIPEL, M., LEBRUN, 1., POULLET, Y. en VANWYMEERSCH,
Ch., Les /ettres de patronage, Namen, 1984.
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In de twee andere soorten clausules doet de emittent toezeggingen
nopens het bestuur en/ of de financiele structuur van het filiaal.
Vrijblijvend is dan bijv. de verklaring: ,Het is de politiek van ons
concern erop toe te zien dat onze dochterondernemingen hun verbintenissen nakomen". Anders wordt daarentegen beoordeeld bijv. de
belofte van de emittent dat zij erop zal toezien dat de dochter over
voldoende liquide middelen beschikt, zodat zij haar verbintenissen
kan honoreren, of nog: de verbintenis om de eigen middelen van het
filiaal op een bepaald peil te handhaven. Bij deze ,harde" p.v. rijst
dan de vraag van uitlegging of men met een resultaats- dan wei een
inspanningsverbintenis te doen heeft. Bij deze uitleggingsvraag is er
geen plaats voor algemeenheden, maar moet geval per geval gepeild
worden naar de bedoeling der partijen(l3).
8. 4) Toestemming. Ben vrije toestemming is vanzelfsprekend vereist. Voor bepaalde door de wet geregelde overeenkomsten wordt dit
vereiste extra benadrukt. Zo bepaalt artikel 2015 B.W. dat de borgtocht ,uitdrukkelijk" moet zijn aangegaan(14). Zekerheidsovereenkomsten zijn immers gevaarlijke overeenkomsten omdat de gevolgen
ervan niet meteen voelbaar zijn en slechts later intreden. Artikel 2015
B.W. lijkt dan ook geschikt voor analogische toepassing.
9. 5) Bekwaamheid. Het valt buiten dit bestek de regels inzake
bekwaamheid in herinnering te brengen. Ben woord slechts over
zekerheidsovereenkomsten en huwelijksvermogensrecht. Het B.W.
maakt zoals bekend in dit verband een onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke zekerheden. Voor het verlenen van zakelijke zekerheden op gemeenschappelijke goederen is de toestemming van beide
echtgenoten vereist (art. 1418 B.W.). Werd dit voorschrift niet nage(13) Aldus werd geoordeeld dat een moedermaatschappij, die aan de leveranciers van haar
dochteronderneming een brief stuurde onder meer inhoudende dat zij instaat voor de betaling
van openstaande rekeningen van haar dochter indien de leveranciers de leveringen zouden
hervatten, zich ook garant heeft gesteld voor nieuwe leveranties (H.R., 13 september 1985,
N.J., 1987, nr. 98); dat de moedermaatschappij zich t.o.v. de bank heeft verbonden ,al het
nodige te doen om haar dochter in staat te stellen haar verbintenissen na te komen" een
resultaatsverbintenis heeft opgenomen (Kh. Parijs, 13 oktober 1981, Banque, 1981, 1455 met
noot MARTIN; zie ook: Parijs, 25 april 1979, D., 1980, I.R., 55); dat de verklaring van de
moedermaatschappij dat zij de enige aandeelhouder van haar dochter zou blijven en deze
financieel zal blijven ondersteunen, ter zake een resultaatverbintenis doet ontstaan (Kh.
Brussel, 30 oktober 1985, T.B.H., 1987, 64).
(14) Over de betekenis van deze bepaling: DE PAGE, Traite, VI, nr. 842; VANDEPUTTE,
Overeenkomsten, 2, in Beginselen Belgisch Privaatrecht, X, 1982, 269; R.P.D.B., tw. Cautionnement, 157. Art. 2015 maakt van de borgtocht geen formalistisch contract. Het gaat slechts
om een regel van uitlegging; de wilsuiting van de borg moet zeker zijn (Vgl. voor Frankrijk
o.m.: MALAURIE, Ph. en AYNES, L., Les suretes, Parijs, 1986, nr. 115).
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leefd dan kan de rechtbank op verzoek van de andere echtgenoot die
een , wettig belang" kan doen gelden en ,onverminderd de rechten
van de te goeder trouw zijnde derden'' de overeenkomst nietig
verklaren (art. 1422 B.W.).
Persoonlijke zekerheden kunnen door iedere echtgenoot afzonderlijk worden toegestaan. Het staat aan de andere echtgenoot de
nietigheid te vorderen wanneer door de overeenkomst de belangen
van het gezin worden bedreigd (art. 224, § 1, 4 B.W.). Of de gezinsbelangen gevaar lopen moet beoordeeld worden op het ogenblik dat
de zekerheid werd gesteld. Bij deze beoordeling moet ook rekening
gehouden worden met de voordelen voor het gezin die eventueel uit
de overeenkomst zouden zijn voortgevloeid. De goede trouw van de
derde blijft echter buiten beschouwing; die komt enkel aan bod bij
de toekenning van de schadevergoeding die artikel 224 in het vooruitzicht stelt(15). In de praktijk stuurt de schuldeiser erop aan om de
toestemming van beide echtgenoten te verkrijgen. Deze werkwijze,
ofschoon door sommigen betwist, wordt veelal geoorloofd geacht(16).
10. 6) Geoorloofd voorwerp. De vraag naar de geoorloofdheid komt
o.m. aan bod bij bedingen die ertoe strekken in te grijpen in de
beschikkingsbevoegdheid van de debiteur over zijn vermogen (verbod bepaalde goederen te vervreemden of te hypotheceren). Veelal
wordt aangenomen dat clausules van onvervreembaarheid geoorloofd zijn op voorwaarde dat zij beperkt zijn in tijd en zij een
geoorloofd doel dienen(17). Dergelijke bedingen hebben geen zakelijke werking; zij scheppen enkel persoonlijke verbintenissen. De
tegenwerpelijkheid aan derden moet dan ook bekeken worden in het
raam van het leerstuk der derde-medeplichtigheid (infra nr. 14).
Eveneens geoorloofd zijn clausules van achterstelling. Het komt voor
dat een kredietgever enkel bereid is krediet te verschaffen indien een
of meer andere schuldeisers bereid zijn hun vordering achter te stellen
bij die van de kredietgever. De achtergestelde schuldeiser stemt erin
(15) Zie voor de toepassing van deze bepaling o.m.: Cass., 25 april1985, Arr. Cass., 1984-85,
nr. 512, J.T., 1985, 388; Cass., 27 november 1987, T. Not., 1988, 26; RAUCENT, L., ,Un
epoux peut-il se porter caution sans le consentement de son conjoint?", in Liber amicorum
A. De Boungne, Antwerpen, 1985, 159 e.v.
(16) MOREAU-MARGREVE, I., op. cit., 188. Vgl. JACOBS, R., ,De persoonlijke zekerheid in
de Wet van 14juli 1976", Bank. Fin., 1977, (109), 123.
(17) DE PAGE, Traite, V, nr. 907-908. Zie hierover ook: MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A.,
,Les engagements de ne pas faire", in Les suretes issues de Ia pratique, Brussel, 1983, vol. 3,
L. 16-17; MOREAU-MARGREVE, I., op. cit., 198 e.v.; CHAPUT, Y., ,Les silretes negatives",
Ann. Fac. Dr. Clermont, 1975, 165 e.v.
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toe dat aan zijn vorderingen een lagere rang zal toekomen dan de wet
hem toekent(18). Varianten van deze ,negatieve" zekerheidsrechten
zijn: overeenkomsten waarbij een schuldeiser afstand doet van zijn
hypothecaire rang of van bet bevoorrecht karakter van zijn vordering, bedingen waarbij een schuldeiser bet recht om zich op bepaalde
of alle(19), goederen van de debiteur te verhalen prijs geeft e.d. De
geoorloofdheid van dergelijke bedingen wordt niet betwist(20). De
werking tegenover de derden ten gunste van wie deze bedingen
werden gemaakt, kan worden verklaard door artikel1121 B.W. of
de figuur der eenzijdige wilsuiting.
11. 7) Bepaald voorwerp. In de bankpraktijk komt bet frequent voor
dat zekerheidsrechten worden bedongen , ,voor alle tegenwoordige en
toekomstige schulden". De rechtsgeldigheid van dergelijke bedingen
wordt thans aanvaard(21). Tegen deze clausules werd aangevoerd dat
zij afbreuk deden aan het accessoir karakter van de zekerheidsovereenkomst. Moet, zo werd de vraag gesteld, de gewaarborgde schuldvordering niet reeds bestaan op bet ogenblik dat de zekerheidsovereenkomst tot standkomt. Het antwoord luidt ontkennend: de regel
van de accessoriteit heeft niet tot gevolg dat het bestaan, maar enkel
dat de uitvoering van de zekerheidsovereenkomst afhankelijk wordt
gemaakt van de hoofdovereenkomst.
Wat de bepaaldheid van de verbintenis betreft, is bet voldoende dat
de draagwijdte van zekerheidsovereenkomsten bepaalbaar is, d.w.z.
zonder discussie tussen partijen kan worden vastgesteld. De recht(18) Over de zgn. ,achtergestelde leningen": BRUYNEEL, A., Les prets subordonnes", Rev.
Banque, 1976, 530 e. v.; VELU-SPREUTELS, S., ,Les subordinations de creance", in Les suretes
issues de fa pratique, vol. II-C. Voor Nederland: VAN GREVENSTEIN, P., ,Contractuele
achterstelling", T.V. V.S., 1984, 261. Zie ook art. 3.10.1.2lid 2 N.N.B.W. Rechtsvergelijkend: Prets participatifs et prets subordonm!s: un nouveau mode de financement, Parijs,
Feduci, 1982.
Over de gerechtelijke achterstelling van schuldvordering van bestuurders die aan hun ondergekapitaliseerde vennootschap geldleningen hebben toegestaan (of die als borg gesubrogeerd
worden in de rechten van de kredietverstrekker) om bet ontoereikend kapitaal aan te vullen
als toepassing van de ,doorbraak"-theorie: RoNSE, J. e.a., ,Overzicht van rechtspraak.
Vennootschappen", T.P.R., 1978,880-881, nr. 275 enId., T.P.R., 1986,967, nr. 118. Bijv.:
Kh. Kortrijk, 20 oktober 1983, T.B.H., 1985, 213.
'
(19) In welk geval men, wegens de onverhaalbaarheid, te doen heeft met een ,natuurlijke"
verbintenis: WESSELS, B., Natuur/ijke verbintenissen, Zwolle, 1988, 183-184, nr. 314.
(20) Over bet principe: DE PAGE, Traite, VII, nr. 18. Algemeen: ,Les renonciations au
benefice de la loi", Trav. Ass. H. Capitant, XIII, Parijs, 1963, 265 e.v.
(21) Algemeen: VAN GERVEN, W., Handels- en economisch recht, 1, Ondernemingsrecht,
1975, 469-481; SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., ,Le cautionnement donne en garantie de toutes
les obligations d'un debiteur envers son creancier", R.C.J.B., 1974, 211-237. Borgtocht:
Brussel, 23 februari 1973, R. W., 1973-74, 1504 met noot BRUYNEEL. Pand: Cass., 28 maart
1974, R. W., 1974-75, 339 (,Mengal"-zaak). Hypotheek: STRANART, A.M., ,L'hyptoheque
constituee pour silrete de toutes sommes dues ou a devoir", Rev. Not. Beige, 1979, 548-573.
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spraak neemt hierbij genoegen dat het kader bepaald is waarbinnen
de schuldvorderingen zullen ontstaan, bijvoorbeeld: de zakenrelatie
tussen de bank en de kredietnemer(22) (23).
12. 8) Oorzaak. Zekerheidsovereenkomsten behoeven, zoals alle
contracten, een rechtsgeldige oorzaak. De debiteur kan zich steeds
verweren door het ontbreken van de oorzaak, de ongeoorloofdheid
ervan(24) of andere gebreken uit de onderliggende verhouding op te
werpen. Ons verbintenissenrecht is causaal. De prompte betaling en
het beperken van chicanes kan verzekerd worden door de creatie van
waardepapieren. Zo vervult de wisselbrief een belangrijke functie als
incassomiddel (bijv. de zgn. waarborgwissel bij afbetalingsovereenkomsten).
Maar ook buiten de creatie van waardepapieren(25), kunnen de
aanspraken van de schuldeiser op de vervaldag kracht worden bijgezet door het sluiten van een overeenkomst ,eerst betalen, dan
praten". Krachtens een dergelijke overeenkomst is de debiteur onvoorwaardelijk gehouden te betalen en zullen eventuele verweermiddelen eerst achteraf worden gesanctioneerd. De geoorloofdheid van
een dergelijke overeenkomst wordt overwegend aanvaard(26). Aan
het causa-vereiste wordt immers geen afbreuk gedaan: de debiteur
behoudt het recht om alle gebreken uit de onderliggende verhouding
tegen te werpen, alleen zal eerst de betaling (tot zekerheid) dienen
te gebeuren.

13. Tot ,abstracte" verbintenissen kan men wel komen bij zekerheidsmechanismen die beantwoorden aan een drie-partijen-verhouding (A-B-C) en dit zonder afbreuk te doen aan het causa-vereiste.
De triangulaire structuur maakt het immers mogelijk dat de oorzaak
voor de verbintenis van B (bijv. de borg) jegens A (de schuldeiser),
(22) Bijv.: Brussel, 23 februari 1973, gecit.
(23) Het vereiste dat de zekerheidsovereenkomst een bepaald plafond aangeeft voor de
opgenomen verbintenissen geldt krachtens de wet voor de hypotheek (art. 80 Hyp. W.), het
pand (art. 2074 B.W. en art. 4, 5° Wet lnpandgeving Handelszaak), terwijl voor de borgtocht
dient te worden gewezen op art. 2013 B.W.
(24) Cass., 8 december 1966, gecit.
(25) Benevens wisselbrief en orderbriefje kunnen de partijen ook steeds overeenkomen dat hun
overeenkomst aan toonder zal luiden (DE PAGE, Traite, IV, nr. 414). Of de partijen het
opstellen van een bewijstitel voor ogen stond, dan wei de creatie van een waardepapier is een
vraag van uitlegging (zie bij: RoNSE, J., Wisselbrief en orderbriefje, in A.P.R., nr. 289; VAN
RYN & HEENEN, Principes, Ill, nr. 101).
(26) O.m. DE PAGE, L'obligation abstraite, Brussel, 1957, 122 e.v.; DEKKERS, Handboek,
II, nr. 81; Les Novelles, Droit civil, IV, 1, nr. 1085.
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gesitueerd is in de verhouding van B tot C (de hoofdschuldenaar).
Het zal in die verhouding B-C zijn dat gebreken in de oorzaak zullen
moeten worden gesanctioneerd. Aan A, die geheel vreemd blijft aan
de verhouding B-C, kunnen geen excepties of verweermiddelen uit
die verhouding worden tegengeworpen. Abstractie in drie-partijenverhoudingen komt neer op niet-tegenwerpelijkheid van excepties en
duidt geenszins op de afwezigheid van oorzaak; de oorzaak bestaat,
zij het in een andere verhouding dan die tot de schuldeiser(27).
Dit is o.m. het geval bij borgtocht, bij de garantie en de delegatieovereenkomst(28).
Aan dit schema beantwoordt eveneens de gebondenheid van de bank
bij documentair krediet en bij bankgaranties ,op eerste verzoek".
De rechtsgeldigheid van deze bankgaranties kan dan ook niet worden
betwist(29). De verbintenis van de bank is niet aileen abstract, zij is
tevens zelfstandig of niet-accessoir (supra nr. 5). Het is de bank
derhalve niet toegestaan te weigeren de garantie te honoreren op
grond van excepties uit haar verhouding tot de opdrachtgever (de
dekkingsverhouding), evenmin alsop grond van gebreken geput uit
de gewaarborgde transactie (de valutaverhouding tussen opdrachtgever en de begunstigde).
IV.

EXTERNE WERKING

1) Persoonlijke zekerheidsrechten
14. Bij de beoordeling van de werking ten aanzien van derden dringt
zich vanzelfsprekend het onderscheid op tussen persoonlijke en
zakelijke zekerheden. Bij persoonlijke zekerheden rijzen er weinig
problemen. Persoonlijke zekerheden (s.s.) strekken ertoe een derde
vermogen aan dat van de hoofdschuldenaar toe te voegen. Door uit
te wijken naar dat toegevoegde vermogen, ontkomt de schuldeiser
aan de samenloop met de andere schuldeisers van de debiteur.
Bij andere zekerheidsmechanismen zonder zakelijke werking, die dus
aan de debiteur enkel bepaalde verplichtingen opleggen (bijv. verbod
te vervreemden), kan de problematiek van de tegenwerpelijkheid wei
rijzen wanneer derden bijdragen tot de niet-nakoming van die verbin(27) DIRIX, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 1984,
147, nr. 200 e.v.; WYMEERSCH, E., ,lets over abstracte verbintenissen", in Actori Incumbit
Probatio, Antwerpen, 1975, 260-261.
(28) Adde: DE PAGE, II, nr. 485; RoNSE, J., Delegatieovereenkomst, in A.P.R., nr. 132.
(29) Zie hierover o.m.: WYMEERSCH, E., ,Garanties op eerste verzoek", T.P.R., 1986, (471),
486 en de verwijzingen aldaar.
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tenissen. Zoals bekend heeft het Hof van Cassatie met het arrest van
22 april 1983 een einde gemaakt aan de langdurige controverse ter
zake. Handelt onrechtmatig in de zin van artikel 1382 B. W. de derde
die wetens en willens meewerkt aan de contractbreuk(30).

2) Zakelijke zekerheidsrechten
15. De problematiek van de tegenwerpelijkheid wordt het scherpst
gesteld bij zekerheidsrechten met zakelijke werking. Aan de creatie
van nieuwe voorrechten staat de regel ,geen voorrecht, zonder wet"
in de weg. De partijen mogen dus niet rechtstreeks of onrechtstreeks
voorrechten in het Ieven roepen waardoor het vermogen van de
debiteur (of een gedeelte ervan) bij voorrang zou dienen als executieobject voor een bepaalde schuldeiser. Althans dergelijke overeenkomsten gelden niet t.a.v. schuldeisers die hiermee niet hebben
ingestemd(31).
De regel ,pas de privilege, sans texte" heeft echter een beperktere
betekenis dan men soms voorhoudt. Zo staat hij er geenszins aan in
de weg dat het eigendomsrecht tot zekerheid wordt aangewend(32).
Evenmin staat hij contractuele mechanismen in de weg die voortvloeien uit de aard zelf van de contractuele verhouding en die
onmiskenbaar een zakelijke werking hebben (bijv. exceptio non
adimpleti contractus, schuldvergelijking)(33).
16. Voor bepaalde in de wet geregelde zekerheidsovereenkomsten
wordt de tegenwerpelijkheid afhankelijk gesteld van de naleving van
publiciteitsvoorschriften. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de hypotheek (authentieke akte en inschrijving), bij inpandgeving van
schuldvorderingen (art. 1690 B.W.), en bij het pand op de handelszaak (artt. 3 en 4 Wet lnpandgeving Handelszaak). Bij het pand op
roerende zaken geldt de buitenbezitstelling als (negatieve) publiciteitsmaatregel: door de zaak buiten de macht van de debiteur te
brengen, kunnen derden niet meer in dwaling worden gebracht
no pens de reele omvang van het vermogen van de debiteur.
Overeenkomsten die ertoe strekken gelijkaardige zekerheidsrechten
(30) Cass., 22 april1983, R. W., 1983-84, 427 met noot DIRIX, dat precies betrekking heeft
op een vervreemdingsverbod in een financieringsovereenkomst.
(31) Zie Cass., 2 mei 1985, R. W., 1985-86, 27 met conclusie advocaat-generaal JANSSENS DE
BISTHOVEN.
(32) SIMONT, L., ,De overdracht van schuldvordering tot zekerheid", in Liber amicorum F.
Duman, Brussel, 1983, I, (259), 277.
(33) DE PAGE, Traite, VI, nr. 775 e.v.
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in het Ieven te roepen, zullen voor de tegenwerpelijkheid aan derden
dezelfde publiciteitsvoorschriften moeten in acht nemen. Zo bepaalt
artikel 76, tweede lid Hyp. W. dat hypothecaire volmachten in een
authentieke akte moeten zijn neergelegd. De tegenwerpelijkheid aan
derden geschiedt door de inschrijving van de hypotheek en mits
naleving van artikel 78 Hyp. W.(34). Een pandbelofte is slechts een
consensuele overeenkomst(35). Zij wordt pas omgezet in een pand
wanneer de zaak metterdaad wordt overhandigd aan de schuldeiser
of een overeengekomen derde(36).
17. Derden zullen evenmin dienen rekening te houden met zekerheidsovereenkomsten die werden gesloten met bedrieglijke miskenning van hun rechten (Fraus omnia corrumpit) (cfr. artt. 1167 B.W.
en 444 e.v. Fail!. W.).
'
18. Bestaan er buiten de regel ,geen voorrecht, zonder wet", de
wettelijk voorgeschreven vormvereisten en de regel , ,Fraus omnia
corrumpit" nog andere beperkingen aan de tegenwerpelijkheid van
zekerheidsovereenkomsten?
Deze vraag werd in zijn algemeenheid ten onzent voornamelijk
onderzocht naar aanleiding van de vraag of de fiduciaire overdracht
tot zekerheid in onze rechtsorde kan worden aanvaard (infra nr. 34).
In navolging van SIMONT(37) wordt deze vorm van zekerheidsverschaffing door een belangrijk gedeelte van rechtsleer en rechtspraak
niet rechtsgeldig geacht, omdat mente doen heeft met een ongeoorloofde wetsontduiking. Door de erkenning van de fiduciaire overdracht tot zekerheid zouden de dwingende regels die de wetgever
oplegt voor het pand ter zijde worden geschoven.
W etsontduiking wordt omschreven als een handeling die door toepassing te maken van een geoorloofde rechtstechniek, een toestand
in het Ieven roept die wat de praktische gevolgen betreft volkomen
gelijk is aan deze die door een ander wetsvoorschrift wordt verbo(34) O.m. CHANDELLE, J.M., noot onder Rb. Brussel, 22 september 1983, Rev. Not. Beige,
1984, 257.
(35) Bij pand geldt het vereiste der buitenbezitstelling niet slechts t.a. v. derden, maar oak inter
partes. Een pandbelofte is slechts een consensuele overeenkomst die niet vatbaar is voor ree!e
executie. Zie hierover: STRANART, A.M., ,Le gage, contrat reel: une fiction?", J. T., 1976,
237-243.
(36) Cass., 7 april1967, Arr. Cass., 1967, 950: tevens is vereist dat die overdracht geschiedt
animo pignoris. Over dit arrest: STRANART, A.M., ,Chronique. Sfiretes reelles", Rev. Banq.,
1975, 205 e.v.
(37) S!MONT, L., o.c., in Les suretes, 313 e.v.
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den(38). Een dergelijke wetsontduiking is ongeoorloofd wanneer het
ontdoken wetsvoorschrift van dwingend recht is en aan de partijen
de ontduiking ervan voor ogen stond.
19. De vraag of men in het intern recht aan het leerstuk der wetsontduiking toekomt, wordt betwist. Zo is er volgens VAN OMMESLAGHE
aan een algemene theorie der wetsontduiking geen behoefte en kan
worden volstaan met het leerstuk van het rechtsmisbruik en dat der
bedrieglijke miskenning van de rechten van derden(39). Voor de
oplossing van ons vraagstuk gaat de auteur resoluut uit van de
wilsautonomie. De partijen mogen in beginsel de overeenkomsten
sluiten die zij wensen en deze overeenkomsten zijn principieel tegenwerpelijk aan derden. De derden zullen derhalve de gevolgen die deze
overeenkomsten in het vermogen van hun debiteur teweegbrengen,
moeten ondergaan. Slechts uitzonderlijk zullen de derden deze overeenkomsten naast zich neer kunnen leggen, m.n. in de gevallen door
de wet bepaald (artt. 1167 B.W., 1321 B.W., artt 445-447 Faill. W.)
en wanneer de overeenkomst werd gesloten met de bedrieglijke
miskenning van de rechten van derden (Fraus omnia corrumpit).
VAN OMMESLAGHE besluit dan ook dat nieuwe zekerheidsovereenkomsten slechts niet-tegenwerpelijk zijn ,si les conditions de l'inopposabilite ou de la nullite sont fixees par la loi ou s'il s'agit plus
generalement d'une fraude aux droit des tiers"(40).

20. Dat de wilsautonomie der partijen en de principiele tegenwerpelijkheid van hun overeenkomst aan derden als uitgangspunten moeten dienen, kan zeker worden beaamd. De vraag rijst echter of door
deze tegenwerpelijkheid enkel uit te sluiten ingeval van fraus, men
de gevolgen van de overeenkomsten niet al te ver laat uitdeinen buiten
de contractsband.
Overeenkomsten zijn inderdaad als feitelijk gegeven tegenwerpelijk
aan derden. Deze regel, die voor het eerst door het Hof van Cassatie
werd uiteengezet in het bekende arrest van 27 mei 1909, werd nog
in talrijke latere arresten bevestigd(41). De vraag is echter steeds waar
(38) Zie bier over o.m.: VAN GERVEN, W ., A/gemeen dee/, nr. 74; MEIJERS, E.M., ,Misbruik
van recht en wetsontduiking'', Ann. dr. sc. pol., 1936-37,703 en V.P.O., I, 75 e.v.; MATTHYS,
J., ,Wetsontduiking", R. W., 1955-56, 105 e.v.
(39) VAN 0MMESLAGHE, P., ,Abus de droit, fraude aux droits des tiers et frau de a Ia loi",
R.C.J.B., 1976, (303), 339 e.v.
(40) VAN OMMESLAGHE, P., ,Siiretes issues de Ia pratique et autonomie de Ia volonte", in
Les siiretes, (345), 392.
(41) Cass., 27 mei 1909, Pas., 1909, I, 272.
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de grens ligt tussen de tegenwerpelijkheid van het bestaan van de
overeenkomst en de relativiteit van de obligatoire gevolgen (art. 1165
B.W.). Waar maakt de tegenwerpelijkheid van de overeenkomst aan
een derde plaats voor de contractuele gebondenheid van die derden?
In mijn proefschrift heb ik gepoogd deze grens nader te bepalen aan
de hand van de beginselen die aan artikel 1165 B. W. ten grondslag
liggen: het zelfbeschikkingsrecht, het vertrouwensbeginsel en het
risico beginsel(42).
21. Voor de tegenwerpelijkheid van zekerheidsovereenkomsten is
vooral het risicobeginsel van belang. Krachtens dit beginsel neemt
iedere contractant het risico van de insolvabiliteit, de ondeskundigheid e.d. van zijn wederpartij voor zijn rekening zonder dat hij dit
op derden mag afwentelen(43). Er anders over oordelen doorkruist
immers het in ons vermogensrecht fundamentele gelijkheidsbeginsel
tussen schuldeisers (artt. 7 en 8 Hyp. W.).
Dit risicobeginsel is overigens ook terug te vinden in de Hyp. W. In
vele gevallen wordt daar het toekennen van een voorrecht verantwoord door de overweging dat de schuldeiser niet bij machte was de
kredietwaardigheid van de wederpartij te beoordelen(44).
22. Aan het vertrouwensbeginsel komt voor onze problematiek
slechts een beperkte betekenis toe. De betekenis van de vertrouwensleer in het faillissementsrecht wordt miniem geacht(45). De toenemende informatieverplichting die aan de ondernemingen wordt opgelegd, versterkt nog deze zienswijze.
Het vertrouwensbeginsel strekt ertoe dat iemand die te goeder trouw
is afgegaan op een aan een derde toe te rekenen schijnbare toestand,
wordt beschermd, doordat hij t.a.v. die derde de schijn voor werkelijkheid mag houden. Een belangrijke toepassing van deze leer in
onze problematiek is terug te vinden in de rechtspraak van het Hof
(42) DIRIX, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, 1984.
(43) DIRIX, E., o.c., nrs. 45, 277, 304, 317.
(44) Dit wordt algemeen aangenomen voor het voorrecht van de verhuurder (art. 20, 1) en
de hotelhouder (art. 20, 6) (DE PAGE, Traite, VII, nrs. 133 en 227; DELVA, W., Voorrechten
en hypotheken, 81 en 86). Dit geldt eveneens voor het voorrecht van de begrafenisondernemer
(art. 19, 2), van de geneesheer (art. 19, 3 cfr. DE PAGE, Traite, VII, nr. 76), van de vervoerder
(art. 20, 7 cfr. DE PAGE, Traite, VII, nr. 236) en van de commissionair (Titel VII, W. Kh.).
(45) Aldus o.m.: HEENEN, J., ,Les garanties du vendeurs de meubles et leurs avatars",
R.C.J.B., 1973 (9), 19, nr. 15; VAN RYN en HEENEN, Principes, IV (1f)65), nr. 2785;
CALAIS-AULOY, J., Essai de l'apparence en droit commercial, Parijs, 1961, 50, nr. 47 e.v.;
BRAECKMANS, in R. W., 1979-80, 2076.
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van Cassatie die aan de onbetaald gebleven verkoper het recht
ontzegt om zich na het ontstaan van de samenloop nog op een beding
van eigendomsvoorbehoud te beroepen t.a.v. concurrente schuldeisers. Deze rechtspraak staat onmiskenbaar in het teken van de
vertrouwensleer. In zijn conclusie voor het arrest van 9 februari 1933
fundeert procureur-generaal LECLERCQ deze niet tegenwerpelijkheid
op de gedachte dat de overige schuldeisers van de koper erop machten vertrouwen dat de goederen die in zijn bezit waren, hem ook
werkelijk toebehoren (cfr. art. 2279 B.W.). De derden mogen niet
verontrust worden door de werking van een contractueel beding dat
hen onbekend is(46). Hiermee enigszins verwant is de stelling dat de
onbetaald gebleven verkoper door toch te leveren bij de koper een
schijn van solvabiliteit heeft doen ontstaan waardoor andere schuldeisers mogelijk werden misleid(47). Wordt de vertrouwensleer thans
niet meer gesteund op de fout van de schijnverwekker en kan men
de verkoper bezwaarlijk enige fout verwijten door te leveren alvorens
betaald te zijn, dan is het wel zo dat de opgewekte schijn hem is toe
te rekenen. Aldus kan ook verklaard worden waarom een verhuurder
of een bewaargever wel hun eigendom kunnen terugvorderen; hen is
de opgewekte schijn niet ,zumutbar" omdat hij een noodzakelijk
gevolg is van de overeenkomst(48).
De meeste schrijvers hebben grote twijfels bij de gefundeerdheid van
deze rechtspraak. Is het voor het huidig handelsverkeer nog wel
realistisch om uit te gaan van de veronderstelling dat aile koopwaren
en goederen die zich bij een handelaar bevinden ook zijn eigendom
zijn. Daarbij komt nog dat in de meeste ons omringende landen de
tegenwerpelijkheid van clausules tot eigendomsvoorbehoud wordt
aanvaard en dat de internationale trend onmiskenbaar in die richting
wijst(49). Kan ons land dan nog achterblijven in een gebied waar de
(46) Cass., 9 februari 1933 (twee arresten}, Pas., 1933, I, 103 met cone!. procureur-generaal
LECLERCQ. Dit geldt niet aileen bij faillissement, maar ook bij andere gevallen van samenloop,
zie o.m.: Cass., 27 maart 1952, Arr. Cass., 1952, 412; Cass., 14 september 1961, Pas., 1962,
I, 68; Cass., 31 januari 1964, R.C.J.B., 1965,88. Zie hierover o.m. ScHRANS, G., ,Ret beding
van eigendomsvoorbehoud en zijn externe werking tegenover de schuldeisers van de koper van
de zaak", T.P.R., 1982, 145 e.v.; VAN DEN BERGH, A. en DE CALUWE, A.,Afbetalingsovereenkomsten, in A.P.R., 1975, 32 e.v.; CoPPENS, P., ,Le probleme des clauses de reserve de
propriete dans l'avant-projet de convention europeenne sur Ia faillite'', in Idees nouvelles dans
le droit de Ia jaillite, Brussel, 1969, 235 e.v.
(47) Pas., 1933, I, 113.
(48) Cass., 2 mei 1964, Pas., 1964, I, 932; Gent, 18 april 1973, R. W., 1973-74, 942; Kh.
Kortrijk, 7 juni 1977, R. W., 1979-80, 2073 met noot BRAECKMANS. Dit in de veronderstelling
dat de kwalificatie die de partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven, ook met de
werkelijkheid overeenstemt (cfr. Cass., 2 mei 1964, gecit., ,pourvu qu'il s'agisse d'un depot
non simule").
(49) Zie hierover o.m.: ScHRANS, G., op. cit.
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harmonisering gelet op de noden van het internationaal handelsverkeer noodzakelijk is.
23. In het Iicht van deze beginselen dienen de grenzen te worden
bepaald waarbinnen derden de gevolgen van andermans overeenkomsten moesten respecteren, zonder hetwelk de erkenning van de
overeenkomst door de rechtsorde ongeloofwaardig zou worden. Als
regel werd dan geponeerd dat iedere contractant het recht heeft op
een vrijwillige en normale uitvoering door zi}n wederpartij en dat
derden die normale en te verwachten gevolgen van de overeenkomst
niet mogen doorkruisen. Wat de ,normale" gevolgen van de overeenkomst zijn, wordt bepaald door een onderzoek naar de aard en
strekking van de overeenkomst. Enkel voor die belangen verdient een
contractant bescherming t.a.v. derden(50).
Dit criterium kan dan ook gelden voor onze problematiek: derden
hebben zich bij contractuele zekerheidsmechanismen neer te leggen
wanneer die als een normaal gevolg kunnen worden beschouwd van
de overeenkomst. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
,economie" van de overeenkomst en met - hier speelt het vertrouwensbeginsel- hetgeen derden redelijkerwijze mochten verwachten.
Een contractant mag tegen concurrerende schuldeisers in de samenloop niet meer (zakelijke) zekerheidsrechten doen gelden dan voor
zijn gerechtvaardigde belangen nodig is.
Negatief geformuleerd komt deze regel hierop neer dat derden zich
niet hoeven neer te leggen bij door partijen gecreeerde zekerheidsovereenkomsten die niet in overeenstemming zijn met de economie
van de overeenkomst - m.a. w. die een artificieel karakter hebben
- en waarop derden - gelet op de verkeersopvattingen - niet
bedacht dienden te zijn.
24. Hierna zal gepoogd worden aan te tonen dat dit criterium,
minstens impliciet, wordt gehanteerd door de rechtspraak bij de
beoordeling van contractuele zekerheidsmechanismen met zakelijke
werking.
1) Clausules van eigendomsvoorbehoud. Zoals reeds werd aangeduid kan, niettegenstaande de cassatierechtspraak ingeluid door de
arresten van 9 februari 1933, de verhuurder of de bewaargever zich
t.a.v. concurrente schuldeiser op het eigendomsrecht beroepen en de
verhuurde resp. in bewaring gegeven goederen revindiceren. In die
(50)
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DIRIX,

E., op. cit., 222, nr. 296.

gevallen is het bezit door de debiteur van deze goederen een normaal
gevolg van de overeenkomst waarbij derden zich hebben neer te
leggen. Hetzelfde geldt wanneer aan de debiteur goederen in consignatie werden gegeven met het oog op de verkoop ervan, voorzover
zij nog kunnen gei:ndentificeerd worden in het vermogen van de
debiteur(51) (52).
Maar ook bij koop zijn clausules van eigendomsvoorbehoud soms
tegenwerpelijk(53). Dit wordt aangenomen wanneer het eigendomsvoorbehoud een normaal gevolg is dat voortvloeit uit de aard zelf
van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een koop op proef(54). Zou
men dit ook niet kunnen aanvaarden wanneer het uitstel van de
eigendomsoverdracht tot na de betaling als een vaststaand en algemeen erkend gebruik geldt in de betrokken branche en de concurrerende schuldeisers hiervan niet onwetend konden zijn(55).
25. 2) Leasing. Leasing is een drie-partijen-operatie waarbij de leasinggever een bepaald goed op specificatie van de leasingnemer koopt
(51) Over het principe: CLOQUET, A., Les concordats et Ia faillite, Brussel, 1985, 484-485,
nr. 1633; DE WILDE, L., ,Faillissementsrecht", T.P.R., 1974,867, nr. 73. De zgn. ,consignatie'' van goederen is weinig beschreven in de literatuur. De situatie waarbij aan een handelaar
goederen worden ter beschikking gesteld met het oog op de voortverkoop kan nochtans
naargelang het geval op verschillende wijze juridisch worden vertaald (zie hierover: COPPENS,
P., o.c., 259-268; LEVY MORELLE, J ., ,Les garanties du vendeurs d'effets mobiliers", in La
vente, Brussel, 1987, 226-231). De kwalificatie van bewaargeving moet in beginsel worden
uitgesloten (VAN CAUWELAERT, W., Bewaargeving, Antwerpen, 1982, 17, nr. 48) behoudens
wanneer de goederen enkel maar met het oog op het tentoonstellen ervan werden ter beschikking gesteld. In sommige gevallen zal men te doen hebben met een commissieovereenkomst.
Alsdan kan de committent bij faillissement de waren revindiceren op grond van art. 567 Faill.
W. Nochtans kan niet van commissie gesproken worden wanneer de handelaar voor eigen
rekening voortverkoopt en ter zake geen verantwoording is verschuldigd. De consignatie kan
dan weerom op verschillende wijzen worden vertaald: 1) de ,echte" consignatie die kan
beschouwd worden als een soort van bewaargeving met koopoptie: zolang de optie niet werd
gelicht v66r het ontstaan van de samenloop kan de eigenaar de goederen revindiceren, 2) een
koop onder voorwaarde (opschortende voorwaarde van de voortverkoop a1 dan niet binnen
een bepaalde termijn of ontbindende voorwaarde van het uitblijven van voortverkoop) of een
koop met beding van wederinkoop: in die gevallen zal de revindicatie na de samenloop niet
meer mogelijk zijn.
(52) Het revindicatierecht kan echter geen afbreuk doen aan het voorrecht van de verhuurder
(art. 20, 1° Hyp. W.) (Gent, 29 juni 1973, R. W., 1973-74, 2501), tenzij de verhuurder wist
(of behoorde te weten) dat die goederen de huurder niet toebehoorden. Bij een conflict met
de gepriviligieerde verhuurder dient de revindicatievordering nochtans niet te worden afgewezen. Zij is voortijdig; enkel wanneer blijkt dat de ,,stofferende" goederen ontoereikend zijn
om de verhuurder te voldoen, kan zij niet worden ingewilligd.
(53) Dit is o.m. nog het geval zolang de goederen niet werden geleverd of wanneer de zaak
nog gerevindiceerd werd v66r het ontstaan van de samenloop (bijv.: Kh. Dendermonde,
1 februari 1967, R.W., 1967-68, 1621). Zie bij VAN DEN BERGH, en DE CALUWE, op. cit.,
209, nr. 580 e.v.
(54) VANRYN en HEENEN, Principes, IV (1965), 333, nr. 2791.
(55) Cf. VANRYN en HEENEN, Principes, III, 521, nr. 673 e.v. HERBOTS, J. e.a., ,Overzicht
van rechtspraak", T.P.R., 1985, 774, nr. 5. Zie ook: WACHSSTOCK, F., ,Eigendomsoverdracht bij verkoop van diamanten", R. W., 1987-88, 807-812.
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bij een leverancier om dit goed dan tegen betaling van een huurprijs
ter beschikking te stellen van de leasingnemer die bij het einde van
de huurtijd het recht heeft het goed te verwerven tegen betaling van
een vooraf vastgestelde prijs(56). Leasing is een kredietoperatie
waarbij het eigendomsrecht van de gefinancierde zaak wordt opgedeeld in de juridische eigendom (voor de leasinggever) en de economische eigendom (voor de leasingnemer). De leasinggever is de
kredietgever die zich tot zekerheid voor de nakoming van de verbintenissen van de leasingnemer het eigendomsrecht voorbehoudt.
De tegenwerpelijkheid van dit eigendomsrecht bij samenloop wordt
algemeen aanvaard(57). De naleving van de door het K.B. nr. 55 van
10 november 1967 voorgeschreven publiciteit (nl. het aanbrengen
van een plaatje op de goederen met de vermelding dat zij eigendom
blijven van de leasingmaatschappij) is ter zake irrelevant(58).
Deze opvatting wordt bestreden door VANDENBERGHE. Zijn opmerking dat het hier gaat om een fiduciaire eigendom tot zekerheid is
pertinent. Volgens deze auteur kan een dergelijke zekerheidseigendom in ons recht niet worden aanvaard: ,het B.W. biedt wei ruimte
voor overeenkomsten sui generis, maar niet voor conventioneel
boetseerbare zakelijke rechten of zakelijke zekerheden sui generis"(59).
Hoe kan de heersende opvatting - in het Iicht van het cassatiearrest
van 1933- in ons rechtsysteem worden ingepast. De tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht van de leasinggever wordt door procureur-generaal DUMON in de conclusie genomen voor het reeds genoemde arrest van 27 november 1981, als volgt verklaard: met de
reglementering van de financieringshuur (K.B. nr. 55 van 10 novem(56) Cfr. O.IJ1. VAN GERVEN, W., op. cit., 428, nr. 50; YEROUGSTRAETE, Y., ,PrivaatrechteJijke aspecten van finance leasing", T.P.R., 1973, 741 e.v.; BOGAERT, G., ,Leasing van
roerende goederen", in Comm. Bi)z. Overeenkomsten; BREWAEYS, E., Leasing, Antwerpen,
1985, 73 e.v.
(57) Adde: DE CALUWE, A. en BoGAERT, G., ,Eigendomsrecht bij leasing", R. W., 1980-81,
2129; NEELS, L., ,Eigendomsvoorbehoud bij leasing", R. W., 1980-81,2075 e.v.; DE KEYSER,
L., ,Roerende leasing en eigendomsrevindicatie", T.P.R., 1983, 443-445.
Het eigendomsrecht van de leasinggever laat het voorrecht van de verhuurder (art. 20, 1o Hyp.
W.) van het onroerend goed waarin het geleasde goed werd ondergebracht echter onverkort
bestaan. De leasinggever zal dienen te bewijzen dat, op het ogenblik dat zij in het onroerend
goed werden binnengebracht, de verhuurder wist dat zij de huurder niet toebehoorden (cfr.
proc.-gen. DuMoN; conclusie voor Cass., 27 november 1981, R. W., 1981-82, 2149. HERBOTS,
J., op. cit., T.P.R., 1985, 1246, nr. 429; Vgl.: Luik, 3 juni 1981, T.B.H., 1983, 358 met noot
KRINGS). Zie ook voetnoot 52.
(58) Cass., 27 november 1981, R. W., 1981-82, 2142 met conclusie procureur-generaal DuMON.
(59) VANDENBERGHE, H., ,Eigendomsvoorbehoud bij leasing", R. W., 1980-81, (2761},
2766.
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ber 1967) heeft de ,wetgever" de kredietmogelijkheden van de
ondernemingen willen uitbreiden en de economische expansie willen
bevorderen. Deze doelstellingen zouden worden doorkruist wanneer
de terugvordering van de geleasde zaken i.g.v. faillissement e.d.
onmogelijk zou zijn: ,schuldeisers en contractanten weten dat bedoeld instituut bestaat in het belang van de economische expansie en
dat het uiteraard de terugvordering impliceert''(60). Hier vinden wij
nagenoeg woord voor woord onze uitgangspunten terug. De tegenwerpelijkheid moet in casu worden aanvaard omdat 1) het eigendomsvoorbehoud inherent is aan de financieringshuur (m.a.w. een
normaal, niet artificieel gevolg) en omdat 2) derden hiervan niet
onwetend kunnen zijn.
26. 3) Retentierecht. Het retentierecht verleent aan een schuldeiser
de bevoegdheid om de afgifte te weigeren van een zaak die een ander
toebehoort zolang zijn schuldvordering m.b.t. deze zaak niet is
voldaan. Het retentierecht vertoont veel gelijkenis met de exceptio
non adimpleti contractus en valt er ook soms mee samen. Beide
rechtsfiguren vervullen dezelfde functie: 1) pressiemiddel ten einde
de debiteur aan te sporen zijn verbintenissen nate komen en 2) dienen
tot zekerheid: de retentor (of excipiens) schort de uitvoering van de
verbintenis of de teruggave van de zaak op om zich in te dekken voor
het risico dat de debiteur definitief in gebreke zou blijven en
insolvabel wordt.
In feite staan retentierecht, e.n.a.c. en compensatie in dezelfde
sleutel. Deze rechtsfiguren zijn drie vormen van (geoorloofde) eigenrichting tot zekerheid. De schuldeiser mag in die gevallen op eigen
gezag optreden, zonder ·voorafgaande rechterlijke machtiging. De
eigenrichting reikt het verst bij schuldvergelijking: daar betaalt de
schuldeiser zichzelf door de schuldvordering te compenseren met een
eigen schuld. Deze drie rechtsfiguren worden verklaard door de
samenhang tussen de wederzijdse schuldvorderingen of de schuldvordering en de teruggehouden zaak. Kortom als een normaal gevolg
dat voortvloeit uit de aard van dergelijke rechtsverhoudingen(61).
In die optiek moet ook de tegenwerpelijkheid aan derden worden
beoordeeld. Door sommige auteurs wordt de stelling verdedigd dat
(60) R. W., 1981-82, 2148.
(61) DIRIX, E., ,Eigenrichting in het privaatrecht", in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel,
1986, 597. Over het verband tussen deze rechtsfiguren o.m.: CASSIN, R., De /'exception tiree
de /'inexecution dans les rapports synallagmatiques, Parijs, 1914; GABET-SABATIER, C., ,Le
role de connexite dans !'evolution du droit des obligations", R.T.D.Civ., 1980, 39 e.v.
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het gaat om een zakelijk recht(62). Deze zienswijze wordt niet
gedeeld door de meerheidsopvatting, o.m. wegens de ,numerus
clausus" der zakelijke rechten. Het retentierecht is een persoonlijk
verweermiddel(63). Hoe kan dan de tegenwerpelijkheid worden verklaard die nochtans veelal wordt aanvaard(64). Dat een persoonlijke
verplichting ook al houdt zij verband met een zaak, bij de overdracht
van die zaak zou overgaan op de rechtverkrijgers onder bijzondere
titel past niet in ons vermogensrecht. Vandaar dat sommige schrijvers de tegenwerpelijkheid enkel aanvaarden t.a.v. de chirografaire
schuldeisers(65). De tegenwerpelijkheid aan ,derden" - d.w.z.
ware eigenaar, schuldeisers en rechtverkrijgers onder bijzondere titel
-lijkt nochtans verantwoord(66). Het retentierecht werd omschreven als een (geoorloofde) vorm van eigenrichting. Welnu als feitelijk
machtsmiddel dat door de rechtsorde wordt erkend, is het retentierecht- binnen de wettelijke grenzen- tegenwerpelijk erga omnes.
27. De schuldeiser mag echter niet om het even welk goed van zijn
debiteur dat toevallig in zijn macht zou zijn gekomen, aangrijpen om
er het retentierecht op uit te oefenen(67). Om een willekeurige
(62) O.m.: CASSIN, R., Op. cit., 663 e.v.; BEUDANT, Coursdedroitcivil, XIII, 1948, nr. 247;
MAZEAUD, H., L. en J., Ler;ons de droit civil, Parijs, Ill, nr. 129: ,un droit reel inacheve";
VAN BUGGENHOUT, C. in B.R.H., 1979, 313. Bijv.: Kh. Antwerpen, 27 mei 1964, R. W.,
1965-66, 638; Kh. Kortrijk, 21 december 1978, B.R.H., 1979, 310; Kh. Brussel, 8 maart 1986,
J.T., 1986, 458.
(63) DE PAGE, Traite, VI, nr. 823; LAMINE, L., Het retentierecht, Antwerpen, 1982, 143,
nr. 248 e. v.; HEURTERRE, P., ,Enkele beschouwingen over het retentierecht", in Liber
amicorum F. Dum on, Antwerpen, 1983, I, (159); COPPENS, P ., ,Het retentierecht", (preadvies), V. V.S.R.B.N. Jaarboek (1969-70), (144), 152.
(64) Cass., 7 november 1935, Pas., r936, I, 38 met conclusie procureur-generaal LECLERCQ;
CLOQUET, A., Les concordats et la faillite, Brussel, 1985, 449, nr. 1528 e.v. Vgl. LAMINE,
L., op. cit., 153, nr. 267 e.v. Zie ook recent: Cass., 24 april 1987, R. W., 1987-88, 806.
(65) In die zin: DE PAGE, Traite, VI, nrs. 825-827; HEURTERRE, P., op. cit., 170.
(66) Cfr. o.m.; FAGNART, J.-L., ,Recherches sur le droit de retention et !'exception d'inexecution", R.C.J.B., 1979, (12), 27, nr. 21; DE CALUWE, A., ,Verkopen en betaald geraken",
T.P.R., 1983, (243), 250-251; VAN COMPERNOLLE, J., ,Les silretes reelles en droit beige",
Lessiiretes, (57), 69 e. v .; HEYNING-PLATE, L. en SUETENS-BOURGEOIS, G., ,Enkele beschouwingen over het retentierecht naar Belgisch en Nederlands recht", T.P.R., 1970, (183), 194
e.v. Dit geldt a fortiori voor de schrijvers die het bestaan van een zakelijk recht aannemen.
De lege ferenda kan gewezen worden op artikel 2, Afdeling 3 van het Benelux-voorontwerp
,Niet nakoming van verbintenissen": ,1. Een retentierecht kan worden ingeroepen tegen
derden die aan de schuldenaar een recht op de zaak hebben ontleend, nadat de zaak in de macht
van de schuldeiser was gekomen en diens vordering reeds was ontstaan.
2. Een retentierecht kan ook worden ingeroepen tegen derden met een ouder recht, indien de
vordering voortspruit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was aan te gaan m.b.t.
de zaak of de schuldeiser geen reden had om, aan deze bevoegdheid te twijfelen".
(67) Een wettelijke toepassing van deze regel is terug te vinden in het voorrecht van de
verhuurder (art. 20, 1° Hyp. W.) dat gesteund wordt op een stilzwijgend pandrecht en het
retentierecht. De verhuurder mag zijn voorrecht slechts uitoefenen op goederen die passen in
de normale bestemming van het onroerend goed.
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uitbreiding van het retentierecht tegen te gaan wordt de eis gesteld
van een nauw verband tussen schuldvordering en zaak. Dit is ook
redelijk: de schuldeiser kan er enkel op gerekend hebben een retentierecht te kunnen uitoefenen op zaken die hem als een normaal gevolg
van de uitvoering van de overeenkomst zouden worden overhandigd.
Er anders over oordelen zou de schuldeiser zekerheidsrechten toekennen die hij bij het sluiten van de overeenkomst niet had verdisconteerd, zodat de tegenwerpelijkheid van een dergelijk voordeel het
gelijkheidsbeginsel doorkruist (supra nr. 23).
Een dergelijk verband is aanwezig wanneer de schuldeiser t.a. v. die
zaak prestaties heeft verricht. Dit is ook het geval wanneer de
schuldvordering en de teruggehouden zaak betrekking hebben op
afzonderlijke opdrachten maar die - gelet op de continulteit der
contractuele verhoudingen - als een enkele ondeelbare overeenkomst moeten worden beschouwd(68).
28. Kunnen de partijen het retentierecht contractueel uitbreiden en
op grond van een beding een band creeren tussen schuldvorderingen
en teruggehouden zaken? Te denken valt aan clausules die ondernemingen uit de verwerkende nijverheid plegen op te leggen waarbij het
retentierecht zal worden uitgeoefend op de door de client geleverde
grondstoffen ook tot zekerheid van vorderingen m.b.t. andere partijen goederen. De geldigheid en de tegenwerpelijkheid van een dergelijk ,verlengd" retentierecht wordt verdedigd door VAN OMMESLAGHE, behoudens bedrog en de toepassing van artikel 445, laatste
lid Faill. W.(69).
De rechtspraak neemt weerom een genuanceerde stelling in, die
getuigt van een realistische benadering. Telkens wordt nagegaan of
het beding ook beantwoordt aan de realiteit van de contractuele
verhouding tussen partijen. Zo aanvaardt het Hof van Beroep te
Gent de tegenwerpelijkheid van een dergelijk beding na eerst het
bestaan te hebben vastgesteld van ,een enkele doorlopende, ondeel(68) Over dere regel: CASSIN, R., op. cit., 476 die verwijst naar de coutumiere oorsprong. Zie
ook rechtsvergelijkend: OVEREEM, R., Retentierecht in beweging, Rotterdam, 1987, 8 e.v.
Voor West-Duitsland: LARENZ, Lehrbuch, I (1987), 214: ,in Rahmen derselben wirtschaftlichen Dauerbeziehung''.
(69) VAN OMMESLAGHE, P., ,Observations sur les effets et l'etendue du droit de retention
et de !'exceptio non adimpleti contractus, specialement en cas de faillite du debiteur",
R.C.J.B., 1963, (69), 86, nr. 16. Evenals: FAGNART, J.L., op. cit., 33-35; STRANART, A.M.,
,Chronique", Rev. Banque, 1975, 203-204; CASSIN, R., op. cit., 474 e.v. Anders: LAMINE,
L., op. cit., 179, nr. 313 e.v.; VAN BUGGENHOUT, C. en CORNELIS, L., ,Retentierecht, pand
en faillissement", R. W., 1977-78, 1409 e.v.; MOREAU-MARGREVE, I., op. cit., 228-229; DE
WILDE, L., op. cit., T.P.R., 1974, 841-844.
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bare overeenkomst"(70). Volgens het Hof van Cassatie oordeelt de
rechter in feite op onaantastbare wijze over de aanwezigheid van de
samenhang tussen schuldvordering en teruggehouden waren; m. a. w.
over het al dan niet fictief karakter van het beding(71). Het Hof
verwerpt daarmee het cassatieberoep op dat punt tegen een arrest van
het Hof van Beroep te Brussel dat tot de niet-tegenwerpelijkheid bij
faillissement had besloten om reden dat het beding, gelet op de
omstandigheden, , ,haar economische rechtvaardiging heeft verloren".
F AGNART vindt dit arrest nogal bevreemdend omdat het de , ,ondeelbaarheidsclausule'' aanvaardt zolang zij nutteloos is, en het haar
,economische rechtvaardiging" ontneemt op een ogenblik dat de
schuldeiser haar hard nodig heeft(72). Het Brusselse arrest sluit de
tegenwerpelijkheid bij samenloop in beginsel nochtans niet uit. De
beslissing moet, gelet op de concrete gegevens van het geval, als volgt
worden uitgelegd: de financiele toestand van de debiteur was op een
gegeven moment uiterst benard geworden, zodat de schuldeiser, die
hiervan op de hoogte was, en rekening houdend met het aanzienlijk
bedrag van zijn schuldvordering, niet de illusie kan hebben gehad dat
de zakenverhouding nog Ianger ongestoord zou worden verdergezet(73). Door zich op dat ogenblik grondstoffen te doen overhandigen, die- zoals gebleken is- geen enkele bewerking meer ondergingen, kan men niet voorhouden een retentierecht uit te oefenen tot
zekerheid van de lopende verrichtingen. Op dat ogenblik is de
ondeelbaarheidsclausule een fictie geworden en treedt men buiten de
rechtsfiguur van het retentierecht.
Hieruit kan dus niet worden afgeleid dat , ,ondeelbaarheidsclausules" iedere betekenis hebben verloren(74). Het is zeer wel
denkbaar dat het Brusselse Hof de situatie anders had getaxeerd
onder andere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer zou gebleken
zijn dat ook deze nieuwe grondstoffen werden verwerkt. Door het
(70) Gent, 4 mei 1961, R. W., 1961-62, 842 met advies procureur-generaal MATTHIJS. Het Hof
verwijst naar het gebruikelijk karakter van dergelijke bedingen in de betrokken (textiel)branche. Ook dit is ter zake relevant: derden hebben hiermee rekening te houden. Zie ook Luik,
3 maart 1970, Jur. Liege, 1970-71, 33.
(71) Cass., 7 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 153; R. W., 1976-77, 1832; Pas., 1977, I, 154
met conclusie procureur-generaal KRINGS. De afwezigheid van samenhang sluit nochtans het
bestaan van een (wissel-)pand niet uit. Zie en vergl.: VAN OMMESLAGHE, P., o.c., 86, nr. 16;
VAN BUGGENHOUT en CORNELIS, L., O.C., R. W., 1977-78, 1418 e.v.
(72) FAGNART, J.L., op. cit., 36, nr. 25.
(73) Cfr. procureur-generaal KRINGS, Pas., 1977, I, 160-161.
(74) In die zin: NEL!SSEN GRADE, J.M., ,Compensatie na faillissement en vereffening van
tijdelijke vennootschappen", Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, (287), 300 e. v .; VAN
BUGGENHOUT, C. en CORNELIS, L., op. cit., 1417.
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opnemen van contractuele bedingen in die zin, kan dus een verband
worden gelegd tussen de teruggehouden zaken en vroegere schuldvorderingen. Die samenhang moet echter ook aan de realiteit van de
verhouding tussen partijen beantwoorden. Hierbij volstaat het dat
de teruggehouden zaak en de schuldvordering voortvloeien uit dezelfde zakenverhouding tussen partijen, ook al gaat het om onderscheiden overeenkomsten(75).
29. 4) Sr::huldvergelijking. Luidens artike11290 B.W. vindt compensatie plaats van rechtswege, zelfs zonder het medeweten van
partijen (ipso jure compensatur) wanneer tussen hen wederzijdse
schuldvorderingen bestaan die dezelfde vervangbare zaken tot voorwerp hebben, eisbaar zijn en prompt kunnen vereffend worden.
Schuldvergelijking strekt benevens tot een vereenvoudiging van het
betalingsverkeer - de betaling kan plaatsvinden ,met gesloten
beurzen" - ook tot zekerheid. Door te compenseren verkrijgt de
schuldeiser ten belope van het bedrag van de eigen schuld integrale
betaling en ontkomt hij zodoende aan de evenredige verdeling. De
schuldeiser die zichzelf door compensatie betaalt, beschikt, zo
schrijft DE PAGE, , ,d'un veritable privilege sans texte au regard des
autres creanciers de ce debiteur"(76). Het verband met het retentierecht en de e.n.a.c. werd reeds hiervoor belicht.
30. Compensatie is echter niet meer mogelijk na faillissement. Luidens artikel 1298 B.W. mag schuldvergelijking geen nadeel toebrengen aan de verkregen rechten van derden. Ter illustratie van dit
beginsel sluit deze wetsbepaling compensatie uit na beslag (cfr.
art. 1242 B.W.). Is compensatie dus niet meer mogelijk na het beslag
van een enkele schuldeiser dan is zulks a fortiori het geval na het
collectief beslag van het faillissement. Zijn de voorwaarden der
compensatie eerst vervuld na het faillissement of door het faillissement (cfr. art. 450 Fail. W.) dan is deze compensatie de boedel niet
tegenwerpelijk. Dezelfde gedachtengang wordt gevolgd bij andere
gevallen van samenloop(77).
Voor het toelaten van compensatie wordt weliswaar gepleit de lege
(75) Voor West-Duitsland bijv.: BGH, 14 juli 1987, J.Z., 1987, 1124 rn.b.t.
garagecontract dat aan de garagehouder een retentierecht toekent voor
vorderingen.
(76) DE PAGE, Traite, Ill, nr. 617, B.; VANDEPUTTE, De overeenkomst,
RIPERT, Traite, VII, nr. 1281.
(77) VAN 0MMESLAGHE, P., ,Exarnen de jurisprudence. Obligations",
698-700, nr. 114.

een beding in een
reeds uitstaande
293; PLANIOL &
R.C.J.B., 1975,

345

ferenda, dit naar het voorbeeld van wat geleerd wordt in ons omringende landen(78). Wordt bij ons de compensatie voornamelijk beschouwd als een wijze van tenietgaan van verbintenissen, dan wordt
in Nederland en West-Duitsland meer recht gedaan aan de zekerheidsfunctie van de schuldvergelijking. Aangezien deze functie vooral van doen is bij samenloop, is het vanuit die optiek verantwoord
om in dat geval de toepassingsvoorwaarden voor schuldvergelijking
te verruimen. Iedere schuldeiser mag de eigen schuld als onderpand
beschouwen tot zekerheid voor de betaling van de eigen schuld(79).
31. Op het verbod van compensatie na faillissement (en andere
gevallen van samenloop) wordt van ouds echter uitzondering gemaakt voor de zgn. ,samenhangende of verknochte" schuldvorderingen(80). Dit is het geval wanneer beide schuldvorderingen voortvloeien uit eenzelfde wederkerige overeenkomst of uit eenzelfde
synallagmatische rechtsverhouding. De verklaring voor deze tegenwerpelijkheid is dezelfde als bij retentierecht en de e.n.a.c. geoorloofde eigenrichting tot zekerheid wegens het nauwe verband der
wederzijdse verbintenissen.
Niet is vereist dat de schuldvorderingen uit eenzelfde overeenkomst
voortvloeien; het volstaat dat tussen beide een ,nauwe samenhang
bestaat"(81). In de recente rechtsleer en rechtspraak wordt dit vereiste vrij ruim ge:interpreteerd. Zo wordt bijvoorbeeld die samenhang
ook aanwezig geacht wanneer de verbintenissen voortvloeien uit
onderscheiden overeenkomsten die aileen passen in eenzelfde raam' Kortom:
overeenkomst of die een economisch geheel uitmaken(82).
het volstaat dat er tussen de verbintenissen een objectief- en dus
niet kunstmatig- verband bestaat dat beantwoordt aan de economische realiteit van de verhouding tussen de partijen.
(78) CoPPENS, P., ,Pour Ia compensation apres faillite", in Idees nouvelles dans le droit de
Ia faillite, Brussel, 1969, 201 e.v.
(79) Voor Nederland o.m.: POLAK, M. en N.J., Fail/issement en surseance van betaling, I,
Groningen, 1972, 167 e.v. Voor West-Duitsland: LARENZ, Lehrbuch, I, Miinchen, 1987, § 18
VI. Daar wordt aansluiting gezocht bij de figuur van het retentierecht. Zie over deze leer die
teruggaat op de pandectisten, o.m. Brinz: SALEILLES, Theorie generale de /'obligation, Parijs,
1925 (derde editie), 47, nr. 60 e.v.; CASSIN, R., op. cit., 139 e.v.
(80) Zie o.m. DE PAGE, Traite, Ill, 642, nr. 644; CLOQUET, A., op. cit., 522, nr. 1758 e.v.;
FREDERICQ, L., noot onder Gent, 10 ju!i 1947, R.C.J.B., 1948, 58-65; KRUITHOF e.a.:
,Overzicht van rechtspraak. Verbintenissen", T.P.R., 1975, 782-782; Id., T.P.R., 1983, 714.
Recentelijk nog: Cass., 11 april1986, R. W., 1987-88, 1424 met noot DIRIX; T. Aann., 1988,
18 met noot EMBRECHTS.
(81) Cass., 2 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, nr. 2, R. W., 1983-84, 523.
(82) Zie bij MAHAUX, J., ,La compensation" in Les suretes issues de Ia pratique, Brussel,
1983, II, 18, nr. 73 e.v. Bijv.: Cass. fr., 9 november 1982, J.C.P., 1983, IV, 31.
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32. 5) ,Ondeelbaarheidsclausules" bij tijdelijke vennootschappen.
Tijdelijke vennootschappen genieten geen rechtspersoonlijkheid en
het geheel der ingebrachte goederen vormen dan ook geen van dit
van de vennoten afgescheiden vermogen, maar enkel een georganiseerde medeeigendom tussen de vennoten. Het faillissement van een
der partners stelt bijgevolg het samenwerkingsverband zwaar op de
proef. Veelal worden dan ook in consortiumovereenkomsten clausuIes opgenomen die strekken tot de ondeelbaarheid van de rekeningen
tussen de partners. Over de tegenwerpelijkheid van een dergelijk
beding kreeg het Hof van Cassatie te oordelen in haar arrest van
28 februari 1985(83).
De feiten die er de aanleiding toe waren, kunnen als volgt worden
samengevat. Tussen de N.V. Socol en de N.Y. CEI wordt in 1975
een overeenkomst van tijdelijke vereniging gesloten met het oog op
de uitvoering van belangrijke wegeniswerken in opdracht van de
Intercommunale Vereniging E-5. Het aandeel in winst en verlies van
elk der vennoten werd contractueel bepaald op 69% (Socol) en 31 OJo
(CEI). Ook wordt bedongen dat, in geval van faillissement van een
der partijen, ,de andere partij het werk zal voortzetten terwijl zij de
toestand van de in gebreke blijvende partij definitief laat vereffenen
door een deskundige, die onder meer rekening zal moeten houden
met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden, de geplaatste
installaties, de voor de duur van de aanneming gestorte bedragen en
met een billijke raming van de eventuele winsten, die betrekking
hebben op de tot op het ogenblik van het in gebreke zijn, uitgevoerde
werkzaamheden''. Op 25 januari 1980 wordt Socol failliet verklaard.
Na het faillissement betaalt de opdrachtgever een bedrag van 51 miljoen voor werken voor het faillissement uitgevoerd. Volgens de
curatoren dient dit bedrag netto aan de vennoten te worden toebedeeld in verhouding tot ieders aandeel (69/31). Volgens CEI kan
ingevolge het ondeelbaarheidsbeding een dergelijke toebedeling
slechts plaatsvinden na een voorafgaande vereffening van de schulden en schuldvorderingen tussen de vennoten. Hierop repliceren de
curatoren dat dit beding hen, als derden, niet tegenwerpelijkheid is.
In eerste aanleg(84) noch in beroep(85), halen de curatoren hun slag
thuis. In cassatie beroepen zij zich o.m. op de schending van arti(83) Cass., 28 februari 1985, R. W., 1985-86,997 met nootDIRIX; T.B.H., 1985, 377 met noot.
(84) Kh. Brussel, 17 maart 1982, B.R.H., 1982, 410, T. Aann., 1983, 21 met noot Ch.
LECONTE waarin aansluiting werd gezocht bij de rekening-courantverhouding. Zie wat dit
laatste betreft: NELISSEN, J.M., De rekening-courant, Antwerpen, 1976, 159 e.v.
(85) Brussel, 10 november 1983, R.P.S., 1984, nr. 6261, 33 met noot CoPPENS.
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kel 1165 B.W.: het bestreden arrest heeft in feite beslist dat de
schuldeisers van de vennootschap zich moeten houden aan de interne
gevolgen van de overeenkomsten tussen de vennoten. Deze grief
wordt verworpen (eerste onderdeel): een overeenkomst is tegenwerpelijk aan derden, zodat dezen, in principe, de gevolgen ervan tussen
de contractspartijen moeten erkennen. Dit antwoord is weinig bevredigend (supra nr. 20). Wel mag niet uit het oog worden verloren dat
zowel het bestreden arrest als het Hof van Cassatie veel nadruk
leggen op de afwezigheid van bedrog en niet artificieel karakter van
de samenhang der verbintenissen in het kader van de werking van
de tijdelijke vennootschap en de bedoeling van partijen om het doel
van hun overeenkomst ook na het faillissement van een van hen te
verwezenlijken. Het Hof herneemt de overwegingen uit het bestreden
arrest waarin er wordt op gewezen dat de overeenkomst , ,geen
kunstmatige band doet ontstaan'' tussen de schuldvorderingen en dat
deze , , band voortvloeide uit de aard zelf van de tijdelijke handelsvereniging en uit de daaruit voortspruitende bedingen van ondeelbaarheid". Aldus ligt dit arrest, zoals werd onderlijnd door NELISSEN
GRADE, geheel in de lijn van het reeds besproken arrest van 7 oktober 1976(86). De tegenwerpelijkheid van het beding moet worden
aanvaard omdat het een objectieve - en dus niet kunstmatige grondslag vindt in de aard en strekking van de overeenkomst.
33. 6) Wisselpand. Heeft het pand betrekking op vervangbare zaken, dan wordt aanvaard dat het pandrecht kan worden uitgeoefend
op goederen die in de plaats zijn gekomen van de eerst in pand
gegeven goederen. Als voorwaarde wordt gesteld dat die goederen
van dezelfde soort en van gelijke waarde zijn(87). Deze oplossing
wordt redelijk genoemd omdat vervangbare zaken bestemd zijn om
regelmatig te worden verkocht. Hetzelfde wordt aangenomen wanneer de goederen door de pandhoudende schuldeiser worden bewerkt. Ook daar wordt de voortzetting van het pand aanvaard op
de bewerkte goederen(88).
Pandsubstitutie is zelfs mogelijk tijdens de verdachte periode niettegenstaande artikel 445 Faill. W. Het Hof van Cassatie besliste dat
een dergelijk wisselpand tegenwerpelijk is wanneer blijkt dat de
goederen die in vervanging komen van goederen die voor de verdach(86) NELISSEN GRADE, J.M., art. cit., Liberamicorum Jan Ronse, 302 e.v. Vgl. SIMONT, L.,
art. cit., in Les siiretes, 309.
(87) FREDERICQ, Handboek, II, 568, nr. 1364.
(88) Zie hierover: VAN BUOOENHOUT, C. en CORNELIS, L., op. cit.
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te periode waren in pand gegeven en de voortzetting zijn van een
rechtsgeldig v66r de verdachte periode verschaft pandrecht tot zekerheid van een bestaande schuld(89).
V. EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID

34. De vraag rijst of men i.p.v. aan de schuldeiser beperkte rechten
op de goederen van de debiteur te verlenen, zoals bij de traditionele
zekerheidsrechten, aan de schuldeiser niet een meer optimale bescherming kan worden geboden door hem gewoonweg eigenaar te maken
van die goederen. Daardoor kan hij zich in en buiten faillissement
verhalen op die goederen met een beroep op zijn eigenaarschap.
Zonder overdrijving bestempelt STOUFFLET het eigendomsrecht dan
ook als ,la reine des sfrretes"(90).
Het aanwenden van het eigendomsrecht tot zekerheid is reeds aan de
orde gekomen bij bedingen tot eigendomsvoorbehoud (supra nr. 24)
en leasing (supra nr. 25). In de rechtsleer wordt een onderscheid
gemaakt tussen die gevallen, waar de eigendomsoverdracht een intrinsiek element uitmaakt van de verrichting, en deze waar het
eigendomsrecht wordt aangewend tot zekerheid(91). Het is enkel aan
deze overdracht tot zekerheid dat hier nog enige aandacht zal worden
besteed(92).
Ben dergelijkejiduciaire overdracht tot zekerheidbiedt het voordeel
(89) Cass., 7 oktober 1976, gecit.
(90) STOUFFLET, J., ,L'usage de Ia propriete it des fins de garantie", in Les suretes, (319),
320.
(91) STOUFFLET, J., op. cit.; SIMONT, L., op. cit., in Les suretes, 315.
(92) Volledigheidshalve moet nog worden vermeld: ile be{aling van een geldsom tot zekerheid.
Het komt frequent voor dat een contractant aan zijn wederpratij vraagt een bepaalde geldsom
ter hand te stellen tot waarborg van de nakoming der opgenomen verbintenissen. Te denken
valt bij allerhande huurovereenkomsten (m.b.t. huur van woningen: art. 1752bis B.W.),
aannemingsovereenkomsten e. d. Aangenomen wordt dat de schuldeiser ,eigenaar" wordt van
de specien, onder het beding echter een gelijk bedrag terug te geven wanneer de debiteur zijn
verbintenissen nakornt. Vaak wordt deze figuur - die in het gewoon spraakgebruik veelal
wordt aangeduid met ,waarborg"- ornschreven als een ,onregelmatig pand". Deze kwalificatie is echter moeilijk houdbaar. Er is irnrners geen pand wanneer er sprake is van eigendornsoverdracht, ook a! gebeurt die tot zekerheid (Cass., 26 juli 1872, Pas., 1872, I, 452). Aangezien
men niet kan spreken van een pand, rnoeten de forrnaliteiten voorgeschreven voor het vestigen
van het pand niet worden nageleefd (cfr. VAN RYN en HEENEN, Principes, IV (1965),
nr. 2615-2617; FREDERICQ, Handboek, II, nr. 1371; KLUYSKENS, IV, 700, nr. 593. Vgl. DE
PAGE, Traite, VI, nr. 1035). In geval van faillissernent van de debiteur zal de schuldeiser de
waarborgsorn kunnen behouden tot beloop van het bedrag van de schuldvordering. Deze
inhouding is tegenwerpelijk aan de concurrente schuldeisers. Gaat orngekeerd de schuldeiser
failliet en heeft de debiteur zich nog niet van zijn verbintenissen gekweten, dan zal hij mogen
overgaan tot schuldvergelijking (VANRYN en HEENEN, Principes, IV, 187, nr. 2617). Is hij
echter a! zijn verplichtingen nagekornen en kreeg hij voor het ontstaan van de sarnenloop nog
geen terugbetaling van de waarborgsorn, dan is hij voor dit bedrag een gewone schuldeiser in
de boedel.
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dat roerende zaken tot zekerheid kunnen worden aangewend, terwijl
de debiteur er niettemin verder over kan beschikken. De voorwaarde
der buitenbezitstelling bij pand wordt omzeild door niet te verpanden, maar in eigendom- zij het tot zekerheid- over te dragen.
M.b.t. schuldvorderingen biedt de fiduciaire overdracht de mogelijkheid te ontkomen aan de hinderlijk geachte voorschriften betreffende
het pand (art. 2078 B.W.).
Het aanwenden van het eigendomsrecht tot zekerheid is een vrij
recent fenomeen(93) en de vraag of deze techniek in ons vermogensrecht past, is ten zeerste omstreden(94).
35. In bepaalde ons omringende landen heeft de overdracht tot
zekerheid bestaansrecht verworven(95). Dit is o.m. het geval in
Nederland sinds het arrest van de Hoge Raad van 25 januari
1929(96)1 Naar Nederlands recht is bet dus mogelijk dat een debiteur
aan zijn schuldeiser bepaalde roerende zaken overdraagt tot zekerheid van zijn schuld. Tussen partijen wordt dan afgesproken dat de
zaken verder in het bezit blijven van de debiteur, die echter voortaan
die zaken voor de schuldeiser onder zich zal houden. Hierdoor gaat
het bezit - nodig voor de eigendomsoverdracht - over op de
schuldeiser, zonder dat enige wijziging wordt aangebracht aan de
feitelijke machtsverhouding(97). Aldus komt men- analoog met de
Engelse Trust- tot een splitsing van het eigendomsrecht: de ,juridische" eigendom in handen van de schuldeiser en de ,economische"
eigendom die verder verblijft bij de debiteur(98).

(93) Het bestaan van een aantal bezitloze pandrechten (het pand op de handelszaak, de
warrant) is daar niet vreemd aan.
(94) Zje hierover: WITZ, Cl., La fiducie en droit franr,:ais, Parijs, 1981.
(95) Rechtsvergelijkend: MORETUS PLANTIN, R., Bezitloos pandrecht, Brussel, 1970; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A. en MAHAUX, J., ,La cession de creance a titre de garantie", in
Les suretes issues de Ia pratique, vo!. 1-B; Les operations fiduciaires, Parijs, 1985; Voor
West-Duitsland: SERICK, R., Eigentumsvorbehalt und Sicherungsiibertragung, Heidelberg,
1963-76. Voor de U.S.A.: art. 9 U.C.C.
(96) H.R., 25 januari 1929, N.J., 1929, 616; H.R., 21 juni 1929, N.J., 1929, 1096. Ziehierover
o.m.: AssER-MIJNSSEN, Zakenrecht, III, 1986, 141 e.v.; BRAHN, O.K., Fiduciaireoverdracht,
stille verpanding en eigendomsvoorbehoud, Zwolle, 1986; VAN MrERLO, A.I.M., Fiduciaire
zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, 1988. Naar komend recht is fiduciaire overdracht
tot zekerheid uitgesloten (art. 3.4.2.2). Wil men vergelijkbare zekerheidsrechten in het Ieven
roepen, dan dient men gebruik te maken van de door het N.N.B.W. gecreeerde nieuwe
rechtsfiguur der ,stille" (d.w.z. bezitloze) pandrechten.
(97) Over deze levering ,constitutum possessorium": BRAHN, O.K., op. cit., 8 e.v.
(98) BRAHN, O.K., op. cit., 8. De aard van het recht van de schuldeiser is omstreden. De
meerderheidsopvatting beschouwt de fiduciarius als een voorwaardelijk eigenaar; nl. onder de
ontbindende voorwaarde van het voldoen van de schuld. Zie over de verschillende opvattingen
ter zake: VAN MIERLO, A.I.M., op. cit., 12 e.v.
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36. De erkenning van de zekerheidsoverdracht is, zoals gezegd, in
ons land omstreden.
Wat roerende zaken betreft, is de tegenwerpelijkheid ervan aan
derden inderdaad problematisch gelet op de rechtspraak ingeluid
door het arrest van het Hof van Cassatie van 9 februari 1933 (supra
nr. 22). Tussen fiduciaire overdracht tot zekerheid en eigendomsoverdracht bestaat immers een nauw verband. Beide rechtsfiguren
zijn eigendomsoverdrachten onder voorwaarde aldus BRAHN. De
fiduciaire overdracht geschiedt onder de ontbindende voorwaarde
van het tenietgaan van de schuld, tot zekerheid waarvan de zaken
worden overgedragen en de zaken blijven verblijven onder de ex-eigenaar, die er houder van blijft voor de fiduciaire eigenaar. De levering
onder eigendomsvoorbehoud vindt plaats onder de opschortende
voorwaarde van het volledig betalen van de koopprijs door de koper,
die in afwachting van het intreden van deze voorwaarde(99) alsnog
slechts houder van de zaken is die de eigenaar al uit handen heeft
gegeven(lOO). De vraag naar de tegenwerpelijkheid aan derden moet
dus ook voor beide rechtsfiguren op dezelfde wijze worden beantwoord.
37. In de bankpraktijk worden schuldvorderingen overgedragen tot
zekerheid van de schuld van de cedent(101). Deze verrichting biedt
het voordeel dat de bank geldt als gerechtigde van de schuldvordering
en laat toe te ontkomen aan de beperkingen eigen aan de wettelijke
regeling van het pand: de onmogelijkheid - volgens de traditionele
opvatting- om toekomstige schuldvorderingen of schuldvorderingen die niet in een geschrift zijn neergelegd, in pand te geven(l02)
en de voorschriften inzake de vereffening van het pand. Voor de
tegenwerpelijkheid aan derden volstaat de naleving van artikel 1690
B.W.
Deze praktijk wordt door haar verdedigers op uiteenlopende wijze
juridisch vertaald: cessie als verkoop, cessie als inbetallingge-

(99) Bij ons: ,termijn" cfr. ScHRANs, G., op. cit., 138, nr. 5.
(100) BRAHN, O.K., op. cit., 127.
(101) Zie o.m.: AoNEESSENS, A., ,Les garanties juridiques portant sur des creances dans Ia
distribution du credit", Rev. Banque, 1966, 177 e.v.; PARDON, J., ,La transmission des
obligations en droit bancaire beige", in La transmission des obligations, Brussel, 1980, 388
e.v.; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A. en MAHAUX, J., op. cit., 28 e.v. FORIERS, P.A., ,La
fiducie en droit beige", in Les operations jiduciaires, 263 e. v. Voor een recent toepassingsgeval: Rb. Brussel, 8 februari 1986, R. W., 1987-88, 648.
(102) Zie hierover: RoNsE, J., ,Handelspand op schuldvorderingen zonder afgifte van een
titel", in Liber amicorum Fredericq, II, Gent, 1965, 829 e.v.
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ving(103) en belofte van cessie. Meer houvast biedt de opvatting van
VAN OMMESLAGHE, in navolging van de omschrijving van de overdracht van schuldvordering door DE PAGE als een generieke rechtsfiguur(l04). Vanuit die optiek kan een overdracht van schuldvordering
eveneens tot zekerheid plaatsvinden(105).
Door SIMONT werden de diverse bezwaren onderzocht die tegen de
erkenning van deze rechtsfiguur worden opgeworpen(106). Het bezwaar geput uit de regel ,geen voorrecht, zonder wettekst" weerstaat
de kritiek niet. Het is de partijen immers niet te doen om het creeren
van nieuwe voorrechten, maar om het aanwenden van het eigendomsrecht (supra nr. 15)(107). De clausule van onvervreembaarheid
waarmee dergelijke overdrachten gepaard gaan, zorgt niet voor
onoverkomelijke moeilijkheden (supra nr. 10). Evenmin kan men
voorhouden dat de fiduciaire overdracht neerkomt op een ontmanteling van het eigendomsrecht en op de creatie van nieuwe zakelijke
rechten(108). Tenslotte zorgt evenmin het vereiste van de bepaaldheid van de koopprijs, voorgeschreven door artikel1591 B.W., voor
moeilijkheden, nu de overdracht hier wordt opgevat als generieke
rechtsfiguur(l 09).
Moeilijker te weerleggen is het bezwaar dat voortvloeit uit het verbod
van uitdrukkelijk ontbindende bedingen en de verplichte rechterlijke
tussenkomst bij pand (art. 2078 B.W. en artt. 4 en 10 Handelspandwet). Dit bezwaar weegt klaarblijkelijk het zwaarste door. Komt de
overdracht tot zekerheid niet neer op een verkapte inpandgeving, met
de bedoeling de dwingende voorschriften ter zake buiten werking te
stellen? Aangezien dit volgens de meerderheidsopvatting klaarblijkelijk het geval is, kan de geldigheid van de zekerheidsoverdracht niet
worden aanvaard wegens ongeoorloofde wetsontduiking(llO).
Tot deze conclusie hoeft men m. b. t. schuldvorderingen nochtans niet
te komen in handelszaken. Daar wordt immers toegelaten dat de
schuldeiser aan wie de schuldvordering wordt overgedragen, de
(103) Voor een toepassing: Cass., 26 februari 1982, R. W., 1983-84, 162.
(104) DE PAGE, Traite, IV, nr. 373.
(105) VAN 0MMESLAGHE, P ., op. cit., in Les suretes, 391; Id., ,La transmission des
obligations en droit beige", in La transmission des obligations, 90, nr. II.
(106) SIMONT, L., ,De overdracht van schuldvordering tot zekerheid", in Liber amicorum
Dumon, I, 1983, 259-282.
(107) SIMONT, L., op. cit., 277.
(108) WITZ, Cl., op. cit., 242-243.
(109) STOUFFLET, J., op. cit., 341, nr. 45.
(llO) In die zin: SIMONT, L., op. cit., 277 e.v.; MOREAU-MARGREVE, 1., op. cit., 191;
DELVAUX, P .H., , ,La mobilisation des creances a titre de gar antie'', in La transmission des
obligations, (517), 539 e.v.
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betaling door de gecedeerde schuldenaar (zowel hoofdsom als rente)
mag ontvangen en aanrekenen op de schuld (art. 3 Handelspandwet). In burgerlijke zaken is dit eveneens mogelijk, met toestemming
van de schuldenaar-cedent(lll). Uiteindelijk is de positie van de
pandhoudende schuldeiser dan ook niet fundamenteel verschillend
met die van de fiduciarius en komt men, zo lijkt het, aan wetsontduiking niet toe(112).
Aanvaardt men zoals hier de rechtsgeldigheid van de fiduciaire
overdracht van schuldvorderingen inter partes, dan dient voor de
tegenwerpelijkheid aan derden het voorschrift van artikel 1690 B. W.
te worden in acht genomen. Vanaf het tijdstip der betekening (of een
gelijkwaardige handeling) verdwijnt de schuldvordering uit het vermogen van de cedent(113).
VI.

BESLUIT

38. In deze bijdrage werd gepoogd de grenzen te bepalen van de
partijautonomie bij de creatie van overeenkomsten tot zekerheid.
Wat de rechtsgeldigheid inter partes betreft, werden de zgn. ,nieuwe'' zekerheidsovereenkomsten getoetst aan de algemene geldigheidsvoorwaarden der overeenkomsten.
De werking tegenover derden werd onderzocht in het teken van het
beginsel der relativiteit der overeenkomsten en de beginselen die
hieraan ten grondslag liggen. Krachtens het risicobeginsel dient
iedere contractant het risico van de insolvabiliteit van de wederpartij
zelf te dragen, zonder dat hij dit mag afwentelen op derden. Deze
derden moeten weliswaar de obligatoire gevolgen van de overeenkomst respecteren, doch deze tegenwerpelijkheid reikt niet verder
dan de normale en te verwachten gevolgen van die overeenkomst.
M.a. w. derden hoeven zich niet neer te leggen bij door de partijen
gecreeerde zekerheidsrechten die niet in overeenstemming zijn met
de ,economie" van de overeenkomst - d. w .z. artificieel zijn - en
waarop derden niet bedacht dienden te zijn.

(111) DE PAGE, Traite, VI, nr. 1072.
(112) Cfr. VAN OMMESLAGHE, P., op. cit., in La transmission des obligations, 90, nr. 11.
Zie oak WITz, Cl., op. cit., 251-252, nr. 258 die erop wijst dat de regel van art. 2078 B.W.
geen enkel doe! meer dient, aangezien het gevaar voor onderwaardering van het pand ter zake
uitgesloten is.
(113) Oak a! vindt de betekening eerst plaats tijdens de verdachte periode: MEINERTZHAGENLIMPENS, A. en MAHAUX, J., op. cit., 86 e.v.
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SOMMA IRE
Dans cet article !'auteur examine les differents problemes juridiques poses par les
,nouvelles" sfiretes issues de la pratique, c'est a dire leur validite entre parties
contractantes et leur opposabilite aux tiers. Ainsi !'auteur traite notamment des
lettres de patronage, les garanties bancaires, les sfiretes ,negatives", le versement
d'une somme d'argent a titre de garantie, la cession fiduciaire etc.
Le probleme de l'oppposabilite aux tiers doit etre etudie en fonction du principe
de la relativite des conventions (art. 1165 C.c.) et des idees sous-jacentes: le principe
du risque contractuel selon lequel chaque contractant doit supporter le risque de
l'insolvabilite de son contractant, sans qu'il peut faire retomber ce risque sur un
tiers, et l'exigence de la protection des tiers. Surtout le premier de ces deux principes
s'avere important. Dans cet ordre d'idees les tiers doivent sans doute supporter les
effets obligatoires d'un contract, sans que cette opposabilite peut pour autant aller
au-dela des consequences normales et escomptables du contrat. Les tiers ne doivent
pas se resigner a des mechanismes crees par les contractants a titre de sfiretes qui
sont totalement etrangers a l'economie du contrat- c'est a dire ,artificiel" - et
sur lesquels les tiers ne pouvaient normalement pas escompter.

ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Beitrag versucht die Grenzen der Vertragsfreiheit fest zu stellen bei der
Schopfung Sicherheitsvertriige. Im Bezug auf die Rechtsgiiltigkeit inter partes
werden die so genannten ,neue" Sicherheitsvertrage auf ihre allgemeine Giiltigkeitsbedingungen gepriift. In diesem Zusammenhang werden niihmlich u.a. die
Patronatserkliirungen, die Garantievertriige, die Sicherheitsiibertragung, die Uberweisung von Geld besprochen.
Die Wirkung Dritten gegeniiber, wird untersucht im Zeichen des Princips der
Relativitiit der Schuldverhiiltnissen und der Principien die hieran zugrunde liegen.
Dritten sollen also die obligatorische Folgen dem Vertrag respectieren, diese Einwandung reicht jedoch nicht weiter als die normale und zu erwachten Folgen dieses
Vertrages. D.h. der Dritte muss sich nicht abfinden mit den durch die Parteien
Geschaffen Sicherheitsrechten die nicht iibereinstimmen mit dir normale Folgen des
Vertrages - d.h. artifiziell sind - und worauf der Dritte nicht gefaszt brauchte
zu sein.

SUMMARY
This contribution tries to determine the boundary of party-autonomy at the creation
of guarantee-contracts. Concerning at validity inter partes, the so calles ,new"
guarantee-contracts have to be examined for compability with the general validity
conditions for contracts. In this respect the author treats b.o. with letters of
comfort, the use of property as guanrantee, performance bonds, ,negative"
guarantees, the deposit of money by way of guarantee.
The effect against third parties has been examined in view of the principle of the
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privity of contract and the underlying principles. Third parties have to observe the
existance of the contract, but this opposability does not extend further than the
normal and forseeable consequences of this contract. Third parties have not to
accept guarantee-rights created by the parties of the contract which are not compatible with the , ,economy'' of the contract- i.e. which are artificial- and whereupon
the third parties had not to be prepeared to.
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