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INHOUD
TITEL I

DE OPENBAARMAKING

Afdeling 2
V orm van de over te schrijven akten
(15-16)

15. Beginsel- 16. Authentieke akten.
Afdeling 1
Akten onderworpen aan overschrijving
(1-14)

1. Akten vernoemd in artikel 1 van de
Hypotheekwet- 2. Vervolg. Onroerende zakelijke rechten- 3. Vervolg. Overdracht door de huurder van een door
hem opgericht gebouw - 4. Vervolg.
Overdracht van onroerende medeeigendom - 5. Vervolg. Vestiging van een
recht van gebruik op een onroerend
goed of van een recht van bewoning 6. Vervolg. Vestigingvaneenconventionele erfdienstbaarheid - 7. Vervolg.
Vonnissen die gel den als overeenkomst
of als titel voor de overdracht van onroerende zakelijke rechten - 8. Idem.
Toepassingen - 9. Vervolg. Huurcontracten die voor langer dan negen jaren
zijn aangegaan- 10. Idem. Pachtcontract- 11. Vestiging van een recht van
opstal- 12. Vervolg. Afstand van het
recht van natrekking - 13. Overeenkomst voorafgaandelijk echtscheiding
door onderlinge toestemming- 14. Akten vernoemd in artikel 69 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw.

Afdeling 3
Derden die door de overschrijving worden beschermd (17-27)

17. Beginsel- 18. Geen partij - 19.
Idem. Verkrijger van een gepacht goed
-20. Idem. Echtgenoot- 21. Concurrerend recht. Faillissement - 22. Idem.
Huurder en pachter- 23. Goede trouw.
Geen kennis van het negotium - 24.
Idem. Samenloop tussen twee rechtverkrijgenden onder bijzondere titel- 25.
Idem. Faillissement - 26. Idem. Zichtbare conventionele erfdienstbaarheden
- 27. Idem. Huurcontracten die voor
langer dan negen jaren zijn aangegaan.

Afdeling 4
Akten onderworpen aan kanttekening
(28-36)

28. Akten vernoemd in artikel 3 van de
Hypotheekwet- 29. Vervolg. Vernietiging of herroeping- 30. Vervolg. Sanetie bij gebrek aan kanttekening - 31.
Akten vernoemd in artikel 51 van de
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Pachtwet- 32. Vervolg. Toepassing33. Akten vernoemd in artikel 5 van de
Hypotheekwet - 34. Vervolg. Overdracht van een ingeschreven hypothecaire schuldvordering aan order of aan
toonder - 35. Vervolg. Indeplaatsstelling in een ingeschreven hypothecaire
schuldvordering- 36. Vervolg. Het begrip derde.

TITEL II

DE VOORRECHTEN

Hoofdstuk I
ALGEMENE BEGRIPPEN

Afdeling 1
Geen voorrecht zonder wettekst (37-47)
37. Beginsel. De artikelen 7 en 8 van de
Hypotheekwet - 38. Vervolg - 39.
Schulden van de massa- 40. Vervolg.
Diverse toepassingen - 41. Vervolg.
Toepassingen inzake onverschuldigde
betaling - 42. Vervolg. Toepassingen
inzake aan werknemers verschuldigde
vergoedingen - 43. Vervolg. Toepassingen inzake huur en leasing - 44.
Vervolg. Toepassingen inzake gerechtskosten- 45. Vervolg. Toepassingen bij
opeenvolgende gerechtelijke akkoorden
en opeenvolgende boedels - 46. Vermeende ofwel onuitgedrukte ·voorrechten? Inkomstendelegatie en levensonderhoud - 47. Idem. De R.S.Z., de
fiscus en de failliete niet meer geregistreerde aannemer.

Afdeling 2
Het retentierecht (48-54)
48. Beginsel- 49. Afbakening van het
autonome retentierecht - 50. Vereiste
voorwaarden - 51. Vervolg. Toepas-
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singen - 52. Juridische aard van het
autonoom retentierecht- 53. Vervolg.
Toepassingen - 54. Kan het retentierecht aan derden worden tegengeworpen?

Afdeling 3
De voorrechten en de bepalingen van de
artikelen 498 en 451 van de Faillissernentswet (55-56)

55. Aangifte van schuldvordering- 56.
Interest van door voorrecht gewaarborgde schuldvorderingen.

Afdeling 4
Het recht van individuele rechtsvervolging van de bevoorrechte schuldeisers
bij faillissernent, bij gerechtelijk akkoord en bij vereffening van een handelsvennootschap (57-60)
57. Rechtsvervolging bij faillissement 58. Vervolg. De verhuurder - 59.
Rechtsvervolging bij gerechtelijk akkoord- 60. Rechtsvervolging bij vereffening van een handelsvennootschap.

Afdeling 5
Bevoegde rechter in geval van betwisting
van het voorrecht (61-62)
61. Beginsel ment.

62. Vervolg. Faillisse-

Hoofdstuk II
VOORRECHTEN OP ALLE GOEDEREN

Afdeling 1
Het voorrecht voor de gerechtskosten
(art. 17, 19, 1° en 21 Hyp.W.) (63-72)
63. Beginsel - 64. Onder rechterlijk
gezag verrichte akten. Ereloon van de
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advokaat - 65. Idem. Ereloon van de
notaris- 66. Idem. Loon van de vereffenaar - 67. In het gemeenschappelijk
belang van de schuldeisers uitgegeven
kosten. Door een schuldeiser in zijn uitsluitend belang gedane kosten - 68.
Idem. Ereloon van de notaris - 69.
Idem. Ereloon van de deskundige- 70.
Idem. Ereloon en kosten van de curator
in een faillissement- 71. Idem. Ereloon
en kosten van de commissaris in een
gerechtelijk akkoord - 72. Idem. Door
de advokaat van de schuldenaar uitgegeven gerechtskosten.

Afdeling 2
Het voorrecht van de advocaat voor de
strafrechtelijke verdediging van de veroordeelde (Wet 5-15 september 1807)
(73-76)
73. Verdediging van de veroordeelde74. Vervolg. Toepassingen -75. Verdediging na faillissement - 76. Vervolg.
Toepassingen.

Hoofdstuk III
ALGEMENE VOORRECHTEN OP
ROERENDE GOEDEREN

zeggingsvergoeding - 80. Idem. Interest- 81. Idem. Gerechtskosten- 82.
Bevoorrechte schuldeisers. Vergoedingsfonds- 83. Idem. Samenloop van
het voorrecht van de werknemer met dat
van het Vergoedingsfonds.

Afdeling 3
Het voorrecht van het Vergoedingsfonds voor de schuldvorderingen gegrond op artikel 8, eerste lid Sluitingswet 1967 (art. 19, 3°bis, derde lid
Hyp.W.) (84-85)
84. Bevoorrechte schuldvorderingen 85. Vervolg. Toepassingen.

Afdeling 4
Het voorrecht voor het vakantiegeld
(art. 19, 4° Hyp.W.) (86-87)
86. Beginsel- 87. Vervolg. Interest.

Afdeling 5
Het voorrecht van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers (art. 19,
4°bis, tweede lid Hyp.W.) (88-89)
88. Beginsel- 89. Vervolg. Bijslagen en
moratoire interest.

Afdeling 1
Het voorrecht voor de begrafeniskosten
(art. 19, 2° Hyp.W.) (77)
77. Begrafenis besteld en betaald door
een verwant.

Afdeling 2
Het voorrecht van de werknemer voor
het loon en de vergoeding wegens beeindiging van de dienstbetrekking (art. 19,
3°bis, eerste en tweede lid Hyp.W.) (7883)
78. Bevoorrechte schuldvorderingen.
Afbakening - 79. Idem. Loon en op-

Afdeling 6
Het voorrecht van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (art. 19, 4°ter, eerste
en derde lid Hyp.W.) (90-96)
90. Bevoorrechte schuldvorderingen.
Afbakening- 91. Idem. Werknemersbijdragen - 92. Idem. Schuldvordering
op opdrachtgever van niet geregistreerde aannemer 93. Bevoorrechte
schuldeisers. Gesubrogeerde schuldeiser
- 94. Idem. Gesubrogeerde opdrachtgever van niet geregistreerde aannemer
- 95. Idem. Gesubrogeerd Vergoedingsfonds- 96. Idem. Samenloop van
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het voorrecht van het gesubrogeerde
Vergoedingsfonds met dat van de
R.S.Z.

Afdeling 7
Het voorrecht van de Sociale Verzekeringskassen voor Zelfstandigen en de
Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (art. 19,
4°ter, tweede en derde lid Hyp.W.) (9798)
97. Bevoorrechte schuldvorderingen.
Afbakening - 98. Idem. Transitoir
recht.

Afdeling 8
Het voorrecht van bet Vergoedingsfonds voor de schuldvorderingen gegrond op artikel 8, tweede lid Sluitingswet 1967 en artikel 18 Sluitingswet 1966
(art. 19, 4°quinquies Hyp.W.) (99-101)
99. Bevoorrechte schuldvorderingen.
Afbakening- 100. Idem. Toepassingen
- 101. Idem. Transitoir recht.

Afdeling 9
Het voorrecht voor de leveringen van
Ievensmiddelen (art. 19, 5° Hyp.W.)
(102-103)
102. Bevoorrechte schuldvorderingen.
Leveringen van electriciteit, gas en water
- 103. Idem. Leveringen aan een
rechtspersoon.

Afdeling 10
De voorrechten van de Schatkist voor
directe belastingen en B.T.W. (art. 313
tot 315 W.I.B. en art. 86 W.B.T.W.)
(104-106)
104. Beginsel- 105. Vervolg. Toepassingen - 106. Vervolg. Artikel 19 in
fine van de Hypotheekwet.
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Afdeling 11
Het voorrecht van de expediteurs, makelaars en commissionairs voor de terugvordering van voor rekening van derden betaalde rechten (art. 136 Algemene
Wet Douane en Accijnzen) (107-108)
107. Beginsel- 108. Vervolg. Toepassingen.

Hoofdstuk IV
VOORRECHTEN OP BEPAALDE
ROERENDE GOEDEREN

Afdeling 1
Het voorrecht van de verhuurder (art.
20, 1° Hyp.W.) (109-119)
109. Toepassingsgebied. Verhuring van
onroerend goed- 110. Idem. Recht van
erfpacht - 111. Idem. Concessie 112. Idem. Onroerende leasing- 113.
Idem. Zonder recht betrokken plaatsen
- 114. Bevoorrechte schuldvorderingen. Huurgelden - 115. Idem. ,Alles
wat de uitvoering van de huur betreft"
- 116. Roerende goederen onderworpen aan het voorrecht. ,AI hetgeen het
verhuurde huis of de hoeve stoffeert'' 117. Vervolg. Goederen die aan derden
toebehoren - 118. Vervolg. Goederen
die aan de onderhuurder toebehoren 119. Uitoefening van het voorrecht.
Verplaatsing van de bezwaarde goederen.

Afdeling 2
Het voorrecht van de pandhoudende
schuldeiser (art. 20, 3° Hyp.W.) (120136)
120. Begrip en karaktertrekken - 121.
Vervolg. Toepassingen - 122. Vereisten om pand te kunnen geven. Warrantstelsel- 123. Voorwerp van het pandcontract. Termijnhandel in ter beurs ge-

noteerde effecten - 124. Idem. Schuldvordering - 125. Idem. Endossement
van een factuur - 126. Vereiste van
inbezitstelling - 127. Idem. Warrantstelsel- 128. Idem. Niet bij titel vastgestelde schuldvorderingen- 129. Rechten van de pandnemer. Artikel 2279 van
het Burgerlijk Wetboek - 130. Idem.
Terughouding van de in pand gegeven
zaak - 131. Verplichtingen van de
pandnemer. Artikel 3, eerste lid van de
wet van 5 mei 1872 op het handelspandrecht - 132. Tegeldemaking van het
pand- 133. Vervolg. Termijnhandel in
ter beurs genoteerde effecten - 134.
Uitoefening van het voorrecht. Opbrengst van de in pand gegeven zaak 135. De inpandgeving van de handelszaak. Verwijzing- 136. Het pand en de
bepaling van artikel 445, vierde lid van
de Faillissementswet. Verwijzing.

rechte schuldvordering. Koopprijs. Accessoria - 151. Machines, toestellen,
gereedschap en ander bedrijfsuitrustingsmateriaal. Open baarmaking
152. Idem. Toepassingen- 153. Uitoefening van het voorrecht. Opbrengst van
het niet betaalde goed - 154. Tenietgaan van het voorrecht. Vervreemding
van het niet betaalde goed -155. Idem.
Faillissement van de koper - 156.
Idem. Tenietgaan van het bezwaarde
goed - 157. Recht op terugvordering en
rechtsvordering tot ontbinding.

Afdeling 5
Het voorrecbt van de vervoerder (art.
20, 7° Hyp.W.) (158-159)
158. Beginsel - 159. Vervolg. Toepassingen.

Afdeling 3
Het voorrecbt voor de kosten tot bet
beboud van de zaak gemaakt (art. 20, 4°
Hyp.W.) (137-148)
137. Het begrip ,kosten" - 138. Vervolg. Interest en strafbeding -139. Het
begrip ,behoud"- 140. Vervolg. Herstellingen aan motorrijtuigen - 141.
Vervolg. Tussenkomst van de advocaat
- 142. Idem. Totstandkoming en verbetering- 143. Idem. Diversen- 144.
Het begrip ,zaak" - 145. Vervolg.
Universaliteit - 146. Vervolg. Onroerend goed uit zijn aard -147. Vervolg.
Onroerend goed door bestemming of
incorporatie -148. Uitoefening van het
voorrecht. Opbrengst van de behouden
zaak.

Afdeling 4
Het voorrecbt van de verkoper van roerende goederen (art. 20, 5° Hyp.W.)
(149-157)
149. Toepassingsgebied- 150. Bevoor-

Afdeling 6
Het voorrecbt van bet slacbtoffer van
een ongeval (art. 20, 9° Hyp.W.) (160162)
160. Beginsel - 161. Vervolg. Geen
rechtstreekse vordering- 162. Uitoefening van het voorrecht.

Afdeling 7
Het voorrecbt van de commJssionair
(art. 14 en 15 Wet 5 mei 1872) (163-168)
163. Beginsel - 164. Bevoorrechte
schuldvorderingen - 165. Goederen
onderworpen aan het voorrecht. Koopwaren- 166. Vervolg. Koopwaren die
aan derden toebehoren - 167. Rechten
van de commissionair. Terughouding
van de koopwaren- 168. Idem. Tegeldemaking van de koopwaren.
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Afdeling 8
Het voorrecht van de verzekeraar (art.
23 Verzekeringswet) (169-170)
169. Beginsel- 170. Vervolg. Verzekerde zaak.

Afdeling 12
Het voorrecht van de Schatkist voor
douanerechten en accijnzen (art. 313,
§ 2 in fine Algemene Wet Douane en
Accijnzen) (181-182)
181. Beginsel sing.

Afdeling 9
Het Iandbouwvoorrecht (Wet 15 april
1884) (171-175)
171. Beginsel - 172. Bevoorrechte
schuldvorderingen. Landbouwleningen
- 173. Goederen onderworpen aan het
voorrecht - 174. Uitoefening van het
voorrecht - 175. Tenietgaan van het
voorrecht.

Afdeling 10
Het voorrecht van de werknemers, onderaannemers en leveranciers van de
aannemers die voor rekening van de
Staat openbare werken uitvoeren (Wet
Schuldvorderingen op de Staat) (176178)
176. Beginsel- 177. Toepassingsgebied
178. Bevoorrechte schuldeisers.
Werknemers, onderaannemers en leveranciers.

Afdeling 11
Het voorrecht van de benadeelde bij een
verkeersongeval (art. 15 Wet 1 juli
1956) (179-180)
179. Beginsel- 180. Vervolg. Sommen
en waarden onderworpen aan het voorrecht.
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Hoofdstuk V
SAMENLOOP
TEN

182. Vervolg. Toepas-

VAN VOORRECH-

Afdeling 1
Samenloop van algemene voorrechten
op roerende goederen (183)
183. Samenloop van het voorrecht van
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
met dat van de expediteurs, makelaars
en commissionairs voor de terugvordering van voor rekening van derden betaalde rechten.

Afdeling 2
Samenloop van algemene voorrechten
op roerende goederen met voorrechten
op bepaalde roerende goederen (184185)
184. Samenloop van het voorrecht van
de werknemer met dat van de pandhoudende schuldeiser van een handelszaak
- 185. Samenloop van het voorrecht
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met dat van de commissionair.

Afdeling 3
Samenloop van voorrechten op bepaalde roerende goederen (186-192)
186. Samenloop van het voorrecht van
de verhuurder met dat van de verkoper
van roerende goederen - 187. Samenloop van het voorrecht van de verhuur-

der met dat van de pandhouder van een
handelszaak- 188. Samenloop van het
voorrecht van de pandhouder met dat
van de pandhoudende schuldeiser van
de handelszaak- 189. Samenloop van
het voorrecht van de pandhouder met
dat van de commissionair - 190. Samenloop van het voorrecht van de verkoper van roerende goederen met dat
van de pandhoudende schuldeiser van
de handelszaak - 191. Samenloop van
het voorrecht van de verkoper van roerende goederen met het landbouwvoorrecht - 192. Samenloop van het landbouwvoorrecht met het voorrecht van
de pandhouder van de handelszaak.

Afdeling 3
Het voorrecht van de aannemers, architecten, metselaars en andere werklieden
(art. 27, 5° Hyp.W.) (200-201)
200. Beginsel- 201. Vervolg. Toepassingen.

TITEL III

DE HYPOTHEKEN

Afdeling 1
Algemene begrippen (202-219)
Hoofdstuk VI
VOORRECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN

Afdeling 1
Het voorrecht van de verkoper (art. 27,
1° Hyp.W.) (193-197)
193. Bevoorrechte schuldvordering.
Prijs, interest en kosten- 194. Behoud
van het voorrecht. Overschrijving van
de koopakte waaruit de bevoorrechte
schuldvordering blijkt - 195. Ambtshalve inschrijving van de bevoorrechte
schuldvordering - 196. Ontslag van
ambtshalve inschrijving - 197. Verlies
van de vordering tot ontbinding door
verlies van het voorrecht.

Afdeling 2
Het voorrecht van de deelgenoot (art.
27, 2° Hyp.W.) (198-199)
198. Bevoorrechte schuldvorderingen en
behoud van het voorrecht - 199.
Ambtshalve inschrijving van de bevoorrechte schuldvordering.

202. Algemene karaktertrekken van het
Hypotheekrecht- 203. Vervolg. Zakelijk recht - 204. Vervolg. Ondeelbaar
recht - 205. Onroerende rechten die
voor hypotheek vatbaar zijn. Onverdeeld aandeel in een onroerend goed 206. Idem. Recht van erfpacht - 207.
Idem. Voorwaardelijke, ontbindbare en
vernietigbare rechten- 208. Schuldvorderingen die door een bedongen hypotheek kunnen worden gewaarborgd.
Toekomstige schuld - 209. Idem. Hypotheek tot zekerheid van alle verschuldigde of in de toekomst te betalen bedragen- 210. Interest van de gewaarborgde schuldvordering - 211. Toebehoren
onderworpen aan de hypotheek. Onroerende goederen door bestemming 212. Idem. Verbeteringen- 213. Zaakvervanging. Beginsel- 214. Idem. Toepassingen- 215. Verhuring van het gehypothekeerd goed - 216. Vervolg.
Toepassingen - 217. Rechtsvervolging
door de hypothecaire schuldeiser. Artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek
- 218. Het recht van individuele rechtsvervolging van de hypothecaire schuldeisers bij faillissement - 219. Uitwinning van het gehypothekeerde onroerend goed. Recht van voorrang.
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Afdeling 2
Wettelijke hypotheken (220-228)

Afdeling 4
De hypothecaire inschrijving (234-240)

220. Wettelijke hypotheek van de minderjarige - 221. Aanvullende en bijkomende waarborgen van de minderjarige
- 222. Wettelijke hypotheek van de
gehuwde vrouw - 223. Wettelijke hypotheken van de Schatkist. Successierecht- 224. Wettelijke hypotheken van
de Schatkist. Directe belastingen- 225.
Idem. Gerechtelijk akkoord - 226.
Idem. Vereffening van een handelsvennootschap- 227. Wettelijke hypotheek
van de gezamenlijke schuldeisers van de
gefailleerde - 228. Vervolg. Machtiging tot opheffing na akkoord.

234. De hypotheken en de bepalingen
van de artikelen 445, vierde lid, 447 en
448 van de Faillissementswet. Verwijzing- 235. De hypotheken en de bepaling van artikelll van het Besluit op het
Gerechtelijk Akkoord - 236. De hypotheken en de bepalingen van artikel1444
van het Gerechtelijk Wetboek - 237.
De hypotheken en de ·bepalingen van
artikel 1577 van het Gerechtelijk Wethoek - 238. Inschrijving tegen een
schuldenaar die geen recht op het goed
heeft- 239. Vrijwillige doorhaling van
de inschrijving - 240. Gedwongen
doorhaling van de inschrijving.

Afdeling 5
Gevolgen van de hypotheek ten opzichte
van derden (241-242)

Afdeling 3
Bedongen hypotheken (229-233)

229. Vestiging van de bedongen hypotheek. Minderjarigen - 230. Vervolg.
Niet ontvoogde minderjarigen - 231.
Vervolg. Ontvoogde minderjarigen 232. Onherroepelijke volmacht tot vestiging van een hypotheek - 233. Hypotheek verleend door een derde.
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241. Recht van voorrang. Samenloop
van hypotheek met voorrechten - 242.
Zaaksgevolg. Zuivering.

Afdeling 6
Verantwoordelijkheid van de hypotheekbewaarders (243-244)

243. Beginsel- 244. Vervolg. Toepassingen.

-------
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TITEL I

DE OPENBAARMAKING

AFDELING

1

AKTEN ONDERWORPEN AAN OVERSCHRIJVING

1. AKTEN VERNOEMD IN ARTIKEL 1 VAN DE HYPOTHEEKWET- Aile akten

onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht, tot
aanwijzing of van ajstand van onroerende zakelijke recbten, andere dan
voorrecbten en bypotbeken, met inbegrip van de akten betreffende de
wederzijdse recbten van eigenaars van verdiepingen of van gedeelten van
verdiepingen in een opgericbt of op te ricbten gebouw en van de vonnissen
die gelden als overeenkomst of als titel voor de overdracbt van die recbten,
alsmede buurcontracten die voor Ianger dan negen jaren zijn aangegaan of
kwijting inbouden van ten minste drie jaren buur, moeten kracbtens artikel
1 Hyp. W. in bet daartoe bestemde register op bet kantoor van bewaring der
bypotbeken worden overgescbreven om aan derden te kunnen worden
tegengeworpen.
Deze wetsbepaling is onvolledig vermits ze niet spreekt van de akten tot
vestiging, tot verlenging en tot tenietgaan van onroerende zakelijke recbten,
boewel deze eveneens bet juridiscb statuut van bet onroerend goed wijzigen.
Ze moeten dus ook worden overgescbreven (zie: vorig overzicbt, nr. 1,
T.P.R., 1978, 1149, en de aangebaalde recbtsleer;- adde: Ledoux, J.-L.,
,Cbronique de jurisprudence. Les siiretes reelles (1975-1980)", nr. 3, J. T.,
1981, (313), 314; -, ,Privileges et bypotbeques. Examen trentenaire de
jurisprudence", Rev. Not. B., 1982, (122), 125; -, ,Cbronique de jurisprudence. Les siiretes reelles (1981-1986)", nr. 3, J.T., 1987, (297), 299).
2. VERVOLG. ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN - Een koopakte die
betrekking beeft op een onroerend goed uit zijn aard dat even wei in die akte
door de partijen als vervroegd roerend wordt bescbouwd, moet niet worden
overgescbreven vermits zij geen akte tot overdracbt van een onroerend
zakelijk recbt is (De Page, H. en Dekkers, R., Traite elementaire de droit
civil beige, Brussel, Bruylant, V, tweede uitgave, 1975, nr. 732; Laurent,
F., Principes de droit civil jranr;ais, XXIX, derde uitgave, Brussel, Bruylaht, 1878, nr. 54; Lepinois, F., Traite thiorique et pratique de Ia transcription, des privileges et des hypotheques, I, Luik, Godenne, 1893, nrs. 14-15;
Martou, M., Des privileges et hypotheques, I, Brussel, Librairie polytecbnique d'Aug. Decq, 1855, nr. 28; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques
et privileges immobiliers, nrs. 160-161; Vincent, L., ,Les privileges et
bypotheques (1949-1966)", nr. 12, J.T., 1968, (429), 430).
Bij onderbandse akte wordt door de eigenaars van een zandgroeve aan S.
bet recbt verleend om gedurende dertig jaren bet zand en zijn derivaten uit
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die groeve te halen. Naargelang van de bedoeling van de partijen en de
omstandigheden wordt dergelijke overeenkomst uitgelegd als een huur, dan
wei als een koop (De Page, H., o.c., IV, derde uitgave, 1972, nr. 4, litt.
A en vn. 1 op p. 13 en nr. 484 en vn. 1 op p. 491;- cf. eveneens: tweede
overzicht, nr. 24, T.P.R., 1971, (111), 128). Aan de hand van de bedingen
van de akte stelt het hof vast dat de partijen een koop bedoelden en dat het
zand, onroerend uit zijn aard op de datum van die akte, door hen als
vervroegd roerend werd beschouwd. Onderwijl had S. zijn recht voortverkocht; de koper verkocht het aan X, die verkocht het op zijn beurt aan Y
en die laatste verkocht het aan B. Het hof zegt dat die onderscheiden
verkopingen roerende verkopingen zijn waarop de wettelijke formaliteiten
voor de overdracht onder de levenden van onroerende zakelijke rechten niet
van toepassing zijn (Brussel, 24 april 1979, J. T., 1980, 374; De Page, H.
en Dekkers, R., o.c.,VII, tweede uitgave, 1957, nr. 1010, 6; Lepinois, F.,
o.c., I, nr. 23; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nr. 161).

3.

VERVOLG. OVERDRACHT DOOR DE HUURDER VAN EEN DOOR HEM OPGERICHT GEBOUW - Een door de huurder op de huurgrond opgericht gebouw

is tijdelijk zijn eigendom maar zal, op het einde van de huurtijd, door
natrekking eigendom worden van de verhuurder, eigenaar van die grond
(De Page, H. enDekkers, R., o.c., IV, nr. 688, litt. CenB, VI, 1953, nr. 70,
5° en VII, nr. 1011, 3; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nrs. 144 en 145). De huurder vermag tijdens de huurtijd dat
gebouw te verkopen maar de koopakte zal moeten worden overgeschreven
(De Page, H. en Dekkers, R., o.c., IV, nr. 688, litt. C en VII, /.c.;
R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 146).
Gebouwen werden door de oorspronkelijke pachter op een gepacht goed
opgericht. De nieuwe pachter van dat goed voert aan dat, voor de berekening van de door hem aan de rechtsopvolgers van de - inmiddels overleden
- oorspronkelijke verpachters verschuldigde pachtprijs, die gebouwen niet
mogen meetellen omdat zij bij een tussen hem en de oorspronkelijke pachter
tijdens diens pachttijd gesloten overeenkomst aan hem zouden zijn overgedragen en hij er daarom eigenaar van zou zijn. Zijn aanvoering wordt
verworpen omdat geen pachtoverdracht is geschied doch een nieuwe pachtovereenkomst met hem werd gesloten en niet bleek dat de rechtsvoorgangers
van de verpachters aan hun recht van natrekking zouden hebben verzaakt
zodat de verpachters op het einde van de oorspronkelijke pachttijd eigenaars van bedoelde gebouwen zijn geworden, de aangevoerde overeenkomst
- waarbij die rechtsvoorgangers geen partij waren -, in zoverre die enerlei
eigendomsoverdracht zou inhouden, bij gebreke van overschrijving de
verpachters niet kon worden tegengeworpen en die overeenkomst tenslotte
moest worden uitgelegd als een overdracht aan de nieuwe pachter van de
schuldvordering die de oorspronkelijke pachter krachtens artikel 26.1
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Pachtwet op de verpachters had (Rb. Brugge, 13 september 1982, T. Not.,
1982, 360, waarbij het vonnis van de vrederechter te Tielt van 2 april1981,
T. Not., 1982, 227, wordt bevestigd).
4.· VERVOLG. OVERDRACHT VAN ONROERENDE MEDEEIGENDOM- De akte
waardoor tegen betaling de mandeligheid van een muur wordt verworven,
moet worden overgeschreven (zie: tweede overzicht, nr. 2, T.P.R., 1971,
115, en de aangehaalde rechtspraak en rechtsleer;- adde: Vred. CharleroiSud, 22 juli 1938, T. Vred., 1940-41, 17; Vred. Wetteren, 21 september
1950, T. Vred., 1951, 260; Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H.,
V, Zakenrecht, II, A, in Beginselen van Be/gisch privaatrecht, Antwerpen,
Standaard, 1984, nr. 818, litt. D; Renard, C. en Hansenne, J., ,Examen
de jurisprudence (1966 a 1969). Les biens", nr. 31, R.C.J.B., 1971, (99),
146-147;- anders: Kluyskens, A., Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, V, Zakenrecht, derde druk, 1946, nr. 320, 2°, e en VI,
Voorrechten en hypotheken, tweede druk, 1951, nr. 12, 2°, p. 21).
Terecht werd dan ook in de besproken periode beslist dat een geregistreerde
doch niet-overgeschreven akte van overdracht van de mandeligheid van een
muur niet aan een derde te goeder trouw kan worden tegengeworpen (Vred.
Gdke-Hollogne, 22 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 440; De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., V, nr. 1200, 3 en vn. 5 op p. 1078).
5.

VERVOLG. VESTIGING VAN EEN RECHT VAN GEBRUIK OP EEN ONROE-

De akte onder de
levenden tot vestiging van een recht van gebruik op een onroerend goed of
van een recht van bewoning moet worden overgeschreven (Rb. Luik,
9 oktober 1979, Jur. Liege, 1979, 435; Vred. Arion, 20 juni 1980, Jur.
Liege, 1981, 158 en Res Jur. Imm., 1982, nr. 5883, p. 21; Kluyskens, A.,
o.c., V, Zakenrecht, nr. 232, litt. a, VI, Voorrechten en hypotheken,
nr. 12, 2° op p. 19; Laurent, F., o.c., XXIX, nrs. 56 en 77; Lepinois, F.,
o.c., I, nrs. 70 en 72; Martou, M., o.c., I, nr. 31; R.P.D.B., Compl., VII,
v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 127-128;- cf. eveneens, wat
het vruchtgebruik op een onroerend goed betreft, vorig overzicht, nr. 3,
T.P.R., 1978, 1150).
REND GOED OF VAN EEN RECHT VAN BEWONING -

6. VERVOLG. VESTIGING VAN EEN CONVENTIONELE ERFDIENSTBAARHEID
- De akte tot vestiging van een conventionele erfdienstbaarheid moet
worden overgeschreven zonder dat een onderscheid moet worden gemaakt
tussen niet zichtbare en zichtbare erfdienstbaarheden (zie: vorig overzicht,
nr. 4, T.P.R., 1978, 1151, en de aangehaalde rechtspraak en rechtsleer;adde: Rb. Gent, 27 oktober 1950, R. W., 1950-51, 1370; Billiet, J., noot
onder Vred. Gent, 3e kanton, 24 mei 1978, nr. 7, R. W., 1978-79, (1175},
1176; Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., II, B, nr. 947;
Kokelenberg, J ., ,De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", nr. 10,
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T.P.R., 1983, (89), 113-114; Lindemans, L., Erfdienstbaarheden, in
A.P.R., nr. 447; Vincent, L., o.e., nr. 8 en vn. 4, J.T., 1968, 430).
Dit standpunt werd tijdens de besproken periode nogmaals bevestigd (Rb.
Kortrijk, 13 maart 1987, T. Not., 1990, 230; Vred. Andenne, 25 november
1976, Jur. Liege, 1976-77, 271). De vraag is evenwel of bij een zichtbare
erfdienstbaarheid derden kunnen aanvoeren dat zij te goeder trouw zijn en
derhalve worden beschermd door artikel1 Hyp.W. (zie daaromtrent infra,
nr. 26).
7. VERVOLG. VONNISSEN DIE GELDEN ALS OVEREENKOMST OF ALS TITEL
VOOR DE OVERDRACHT VAN ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN- Volgens
artikel 1, tweede lid Hyp.W. moeten dergelijke vonnissen- wanneer zij
in kracht van ge~ijsde zijn gegaan (zie daaromtrent: vorig overzicht, nr. 5,
T.P.R., 1978, 1151-1152)- worden overgeschreven.
De opsomming van akten, in de betekenis van negotia (zie daaromtrent:
vorig overzicht, nr. 10, I.e., 1155), die het juridisch statuut van het onroerend goed wijzigen en daarom moeten worden overgeschreven, wordt door
die wetsbepaling niet aangevuld: aileen wordt erdoor gepreciseerd dat oak
moet worden overgeschreven wanneer dergelijke rechtshandeling uit een
vonnis blijkt (De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII, nr. 1024, litt. B;
Martou, M., o.e., I, nr. 36; R.P.D.B., Campi., VII, V0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nr. 209). Daaruit volgt dat moeten worden overgeschreven, vonnissen die gelden als overeenkomst of als titel voor de overdracht van onroerende zakelijke rechten zowel als voor enerlei andere door
artikel1, eerste en tweede lid Hyp.W. bedoelde rechtshandeling, met inbegrip van de door het tweede lid van die wetsbepaling bedoelde huurcontracten (De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII, nrs. 1024, litt. Den 1026;
R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 210;
-men zie tevens, wat de akten tot aanwijzing betreft: Cass., 1 mei 1868,
B.J., 1868,705 en Pas., 1869, I, 300, Delva, W., Voorreehten en hypotheken, Gent, Story-Scientia, tweede uitgave, 1977, 19, Kluyskens, A., o.e.,
VI, Voorreehten en hypotheken, nr. 13, Laurent, F., o.e., XXIX, nrs. 89
en 103, Lepinois, F., o.e., I, nr. 113, Martou, M .• I.e. en R.P.D.B.,
Com pl., VII, v 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 210 en 218; wat
de akten van ajstandbetreft: Delva, W., I.e., Kluyskens, A., I.e., Laurent,
F., o.e., XXIX, nr. 99, Lepinois, F., o.e., I, nr. 102, Martou, M., o.e., I,
nr. 39 en R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypothi!ques et privileges immobiliers, nr. 210; wat de akten tot vestiging betreft: Delva, W., I.e.; wat de
huureontraeten betreft: Lepinois, F., o.e., I, nr. 119 enR.P.D.B., Campi.,
VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, I.e.).
De in de besproken wetsbepaling opgenomen woorden ,overeenkomst" en
,titel'' werden door de wetgever als synoniemen gebruikt (De Page, H. en
Dekkers, R., o.e., VII, nr. 1025). Het lijkt evenwel aangewezen te spreken
van een vonnis dat ;,als overeenkomst" geldt wanneer door dat vonnis het
juridisch statuut van een onroerend goed wordt gewijzigd zonder dat
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daaromtrent tussen de partijen enerlei overeenkomst werd gesloten (zonder
negotium; b.v. het door art. 8 van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigening ten algemene nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen bedoelde vonnis) en van een vonnis dat ,als titel"
geldt wanneer erdoor een negotium wordt bestatigd dat, bij gebreke van
notariele akte (instrumentum; zie art. 2, eerste lid Hyp.W.), niet kon
worden overgeschreven (De Page, H. en Dekkers, R., I.e.;- anders: Delva,
W., I.e. en Kluyskens, A., I.e.).
8. IDEM. TOEPASSINGEN- Ben appartement wordt bij onderhandse akte
verkocht; in die akte is tevens vermeld dat de authentieke koopakte v66r
een bepaalde datum zou moeten worden verleden. Na het verstrijken van
die datum weigert de verkoper zich daartoe nog bij de notaris aan te bieden
en vordert hij de ontbinding van de koop lastens de kopers. De kopers
daarentegen vorderen dat de authentieke koopakte zou worden verleden.
De rechtbank voegt beide zaken wegens samenhang, wijst de vordering van
de verkoper af als niet-gegrond, verklaart die van de kopers gegrond en
veroordeelt de verkoper om zich binnen de maand nadat haar vonnis kracht
van gewijsde zou hebben verkregen bij de notaris aan te bieden om er de
authentieke koopakte te ondertekenen. Conform de besproken wetsbepaling wordt tevens rechtens gezegd dat, bij gebreke van de verkoper zulks
te doen, het vonnis ,als titel'' van de tussen de partijen gesloten koop zou
gelden en wordt de overschrijving ervan in de registers van de bevoegde
hypotheekbewaarder bevolen (Rb. Antwerpen, 15 januari 1981, Ree. Gen.
Enr. Not., 1984, nr. 23111, noot).
In een ander geval waarin een van de verkopers, na onderhandse verkoop,
ten onrechte weigerde de authentieke koopakte te Iaten verlijden, werd door
de kopers gevorderd dat de verkopers zouden worden veroordeeld ,tot het
verlijden van de authentieke akte van verkoop" en werd tevens ,de aanstelling ... gevraagd van notaris B. ten einde de afwezige of weerspannige partij
te vertegenwoordigen''. De rechtbank verklaarde die vordering zonder meer
gegrond, veroordeelde de verkopers om samen met de kopers ,over te gaan
tot het verlijden van de authentieke verkoopsakte", benoemde daartoe een
notaris doch benoemde tevens , ,notaris B .... ten einde de niet verschijnende
of weigerende partijen hierbij te vertegenwoordigen"! (Rb. Leuven, 10 december 1982, R. W., 1983-84, noot VanSinay, T.). Terecht wordt in de noot
opgemerkt dat de rechtbank zich er beter had toe beperkt te zeggen dat, bij
gebreke van het verlijden van de koopakte, haar vonnis ,als titel'' zou
gelden.
Een onroerend goed wordt bij geregistreerde onderhandse akte voor negen
jaren verhuurd doch nadien wordt een bijvoegsel door de partijen ondertekend volgens welke eveneens geregistreerde onderhandse akte de huurtijd
op achttien jaren vanaf de ondertekening ervan wordt bepaald. De door de
verhuurder betwiste vordering van de huurder ertoe strekkende rechtens te
doen zeggen dat krachtens die overeenkomsten bedoeld goed hem voor een

1273

termijn van achttien jaren werd verhuurd en hem te doen machtigen het te
wijzen vonnis te doen overschrijven, wordt toegewezen (Vred. Marche-enFamenne, 15 juni 1984, T. Vred., 1987, 11).
9.

VERVOLG. HUURCONTRACTEN DIE VOOR LANGER DAN NEGEN JAREN
ZIJN AANGEGAAN- Wanneer het recht tot uitzetting van de huurder bij

verkoop niet in het huurcontract is bedongen dan moet de koper van een
verhuurd goed aan wie de naleving van de huur niet door de koopakte wordt
opgelegd krachtens artikel1743 B.W. het huurcontract slechts dan eerbiedigen wanneer het een authentieke huur betreft of wanneer het huurcontract
v66r de verkoop (zie daaromtrent infra, nrs. 22 en 27) vaste dagtekening
heeft verkregen; is zulks het geval en gaat.het om een voor Ianger dan negen
jaren aangegaan huurcontract dat niet werd overgeschreven, dan kan de
koper bij toepassing van het derde lid van artikel 1 Hyp. W. de vermindering
van de huurtijd vragen (zie daaromtrent: vorig overzicht, nr. 6, T.P.R.,
1978, 1152).
10. IDEM. PACHTCONTRACT - Krachtens de artikelen 3 (thans: 3, 1°,
tweede lid) en 55 Pachtwet kan, wanneer de pacht niet schriftelijk is
vastgesteld, de pachter het bewijs van het bestaan ervan leveren door aile
middelen en treedt de verkrijger, in geval van vervreemding van het pachtgoed, voiledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter. Daarbij
werd door artikel II, A., 1° van de wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving in de aanhef van artikel 1743 B.W. toegevoegd:
,Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht.". (Die
zinsnede werd ondertussen bij artikel13, § 3 Wet 20 februari 1991 houdende
wijziging van de bepalingen van'het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur
geschrapt.) Uit het voorafgaande volgt dat de verkrijger de pachtovereenkomst steeds ten voile moet eerbiedigen, ook wanneer zij mondeling is
gesloten of geen vaste dagtekening heeft verkregen (Cass., 23 december
1977, A.C., 1978, 511, noot, Bull. en Pas., 1978, I, 482, noot, R. W.,
1977-78, 1993, T. Not., 1978,335, J.T., 1978,559 enRec. Gen. Enr. Not.,
1979, nr. 22370; Cass., 12 oktober 1979, A.C., 1979-80, 195, Bull. en Pas.,
1980, I, 207, R. W., 1979-80,2577, T. Not., 1980,242, J. T., 1980,444, Rec.
Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22700 en R.C.J.B., 1982, 160;Cass., 27 juni
1980, A. C., 1979-80, 1371, noot, Bull. en Pas., 1980, I, 1365, noot, R. W.,
1980-81, 1525, T. Not., 1982, 135 en samengevatinRev. Not. B., 1982, 485;
Rb. Brugge, 8 juni 1977, R. W., 1977-78, 1125, noot De Busschere, C.,
,Artikel 55 van de landpachtwet en de notariele aansprakelijkheid bij het
opmaken van de verkoopsvoorwaarden", Res Jur. Imm., 1978, nr. 5646,
p. 39 en Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22261, noot A.C., bevest. Cass.,
12 oktober 1979, I.e.; De Page, H., o.c., IV, nr. 815, litt. D; d'Udekem
d' Acoz, H. en Snick, I., ,De vervreemding van het pachtgoed aan een derde
(Artikel55 van de Pachtwet)", R. W., 1977-78, (1985), 1987; Kokelenberg,
J., ,De tegenwerpelijkheid van niet overgeschreven pachtcontracten",
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a ferme: conflit entre le
preneur et l'acqw!reur du bien loue. L'article 55 de la loi sur les baux a
ferme", nr. 8, R.C.J.B., 1982, (165), 170; -, ,De tegenwerpelijkheid van
het huurcontract aan de koper van het onroerend goed", nr. 8, in Liber
Amicorum Frederic Dumon, I, Antwerpen, Kluwer, 1983, (189), 196; , Tegenstelbaarheid van huurcontracten bij eigendomsoverdracht", nr. 10,
T.P.R., 1983, (197), 207; Renier, V., ,Chroniquedejurisprudence. Lebail
aferme et le droit de preemption (1970-1981)", nrs. 135 en 137, J. T., 1981,
(561), 594 en 595) of zelfs voor langer dan negen jaren werd aangegaan;
artikel 55 Pachtwet heeft immers eveneens tot gevolg ,dat artikel 1, derde
lid, van de Hypotheekwet, dat de vermindering van de huurtijd oplegt, niet
meer kan toegepast worden op een landpacht, alhoewel dit contract niet is
overgeschreven" (Cass., 23 december 1977, I.e.; Cass., 12 oktober 1979,
I.e.; Cass., 27 juni 1980, I.e.; Renier, V., o.c., nr. 135, J.T., 1981, 594;
R.P.D.B., Compl., VII, v 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 199;
- anders: Vred. Tielt, 30 december 1976, Res Jur. Imm., 1978, nr. 5646,
p. 33, vern. Rb. Brugge, 8 juni 1977, I.e.; Rb. Turnhout, 20 september
1978, Turnh. Rechtsl., 1978-79, 204, noot, vern. Cass., 27 juni 1980, I.e.)
omdat ,de verkrijger in het kader van het mechanisme van artikel 55 van
de wet op de landpacht van 4 november 1969 niet kan worden beschouwd
als een derde in de zin van artikel 1 van de hypotheekwet" (Rb. Brugge,
8 juni 1977, I.e.; d'Udekem d'Acoz, H. en Snick, 1., I.e.; Kokelenberg, J.,
o.c., R. W., 1978-79, 703 en 705-706; Merchiers, Y., o.c.,nrs. 8 en 10,
R.C.J.B., 1982, 170-171 en 172; - , o.c., nrs. 8 en 9, in Liber Amicorum
Frederic Duman, I, 196-197; -, o.c., nr. 10, T.P.R., 1983, 207).

R. W., 1978-79, (689), 703; Merchiers, Y., ,Bail

11. VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL- De akte die een recht van
opstal vestigt moet krachtens artikel 3 Opstalwet en artikel 1 Hyp.W.
worden overgeschreven (zie: vorig overzicht, nr. 8, T.P.R., 1978, 1154, en
de aangehaalde rechtsleer;- adde: Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., II, B, nrs. 1021 en vn. 20 en 1026 en vn. 79).
12. VERVOLG. AFSTAND VAN HET RECHT VAN NATREKKING- Doorgaans
wordt de afstand van het recht van natrekking beschouwd als de vestiging
van een opstalrecht (zie: vorig overzicht, nr. 8, T.P.R., 1978, 1154, en de
aangehaalde rechtsleer en rechtspraak, alsmede eerste overzicht, nr. 35,
T.P.R., 1967, (103), 129:- adde: Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., II, B, nr. 1023; Renard, C., ,La renonciation a }'accession!', R.C.J.B., 1980, 18; Werdefroy, F., ,Verloftot bouwen met afstand
van het recht van natrekking", T. Not., 1981, 65; -, ,Beschouwingen over
de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal, en
het verlof tot bouwen", nrs. 19 tot 23, T.P.R., 1983, (293), 330-335; anders: Du Faux, H., ,La renonciation a accession. Analyse et implications", Rev. Not. B., 1980, 7, die de afstand van het recht van natrekking
als een over te schrijven erfdienstbaarheid of onroerend zakelijk recht sui
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generis beschouwt;- cf. eveneens: Ledoux, J.-L., o.c., nr. 8, J.T., 1981,
315).
Dit stand punt werd tijdens de besproken periode eveneens ingenomen door
het hof van beroep te Mons in zijn arrest van 7 februari 1978 (Rev. Not.
B., 1979, 297, noot D.S., R.C.J.B., 1980, 5 en Rec. Gen. Enr. Not., 1980,
nr. 22490, noot), door het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van
8 januari 1986 (Rev. Liege, 1987, 17) en door het Hofvan Cassatie in zijn
arrest van 19 mei 1988 (A.C., 1987-88, 1230, Bull. en Pas., 1988, I, 1142
en R. W., 1988-89, 572, noot, bij welk cassatiearrest voormeld arrest van
8 januari 1986 om andere redenen wordt vernietigd).
13.

OVEREENKOMST VOORAFGAANDELIJK ECHTSCHEIDING DOOR ONDER-

Krachtens artikel 1287, vierde lid Ger.W. moet,
voor zover de door het eerste lid van die wetsbepaling bedoelde overeenkomst betrekking heeft op onroerende goederen, een letterlijk uittreksel van
de akte waaruit het bestaan ervan blijkt worden overgeschreven op het
hypotheekkantoor van het rechtsgebied waarbinnen die goederen gelegen
zijn, zulks op de wijze en binnen de termijnen bepaald bij artikel2 Hyp.W.
Het aanvangspunt van die termijnen is derhalve de dagtekening van de akte
en niet de dag van de overschrijving van het beschikkend gedeelte van het
vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt toegestaan in de registers
van de burgerlijke stand (art. 2, tweede lid Hyp.W.; - Pintens, W., ,De
echtscheiding in de notariele praktijk", T. Not., 1978, (33), 42; -, Echtscheiding door onderlinge toestemming, Antwerpen, Kluwer, 1982, nr. 350;
R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nrs. 126, 110 en 112).
Zo geen echtscheiding tot stand komt, dan kunnen de echtgenoten zulks bij
notariele akte Iaten vaststellen; die akte zal door de hypotheekbewaarder
worden overgeschreven (Pintens, W., o.c., T. Not., 1978, 42; - , o.c.,
nr. 458; R.P.D.B., Campi., VII, V0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nrs. 126 en 113; Watelet, P., ,Le divorce par consentement mutuel et les
notaires", in Melanges en hommage au Projesseur Jean Baugniet, Brussel,
Les Services Auxiliaires des Revues notariales, 1976, (867), 872-873; X,
, ,Divorce par consentement mutuel. - Convention prealable. - Reglement
des droits respectifs des epoux. - Renonciation a la procedure. - Transcription.", Rec. Gen. Enr. Not., 1973, nr. 21652).
Onder voorwaarde dat de echtscheiding wordt toegestaan, zal de overeenkomst ten aanzien van de echtgenoten terugwerken tot en met de verklaring
vermeld in artikel1289 Ger.W. en ten aanzien van derden gelden vanaf de
dag van de overschrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis of
arrest in de registers van de burgerlijke stand (art. 1304 Ger.W.;- Pintens,
W., o.c., T. Not., 1978, 42). De vervulling van die voorwaarde zelf is niet
aan openbaarmaking onderworpen: vanaf de overschrijving in de registers
van de burgerlijke stand kan men zich tegen derden beroepen op de bij de
overgeschreven akte overeengekomen overdracht of aanwijzing van het
LING£ TOESTEMMING-
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onroerend zakelijk recht (Beslagr. Turnhout, 2 juli 1981, T. Not., 1983, 128
en Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22934, noot; - cf. De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nr. 968 in fine; Kluyskens, A., o.c., VI, nr. 12, 2°,
p. 18; Laurent, F., o.c., XXIX, nr. 35; Lepinois, F., o.c., I, nr. 6; Martou,
M., o.c., I, nr. 13; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nr. 113).
14.

AKTEN VERNOEMD IN ARTIKEL

69

VAN DE WET VAN

29

MAART

1962

HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING EN VAN DE

Krachtens artikel 69, eerste lid Stedebouwwet moet de
dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grond van artikel 64 van
die wet of het exploot tot inleiding van het geding op grond van artikel 67
van die wet in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen
gelegen zijn worden overgeschreven op verzoek van de gerechtsdeurwaarder
die het exploot heeft opgemaakt.
Die verplichting beoogt de bescherming van derden zodat, wanneer het
exploot van rechtsingang werd overgeschreven, de conclusie van de eiseres
waarbij zij haar oorspronkelijke vordering zonder wijziging uitbreidt tot
een andere partij, met name een door de verweerder tot tussenkomst en
vrijwaring opgeroepen derde, niet moet worden overgeschreven (Cass.,
27 juni 1985, A. C., 1984-85, 1501, Bull. en Pas., 1985, I, 1381 en R. W.,
1985-86, 1447).
Bij gebreke van overschrijving moeten zowel de strafvordering als de
burgerlijke vordering ,niet-ontvankelijk" worden verklaard (Mons, 8 januari 1988, Rev. Liege, 1988, 203).
Krachtens artikel 69, tweede lid Stedebouwwet moet bedoelde dagvaarding,
resp. bedoeld exploot de kadastrale omschrijving van het onroerend goed
dat het voorwerp van het misdrijf is, vermelden en de eigenaar ervan
identificeren in de vorm en onder de sanctie die in artikel12 van de wet van
10 oktober 1913 zijn bepaald.
Bij verzuim van opgave van de kadastrale omschrijving wordt door de
besproken wetsbepaling geen andere sanctie vermeld dan die bepaald in
artikel12 van de wet van 10 oktober 1913, met name dat de hypotheekbewaarder het verzoek tot overschrijving mag afwijzen (Antwerpen, 8 maart
1989, R. W., 1988-89, 1196, noot).
De besproken wetsbepaling vermeldt, met verwijzing naar artikel12 van de
wet van 10 oktober 1913, als sanctie voor het niet-opgeven van de identiteit
van de eigenaar aileen dat de hypotheekbewaarder de overschrijving kan
weigeren zodat dit verzuim geen reden kan zijn om de strafvordering
niet-ontvankelijk te verklaren als de overschrijving eenmaal is gebeurd
(Cass., 13 mei 1986, A.C., 1985-86, 1236, Bull. en Pas., 1986, I, 1112 en
R. W., 1987-88, 673, noot Vandeplas, A., ,Bouwovertredingen en overschrijving van de dagvaarding").

STEDEBOUW -
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AFDELING

2

VORM VAN DE OVER TE SCHRIJVEN AKTEN

15. BEGINSEL - In artikel 2 Hyp.W. wordt door het woord akte een
schriftelijk stuk (instrumentum) bedoeld: krachtens het eerste lid van die
wetsbepaling worden aileen vonnissen, authentieke akten en in rechte of
voor notaris erkende onderhandse akten, i.a. w. aileen authentieke akten
sensu lato, ter overschrijving aangenomen en moeten de volmachten tot die
akten betrekkelijk in dezelfde vorm gegeven worden (zie: vorig overzicht,
nr. 10, T.P.R., 1978, 1155).
16. AUTHENTIEKE AKTEN - De krachtens artikel 1 van de wet van 25
ventose jaar XI op het notarisambt aan de notarissen toegekende bevoegdheid om authenticiteit aan hun akten te verlenen is algemeen doch niet
exclusief: vermits die bevoegdheid in beginsel tot de openbare overheid
behoort, zijn de door aile openbare ambtenaren binnen de perken van hun
wettelijke bevoegdheid gestelde akten authentieke akten die ter overschrijving moeten worden aangenomen (Cass., 17 januari 1901, Pas., 1901, I,
106, cone!. Eerste Adv. Gen. Van Schoor; De Page, H., o.c., III, nrs. 754
en 755; R.P.D.B., Compl., VII, V0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nrs. 252 en 265).
Bij toepassing van dat beginsel vermag de burgemeester, bevoegd om een
onroerend goed van de gemeente te verkopen, authenticiteit te verlenen aan
de door hemzelf opgestelde koopakte (R.v.St., 10 juli 1984, R. W., 1984-85,
545, noot Boes, M., ,De authentieke akte in administratieve vorm", T.
Not., 1984, 374, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23145, noot A.C. en Rev.
Not. B., 1985, 367; Van Limberghen, G., ,Gemeentelijke onroerende
Goederen: kroniek van rechtspraak", T. Not., 1988, (136), 148-150;- cf.,
in een geval van aankoop door een gemeente van een onroerend goed, in
tegengestelde zin, Kh. Brussel, 14 maart 1984, T.B.H., 1987, 361 en, in een
geval van openbare verkoping door een gemeente van een onroerend goed,
in eveneens tegengestelde zin, Rb. Namen, 20 juni 1989, Rev. Liege, 1989,
1101, Rev. Not. B., 1989, 488 en J.T., 1990, 134, noot Demblon, J.) en
zijn de door de commissarissen van de Comites tot aankoop van onroerende
goederen voor rekening van de Staat opgestelde koopakten authentieke
akten die ter overschrijving moeten worden aangenomen (Mons, 17 maart
1981, Rev. Not. B., 1981, 436, noot De Valkeneer, R.).
AFDELING

3

DERDEN DIE DOOR DE OVERSCHRIJVING WORDEN BESCHERMD

17. BEGINSEL- Derde, in de zin van artikel1 Hyp.W., is hij die geenpartij
is in de niet overgeschreven akte en daarenboven zowel over een concurrerend overgeschreven of ingeschreven recht beschikt en een wettig belang
heeft als te goeder trouw is (zie: vorig overzicht, nr. 12, T.P.R., 1978, 1156).
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18. GEEN PARTIJ- Het hoeft geen betoog dat de partijen zelf niet vermogen zich te beroepen op het gebrek aan overschrijving om zich aan hun in
de akte opgenomen verbintenissen te onttrekken (De Page, H. en Dekkers,
R., o.c., VII, nrs. 1058 en 1071, litt. B, 1°; Kluyskens, A., o.c., VI, nr. 26;
Lepinois, F., o.c., I, nr. 188; Martou, M., o.c., I, nrs. 63 en 64; R.P.D.B.,
Compl., VII, V0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 351; Vincent,
L., o.c., nr. 15, J.T., 1968, 430) en dat hun lasthebbers geen derden zijn
(De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1071, litt. B, 3°; Laurent, F.,
o.c., XXIX, nr. 189; Lepinois, F., o.c., I, nr. 191; Martou, M., o.c., I,
nr. 76; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 380).
Terecht werd dan ook beslist dat de omstandigheid dat een voor langer dan
negen jaren aangegaan pachtcontract niet werd overgeschreven, de geldigheid ervan tussen de partijen - voor de voile overeengekomen pachtduur
- niet aantast (Vred. Tielt, 5 februari 1976, T. Not., 1977, 140 en Rec.
Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22196;- cf. Cass., 17 april1959, Arr. Verbr.,
1959, 632, Bull. en Pas., 1959, I, 826 en Rec. Gen. Enr. Not., 1961,
nr. 20302, noot; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1071, litt. B.,
1°, vn. 1; Martou, M., o.c., I, nr. 98; Vincent, L., o.c., nr. 16, J.T., 1968,
430).
Een onderhandse koopovereenkomst wordt gesloten tussen de lasthebber
van de verkoper en de koper en laatstgenoemde vordert tegen die lasthebber
de ontbinding van de koop; ten onrechte zegt het hof van beroep te Mons
in zijn arrest van 1 december 1983 dat de eigendomsoverdracht van een
onroerend goed slechts ,definitief" zou zijn na de overschrijving van de
akte tot overdracht en mede daarom de verplichting tot levering van het
goed ,decoulant de la publicite consacrant le transfert de propriete" (!)de
verkoper door zijn lasthebber niet kan worden opgelegd (Pas., 1984, II, 62,
noot J.S.).
De omstandigheid dat een akte van overdracht van een onroerend goed niet
is overgeschreven geeft de verkoper niet het recht om v66r de overschrijving
van de akte het goed aan een derde te verkopen (Cass., 12 oktober 1990,
A.C., 1990-91, 168 en Bull. en Pas., 1991, I, 151).
19. IDEM. VERKRIJGER VAN EEN GEPACHT GOED- Artikel 55 Pachtwet
heeft tot gevolg dat de verkrijger van een gepacht goed ten opzichte van de
pachter geen derde is in de zin van artikel 1 H yp. W. zodat hij de pachtovereenkomst steeds ten voile moet eerbiedigen, zelfs wanneer zij voor langer
dan negen jaren werd aangegaan (zie daaromtrent supra, nr. 10).
20. IDEM. ECHTGENOOT - Tijdens het huwelijk wordt door de man een
appartement gekocht. In de notariele koopakte, die werd overgeschreven,
is vermeld dat de man verklaarde die aankoop te doen ,voor de gemeenschap van aanwinsten bestaande tussen hem en zijn echtgenote". Hetzelfde
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appartement blijkt voordien reeds bij een onderhandse - en derhalve niet
overgeschreven- akte gekocht te zijn door de ouders van de vrouw. Die
onderhandse akte kan de man, derde te goeder trouw, niet worden tegengeworpen zodat het appartement behoort tot de - inmiddels door echtscheiding ontbonden- huwelijksgoederengemeenschap (Brussel, 29 juni 1979,
R.W., 1979-80,1637, T. Not., 1980,146 en Rev. Not. B., 1980, 595).
21. CONCURREREND RECHT. FAILLISSEMENT- In geval van failJissement
wordt de massa van de schuldeisers, vertegenwoordigd door de curator,
beschouwd als derde omdat het ontzeggen aan de gefailleerde van het beheer
van zijn goederen - onmiddellijk gevolg van de faillietverklaring die niet
aan hypothecaire openbaarmaking is onderworpen - neerkomt op een
werkelijk beslag (zie: eerste overzicht, nr. 2 in fine, T.P.R., 1967, 105,
alsmede vorig overzicht, nr. 13, T.P.R., 1978, 1156;- adde: Burton, M.,
noot onder Rb. Luik, 26 november 1982, nr. 5, litt. e, Jur. Liege, 1983,
(435), 437; Ledoux, J.-L., noot onder Kh. Namen, 9 mei 1978, nr. 6, J.T.,
1978, (729), 730; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nr. 370; Schreuder, E., ,La protection juridique de l'acheteur
d'un immeuble", nr. 6, litt. C, 3, Rev. Not. B., 1980, (70), 74).
In de besproken periode werd die opvatting nogmaals door het Hof van
Cassatie bevestigd in zijn arrest van 5 maart 1982 (A.C., 1981-82, 837, noot,
Bull. en Pas., 1982, I, 803, noot, J.T., 1983,347 enRec. Gen. Enr. Not.,
1986, nr. 23312, noot) en wederom door andere gerechten bijgetreden
(Antwerpen, 11 januari 1977, T. Aann., 1977, 296, noot Driessen-Entbrouckx, M.; Gent, 11 juni 1985, R. W., 1986-87, 589 en Rec. Gen. Enr.
Not., 1987, nr. 23405; Luik, 1 december 1986, Rev. Liege, 1989, 574,
afgew. Cass., 26 januari 1989, Rev. Liege, 1989, 575; Kh. Brugge, afd.
Oostende, 5 oktober 1976 (gronden van dit vonnis), R. W., 1976-77, 1662,
noot DuBois, G.; Kh. Brugge, afd. Oostende, 21 april1988, T. Not., 1989,
272; Kh. Brussel, 14 juni 1988, Rev. Not. B., 1988, 486 en T.B.B.R., 1990,
229, noot Lechien, D.; Kh. Brussel, 21 juni 1988, T.B.H., 1989, 968).
22. IDEM. HUURDEREN PACHTER- De huurder, die geen titularis is van
een zakelijk recht op het verhuurde goed, oefent evenmin concurrerende
persoonlijke rechten op dat goed uit, zodat hij geen derde is en dan ook
niet vermag de hoedanigheid van eigenaar van de verkrijger van dat goed
v66r de overschrijving van diens koopakte te betwisten (zie: vorig overzicht,
nr. 14, T.P.R., 1978, 1156-1157;- adde: Pirson, M., ,Bailaloyer. -Des
droits et des devoirs de l'acquereur d'immeuble avant la realisation de l'acte
authentique", nr. 1, Rev. Not. B., 1978, 320; R.P.D.B., Compl., VII, v0
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 373; - anders: Merchiers, Y.,
o.c., nr. 4, R.C.J.B., 1982, 166; -, o.c., nrs. 3 tot 5, in Liber Amicorum
Frederic Duman, I, 190-194; -, o.c., nrs. 4 tot 6, T.P.R., 1983, 199-205).
Uit het voorafgaande volgt dat de koper van een verhuurd goed v66r de
overschrijving van de koopakte de huur kan opzeggen (Rb. Huy, 3 decem-
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ber 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 43) en dat een na het verlijden van de
notariele akte doch v66r de overschrijving ervan door de nieuwe eigenaar
van een gepacht goed gedane opzegging de pachter kan worden tegengeworpen (Vred. Hamoir, 14 juni 1979, Jur. Liege, 1979, 437; Renier, V., o.c.,
nr. 139, J. T., 1981, 595). De huurder is daarentegen, als titularis van een
concurrerend recht, wel derde, in de zin van artikel1328 B.W., ten opzichte
van de tussen de oorspronkelijke verhuurder en de nieuwe eigenaar gesloten
onderhandse koopovereenkomst zonder vaste dagtekening (Cass., 10 februari 1944, Arr. Verbr., 1944, 98 en Bull. en Pas., 1944, I, 197) zodat de
door die nieuwe eigenaar tussen de op die koopovereenkomst vermelde
datum en die van de later verleden authentieke koopakte gedane opzegging
hem niet kan worden tegengeworpen (Vred. Verviers, 2e kant., 27 april
1979, Jur. Liege, 1979, 439, noot Henry, P.;- anders: Pirson, M., I.e.),
zulks onder de voorwaarde, uiteraard, dat de datum van de onderhandse
koopovereenkomst door hem wordt betwist vermits artikel 1328 B.W. niet
van openbare orde is (Cass., 10 november 1950, Arr. Verbr., 1951, 105,
noot en Bull, en Pas., 1951, I, 140, noot; De Page, H., o.c., III, nr. 792,
60).

23. GOEDE TROUW. GEEN KENNIS VAN HET NEGOTIUM- De goede trouw
resulteert uit de omstandigheid dat de derde, op het ogenblik van het
ontstaan van zijn rechten, geen kennis had van het bestaan van de niet
overgeschreven akte, in de betekenis van negotium (zie: eerste overzicht,
nr. 4, T.P.R., 1967, 106-107;- adde: Burton, M., o.c., nr. 4, Jur. Liege,
1983, 436; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1080; R.P.D.B.,
Compl., VII, V0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 93, 376 en 379;
Schreuder, E., o.c., nr. 6, litt. A, Rev. Not. B., 1980, 73-74).
De niet overgeschreven akte tot vestiging van een recht van gebruik en
bewoning op een onroerend goed kan dan ook worden tegengeworpen aan
de kopers van dat goed die v66r de aankoop het bestaan van dat recht
hadden vernomen (Rb. Luik, 9 oktober 1979, gecit. onder nr. 5). Daarentegen is zulks niet het geval wanneer de kopers v66r de koop wisten dat het
gekochte goed betrokken was doch niet bewezen wordt dat zij tevens wisten
dat de bewoners van dat goed titularissen waren van een niet overgeschreven
recht van bewoning (Vred. Arion, 20 juni 1980, gecit. onder nr. 5).
Ben niet overgeschreven akte waardoor tegen betaling de mandeligheid van
een puntgevel tussen twee huizen werd verworven kan de kopers van een
van die huizen niet worden tegengeworpen wanneer blijkt dat zij slechts na
hun aankoop het bestaan van die akte vernamen (Vred. Griice-Hollogne,
22 februari 1983, gecit. onder nr. 4).
24.

IDEM. SAMENLOOP TUSSEN TWEE RECHTVERKRIJGENDEN ONDER BIJZONDERE TITEL - A verkoopt hetzelfde onroerend goed achtereenvolgens

op 25 maart 1977 aan B en op 28 maart 1977 aan C, zulks telkens bij
onderhandse niet geregistreerde akte. Slechts begin april 1977 vernemen
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zowel B als C die dubbele verkoping doordat zij mekaar in het gekochte
goed tegen het lijflopen. Op 20 apri11977laat C zijn onderhandse koopakte
registreren. Op 27 april1977laten A en C een notariele akte van de tweede
verkoop opmaken; die akte wordt vervolgens overgeschreven. Vermits de
rechten van C ontstonden op 28 maart 1977 en hij alsdan geen kennis had
van het bestaan van de eerste op 25 maart 1977 gesloten koop, kan dat
negotium, bij gebreke van overschrijving, hem niet worden tegengeworpen;
ondanks de omstandigheid datA vanaf 25 maart 1977 geen eigenaar meer
was kan de tweede verkoop aan aile derden, met inbegrip van B, worden
tegengeworpen vermits die verkoop het eerst werd overgeschreven (Rb.
Luik, 26 november 1982, Jur. Liege, 1983, 431, noot Burton, M.; De Page,
H., o.c., VI, nr. 106; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1055, litt.
B; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 356; Schreuder, E., o.c., nr. 6, litt. Ben C, 1, Rev. Not. B., 1980, 74).
Hetzelfde onroerend goed van A wordt achtereenvolgens door diens lasthebber op 15 september 1986 aan de consorten Den door hem persoonlijk
op 16 januari 1987 aan Z verkocht, zulks telkens bij onderhandse niet
geregistreerde akte. Op 3 februari 1987 Iaten de consorten D hun onderhandse koopakte registreren. Op 5 februari 1987laten A en Z een notariele
akte van de tweede verkoop opmaken die nog op dezelfde dag wordt
overgeschreven. Het hof van beroep stelt vast dat de akte van 16 januari
1987 ten aanzien van de consorten D geen dagtekening heeft (art. 1328
B.W.) en beslist dat Z de bescherming van artikel 1 Hyp.W. niet kan
inroepen omdat hij op 5 februari 1987 op de hoogte was van de eerste op
15 september 1986 overeengekomen koop (Luik, 18 april1989, J. T., 1990,
387) maar zijn arrest wordt vernietigd: een derde wordt geacht met bedrog
te hebben gecontracteerd, in de zin van artikel1 Hyp.W., ,op voorwaarde
dat hij bij het sluiten van het contract wetenschap heeft van het bestaan van
de vroegere overeenkomst tot overdracht van de eigendom van het onroerend goed" en ,die wetenschap moet worden beoordeeld op het ogenblik
dat het recht van die derde ontstaat, dat wil zeggen op de datum van
16 januari 1987 die, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, de
datum is waarop tussen (Z en A) een wederkerige verkoopbelofte was
overeengekomen'' zodat , ,het hof van beroep, doordat het niet is uitgegaan
van de datum van 16 januari 1987, maar wei van die van 5 februari 1987,
te weten de datum waarop de authentieke koopakte is verleden en overgeschreven, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt" (Cass., 21 februari
1991, A. C., 1990-91,675, noot, Bull. en Pas., 1991, I, 600, noot en R. W.,
1991-92, 293).
A verkoopt hetzelfde onroerend goed achtereenvolgens op 19 juli 1986 aan
de consorten B en op 23 juli 1986 aan de consorten C, zulks telkens bij
onderhandse akte. Beide akten worden geregistreerd op 25 juli 1986 maar
die van 19 juli 1986 10 a 15 minuten na die van 23 juli 1986: vermits de akte
van 19 juli 1986 krachtens artikel1328 B.W. ten aanzien van de consorten
C nog geen dagtekening had op het ogenblik dat die van 23 juli 1986 werd
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geregistreerd, bebben de consorten C de voorkeur en blijven zij eigenaars
van bet verkocbte goed (Rb. Arion, 16 februari 1989, Rev. Liege, 1989,
1091, noot Herinne, E., ,De Ia force probante a l'egard des tiers d'un acte
sous seing prive"; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1062, 3°,
p. 946; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 356; - cf. vorig overzicbt, nr. 22, T.P.R., 1978, 1161-1162).
25. IDEM. FAILLISSEMENT- In geval van faillissement volstaat bet dat een
scbuldeiser geen kennis beeft van de niet overgescbreven akte, opdat de
massa van de scbuldeisers als te goeder trouw moet worden bescbouwd (zie:
vorig overzicbt, nr. 18, T.P.R., 1978, 1159, alsmede tweede overzicbt, nr. 3
in fine, T.P.R., 1971, 116;- adde: Burton, M., o.c., nr. 5,.1itt. e in fine,
Jur. Liege, 1983, 437; Du Faux, H., ,Overscbrijving (art. 1, 1e lid Hypotheekwet). Betrekkelijkbeid van de tegenstelbaarbeid tegenover derden.
Enkele aspecten", nr. I, litt. c, T. Not., 1984, (1), 2; R.P.D.B., Compl.,
VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 378).
In het boven onder nr. 21 reeds besproken cassatiearrest van 5 maart 1982
wordt dezelfde opvatting gebuldigd; bet Hof zegt immers dat een niet
overgescbreven verkoop van een onroerend goed ,aan de gezamenlijke
scbuldeisers" niet kan worden tegengeworpen ,mits zij ,zonder bedrog
hebben gecontracteerd'', dat wil zeggen de niet overgeschreven verkoop niet
bebben gekend v66r bet vonnis van faillietverklaring" en vernietigt bet
bestreden arrest van bet bof van beroep te Antwerpen van 19 mei 1980
waarbij beslist werd dat de curator gebouden was mede te werken aan het
verlijden van de notariele akte van verkoop omdat ,bet arrest niet vaststelt
dat de gezamenlijke scbuldeisers de verkoop v66r bet vonnis van faillietverklaring bebben gekend".
In strijd met die opvatting werd door de recbtbank van koopbandel te
Brussel geoordeeld dat de goede trouw zou resulteren uit de omstandigbeid
dat de curator die als vertegenwoordiger van de scbuldeisers verklaarde v66r
de faillietverklaring geen kennis te hebben gedragen van bet bestaan van een
niet overgescbreven verkoop van een onroerend goed, geen bedrog had
gepleegd (Kb. Brussel, 14 juni 1988, gecit. onder nr. 21).
26. IDEM. ZICHTBARE CONVENTIONELE ERFDIENSTBAARHEDEN- Bij gebreke van overscbrijving van een zicbtbare conventionele erfdienstbaarbeid
kan een derde de bescberming van artikel1 Hyp.W. niet inroepen, zegt de
vrederecbter van Andenne, want wanneer een erfdienstbaarbeid door een
uitwendig teken zicbtbaar is moet de derde geacbt worden kennis te bebben
van baar bestaan zodat bij niet te goeder trouw is en de overscbrijving
ondoeltreffend wordt tenzij daaruit bijzondere voorwaarden, vervat in de
akte tot vestiging van de erfdienstbaarbeid, kunnen worden afgeleid (Vred.
Andenne, 25 november 1976, gecit. onder nr. 6). Die opvatting wordt
doorgaans gebuldigd (zie: vorig overzicbt, nr. 19, T.P.R., 1978, 1159, en
de aangebaalde recbtsleer;- adde: Billiet, J., o.c., nr. 8, R. W., 1978-79,
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1176-1177). Terecht evenwei wordt zij bet wist omdat de derde door het
uitwendig teken van haar bestaan weliswaar kennis verkrijgt van de aanspraken op de erfdienstbaarheid, maar niet noodzakelijkerwijs van het
bestaan van een negotium (zie: vorig overzicht, I.e., en de aangehaalde
rechtsleer;- adde: Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c.,
II, litt. B, nr. 947; Kokelenberg, J., o.c., nr. 10, T.P.R., 1983, 114). De
rechtbank te Kortrijk oordeelde dan ook met reden dat dergelijk teken ,niet
(toelaat) te besluiten dat een derde te kwader trouw was bij de verwerving
van zijn onroerend goed en dat hij het bestaan van de erfdienstbaarheid
kende" (Rb. Kortrijk, 13 maart 1987, gecit. onder nr. 6).
27.

IDEM. HUURCONTRACTEN DIE VOOR LANGER DAN NEGEN JAREN ZIJN

In de loop van een handelshuur wordt de huurtijd bij
geregistreerde onderhandse akte verlengd, wat tot gevolg heeft dat die
huurtijd Ianger wordt dan negen jaren. Nadien wordt, bij onderhandse akte
zonder vaste dagtekening, een verkoopbelofte gedaan onder de opschortende voorwaarde van ondertekening van de notariele koopakte en betaling van
de overeengekomen koopprijs door de kandidaat-koper van het verhuurde
goed binnen drie maanden. In die onderhandse akte wordt aan de kandidaat-koper, die op de hoogte was van het bestaan van een handelshuur doch
niet van de omstandigheid dat de huurtijd Ianger was dan negen jaren, de
naleving van die huur niet opgelegd. Hij verneemt die omstandigheid
evenwel v66r het verstrijken van de termijn voor het verlijden van de
authentieke akte; hoewel de koper wordt voorgesteld de voorovereenkomst
in der minne te ontbinden, volhardt hij in zijn voornemen en wordt de
notariele koopakte verleden, in welke akte hem de naleving van welke huur
ook wordt opgelegd. De koper voert aan dat, bij gebreke van overschrijving, de huurtijd moet worden verminderd overeenkomstig artikel 1, derde
lid Hyp. W. Zijn aanvoering wordt verworpen omdat de verkoopbelofte, bij
gebreke van vaste dagtekening, de huurder overeenkomstig artikel 1328
B.W. niet kon worden tegengeworpen (cf. supra, nr. 22) en bovendien uit
de authentieke koopakte bleek dat verzaakt was aan de terugwerking van
de opschortende voorwaarde en, integendeel, was overeengekomen dat de
eigendomsoverdracht slechts twee maanden na de datum van die akte zou
geschieden: de koper droeg derhalve kennis van de huurtijd vooraleer zowel
zijn rechten ontstonden als tegen de huurder konden worden ingeroepen
(Rb. Luik, 23 april 1985, Jur. Liege, 1985, 356; - cf. tevens vorig overzicht, nr. 20, T.P.R., 1978, 1160).
AANGEGAAN -

AFDELING

4

AKTEN ONDERWORPEN AAN KANTTEKENING

28. AKTEN VERNOEMD IN ARTIKEL 3 VAN DE HYPOTHEEKWET- Krachtens
artikel 3, eerste en tweede lid Hyp.W. is een eis die strekt tot vernietiging
of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten die aan overschrij-
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ving zijn onderworpen, slechts toelaatbaar wanneer hij werd ingeschreven
op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging waarvan de
vernietiging of de herroeping wordt gevorderd en wordt iedere uitspraak op
zodanige eis eveneens ingeschreven achter de inschrijving van die eis.
De door het eerste lid van die wetsbepaling voorgeschreven kanttekening
beoogt derden in kennis te stellen van de mogelijke vernietiging van bepaalde rechten voortvloeiende uit de betrokken akten (Cass., 17 februari 1984,
A. C., 1983-84, 770, Bull. en Pas., 1984, I, 706, R. W., 1983-84, 2958, noot
en Rec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23092, noot; De Page, H. en Dekkers,
R., o.c., VII, nr. 1085; Kluyskens, A., o.c., VI, nr. 33; Laurent, F., o.c.,
XXIX, nr. 205; Lepinois, F., o.c., I, nr. 244; Martou, M., o.c., I, nr. 132)
en volstaat met dien verstande dat bij hager beroep tegen de uitspraak geen
kanttekening van de akte waarbij dat rechtsmiddel wordt ingesteld moet
gebeuren (Mons, 26 januari 1988, Rev. Liege, 1988, 812; De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1096; R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques
et privileges immobiliers, nr. 517).
De bij dat lid opgelegde verplichting geldt slechts in zoverre de erin bedoelde
akten effectief zijn overgeschreven of voor een overschrijving vatbaar
waren (zie: vorig overzicht, nr. 27, T.P.R., 1978, 1164-1165 en het onder
dat nummer besproken arrest van het Hof van Cassatie van 12 februari
1971; ondertussen herhaalde het Hof van Cassatie zijn standpunt: Cass.,
6 september 1991, R. W., 1991-92, 610, concl. Adv. Gen. De Swaef, M. en
J. T., 1992, 311) zodat een tegenvordering tot nietigver klaring van een bij
onderhandse akte aangegane koop van een appartement niet openbaar moet
worden gemaakt vermits dergelijke akte krachtens artikel 2, eerste lid
Hyp.W. niet ter overschrijving zou kunnen worden aangenomen (Rb.
Nivelles, 13 december 1988, Rev. Liege, 1990, 1242, noot Herinne, E., ,De
}'inscription marginate fda transcription" en Rev. Not. B., 1991,403, noot
Ledoux, J.-L.).
29. VERVOLG. VERNIETIGING OF HERROEPING- De woorden vernietiging
en herroeping moeten ruim worden gei:nterpreteerd zodat elke vordering die
strekt tot wijziging van het juridisch statuut van een onroerend goed
openbaar moet worden gemaakt (zie: vorig overzicht, nr. 25, T.P.R., 1978,
1163, en de aangehaalde rechtsleer).
Kanttekening moet dan oak geschieden wanneer de inleidende vordering
strekt tot ontbinding van de verkoop van een onroerend goed (Rb. Mechelen, 20 april 1982, R. W., 1982-83, 2359 en Rec. Gen. Enr. Not., 1983,
nr. 22933, noot; Delva, W., o.c., p. 32; De Page, H. en Dekkers, R., o.c.,
VII, nr. 1088, litt. d; Lepinois, F., o.c., I, nrs. 252 en 254; R.P.D.B.,
Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 502) of tot
nietigverklaring van de openbare toewijzing van de koop ervan in het raam
van een uitvoerend beslag (Mons, 26 januari 1988, gecit. onder nr. 28;
Gent, 17 mei 1988, T. Not., 1988, 192; R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 506, litt. a) of tot herroeping van een
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recht van vruchtgebruik op dergelijk goed op grand van een beding vervat
in de akte onder de levenden tot vestiging per deductionem van dat recht
(Mons, 23 mei 1980, Pas., 1980, II, 124, noot enRec. Gen. Enr. Not., 1983,
nr. 22844, noot A.C.;- cf., wat de vordering tot vervallenverklaring van
het recht van vruchtgebruik op grand van artikel618 B. W. betreft: De Page,
H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1088, litt. /; Laurent, F., o.c., XXIX,
nr. 209; Lepinois, F., o.c., I, nr. 259; R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 506, litt. l) of tot ontkenning van een
conventionele erfdienstbaarheid (Vred. Antwerpen, 5e kant., 29 mei 1990,
T. Not., 1990, 310; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 1092;
R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypothequesetprivilegesimmobiliers, nr. 506,
litt. m) of tot afschaffing van dergelijke erfdienstbaarheid op grand van
artikel 710bis B.W. (Rb. Mons, 23 september 1988, J.T., 1988, 358; Dermagne, J.-M., ,Un nouveau mode d'extinction des servitudes: la suppression judiciaire", Rev. Not. B., 1983, (452), 459-460) of wanneer de tegenvordering strekt tot herroeping van een schenking onder de levenden van
dergelijk goed wegens niet-vervulling van de voorwaarden (Rb. Antwerpen,
25 februari 1988, T. Not., 1988, 201 en Rec. Gen. Enr. Not., 1989,
nr. 23773; De Page, H. enDekkers, R., o.c., VII, nr. 1088, litt. c; Lepinois,
F., o.c., I, nr. 250; R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nr. 506, litt. d) of bij tegenvordering de afschaffing van een
conventionele erfdienstbaarheid op grand van artikel 710bis B.W. wordt
geeist (Rb. Gent, 19 september 1986, T. Agr. R., 1987, 47); ten onrechte
beval de burgerlijke rechtbank te Leuven dat haar in hager beroep op
dergelijke vordering tot afschaffing van een erfdienstbaarheid uitgesproken
vonnis , ,zal overgeschreven worden binnen drie maanden na de uitspraak
'van' (!) het hypotheekkantoor" en stand zij de hoofdgriffier toe ,te dien
einde twee uitgiften van huidig vonnis af te leveren" vermits immers geen
overschrijving maar kanttekening moest gebeuren, daartoe de door artikel
84, eerste lid, 2° Hyp.W. bedoelde uittreksels door de griffier moeten
worden afgegeven en hij krachtens artikel 3, derde lid Hyp.W. slechts na
de kanttekening ervan vermag een uitgifte van het vonnis af te geven (Rb.
Leuven, 28 januari 1987, T.B.B.R., 1988, 135).
Ben verpacht goed wordt bij de openbare verkoping definitief toegewezen
aan de consorten A maar de pachter weert die consorten door te verklaren
gebruik te maken van zijn recht van voorkoop. Daags nadien wordt bij
notariele akte vastgesteld dat de pachter zowel op grand van de voorwaarden van de openbare verkoping alsop grand van een hem door de vrederechter bij beschikking verleende machtiging de consorten B als lastgevers
aanwijst en dat laatstgenoemden die aanwijzing aanvaarden. De door de
vrederechter gegeven beschikking wordt ingevolge een door de consorten
A gedaan derdenverzet bij een in hager beroep gewezen vonnis vernietigd
omdat de pachter op onwettige wijze gebruik had gemaakt van zijn recht
van voorkoop in het voordeel van de consorten B. Vervolgens wordt door
de consorten A een vordering ingesteld tegen de consorten B ertoe strekken-
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de de akte van openbare toewijzing te doen vernietigen in de mate dat daarin
de verklaring van de pachter werd opgenomen zodat die akte slechts zou
blijven gelden voor zover de definitieve toewijzing van het verkochte goed
aan eerstgenoemden wordt vastgesteld alsmede de daags nadien verleden
notariele akte te doen vernietigen in zoverre bij die akte wordt vastgesteld
dat de pachter de consorten B als lastgevers aanwijst en laatstgenoemden
die aanwijzing aanvaarden. Die vordering wordt in eerste aanleg toegewezen, welke beslissing wordt bevestigd door het hof van beroep te Luik in
zijn arrest van 29 mei 1986 (Jur. Liege, 1986, 549). Het hof zegt dat de
omstandigheid dat de vordering werd ingesteld na de overschrijving van de
eigendomstitel van de consorten B m.b.t. de ,ontvankelijkheid" ervan geen
belang heeft omdat laatstgenoemden de juiste toedracht kenden maar dat
de oplossing anders zou zijn geweest t.o.v. derden te ·goeder trouw die de
goederen van de consorten B zouden hebben verkregen en hun akte van
verkrijging v66r de instelling van de vordering zouden hebben Iaten overschrijven. Uit het arrest kan niet worden opgemaakt of al dan niet kanttekening - de vordering strekte immers tot wijziging van het juridisch statuut
van het verkochte goed- was gebeurd. Daarenboven worden krachtens het
eerste lid van artikel 4 Hyp.W. derden-verkrijgers te goeder trouw niet
beschermd tegen vernietigingen met terugwerkende kracht (ex tunc) (De
Page, H. enDekkers, R., o.c., VII, nrs. 1101, 1103, 1°, 1104, litt. Ben 1107,
litt. A; Laurent, F., o.c., XXIX, nrs. 229 tot 231; Lepinois, F., o.c., I,
nr. 281; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 545).
Kanttekening moet eveneens geschieden wanneer de hypothecaire schuldeiser een actio pauliana instelt strekkende tot vernietiging van overgeschreven
authentieke huurovereenkomsten waarbij de bezwaarde goederen voor
Ianger dan negen jaren werden verhuurd (Mons, 27 juni 1978, Rev. Not.
B., 1979, 44, en 19 september 1978, Rev. Not. B., 1979, 45, noot F.L. en
Rec. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22411, noot;- zie: vorig overzicht, nrs.
25 en 26, T.P.R., 1978, 1163), wanneer, bij wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de schuldenaar, de curator in een faillissement wegens
bedrieglijke benadeling van de rechten van de massa van de schuldeisers een
actio pauliana instelt strekkende tot vernietiging van de overgeschreven akte
van vereffening van het vorige stelsel waarbij een onroerend goed wordt
overgedragen van het gemeenschappelijk vermogen naar het eigen vermogen van de echtgenote van die schuldenaar (Brussel, 18 september 1984,
Rec. Gen. Enr. Not., 1987, nr. 23521, noot A.C.: in de noot wordt
opgemerkt dat kanttekening op de overschrijving van de akte van vereffening volstaat en ten onrechte in het arrest wordt gezegd dat tevens kanttekening zou moeten geschieden op de overschrijving van de door artikell395,
§ 4, eerste lid B.W. bedoelde akte waarin slechts wordt vastgesteld dat die
vereffening definitief is geworden) en wanneer dergelijke curator een actio
pauliana instelt strekkende tot vernietiging van een overgeschreven koopakte waarbij een schuldenaar en diens echtgenote een onroerend goed aan hun
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zoon hebben verkocht (Rb. Brussel, 10 september 1987, Rev. Liege, 1987,
1543).
Daarentegen is geen kanttekening vereist wanneer de vordering ertoe strekt
de verkoper of de koper van een onroerend goed te laten veroordelen om
een authentieke akte te verlijden (Antwerpen, 11 januari 1977, gecit. onder
nr. 21; Gent, 11 juni 1985, gecit. onder nr. 21; Rb. Nivelles, 13 december
1988, gecit. onder nr. 28); dergelijke vordering strekt immers geenszins tot
vernietiging of herroeping, hoe breed die woorden ook worden opgevat (zie:
vorig overzicht, nr. 25, I.e.).
30. VERVOLG. SANCTIE BIJ GEBREK AAN KANTTEKENING - De VOOrgeschreven kanttekening is een regeling van openbare orde (Cass., 13 november 1981, A. C., 1981-82, 369, noot, Bull. en Pas., 1982, I, 365, noot, R. W.,
1981-82, 2678, T. Not., 1982, 248, noot, Ree. Gen. Enr. Not., 1983,
nr. 22845 en Rev. Not. B., 1983, 54; Mons, 19 september 1978, gecit. onder
nr. 29; Mons, 23 mei 1980, gecit. onder nr. 29; Rb. Gent, 19 september
1986, gecit. onder nr. 29; Rb. Mons, 23 september 1988, gecit. onder
nr. 29; Vred. Antwerpen, 5e kant., 29mei 1990, gecit. onder nr. 29) waaruit
volgt dat de exceptie van niet-inschrijving in iedere stand van het geding kan
worden voorgedragen (Luik, 12 november 1982, Ree. Gen. Enr. Not., 1983,
nr. 22875, noot, Rev. Not. B., 1983, 382 en Jur. Liege, 1983, 90; Vred.
Antwerpen, 5e kant., 29 mei 1990, I.e.) of ambtshalve door de rechter moet
worden aangevoerd (Mons, 27 juni 1978, gecit. onder nr. 29; Mons, 23 mei
1980, I.e.; Brussel, 18 september 1984, gecit. onder nr. 29; Gent, 17 mei
1988, geeit. onder nr. 29; Rb. Gent, 19 september 1986, geeit. onder nr. 29;
Vred. Antwerpen, 5e kant., 29 mei 1990, I.e.; -men zie over dat alles
tevens: tweede overzicht, nr. 6, T.P.R., 1971, 117-118, en de aangehaalde
rechtspraak en rechtsleer). Wanneer evenwel het middel door de rechter
wordt aangevoerd, moet hij krachtens artikel 774, tweede lid Ger. W. tevens
ambtshalve de heropening van de debatten bevelen (cf. Cass., 26 februari
1982, A. C., 1981-82, 819, noot, Bull. en Pas., 1982, I, 791, noot en R. W.,
1982-83, 2637; Brussel, 18 september 1984, I.e.; Rb. Gent, 19 september
1986, I.e.; Rb. Mons, 23 september 1988, I.e.; Vred. Antwerpen, 5e kant.,
29 mei 1990, I.e.;- vgl. Rb. Mechelen, 20 april1982, gecit. onder nr. 29
en Rb. Antwerpen, 25 februari 1988, geeit. onder nr. 29 waarbij ten onrechte die heropening niet werd bevolen alvorens de vordering, respectievelijk
de tegenvordering ,hie et nunc niet ontvankelijk (onontvankelijk)" te
verklaren). Zo de besproken wetsbepaling de rechter verplicht te onderzoeken of kanttekening is geschied, zo legt hem geen enkele wet de verplichting
op om, behoudens wanneer een partij zulks zou vragen, in zijn beslissing
vast te stellen dat hij tot een dergelijk onderzoek is overgegaan (Cass.,
13 november 1981, I.e.; De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII, nr. 1108,
1 en vn. 6; R.P.D.B., Compl.,VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 527; Vincent, L., o.e., nr. 34, J. T., 1968, 432).

De exceptie van niet-inschrijving is slechts opschortend (Cass., 17 februari
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1984, gecit. onder nr. 28) zodat het verzuim kan worden hersteld door een
kanttekening in de loop van het geding, zelfs in hoger beroep (Mons,
19 september 1978, I.e.; Mons, 23 mei 1980, I.e.; Luik, 12 november 1982,
I.e.; Brussel, 18 september 1984, /.c.; Gent, 17 mei 1988, /.c.; Rb. Gent,
19 september 1986, I.e.; Rb. Mons, 23 september 1988, I.e.;- zie daaromtrent tevens: tweede overzicht, nr. 6, en de aangehaalde rechtspraak en
rechtsleer; - adde: Fettweis, A., Manuel de procedure civile, Faculte de
droit de Liege, deuxieme edition, 1987, nr. 110, vn. 5).
31. AKTEN VERNOEMD IN ARTIKEL 51 VAN DE PACHTWET- In geval van
verkoop van een in pacht gegeven landeigendom met miskenning van het
recht van voorkoop van de pachter, heeft deze krachtens artikel 51, eerste
lid Pachtwet het recht, ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper,
ofwel van de verkoper een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 pet.
van de verkoopprijs. De vordering tot naasting en indeplaatsstelling is
krachtens het tweede lid van die wetsbepaling ,eerst ontvankelijk na
inschrijving op de kant van de overschrijving van de betwiste akte en in
voorkomend geval op de kant van de overschrijving van de laatst overgeschreven titel".
32. VERVOLG. TOEPASSING - Ben binnen de door artikel 51, vierde lid
Pachtwet bepaalde termijn ingestelde vordering tot naasting en indeplaatsstelling wordt door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, zitting
houdende in hoger beroep, ambtshalve ,niet-ontvankelijk" verklaard omdat uit de stukken van het dossier van de rechtspleging noch uit enerlei ander
stuk bleek dat kanttekening was geschied, die kanttekening - volgens de
rechtbank - binnen dezelfde termijn moet gebeuren en de ,niet-ontvankelijkheid van de vordering tot indeplaatsstelling die niet voorafgegaan zou
zijn" door bedoelde kanttekening ,ambtshalve door de rechter (moet)
worden vastgesteld" (Rb. Hasselt, 28 november 1977, R. W., 1977-78,
1900, Limb. Rechtsl., 1978, 15, noot Vandeurzen, A. en Rec. Gen. Enr.
Not., 1978, nr. 22262, noot A.C.;- cf. vorig overzicht, nr. 29, T.P.R.,
1978, 1165-1166). Dit vonnis werd door het Hof van Cassatie vernietigd
wegens schending van artikel 774, tweede lid Ger.W. (Cass., 26 februari
1982, gecit. onder nr. 30).
33. AKTEN VERNOEMD IN ARTIKEL 5 VAN DE HYPOTHEEKWET- Krachtens
artikel 5, eerste lid Hyp.W. kan men zich tegen derden op de overdracht
van een ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering, of op
de indeplaatsstelling in een zodanig recht, aileen beroepen indien zij voortvloeien uit akten genoemd in artikel 2 Hyp. W. en indien de dagtekening en
de aard van de titel van de overnemer op de kant van de inschrijving zijn
vermeld, met opgave van de namen, de voornamen, het beroep en de
woonplaats van de partijen.
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34.

VERVOLG. OVERDRACHT VAN EEN INGESCHREVEN HYPOTHECAIRE

Het toepassingsgebied van artikel 5, eerste lid Hyp.W.- in zoverre die wetsbepaling betrekking heeft op de overdracht van een ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering- is beperkt tot dat van artikel1690 B.W. zodat geen
kanttekening vereist is wanneer de overdracht van de schuldvordering niet
op de door die wetsbepaling voorgeschreven wijze doch door middel van
endossement of door middel van afgifte van toonderpapier geschiedt (De
Page, H., o.c., IV, nr. 416, litt. e; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII,
nrs. 1110, !itt. F, 2° en 1114, !itt. hen vn. 1 en litt. i; Kluyskens, A., o.c.,
VI, nr. 43, 1°; Lepinois, F., o.c., I, nr. 307; Raucent, L., ,Des cn!ances
hypothecaires a ordre ou au porteur", nr. 5, Rev. Prat. Not., 1966, (137),
141-142; R.P.D.B., Compl., VII, v 0 Hypothequesetprivileges immobiliers,
nrs. 760 en 761, 1° en 2°;- anders: Galaude, H., ,Tegenstelbaarheid aan
derden van de overdracht van hypothecaire schuldvorderingen aan order.
Artikel 5 Hyp.W." (noot onder Gent, 22 december 1978), B.R.H., 1979,
417-419; Martou, M., o.c., I, nrs. 173 en 208).
De overdracht door middel van endossement van een ingeschreven hypothecaire schuldvordering aan order kan dan ook zonder kanttekening aan
derden worden tegengeworpen (Kh. Gent, 27 januari 1976, B.R.H., 1979,
410, bevest. Gent, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 413, noot Galaude, H.,
o. c.) en die kanttekening is evenmin vereist bij overdracht door afgifte van
de grosse van een ingeschreven hypothecaire schuldvordering aan toonder
waarin het recht een lichaam met de titel uitmaakt zodat artikel1690 B.W.
niet toepasselijk is (Mons, 19 september 1989, J.T., 1990, 185; De Page,
H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 716, litt. A; R.P.D.B., Compl., VII, V0
Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 761, 1° en 2°, 1243 en 1244;cf. De Vroe, J ., ,De hypothekaire mobiliseerbare kantoorlening", T.
Vred., 1976, 202-205).
SCHULDVORDERING AAN ORDER OF AAN TOONDER -

35.

VERVOLG. INDEPLAATSSTELLING IN EEN INGESCHREVEN HYPOTHECAI-

De opvatting wordt gehuldigd dat ook bij wettelijke indeplaatsstelling kanttekening moet geschieden: in dat geval moet de
kwijting waaraan de wettelijke subrogatie is verbonden op de kant vim de
hypothecaire inschrijving worden vermeld, waaruit volgt dat een notariele
kwijting moet worden opgemaakt (zie: vorig overzicht, nr. 32, T.P.R.,
1978, 1167).
In de besproken periode werd die opvatting bijgetreden in een arrest van
23 maart 1977 van het hof van beroep te Mons (Pas., 1977, II, 200, J.T.,
1977, 748, Rev. Not. B., 1978, 91 enRec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22258,
noot).
RE SCHULDVORDERING -

36. VERVOLG. HET BEGRIP DERDE - Het begrip derde, in de zin van
respectievelijk de artikelen 1 en 5 Hyp.W., is gelijk van inhoud (Mons,
23 maart 1977, gecit. onder nr. 35; - zie ook: eerste overzicht, nr. 5,
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T.P.R., 1967, 107). Derde is derhalve hij die geen partij. is in de niet
openbaar gemaakte akte en daarenboven over een concurrerend recht
beschikt, een wettig belang heeft en te goeder trouw is (supra, nr. 17).
De curator in het faillissement van de eigenaar van een gehypothekeerd goed
heeft, als vertegenwoordiger van de massa van de schuldeisers, een concurrerend recht ten opzichte van de ingevolge indeplaatsstelling opgekomen
nieuwe hypothecaire schuldeiser (supra, nr. 21). Kan hij evenwel, bij gebreke van kanttekening van de indeplaatsstelling, eveneens een wettig belang
inroepen? Neen, zegt het hof van beroep te Mons in zijn voormeld arrest
van 23 maart 1977, vermits het voor de gewone schuldeisers geen belang
heeft te weten aan wie de oorspronkelijke hypothecaire schuldvordering, die
regelmatig was ingeschreven, uiteindelijk zal worden terugbetaald. Die
oplossing is conform de heersende interpretatie van de rechtsconstructie van
de betaling met indeplaatsstelling (men zie de bespreking daaromtrent in het
eerste overzicht, nr. 6, I. c., 108; - cf. tevens de identieke oplossing in het
arrest van het hof van beroep te Gent van 30 juni 1962, eerste overzicht,
nr. 5, I.e.). De curator voorzag zich in cassatie doch zijn voorziening werd
verworpen omdat hij niet aanvoerde dat het ontbreken van een wettig
belang niet kon worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat het de
gewone schuldeisers onverschillig is te weten aan wie de hypothecaire
schuldvordering zal worden terugbetaald, doch aileen stelde dat het opnemen ervan in het bevoorrecht passief van het faillissement ,de evenredige
uitkering aan de chirographaire schuldeisers met het bedrag van die schuldvordering kon verminderen" en zij daarom een wettig belang hadden bij
,de uitsluiting van de wettelijke indeplaatsstelling"; het Hof zegt dat dit
aangevoerde wettig belang impliceert dat het niet-opnemen van die schuldvordering in het bevoorrecht passief noodzakelijk ten goede zou zijn
gekomen aan de massa van de schuldeisers, dergelijk voordeel voor de
gewone schuldeisers onderstelt dat er in het faillissement geen andere
hypothecaire schuldeisers zijn dan die welke door de opgekomen nieuwe
hypothecaire schuldeiser werd terugbetaald en ,uit geen enkele vaststelling van het arrest blijkt dat zulks ten deze het geval is'' zodat , ,in het mid del
recht en feiten vermengd zijn en het dus niet ontvankelijk is" (Cass.,
19 oktober 1978,A.C., 1978-79, 197, Bull. en Pas., 1979, I, 213, Rev. Gen.
Enr. Not., 1980, nr. 22537 en Rev. Not. B., 1980, 388).
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37. BEGINSEL. DE ARTIKELEN 7 EN 8 VAN DE HYPOTHEEKWET- Krachtens
de artikelen 7 en 8 Hyp.W. is ieder die persoonlijk verbonden is gehouden
zijn verbintenissen na te komen onder verband van al zijn goederen, hetzij
roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige (eerste beginsel), strekken zijn goederen tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn
schuldeisers (tweede beginsel) en wordt de prijs ervan onder hen naar
evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers
wettige redenen van voorrang bestaan (derde beginsel).
De vraag of die beginselen van openbare orde zijn, wordt soms volmondig
affirmatief beantwoord (Kh. Verviers, 15 december 1975, Jur. Liege, 197677, 212; Kh. Antwerpen, 4 februari 1976, B.R.H., 1976, 569, noot Breesch,
T.; Kh. Brussel, 25 januari 1984, T.B.H., 1985, 55; Coppens, P. en 't Kint,
F., ,Examen de jurisprudence (1974 a 1979). Les faillites et les concordats", nr. 106, R.C.J.B., 1979, (293), 440) hoewel zij eenmeer genuanceerde behandeling verdient: vermits immers die beginselen de bescherming van
de belangen van de schuldeisers ten doel hebben, kunnen zij aan de
toepassing ervan verzaken; daarentegen zijn overeenkomsten tussen de
schuldenaar en een bepaalde schuldeiser of tussen bepaalde schuldeisers
welke de uit die beginselen voortvloeiende rechten van andere schuldeisers
zouden schenden, verboden (De Page, H., o.c., VI, nrs. 752 tot 755; Devos,
D., ,Propos sur Ia repression de Ia fraude en droit prive" (noot onder
Brussel, 8 juni 1984 en 8 september 1984), nr. 10, T.B.H., 1985, (283),
289-290).
In zijn arrest van 2 mei 1985 zegt het Hof van Cassatie dat het in de
besproken wetsbepalingen neergelegde beginsel van de gelijkheid tussen de
schuldeisers ,een fundamentele regel is inzake gedwongen tenuitvoerlegging en meer bepaald van elke procedure tot gemeenschappelijke vereffening"; bij samenloop heeft iedere schuldeiser een verkregen recht op
eerbiediging van dat beginsel zodat bij een gerechtelijk akkoord dat recht
niet door de meerderheid van de schuldeisers kan worden aangetast (A. C.,
1984-85, 1179, concl. Adv. Gen. Janssens de Bisthoven, Bull. en Pas., 1985,
I, 1078, T.B.H., 1985,531, concl. Adv. Gen. Janssens de Bisthoven, R. W.,
1985-86, 27, concl. Adv. Gen. Janssens de Bisthoven, T. Not., 1985, 241,
J. T., 1986, 289, Bank Fin., 1986, 27, noot Heenen, J. en R.C.J.B., 1989,
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noot Forges, M. en 't Kint, F., ,Egalite des creanciers et concordat
judiciaire"). Daarentegen kan uit de omstandigheid dat schuldvergelijking
tussen de schuldvorderingen en de schulden, als door de partijen in een
overeenkomst van tijdelijke handelsvereniging bedongen, plaatsheeft niettegenstaande de faillietverklaring van een van hen, niet worden afgeleid dat
dit beginsel zou worden miskend vermits de schuldeisers van de gefailleerde
zich moeten houden aan de gevolgen tussen de partijen in die zonder bedrog
gesloten overeenkomst (Kh. Brussel, 17 maart 1982, B.R.H., 1982, 410 en
T. Aann., 1983,20, noot Leconte, Ch., bevest. Brussel, 10 november 1983,
Rev. Prat. Soc., 1984, 33, noot Coppens, P., ,Les comptes internes d'une
association en participation", afgew. Cass., 28 februari 1985, A.C., 198485, 887, Bull. en Pas., 1985, I, 795, R. W., 1985-86, 997, noot Dirix, E.,
,De tegenwerpelijkheid van een tijdelijke handelsvereniging aan derden",
T.B.H., 1985, 377, noot, J. T., 1986, 578, noot 't Kint, F. en R.C.J.B.,
1987, 571, noot Meinerthagen-Limpens, A., ,Reflexions sur la compensation, l'indivisibilite, la connexite et le privilege dans le cadre de la faillite
d'un assode momentane").
Ben schenking onder de levenden wordt gedaan onder de voorwaarde van
onvervreemdbaarheid van bet geschonken onroerend goed tijdens bet leven
van de schenker, behoudens diens toestemming: dat beding kan de schuldeisers van de begiftigde die tot gedwongen verkoping van bet goed zouden
willen overgaan niet worden tegengeworpen omdat bet krachtens de artikelen 7 en 8 Hyp.W. tot gemeenschappelijke waarborg voor hen moet strekken, zegt bet hof van beroep te Antwerpen in zijn arrest van 26 maart 1984
(R. W., 1985-86, 1769, noot Puelinckx-Coene, M., ,Maakt een clausule van
onvervreemdbaarheid de geschonken goederen ook onbeslagbaar? Maakt
elke vervreemding de herroeping van de schenking mogelijk?'' en Rec. Gen.
Enr. Not., 1986, nr. 23326), kan de beslaglegger niet worden tegengeworpen omdat bet strijdig is met artikel 8 Hyp.W., zegt zijnerzijds de beslagrechterte Veurne (Beslagr. Veurne, 18 juni 1980, T. Not., 1981, 19 enRec.
Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22615, noot; De Page, H. en Dekkers, R., o.c.,
V, nrs. 907-908; De Page, H., o.c., VIII/I, tweede uitgave, 1962, nr. 340;
- cf., wat bet beding van niet-inbeslagneming betreft, Engels, C., Het
uitvoerend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende rangregeling,
Antwerpen, Kluwer, 1981, nr. 88, alsmede, onder de toepassing van artikel
581, 3° W. Rv., De Page, H., o.c., VI, nr. 753, 2°, litt. c end, VIII/I,
nr. 341).
38. VERVOLG - Het voorrecht maakt inbreuk op de algemene beginselen
uitgedrukt door de artikelen 7 en 8 Hyp.W. en kan daarom alleen door de
wet tot stand worden gebracht (zie: vorig overzicht, nr. 33, T.P.R., 1978,
1168).
De wetten m.b.t. voorrechten zijn niet van openbare orde; zij beogen
immers slechts de bescherming van private belangen (zie: vorig overzicht,
nr. 70infine, T.P.R., 1978, 1191; -adde: Devos, D., o.c., nr. 10, T.B.H.,
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1985, 289-290; Stranart-Thilly, A.-M., ,Chronique de jurisprudence. Les
siiretes reelles et Ja publicite fonciere (1967-1974)", nr. 16, T. Bankw.,
1975, (202 en 281), 282). Ten onrechte werd in de besproken periode het
tegengestelde beweerd (Mons, 30 september 1981, Pas., 1981, II, 136, noot;
Kh. Namen, 7 september 1978, Rev. Reg. Dr., 1979, 730, noot Davreux,
F. en Jur. Liege, 1979, 276; Trib. grande inst. Bujumbura, 31 mei 1982,
Rev. Prat. Soc., 1984, 46).
De mekanismen van bepaalde instellingen hebben soms tot gevolg dat een
bepaalde schuldeiser t.a.v. de andere schuldeisers over een recht van voorrang beschikt zonder dat de wet gewag maakt van een voorrecht; men
spreekt dan van ,onuitgedrukte voorrechten" (zie: vorig overzicht, nr. 33,
/.c.).
39. scHULDEN VAN DE MASSA- De schuldeisers wier vordering ontstaat
na het vonnis van faillietverklaring omdat zij tijdens de verrichtingen van
het faillissement hebben gehandeld met de gefailleerde of met de massa en
die hierdoor een voordeel aan de massa hebben bezorgd, worden schuldeisers van en niet in de boedel, i.a.w. zij worden vooraf en integraal betaald;
dientengevolge bekomen zij een ,voorrecht" dat doorgaans wordt gerechtvaardigd op grond van artikel 561, eerste lid Faill.W. Dezelfde regeling
moet worden toegepast bij gerechtelijk akkoord en bij de vereffening van
handelsvennootschappen, wat betreft dena hun ontbinding ontstane schulden (zie: vorig overzicht, nr. 34, T.P.R., 1978, 1168, en de aangehaalde
rechtsleer; - adde: Fredericq, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht,
IV, Brussel, Bruylant, tweede druk, 1981, nr. 2230; Maes, B. en Biitzler,
R., ,Le droit d' execution individuelle des creanciers de Ia masse", nrs. 6
tot 15, R.C.J.B., 1985, (451), 453-463;- voor een kritiek op de terminologie ,schulden van de massa" en ,voorrecht" zie men: Zenner, A., ,Dettes
dites 'de masse' et contrats en cours au moment de Ia faillite", nr. 3, J. T.,
1982, 85). Tijdens de besproken periode werd het begrip ,boedelschuld"
in drie arresten van het Hof van Cassatie nader afgebakend: de artikelen
8 en 9 Hyp.W., 184 Vennootschappenwet en 451 en 561 Faill.W. huldigen
het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers en artikel561 Faill.W.
bepaalt dat het aktief, zoals daarin is vermeld, zal worden verdeeld, na
aftrek onder meer van de kosten en uitgaven voor het beheer van het
faillissement; met toepassing van die wetsbepalingen kan een schuld enkel
ten laste van de boedel komen ,wanneer de curator of de vereffenaar (de
curator) qmilitate qua verbintenissen heeft aangegaan voor het beheer van
die boedel, onder meer door de handelsactiviteit van de vennootschap voort
te zetten, de door haar gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door
gebruik te maken van de roerende of onroerende goederen van de vennootschap, om een behoorlijk beheer van de vereffening (het faillissement) te
waarborgen"; alleen in zodanige omstandigheden moet de boedel ook de
verbintenissen uit dat beheer nakomen en de lasten ervan dragen (Cass.,
voltallige terechtz., 16 juni 1988 (Albert v. Mersch en Cavenaile q.q.),
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A.C., 1987-88, 1357, noot, Bull. en Pas., 1988, I, 1250, noot, R. W.,
1988-89, 433, T.B.H., 1988, 765, T.R. V., 1988, 352, noot Lievens, J.,
,Vennootschap in vereffening: boedelschulden geherdefinieerd", J. T.,
1988, 632, Rev.· Liege, 1988, 1093, noot Caeymaex, J., ,La qualification
de dette de la masse ou dans la masse" en R.C.J.B., 1990, 5; Cass.,
voltallige terechtz., 16 juni 1988 (Institut Edith Cavell-Marie De Page
v.z.w. v. Hutabarat), A. C., 1987-88, 1357, noot, Bull. en Pas., 1988, I,
1250, noot, R. W., 1988-89,435, J.T., 1988,633, Rev. Reg. Dr., 1988,393,
noot en R.C.J.B., 1990, 5; Cass., voltallige terechtz., 16 juni 1988 (Belgische Staat v. Germeau en Lespire q.q.), A.C., 1987-88, 1357, noot, Bull.
en Pas., 1988, I, 1250, noot, R. W., 1988-89, 435, T.B.H., 1988, 769, noot,
J.T., 1988,631, Rev. Liege, 1988,1091 enR.C.J.B., 1990, 5; Dumon, Y.,
,Dette de la masse et dette dans la masse", J. T., 1988, 629; Maes, B.,
, ,Nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie over het begrip 'schuld van
de boedel' ", T.B.H., 1988, 741; Verougstraete, I., ,Dettes de masse,
privileges et monnaie de faillite", R.C.J.B., 1990, 18).

Wanneer het actief van de boedel ontoereikend is om de schuldeisers van
de massa volledig te betalen en hun onderscheiden schuldvorderingen tevens
beschermd worden door wettelijke voorrechten, dan zullen zij niet pondspondsgewijs maar volgens de rang van die voorrechten worden betaald
(Kh. Namen, 7 september 1978, gecit. onder nr. 38; Zenner, A., o.c.,
nr. 21, /.c., 89;- anders: Cloquet, A., Les concordats et /afail/ite, in Les
Novelles (Droit Commercial, IV), Brussel, Larder, derde uitgave, 1985,
nr. 1789).
In geval van gerechtelijk akkoord door boedelafstand wordt het recht van
individuele rechtsvervolging van de schuldeisers van de boedel niet aangetast (Mons, 7 oktober 1980, J.T., 1981, 258, afgew. Cass., 26 november
1981, A. C., 1981-82, 428, Bull. en Pas., 1982, I, 426, concl. Adv. Gen.
Liekendael, B.R.H., 1982, 22, concl. Adv. Gen. Liekendael, noot, R. W.,
1982-83, 1053, Rev. Prat. Soc., 1982, 74, concl. Adv. Gen. Liekendael,
J. T., 1983, 326 en R.C.J.B., 1985, 447; Heenen, J., ,Lacunes et incertitudes de la reglementation du concordat judiciaire", nr. 3, litt. d, in Liber
Amicorum Frederic Dumon, I, (143), 153; Maes, B. en Biitzler, R., o.c.,
nrs. 16 tot 21, /.c., 463-469;- cf., wat het faillissement betreft, VanRyn,
J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, Brussel, Bruylant,
1965, nr. 2779, 2).
Krachtens artikel 57 4, 2° Ger. W. is de rechtbank van koophandel uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van een geschil over de vraag of het gaat
om een schulvordering van dan wel in de boedel (Cass., 26 februari 1981,
A.C., 1980-81, 724, Bull. en Pas., 1981, I, 706, R. W., 1981-82, 2835 en
J.T., 1981, 287; Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 1987,141,
noot Bosmans, M.; Fettweis, A., Kohl, A. en de Leval, G., Elements de
Ia competence civile, Luik, Presses universitaires de Liege, 1983, nr. 196 in
fine;- anders: Rb. Antwerpen, 12 april 1984, R. W., 1984-85, 1170).
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40. VERVOLG. DIVERSE TOEPASSINGEN- Er kan aileen sprake zijn van een
schuld van de boedel wanneer die schuld voortvloeit uit een door de curator,
als vertegenwoordiger van die boedel, aangegane verbintenis of wanneer die
curator, in het kader van de voortzetting van de handelsbedrijvigheid van
de gefailleerde, de nakoming van de uit een v66r het faillissement gesloten
wederkerige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen eist; de door een
failliete aannemer aan zijn opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding
wegens stopzetting van de werken is dan ook een schuld in de boedel (Mons,
2 november 1976, Pas., 1977, II, 132).
De schulden wegens Ieveringen tijdens het faillissement van water en electriciteit op grond van v66r de faillietverklaring gesloten contracten zijn
schulden van de boedel wanneer de curator die contracten niet binnen een
redelijke termijn heeft opgezegd omdat daaruit blijkt dat hij besloten heeft
ze voort te zetten (Mons, 24 juni 1981, B.R.H., 1982, 569, noot Dermine,
L., J. T., 1981, 673 en Rev. Reg. Dr., 1981, 340).
Tussen de N.M.B.S. en een handelsvennootschap wordt een overeenkomst
gesloten waarbij een grond aan die vennootschap in concessie wordt gegeven tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding. Na de faillietverklaring
van die vennootschap wordt bedoelde grond door de curator verhuurd,
zulks tegen een aanzienlijk hogere huurprijs dan de aan de N.M.B.S. te
betalen vergoeding. Daaruit blijkt dat de curator de overeenkomst ten bate
van de boedel heeft voortgezet zodat de verschuldigde vergoedingen een
schuld van de boedel zijn (Mons, 24 november 1975, Pas., 1977, II, 177).
De door een concessiehouder voor het gebruik van een opslagplaats verschuldigde vergoeding waarvoor na zijn faillietverklaring facturen werden
uitgeschreven, is geen schuld van de boedel wanneer de schuldeiser nog op
de dag zelf van de faillietverklaring ter kennis van de curator bracht dat het
contract krachtens een erin opgenomen beding van rechtswege ontbonden
was en de opslagplaats zonder tussenkomst van de curator en trouwens
reeds van v66r de faillietverklaring door een derde werd gebruikt (Kh. Luik,
16 januari 1990, Rev. Liege, 1990, 1502, noot Parmentier, C.).
Een handelsvennootschap is eigenares van onroerende goederen, voor het
merendeel bestaande uit gronden; de voor het tijdperk na haar faillietverklaring daarop betrekkelijke onroerende voorheffing is een schuld van de
boedel omdat elk onroerend goed krachtens de fiscale wetgeving wordt
vermoed inkomsten op te leveren en de curator in voorkomend geval
vermocht op grond van de artikelen 9, § 1, 1° en 162, § 1, 4° W.I.B. om
kwijtschelding van de voorheffing te verzoeken, zegt de rechtbank van
koophandel te Luik (Kh. Luik, 8 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 272 en
Bull. Bel., 1987, 79). Haar vonnis werd in hoger beroep vernietigd: het hof
oordeelde dat het een schuld · in de boedel betrof omdat de onroerende
goederen niet ten. bate ervan waren gebruikt en evenmin huurgelden of
andere inkomsten hadden opgeleverd (Luik, 22 mei 1987, Rev. Liege, 1987,
1363; Zenner, A., ,Des 'frais et depenses de I' administration de Ia faillite'
aux 'dettes de masse'", nr. 23, in Les creanciers et le droit de !a jaillite,
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Brussel, Bruylant, 1983, (685), 715-716; - cf. vorig overzicht, nr. 35,
T.P.R., 1978, 1169) maar tegen zijn arrest werd cassatie uitgesproken
wegens schending van de artikelen 444 en 561, eerste lid Faill.W.; het Hof
bakent het begrip , ,boedelschuld'' af (zie daaromtrent supra, nr. 39) en zegt
vervolgens dat de impliciete vaststelling in het bestreden arrest dat de
curatoren m. b. t. bedoelde onroerende goederen generlei initiatief hadden
genomen niet ter zake is omdat de jaarlijkse belasting op de inkomsten uit
onroerende goederen krachtens de artikelen 7, § 1 en 155 W.I.B. een schuld
is die samengaat met het genot ervan ongeacht of zij al dan niet zijn
verhuurd (Cass., voltallige terechtz., 16 juni 1988 (Belgische Staat v. Germeau en Lespire q.q.), gecit. onder nr. 39; - men zie de kritiek van
Duman, Y., o.c., J.T., 1988, 630-631 en van Maes, B., o.c., nr. 4.3.,
T.B.H., 1988, 753-754).
De aan de R.S.Z. verschuldigde bijdragen voor bedienden die v66r de
faillietverklaring werden opgezegd doch door de curator tijdelijk in dienst
werden gehouden, zijn geen schuld van doch slechts in de boedel omdat
tussen de curator en die bedienden geen nieuw contract werd gesloten, zegt
de rechtbank van koophandel te Verviers in haar vonnis van 10 februari
1975 (B.R.H., 1976, 70, noot R.G.P.). Die beslissing wordt terecht bekritiseerd vermits de voortzetting ten bate van de boedel van een v66r de
faillietverklaring gesloten contract tot gevolg heeft dat de tijdens het faillissement uit dat contract voortvloeiende verbintenissen een schuld van de
boedel zijn (Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., nr. 80, R.C.J.B., 1979, 414;
Ledoux, J.-L., o.c., nr. 32, J.T., 1981, 319).
Wanneer de krachtens artikel180 W.I.B. door de gefailleerde verschuldigde
bedrijfsvoorheffing betrekking heeft op v66r zijn faillietverklaring aan zijn
werknemers uitgekeerde bezoldigingen dan is, ondanks de omstandigheid
dat die voorheffing slechts na de datum van de faillietverklaring moest
worden betaald ingevolge artikel303, tweede lid W .I. B. - krachtens welke
wetsbepaling de voorheffing betaalbaar is binnen vijftien dagen na het
verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend
-, de fiscus schuldeiser in en niet van de boedel omdat overeenkomstig
artikel 183, eerste lid W.I.B. het betalen of toekennen van de belastbare
bezoldigingen de verschuldigdheid van de voorheffing medebrengt zodat de
schuld v66r de faillietverklaring is ontstaan en daarenboven krachtens
artikel 450, eerste lid Faill.W. vanaf het vonnis van faillietverklaring
opeisbaar is geworden (Kh. Verviers, 28 juni 1977, J.T., 1977, 659, Jur.
Liege, 1977-78, 55 en J.D.F., 1978, 119). Heeft die bedrijfsvoorheffing
betrekking op aan werknemers van de gefailleerde - wegens v66r de
faillietverklaring geleverde prestaties - verschuldigd vakantiegeld en yvegens contractbreuk die het gevolg was van de ophouding van betaling verschuldigde vergoedingen., welke bedragen in het bevoorrecht passief
werden opgenomen en nadien door de curatoren werden uitbetaald, dan is
die voorheffing geen schuld , ,van het beheer van het faillissement'' doch
een schuld in de boedel vermits bedoelde bedragen die werknemers door de
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verificatie van hun schuldvorderingen werden toegekend op het ogenblik
van de faillietverklaring (Antwerpen, 5 juni 1980, Limb. Rechtsl., 1980,
132, bij welk arrest een vonnis van de rechtbank van koophandel te
Tongeren van 29 maart 1976, Limb. Rechtsl., 1980, 142, wordt bevestigd).
De schuldvordering van een bankier wegens een na de faillietverklaring van
zijn klHint aan de fiscus gedane voorafbetaling die als onverschuldigd door
de fiscus aan de curator werd terugbetaald, is een schuldvordering in de
boedel omdat de bankier betaalde op grond van een v66r de faillietverklaring gesloten leningsovereenkomst zodat zijn daaruit voortvloeiende betalingsverplichting v66r het faillissement ontstond (Mons, 13 februari 1984,
T.B.H., 1985, 22, noot).
De aan een verkoper - die tengevolge van het tijdig en met name v66r de
samenloop met de andere schuldeisers in werking stellen van een beding van
eigendomsvoorbehoud eigenaar was gebleven van aan de gefailleerde geleverde goederen - verschuldigde tegenwaarde van die onderwijl door de
curator verder verkochte goederen is een schuld van de boedel (Kh. Huy,
12januari 1982, Jur. Liege, 1982, 296, Rev. Reg. Dr., 1982, 131 en J.T.,
1983, 347).
Ben door hem verschuldigde inbreng in geld werd door een vennoot op
ongeldige wijze vervangen door een inbreng in natura, met name machines
die na de faillietverklaring van de vennootschap door de curator werden
verkocht; de aan die vennoot verschuldigde tegenwaarde van die machines
is een schuld van de boedel (Kh. Luik, 21 december 1982, Rev. Prat. Soc.,
1983, 93).
Ben handelsvennootschap richt een flatgebouw op en belast een notaris met
het opmaken van de door het eerste lid van artikel1 Hyp.W. bedoelde akte
betreffende de wederzijdse rechten der (toekomstige) eigenaars van appartementen en garages. De notariskosten worden door haar niet betaald. Na
haar faillietverklaring worden de tot het flatgebouw behorende appartementen en garages openbaar verkocht en worden die notariskosten reeds
verhaald op de onderscheiden kopers; desondanks is de notaris slechts een
schuldeiser in de boedel, zegt de rechtbank van koophandel te Brussel in
haar vonnis van 10 maart 1987, want zijn schuldvordering stoelt op een
v66r de faillietverklaring aangegane verbintenis die niet samenhangt met de
vereffening van het faillissement (J. T., 1987, 388).
De curator verzuimt herstellingswerken aan een onroerend goed van de
gefailleerde te doen uitvoeren waardoor waterschade aan een belendend
huis wordt veroorzaakt: de aan de eigenaar van dat huis verschuldigde
schadevergoeding is een boedelschuld (Gent, 23 september 1987, T.B.H.,
1989, 611).
41. VERVOLG. TOEPASSINGEN INZAKE ONVERSCHULDIGDE BETALING- De
schuldeiser die terugvordert wegens onverschuldigde betaling is een
schuldeiser van de boedel wanneer hij betaald heeft na de faillietverklaring
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doch slechts een schuldeiser in de boedel in het tegengestelde geval (Antwerpen, 17 maart 1977, B.R.H., 1977, 717, noot; Kh. Brussel, 18 oktober
1982, T.B.H., 1983, 322; Coppens, P., ,Examen de jurisprudence (1969
a 1974). Les faillites et les concordats", nr. 24, R.C.J.B., 1974, (369), 394).
42.

VERVOLG. TOEPASSINGEN INZAKE AAN WERKNEMERS VERSCHULDIGDE

Bij op 27 julien 20 augustus 1987 door haar algemene
vergadering genomen beslissingen wordt een vereniging zonder winstoogmerk ontbonden en in vereffening gesteld vanaf 31 augustus 1987; op
29 augustus 1987 wordt door die rechtspersoon een arbeidsovereenkomst
per 1 september 1987 beeindigd met mededeling dat een opzeggingsvergoeding zal worden betaald: die vergoeding is slechts een schuld in de boedel
(Arbrb. Brussel, 6 februari 1989, J. T., 1989, 218).
VERGOEDINGEN-

De opzeggingsvergoedingen van werknemers die door de vereffenaars van
een handelsvennootschap in dienst werden gehouden en aan wie na de
indiening van het verzoek tot gerechtelijk akkoord opzegging werd gedaan,
zijn schulden van de boedel, zegt het hof van beroep te Mons in zijn arrest
van 7 oktober 1980 (gecit. onder nr. 39). Die oplossing is conform de
tenminste alsdan heersende opvatting (Cass., 30 mei 1968, A. C., 1968,
1191, noot, Bull. en Pas., 1968, I, 1126, noot, R. W., 1968-69, 209, noot,
J.T., 1968, 563, Rev. Prat. Soc., 1969, 239, noot 't Kint, J. en T.S.R.,
1968, 189; Heenen, J., o.c., nr. 3, litt. d, in Liber Amicorum Frederic
Dumon, I, 152-153; VanRyn, J. en Van Ommeslaghe, P., ,Examen de
jurisprudence (1966 a 1971). Les societes commerciales", nr. 81, R. C.J.B.,
1973, (511), 552-557;- zie tevens: vorig overzicht, nr. 35, T.P.R., 1978,
1169;- men zie tevens de kritiek op die opvatting van Zenner, A., o.c.,
nrs. 24 tot 29, J. T., 1982, 89-90).
De arbeidsrechtbank te Brussel zegt harerzijds dat die alsdan heersende
opvatting geen rekening zou houden met de sociale en economische realiteit,
reden waarom, volgens de rechtbank, de aan een werknemer toekomende
opzeggingsvergoeding een schuld in de boedel zou zijn voor het gedeelte
ervan dat verschuldigd is wegens de v66r de faillietverklaring reeds verworven ancienniteit en slechts een schuld van de boedel zou zijn voor het
gedeelte ervan dat verschuldigd is voor de periode tijdens welke de werknemer na de faillietverklaring in dienst werd gehouden (Arbrb. Brussel,
26 maart 1982, T.B.H., 1983, 328, noot). Die oplossing sluit aan bij die van
het arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 oktober 1966 (Pas., 1967,
II, 140 en Rev. Prat. Soc., 1967, 231), welk arrest precies daarom vernietigd
werd door het hoven vermelde cassatiearrest van 30 mei 1968.
Eveneens strijdig met die alsdan heersende opvatting is die van de rechtbank
van koophandel te Namen volgens welke de aan een werknemer, die na de
faillietverklaring van zijn werkgever door de curator nog twee maanden in
dienst werd gehouden en vervolgens zonder opzegging werd ontslagen,
toekomende opzeggingsvergoeding geen schuld van de boedel zou zijn
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omdat het begrip ,schuld van de boedel" stoelt op een extensieve uitlegging
van de door artikel 561, eerste lid Faill. W. bedoelde ,kosten en uitgaven
betreffende het beheer van het faillissement'' en de huidige stand van zaken
de opneming van de volledige opzeggingsvergoeding in het passief van de
boedel zou beletten vermits zulks de gewenste voorlopige voortzetting van
de exploitatie van het actief onmogelijk zou maken (Kh. Namen, 9 augustus
1979, op strijdig advies O.M., Rev. Reg. Dr., 1980, 136, noot). De beslagrechter te Luik, bijgevallen door het hof van beroep, sluit zich bij dat
standpunt aan en zegt dat de aan werknemers, die door de vereffenaars vijf
dagen na de invereffeningstelling van een vennootschap zonder opzegging
werden ontslagen, nog verschuldigde saldi van opzeggingsvergoedingen
slechts schulden in de boedel zijn (Beslagr. Luik, 28 maart 1984, J. T., 1984,
366 en Rev. Prat. Soc., 1985, 297, noot, bevest. Luik, 4 juni 1986, Rev.
Liege, 1987, 148, noot Caeymaex, J.); de tegen het arrest ingesteldevoorziening werd afgewezen: de schuld in verband met bedoelde opzeggingsvergoeding is geen ,boedelschuld" - welk begrip nader wordt omschreven (zie
daaromtrent supra, nr. 39) - omdat zij ,niet hieruit voortvloeit dat de
vereffenaars, in het belang van de boedel, de werkzaamheden van de
vennootschap in vereffening voortzetten of eisers arbeidsovereenkomst
handhaven, met het oog op een behoorlijke afwikkeling van de vereffening,
maar integendeel, hieruit dat de vereffenaars van bij hun benoeming
geweigerd hebben die overeenkomst te handhaven" (Cass., voltallige terechtz., 16 juni 1988 (Albert v. Mersch en Cavenaile q.q.), gecit. onder
nr. 39; - een analoge redenering vindt men in Cass., voltallige terechtz.,
16 juni 1988 (Institut Edith Cavell-Marie De Page v.z.w. v. Hutabarat),
I.e.). Tenslotte moet, volgens de beslagrechter te Brussel, de door artikel 184, eerste lid Vennootschappenwet uitgedrukte regel van de gelijkheid
tussen de schuldeisers bij analogie worden toegepast bij de ontbinding van
een vereniging zonder winstoogmerk doch zou desondanks, wanneer de
vereffenaar, in het belang van de boedel, een werknemer slechts na de
invereffeningstelling opzegt, diens schuldvordering geen schuld van de
boedel zijn omdat zij zou zijn ontstaan v66r de invereffeningstelling vermits
haar oorzaak zich zou vereenzelvigen met die van de ontbinding zelf, met
name de omstandigheid dat de vereniging niet in staat was te voldoen aan
de door haar aangegane verbintenissen (Beslagr. Brussel, 28 juli 1978, J. T.,
1980, 263).
43. VERVOLG. TOEPASSINGEN INZAKE HUUR EN LEASING- Ben vennootschap, huurster van een handelshuis, bekomt een gerechtelijk akkoord door
boedelafstand. Gedurende bijna twee jaren vanaf de homologatie van dat
akkoord wordt de verkoop van haai goederen in dat handelshuis door de
vereffenaars voortgezet; tevens betalen de vereffenaars gedurende gans die
periode de huurgelden. Vervolgens zeggen zij de huur open staken tevens
de betaling van de huurgelden. De verhuurder voert aan dat de gedurende
de opzeggingstermijn vervallen huurgelden een schuld van de boedel zijn.
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De rechtbank oordeelt anders: de tijdens de voortzetting van de handelsbedrijvigheid betaalde huurgelden waren een schuld van de boedel omdat die
betalingen haar tot voordeel strekten; de nog verschuldigde huurgelden
daarentegen zijn een schuld in de boedel omdat de verbintenis tot betaling
van aile tijdens de huur te vervallen huurgelden ontstond v66r het akkoord
en met name bij het sluiten van de handelshuurovereenkomst (Kh. Brussel,
19 augustus 1974, B.R.H., 1977, 102;- cf. Cass., 19 maart 1936, Bull. en
Pas., 1936, I, 197, noot; De Page, H., o.c., IV, nrs. 482,5° en 647 in fine).
Dit vonnis werd in hager beroep bevestigd doch het hof oordeelde dat de
oorzaak van de betaling van de huurgelden gedurende bijna twee jaren niet
de voortzetting van de handelsbedrijvigheid doch wei het sluiten van de
huurovereenkomst was, zodat ook de betaalde huurgelden slechts een
schuld in de massa waren (Brussel, 31 oktober 1975, J. T., 1976, 329;- men
zie daarover tevens: Ledoux, J.-L., o.c., nr. 33, J. T., 1981, 319-320 en
Zenner, A., o.c., nr. 17, J.T., 1982, 87-88).
Twee dagen na de faillietverklaring begint een bedrijfsbezetting; is het om
die reden door de verhuurder van het door het personeel bezette gebouw
gevorderde huurgeld een schuld van de boedel? De rechtbank beantwoordt
die vraag niet maar zegt dat de partijen na de beeindiging van de bezetting
opnieuw uitleg zullen moeten verstrekken (Kh. Namen, 14 september 1978,
Rev. Reg. Dr., 1979, 733).
Ben handelsvennootschap huurt een computer; in het huurcontract is bedongen dat de huurster v66r het verstrijken van de overeengekomen huurtijd de huur kan beeindigen mits betaling van een forfaitaire vergoeding.
Nadien bekomt de vennootschap een gerechtelijk akkoord door boedelafstand. Hoewel de vereffenaars gedurende drie maanden het huurgeld verder
betaalden en de computer tevens gebruikten om tenslotte, meer dan vier
maanden na de homologatie van dat akkoord, mede te delen dat zij de huur
beeindigden, is de door de verhuurster gevorderde forfaitaire vergoeding
geen schuld van doch slechts in de boedel, zegt de rechtbank van koophandel te Luik in haar vonnis van 7 juni 1983, omdat niet blijkt dat de
vereffenaars oorspronkelijk zouden hebben besloten de huur voort te zetten
om nadien te beslissen die te verbreken; integendeel wordt hun late beslissing tot niet-voortzetting van de huur verklaard door de omvang van de
vereffening en de talrijke ermee gepaard gaande problemen (T.B.H., 1983,
661, noot Zenner, A., ,Nouveaux propos sur les contrats en cours et les
dettes de masse", I.e., 621). Haar vonnis wordt in hager beroep bevestigd:
het hof oordeelt dat de gevorderde vergoeding uit het huurcontract en niet
uit het beheer van de vereffening voortvloeit en daarom een schuld in de
boedel is (Luik, 23 februari 1987, J. T., 1988, 11).
De op grand van een leasingovereenkomst door de lessee vanaf diens
faillietverklaring tot aan de teruggave door de curator in zijn faillissement
van het gehuurde fotokopieertoestel aan de lessor verschuldigde huurgelden
zijn een boedelschuld (Luik, 7 juni 1984, fur. Liege, 1985, 105) doch zulks
is niet het geval wanneer de curator het gehuurde goed niet heeft gebruikt
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of doen gebruiken (Luik, 13 november 1990, Rev. Liege, 1991, 622, noot
Kileste, P., bij welk arrest op dat punt het vonnis van de rechtbank van
koophandel te Luik van 14 februari 1989, Rev. Liege, 1990, 812, noot
Kileste, P. en Demol, A., ,Leasing immobilier et T.V.A.", wordt vernietigd).
Ben huur wordt door de vereffenaars van een vereniging zonder winstoogmerk slechts in de loop van de vereffening beeindigd; volgens de burgerlijke
rechtbank te Brussel zijn de door artikel 184, eerste lid Vennootschappenwet en artikel 561, eerste lid Faill.W. uitgedrukte regels van toepassing
maar is de krachtens het huurcontract verschuldigde forfaitaire schadevergoeding wegens beeindiging van de huur v66r het verstrijken van de
overeengekomen huurtijd slechts een schuld in de massa omdat de tijdelijke
voortzetting van de huur nodig was om het vermogen van de vereniging in
gunstige omstandigheden te kunnen verkopen en omdat een extensieve
uitlegging van het begrip ,schuld van de boedel" zou indruisen tegen het
beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers (Rb. Brussel, 9 april1985,
J. T., 1986, 352).
Ben handelsvennootschap die partij is in een licentieovereenkomst, bekomt
een gerechtelijk akkoord door boedelafstand; na homologatie van dat
akkoord wordt de ontbinding lastens haar van de licentieovereenkomst
uitgesproken met veroordeling tot betaling van achterstallige licentierechten
en schadevergoeding. Die schuld, hoewel ontstaan na de homologatie, is
geen boedelschuld, zegt het hof van beroep te Luik, want zij vloeit voort
uit de licentieovereenkomst en niet uit het beheer van de vereffenaars en er
wordt niet aangetoond dat die de uitvoering van die overeenkomst ten bate
van de boedel zouden hebben voortgezet (Luik, 18 januari 1988, Rev.
Liege, 1988, 381).
44. VERVOLG. TOEPASSINGEN INZAKE GERECHTSKOSTEN- De gerechtskosten waarin een in bet ongelijk gestelde curator wordt verwezen in een
geding tegen een schuldeiser, zijn een schuld van de mass a omdat het kosten
zijn in verband met het beheer van het faillissement (Antwerpen, 8 juni
1977, R. W., 1977-78,2521 en J. T., 1978, 62; Gent, 5 februari 1986, R. W.,
1986-87,66 en T.B.H., 1989,602, adv. Adv. Gen. Ockers, H., noot; Luik,
6 december 1990, J.T., 1991, 313; Kh. Verviers, 29 juni 1981, B.R.H.,
1982, 174; Kh. Luik, 11 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 1376, noot
Caeymaex, J.; Kh. Luik, 31 oktober 1989, Rev. Liege, 1990, 1108, noot
Parmentier, C.; Cloquet, A., o.c., nr. 2388; Coppens, P. en 't Kint, F.,
,Bxamen de jurisprudence (1979 a 1983). Les faillites et les concordats",
nr. 68, R.C.J.B., 1984, (413}, 503-504; Fredericq, L., o.c., IV, nrs. 2318
in fine en 2456, p. 363; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nr. 2778, 1°;
- zie tevens: vorig overzicht, nr. 35, T.P.R., 1978, 1169; - anders:
Ledoux, J.-L., o.c., nr. 35, J.T., 1981, 320; -, o.c., nr. 29, J.T., 1987,
303).
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In aansluiting op die mening werd beslist dat ook wanneer een geding
door de schuldeiser v66r de faillietverklaring werd ingesteld en vervolgens
door de in het ongelijk gestelde curator werd hervat, alle kosten waarin hij
werd verwezen een schuld van de boedel zijn, zonder dat een onderscheid
moet worden gemaakt naarmate die kosten v66r of na de faillietverklaring
zijn opgelopen (Luik, 7 april1982, Jur. Liege, 1982, 294 en T.B.H., 1983,
266, met strijdig advies Adv. Gen. Macar, R., die van oordeel was dat de
kosten moesten worden verdeeld; Kh. Namen, 18 januari 1979, Rev. Reg.
Dr., 1979, 1015; Kh. Gent, 12 november 1982, T.B.H., 1983, 325, noot
A.Z.; Arbrb. Gent, 27 april1987, R. W., 1987-88,749 en Rev. Liege, 1989,
604) en dat het door vereffenaars die een v66r het gerechtelijk akkoord
ingesteld geding hebben hervat, te betalen ereloon van deskundigen benoemd bij een na dat van homologatie van dit akkoord uitgesproken vonnis,
een boedelschuld is (Rb. Brussel, 7 maart 1988, Rev. Liege, 1989, 738,
noot).
Sommige rechtscolleges zijn daarentegen een andere opvatting toegedaan:
de kosten waarin de curator was verwezen zouden geen schuld van de massa
zijn omdat alleen de door een derde in het belang van alle schuldeisers
uitgegeven kosten zouden kunnen worden beschouwd als kosten in verband
met het beheer van het faillissement (Kh. Luik, 1 juni 1982, T.B.H., 1983,
294 en Jur. Liege, 1983, 261, noot G. deL.; die mening wordt gedeeld door
Ledoux, J .-L., o.e., nr. 29, I.e.; men zie tevens de kritiek op dat vonnis van
Coppens, P. en 't Kint, F., I.e.;- cf. eveneens Cavenaille, P., ,Incidences
de la faillite sur les depens devant les juridictions du travail", Ann. Fae.
Dr. Liege, 1983, 153-161 en Tasset, P.J. en Collin, D., ,Le sort des depens
en matiere sociale en cas de faillite", nr. 2, Ann. Fae. Dr. Liege, 1983,
(163), 167-168) en die oplossing zou om dezelfde reden gelden wanneer een
in het ongelijk gestelde curator een door een schuldeiser tegen de gefailleerde v66r diens faillietverklaring ingesteld geding heeft voortgezet (Kh. Luik,
3 december 1986, Rev. Liege, 1987, 1376, noot Caeymaex, J.). In de lijn
daarvan werd beslist dat de kosten waarin de in het ongelijk gestelde
vereffenaars door de arbeidsrechtbank werden verwezen in een geding tegen
een onmiddellijk na de homologatie van het gerechtelijk akkoord door hen
afgedankte werknemer geen boedelschuld zouden zijn omdat die kosten
uitsluitend in bet belang van die werknemer waren gemaakt (Mons, 6 november 1989, T.B.H., 1990, 977, noot en Rev. Liege, 1990, 1086).
Tenslotte wordt soms ook beslist dat de kosten waarin een curator wordt
verwezen die een door een schuldeiser tegen de gefailleerde v66r diens
faillietverklaring ingesteld geding heeft voortgezet, bij vergelijkende waardering moeten worden verdeeld: de v66r de faillietverklaring gedragen
kosten zijn een schuld in de massa, die welke nadien worden gedragen zijn
een boedelschuld (Kh. Luik, 13 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, 54, noot
Caeymaex, J., ,Observations a propos de lanotion de dette de masse"; Kh.
Charleroi, 1 december 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 49, noot Lemal, M.).
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45.

VERVOLG. TOEPASSINGEN BIJ OPEENVOLGENDE GERECHTELIJKE AKKOORDEN EN OPEENVOLGENDE BOEDELS - De na de homologatie van een

eerste gerechtelijk akkoord - zonder boedelafstand - doch voor die van
een tweede gerechtelijk akkoord - door boedelafstand - ontstane schuld
wegens levering van grondstoffen, noodzakelijk om de handelsbedrijvigheid te kunnen voortzetten, kan geen schuld van de boedel zijn vermits de
rechtsverhouding tussen de onbetaalde leverancier en de handelsvennootschap die het akkoord had bekomen in die periode beheerst werd door het
gemene recht (Brussel, 4 december 1980, B.R.H., 1981, 511 en Rev. Reg.
Dr., 1981, 337).
De bedragen verschuldigd wegens boekhoudkundige prestaties geleverd
tussen de datum van de homologatie van een gerechtelijk akkoord- zonder
boedelafstand - en die van de indiening van een nieuw verzoek tot
gerechtelijk akkoord - door boedelafstand - kunnen geen schuld van de
boedel zijn vermits er geen boedel was; die verschuldigd wegens dergelijke
prestaties geleverd tussen de datum van dat nieuw verzoek en die van de
antbinding van het onderwijl bekomen gerechtelijk akkoord door boedelafstand met faillietverklaring, zijn geen Schuld van de faillissementsmassa
omdat die schuld voor de faillietverklaring is ontstaan (Kh. Namen, 8 december 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 56;- cf. vorig overzicht, nr. 35 in fine,
T.P.R., 1978, 1169).
Dena de indiening van het verzoek tot gerechtelijk akkoord - welk verzoek
werd verworpen- doch voor de faillietverklaring ontstane schuld wegens
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is geen schuld van de boedel
omdat de faillietverklaring de vorming van een nieuwe en enige massa ten
gevolge heeft zodat de schuldeisers wier rechten zijn ontstaan tussen de
datum van het verzoek tot gerechtelijk akkoord en die van de faillietverklaring op gelijke voet met de andere schuldeisers moeten worden gesteld
(Antwerpen, 7 mei 1984, T.B.H., 1986, 116, noot R.P.).
Volgens de rechtbank van koophandel te Luik zou het aan de vereffenaar
van een handelsvennootschap, welke vennootschap na haar invereffeningstelling failliet werd ver klaard, verschuldigde loon een schuld van de faillissementsmassa zijn (Kh. Luik, 11 december 1979, Jur. Liege, 1980, 71). Dat
standpunt kan moeilijk worden bijgetreden omdat die schuld voor de
faillietverklaring is ontstaan (zie: vorig overzicht, nr. 35 in fine, /.c.; adde: Zenner, A., o. c., nr. 23, J. T., 1982, 89) en het hof van beroep te Luik
is o.i. dan oak terecht precies de tegenovergestelde mening toegedaan (Luik,
6 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 334 en Rev. Prat. Soc., 1985, 259, noot).
Tevens zij opgemerkt dat de vereffenaar die in der minne, buiten welke
gerechtelijke roeping oak, werd benoemd, evenmin aanspraak kan maken
op het door de artikelen 17 en 19, 1° Hyp.W. bedoelde voorrecht voor de
gerechtskosten (infra, nr. 66).
46.

VERMEENDE OFWEL ONUITGEDRUKTE VOORRECHTEN? INKOMSTENDE-
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De door het eerste lid van artikel 1409
Ger.W. bedoelde bedragen zijn slechts binnen de door het tweede en derde
lid van die wetsbepaling voorgeschreven begrenzing vatbaar voor overdracht of beslag. Hetzelfde geldt voor de door artikel1410 Ger.W. opgesomde uitkeringen. Evenwel zijn die beperkingen krachtens artikel 1412,
eerste lid Ger. W. niet van toepassing wanneer de overdracht of het beslag
wordt verricht wegens de in die wetsbepaling opgesomde onderhoudsverplichtingen of wanneer het loon, het pensioen of de toelage moet worden
uitgekeerd aan de echtgenoot of aan een andere uitkeringsgerechtigde bij
toepassing van de artikelen 203ter, 221, 301bis B.W. of van artikel 1280,
vijfde lid Ger.W. Bovendien wordt daaraan door het tweede lid van
artikel1412 Ger.W. toegevoegd dat, wanneer de bedragen die aan de
werknemer verschuldigd zijn hem geheel of gedeeltelijk niet mogen worden
uitgekeerd ,om een van de redenen in het eerste lid bedoeld", die bedragen
slechts om een andere reden voor overdracht of beslag vatbaar zijn , ,tot
beloop van het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van
dit hoofdstuk, verminderd met de bedragen die zijn overgedragen, in beslag
genomen'of aan de echtgenoot of de uitkeringsgerechtigde betaald, krachtens de wetsbepalingen die in het eerste lid worden genoemd". Die laatste
wettekst ,cn!e indirectement !'equivalent d'un privilege" ten bate van de
echtgenoot welke de door artikel 221 B.W. bedoelde machtiging heeft
verkregen, zegt het hof van beroep te Luik in zijn arrest van 3 maart 1982
(Jur. Liege, 1982, 258;- men zie ook Arbh. Luik, 18 december 1987, Rev.
Liege, 1988, 288, waarin die omschrijving wordt herhaald). Die echtgenoot
wordt inderdaad door de hem verleende machtiging geen vorderingsrecht
toegekend; hij komt derhalve niet in samenloop met andere schuldeisers
zodat geen sprake kan zijn van een voorrecht (art. 12 Hyp.W.;- Top, F.,
,Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht: problemen bij de evenredige verdeling", nr. 54, T.P.R., 1983, (363), 390; - cf. De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 6 en 15, vn. 2). De beslagrechter te Brussel
daarentegen is van mening dat die echtgenoot een ,super-privilege" wordt
toegekend (Beslagr. Brussel, 12 maart 1987, J.T., 1987, 723). Dezelfde
beslagrechter zegt dan weer dat de besproken wettekst ,cree, en effet,
indirectement !'equivalent d'un privilege- voire d'un super privilege" ten
bate van de echtgenoot welke de door het vijfde lid van artikel 1280 Ger.W.
bedoelde machtiging heeft verkregen (Beslagr. Brussel, 25 mei 1987, Rev.
Liege, 1987, 1001). Volgens het hof van Beroep te Brussel wordt door
bedoelde wettekst ,un superprivilege" in het Ieven geroepen ,en faveur
du creancier d'aliments" (Brussel, 25 november 1986, Rev. Liege, 1987, 50;
-men zie ook Arbh. Luik, 18 december 1987, I.e., waarin zulks wordt
bijgetreden) terwijl de beslagrechter te Brussel spreekt van , ,un privilege sur
toute autre creance" (Beslagr. Brussel, 27 januari 1986, J. T., 1987, 288,
noot de Leval, G., ,Conflit entre creancier d'aliments et creanciers et
cessionnaires du debiteur d'aliments"; - cf. De Page, H., o.c., VI,
nr. 731).
LEGATIE EN LEVENSONDERHOUD-
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47.

IDEM. DE R.S.Z., DE FISCUS EN DE FAILLIETE NIET MEER GEREGIS-

Op grand van de artikelen 30bis, § 3 R.S.Z.-Wet
en 299bis, § 3 W.I.B.- kraehtens welke wetsbepalingen hij die beroep doet
op een geregistreerde aannemer van wie de registratie wordt gesehrapt in
de loop van de uitvoering van de overeenkomst, verplieht is tweemaal
15 pet. van het door hem aan die aannemer versehuldigde bedrag in te
houden en te storten bij de R.S.Z., respeetievelijk de fiscus -, wordt door
de opdraehtgever van een failliete aannemer wiens registratie tengevolge van
zijn faillietverklaring was geschrapt 30 pet. van het door hem aan die
aannemer nog verschuldigde bedrag ingehouden en gestort bij de R.S.Z.,
respectievelijk de fiscus, die weigeren de ontvangen bedragen aan de curator
in het faillissement van de aannemer over te maken; is die weigering
rechtsgeldig? Neen, wordt in verschillende beslissingen geantwoord, want
anders oordelen zou ten gevolge hebben dat aan de R.S.Z., respectievelijk
de fiscus een nieuw , ,aan het faillissement tegenwerpelijk voorreeht'' (Gent,
30 maart 1987, R. W., 1987-88, 334 en F.J.F., 1988, 263), een ,super
priviH:ge" (Luik, 22 april1986, J. T., 1987, 559; Kh. Charleroi, 20 oktober
1982, J.T., 1983, 451 en Rev. Reg. Dr., 1983, 50) zou worden toegekend
(cf. in dezelfde zin, Vred. Namur-Sud, 25 maart 1980, J. T., 1981, 64, noot
en Kh. Brussel, 18 november 1986, samengevat in Rev. Liege, 1987, 825).
De rechtbank van koophandel te Luik zegt eveneens dat de artikelen 30bis
R.S.Z.-Wet en 299bis W.I.B. niet van toepassing zijn wanneer de schrapping van de aannemer het gevolg is van zijn faillietverklaring en veroordeelt
diensvolgens de R.S.Z., respectievelijk de fiscus tot betaling van de ontvangen bedragen aan de curatoren, doch zegt tevens dat door die wetsbepalingen ,onbenoemde voorreehten" in het leven werden geroepen (Kh. Luik,
12 oktober 1982, T.B.H., 1983, 304 en J. T., 1983, 448; Kh. Luik, 12 oktober 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 44) welke opvatting werd bekritiseerd op
grand van de overweging dat door bedoelde wetsbepalingen geen samenloop
tussen schuldeisers wordt geregeld (Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., nrs. 22
en 104, R.C.J.B., 1984, 450-453 en 554-555). Ret laatste vonnis werd in
hager beroep bevestigd (Luik, 24 september 1985, Jur. Liege, 1985, 549)
maar dit arrest werd door het Hof van Cassatie vernietigd omdat in de
artikelen 30bis R.S.Z.-Wet en 299bis W.I.B. ,geen onderscheid wordt
gemaakt naargelang de schrapping van de registratie te wijten is aan bedrog
of nalatigheid of, zoals ten deze, aan een stopzetting van de werkzaamheid
wegens faillietverklaring" en omdat, zo uit de parlementaire voorbereiding
van de wet tot economische herorientering van 4 augustus 1978 blijkt dat
de maatregelen van die wet, inzonderheid de registratie van de aannemers,
genomen zijn ter bestrijding van de bedrieglijke praktijken van de koppelhazen, ,op grand van die parlementaire voorbereiding, bij de toepassing
van die bepalingen evenwel geen beperking kan worden ingevoerd die niet
uit de tekst ervan blijkt en die evenmin onontbeerlijk is om het door de
wetgever gestelde doel te bereiken"; het Hof voegt eraan toe dat het niet
ter zake doet dat die bepalingen niet zijn ingevoegd in de Hypotheekwet
TREERDE AANNEMER-
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omdat ,bijzondere voorrechten kunnen worden ingevoerd bij bijzondere
wetten, zonder dat die teksten in de artikelen 20 en 27 van de Hypotheekwet
moeten worden opgenomen" en dat de bewering van het bestreden arrest
dat de wet van 4 augustus 1978, behoudens uitdrukkelijke afwijking, het
algemeen beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers vastgelegd in de
artikelen 444 e.v. Faill.W. en 8 Hyp.W. niet kan tenietdoen, de bepalingen
schendt van de artikelen 313, eerste lid W.I.B. en 19, 4°ter Hyp.W. die een
algemeen voorrecht ten voordele van de fiscus, respectievelijk de R.S.Z.
invoeren (Cass., 11 juni 1987, A. C., 1986-87, 1391, Bull. en Pas., 1987, I,
1252, R. W., 1987-88, 573, T.B.H., 1987, 730, noot Van Buggenhout, C.
en Vander Putten, P., Rev. Liege, 1987, 1204, noot Caeymaex, J., J.T.,
1987, 644, noot Ledoux, J.-L. en Mathelart, E., Bull. Bel., 1987, 2500 en
J.T.T., 1988, 282, noot Neven, J.F.). Die nadien herhaalde opvatting
(Cass., 8 oktober 1987, A.C., 1987-88, 166, Bull. en Pas., 1988, I, 155,
R. W., 1987-88, 852, Rev. Liege, 1988, 195, noot Caeymaex, J., ,L'obligation de retenues, apres faillite, de }'entrepreneur non enregistre" en J. T.,
1989, 272, noot Ledoux, J.-L. en Mathelart, E., ,L'enregistrement des
entrepreneurs et la faillite'', bij welk arrest cassatie wordt uitgesproken
tegen het hoven besproken arrest van het hof van beroep te Luik van
22 april1986; Cass., 28 april1988, J. T., 1989, 270 en samengevat in A. C.,
1987-88, 1083, noot en in Bull. en Pas., 1988, I, 1024, noot; Cass.,
19 december 1988, samengevat in A. C., 1988-89, 478 en in Bull. en Pas.,
1989, I, 431;- cf. tevens Cass., 23 februari 1989, A.C., 1988-89, 718, noot,
Bull. en Pas., 1989, I, 646, noot, J.T., 1989, 270, Rev. Liege, 1989, 874,
R. W., 1989-90, 85 en T.B.H., 1990, 428, noot Dirix, E.) werd onderwijl
door bepaalde feitenrechters bijgetreden (Gent, 22 oktober 1987, T.B.H.,
1988,477, noot; Mons, 25 mei 1988, Rev. Liege, 1988, 1107, noot Caeymaex, J., bij welk arrest het hoven besproken vonnis van de rechtbank van
koophandel te Charleroi van 20 oktober 1982 wordt vernietigd; Mons,
17 april1990, Rev. Liege, 1990, 1282, noot Caeymaex, J., ,Les consequences de Ia faillite de I' entrepreneur non enregistre"; - cf., irt dezelfde zin,
Luik, 11 december 1987, samengevat in Jur. Liege, 1988, 1298 en Rb.
Nivelles, 13 oktober 1989, Rev. Liege, 1990, 392;- cf., in verband met de
besproken problematiek, Luik, 10 februari 1982, T.B.H., 1983, 259, noot
Dumon, Y. enJ.T., 1983,451, afgew. Cass., 28 april1983,A.C., 1982-83,
1065, noot, Bull. en Pas., 1983, I, 972, noot, R. W., 1983-84, 1698, T.B.H.,
1984, 158, J.T., 1985, 184 en R.C.J.B., 1986, 708, noot Gerard, P.,
,Observations sur Ia nature juridique des dettes et des creances de la masse
des creanciers en cas de faillite"; - cf. tevens infra, nrs. 92 en 94).
Het punt in geschil werd onderwijl door de wetgever beslecht: bij artikel 21,
resp. artikel 54 Programmawet 6 juli 1989 werden artikel 30bis R.S.Z.Wet, resp. artikel 299bis W.I.B. aangevuld met een nieuwe paragraaf
(telkens § 7) die luidt: ,Dit artikel blijft van toepassing in geval van
faillissement of elke andere samenloop van schuldeisers alsook bij cessie,
beslag onder derden, inpandgeving en inbetalinggeving''.
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AFDELING

2

HET RETENTIERECHT

48. BEGINSEL - Ret retentierecht is de bevoegdheid die aan een schuldeiser, houder van een lichamelijk roerend of onroerend goed waarop zijn
schuldvordering betrekking heeft, toekomt om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van dat goed aan zijn schuldenaar op te schorten totdat
zijn vordering wordt voldaan (zie: vorig overzicht, nr. 36, T.P.R., 1978,
1170; - adde: Heurterre, P., ,Enkele beschouwingen over het retentierecht", nr. 1 en de in vn. 2 aangehaalde rechtsleer, in Liber Amicorum
Frederic Dumon, I, 159; Lamine, L., Het retentierecht, Antwerpen, Kluwer
Rechtswetenschappen, 1982, nrs. 6 en 7).
49. AFBAKENING VAN HET AUTONOME RETENTIERECHT- Wanneer tussen
de partijen een wederkerige verhouding bestaat, dan kan het terrein van het
autonome retentierecht slechts juist worden afgebakend wanneer de toepassingen ervan getoetst worden aan die van de exceptio non adimpleti contractus omdat ook de uitoefening van die exceptie zich soms manifesteert
door een terughouding (zie: vorig overzicht, nr. 37, T.P.R., 1978, 11701172).
In zijn arrest van 7 oktober 1976 (A. C., 1977, 153, Bull. en Pas., 1977, I,
154, concl. Adv. Gen. Krings, E.,R. W., 1976-77, 1832, noot en R.C.J.B.,
1979, 5, noot Fagnart, J.-L., ,Recherches sur le droit de retention et
I' exception d'inexecution") zegt hef Hof van Cassatie dat in het bestreden
arrest (Brussel, 23 juni 1975, Pas., 1976, II, 83) wettelijk werd beslist dat
ten onrechte een ,recht van retentie" werd ingeroepen ,nu de samenhang,
die noodzakelijk is voor het bestaan van het retentierecht, tussen de teruggehouden stukken en de schuldvorderingen waarvan de houder betaling eist. ..
niet meer bestond" (objectieve, materiele samenhang: zie infra, nr. 50, 6°).
Vermits tussen de retentor-schuldeiser en de eigenaar-schuldenaar een contractueleverhoudingbestond, leidtFagnart, J.-L. (o.c., nrs. 17 en27, I.e.,
22-23 en 36-37) uit dat arrest af dat het Hof van Cassatie zich zou hebben
aangesloten bij een theorie volgens welke slechts sprake kan zijn van een
autonoom retentierecht bij samenhang van objectieve, materiele aard (debitum cum re detenta iunctum), met dien verstande dat, zo tussen de partijen
tevens een wederkerige verhouding bestaat, de houder alsdan de keuze heeft
tussen het inroepen van het retentierecht, dan wei van de exceptio non
adimpleti contractus (opvatting van Cassin, R., De /'exception tiree de
/'inexecution dans les rapports synallagmatiques (exception non adimpleti
contractus) et de ses relations avec le droit de retention, Ia compensation
et Ia resolution, Parijs, Sirey, 1914, 187, welke wordt bijgetreden door o.a.
De Bersaques, A., noot onder Cass., 24 april1947, nr. 18, R.C.J.B., 1949,
(127), 141, Derrida, F., v0 Retention, in Repertoire de droit civil Dalloz,
nrs. 42 en 83 en Pillebout, J.-F., Recherches sur /'exception d'inexecution,
Parijs, Librairie generalede droit et de jurisprudence, 1971, nrs. 46 en 181).
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Dit kan o.i. echter geenszins met zekerheid uit het besproken arrest worden
afgeleid (in dezelfde zin: Ledoux, J.-L., o.c., nr. 105, J.T., 1981, 336).
Trouwens zegt het Hof van Cassatie in zijn arrest van 5 april1979 (A. C.,
1978-79, 936 en Bull. en Pas., 1979, I, 935) dat in het bestreden arrest
(Brussel, 7 december 1977, J. T., 1978, 330) wettelijk werd beslist dat ,er
tussen het houden van het geleende materiaal en de schuldvorderingen
wegens ... uitgevoerde werken geen samenhang bestaat die de uitoefening
van een retentierecht op dat materiaal kan verantwoorden" (subjectieve,
juridische samenhang: zie infra, nr. 50, 6°); oak in dat geval hestand er een
contractuele verhouding tussen de partijen.
Het antwoord op de vraag of er nag ruimte overblijft voor toepassingen van
het eigenlijke, autonome retentierecht in het raam van een tussen de partijen
bestaande contractuele verhouding, is afhankelijk van het antwoord op de
vraag welke de grondslag is van de exceptio non adimpleti contractus.
Doorgaans grondt men die exceptie op artikel 1131 B.W.: de oorzaak van
de verbintenis van de excipiens is het door hem nagestreefde doel, met name
de effectieve uitvoering van de verbintenis van de andere partij; wanneer
die partij haar verbintenis niet naleeft is de verbintenis van de excipiens
zonder oorzaak en kan zij derhalve geen gevolg hebben (zie: vorig overzicht,
nr. 37, I.e., 1171;- adde: Heurterre, P., o.c., nr. 10 en de verwijzingen
in vn. 22, in Liber Amicorum Frederic Duman, I, 163). Deelt men die
opvatting, dan kan niet elke terughouding worden uitgelegd als een toepassing ervan. Trouwens, welke andere opvatting men oak heeft over de
grondslag van de exceptie, kan een terughouding die wordt uitgeoefend in
het raam van een eenzijdig contract of die welke, bij een wederkerig
contract, een bijkomende verplichting tot afgifte van een zaak opschort verplichting die slechts het gevolg is van de omstandigheid dat de zaak, ter
uitvoering van dat contract, aan de retentor is overhandigd doch die geen
deel uitmaakt van de eigenlijke in dat contract tussen de partijen aangegane
verbintenissen -, o.i. slechts worden gerechtvaardigd als toepassing van het
autonome retentierecht (zie: vorig overzicht, nr. 37, I. c., 1172; - adde:
Heurterre, P., o.c., nrs. 9 tot 19, I.e., 162-168).
50. VEREISTE VOORWAARDEN- Om het retentierecht te kunnen uitoefenen
moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° De schuldvordering waarvoor de terughouding geschiedt, moet zeker en
opeisbaar zijn; daarentegen moet ze niet noodzakelijkerwijs vaststaand
zijn: het volstaat dat de retentor ze binnen relatief korte tijd kan Iaten
bepalen en zulks oak doet (Heurterre, P., o. c., nr. 3 en de in vn. 8, 9 en
10 aangehaalde rechtsleer, in Liber Amicorum Frederic Dum on, I, 160-161;
Lamine, L., o.c., nrs. 105-106). Uiteraard mag die schuldvordering niet
voldaan zijn (zie: vorig overzicht, nr. 39, 4°, T.P.R., 1978, 1173-1174;adde: Heurterre, P., I.e., en de in vn. 11 aangehaalde rechtsleer).
2° De terughouding kan aileen worden uitgeoefend op lichamelijke roeren-
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de of onroerende goederen vermits aileen dergelijke goederen vatbaar zijn
voor materiele detentie (Heurterre, P., o. c., nr. 4 en de in vn. 13 aangehaalde rechtsleer, /.c., 161; Lamine, L., o.c., nrs. 79-80). De teruggehouden zaak moet daarbij vervreemdbaar en voor beslag vatbaar zijn (Heurterre, P., I.e .. , en de in vn. 14 aangehaalde rechtsleer; cf. Lamine, L., o.c.,
nrs. 81 en 83-84).
3° De retentor moet op regelmatige wijze het houderschap van de teruggehouden zaak hebben verkregen (zie: vorig overzicht, nr. 39, 1°, I.e., 1173;
- adde: Heurterre, P., o.c., nr. 5 en de commentaar en verwijzingen in
vn. 15 en 16, /.c., 161-162; Lamine, L., o.c., nr. 87).
4° De teruggehouden zaak moet in beginsel eigendom zijn van de schuldenaar (Heurterre, P., o.c., nr. 6 en de commentaar en verwijzingen in
vn. 17, /.c., 162).
5° De retentor moet het precair bezit van de zaak waarop de terughouding
wordt uitgeoefend, behouden hebben (zie: vorig overzicht, nr. 39, 2°, I.e.,
1173 en tweede overzicht, nr. 10, T.P.R., 1971, 120-121;- adde: Heurterre, P., o.c., nr. 7 en de verwijzingen in vn. 18, /.c., 162; Lamine, L., o.c.,
nrs. 93 tot 95).
6° Er moet een rechtstreeks verband, een samenhang bestaan tussen de
teruggehouden zaak en de schuldvordering tot zekerheid waarvan zij wordt
teruggehouden, samenhang ·die van juridische, intellectuele aard zal zijn
wanneer het retentierecht zich beweegt op het kontraktuele terrein en van .
objectieve, materiele aard zal zijn (debitum cum re iunctum) wanneer het
retentierecht zich beweegt op het extra-kontraktuele terrein (zie: vorig
overzicht, nr. 39, 3°, I.e., 1173;- adde: Heurterre, P., o.c., nr. 8 en de
commentaar en verwijzingen in vn. 19, /.c., 162).
51. VERVOLG. TOEPASSINGEN- De schuldvordering waarvoor de terughouding geschiedt, moet zeker zijn (Kh. Mons, 18 september 1978, B.R.H.,
1979, 88 en J. T., 1979, 219; - cf. vorig nummer, 1°).
De garagist die, zonder daaromtrent vooraf met de eigenaar van het hem
voor de uitvoering van herstellingen en spuitwerk toevertrouwde voertuig
ruggespraak te houden, die werken verricht tegen een prijs die niet aileen
aanzienlijk hager is dan die welke als raming aan de eigenaar was meegedeeld maar daarenboven in geen verhouding staat tot de waarde van dat
voertuig vermag niet, bij weigering van de eigenaar die prijs te betalen,
terughouding op dat voertuig uit te oefenen (Kh. Brussel, kart ged., 1 juni
1989, J.T., 1990, 29;- cf. vorig nummer, 1°).

De terughouding is niet meer verantwoord wanneer het bedrag van de
schuldvordering waarvoor ze geschiedt aan een tussen de partijen overeengekomen derde werd toevertrouwd (Cass., 17 februari 1978, A.C., 1978,
725, noot, Bull. en Pas., 1978, I, 705, noot enR. W., 1978-79, 1091;- cf.
vorig nummer, 1° in fine).
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Ben douane-expediteur die voor rekening van een nadien failliet verklaarde
handelsvennootschap douanegelden en B.T.W. heeft voorgeschoten zou,
althans volgens de rechtbank van koophandel te Brussel, vermogen tot
zekerheid van zijn schuldvordering terughouding uit te oefenen op de door
artikel 3, § 1, 3° K.B. nr. 3, 10 december 1969 met betrekking tot de
aftrekregeling voor de toepassing van de B. T. W. bedoelde invoerdocumenten - welke documenten door de curator in het faillissement van de
vennootschap moesten worden overgelegd om terugbetaling van B.T.W. te
kunnen bekomen- omdat, ,het retentierecht uitgeoefend wordt op gei:ndividualiseerde lichamelijke en onlichamelijke goederen" (!), bedoelde documenten gei:ndividualiseerde lichamelijke goederen zouden zijn en ,de verhandelbaarheid van de ingehouden zaak niet vereist is" (Kh. Brussel,
30 juni 1987, T.B.H., 1988, 410, noot J.L.; - cf. vorig nummer, 2°).
De garagehouder die tot zekerheid van hem nag verschuldigde opslagkosten
van een beschadigde auto terughouding op de nummerplaat ervan uitoefent,
begaat een feitelijkheid waaraan de rechter in kart geding een einde kan
stellen vermits dergelijke kentekenplaat buiten de handel is (Rb. Namen,
kart ged., 31 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 60;- cf. vorig nummer,
2° in fine).
Krachtens artikel 5 Wet 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten
particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter
uitvoering van vonnissen tot uitzetting, mogen de gemeentebesturen de
teruggave van dergelijke goederen die zij hebben moeten wegnemen om een
eind te maken aan de belemmering van de openbare weg, afhankelijk stellen
van de betaling door hun eigenaar van de kosten die zij gemaakt hebben
voor het weghalen en bewaren ervan: het bij die wetsbepaling toegestane
retentierecht mag niet worden uitgeoefend op goederen die of krachtens de
wet (art. 1408 Ger.W.) dan wel uit hun aard of omdat ze uitsluitend met
de persoon van de schuldenaar verbonden zijn, niet vatbaar zijn voor beslag
(Brussel, 1 december 1988, Rev. Liege, 1989, 151 en J. T., 1989, 76; - cf.
vorig nummer, 2° in fine).
De terughouding kan zowel op roerende als op onroerende goederen worden
uitgeoefend maar de teruggehouden zaak moet zowel vervreemdbaar als
eigendom van de schuldenaar zijn (Kh. Mons, 18 september 1978, I.e.,cf. vorig nummer, 2° in fine en 4°).
De garagist die, verwittigd door de rijkswacht, het wrak van de auto van
de naar een ziekenhuis overgebrachte bestuurster heeft getakeld en naar zijn
bedrijf versleept zou, althans volgens de zeer betwistbare mening van de
burgerlijke rechtbank te Brugge, als zaakwaarnemer zijn opgetreden en
vermogen, tot zekerheid van zowel de kosten van takeling als door hem
aangerekende stallingskosten, terughouding uit te oefenen op zowel het
autowrak als de nummerplaat hoewel die eigendom van de Staat en niet voor
beslag vatbaar is (Rb. Brugge, 10 juni 1985, T.B.R., 1986, 70; - cf. vorig
nummer, 2° in fine, 3° en 4°).
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De vervoerder die bij de verzender goederen afuaalt en, hoewel de vervoerprijs was betaald, de vervoerovereenkomst niet uitvoert doch, onder voorwendsel van een aan zijn vrachtauto te verrichten herstelling, de goederen
naar zijn opslagplaats brengt om er terughouding op uit te oefenen tot
zekerheid van hem door de verzender ingevolge vroegere transporten nog
verschuldigde vrachtprijzen, begaat een feitelijkheid waaraan de rechter in
kort geding een einde kan stellen (Kh. Verviers, kort ged., 9 november 1982,
T.B.H., 1983, 590, noot J.L.;- cf. vorig nummer, 3°).
De garagist die op verzoek van de rijkswacht een teruggevonden gestolen
auto heeft getakeld en naar zijn bedrijf versleept, vermag niet die auto tot
zekerheid van de kosten van het takelen en verslepen en van tevens door
hem aangerekende kosten van bewaring terug te houden vermits de rijkswacht zonder opdracht van de eigenaar van de auto heeft gehandeld zodat
zijn houderschap op een ongewone wijze werd verkregen en hij zich in met
de goede trouw strijdige omstandigheden op het retentierecht beroept (Kh.
Mons, kort ged., 3 januari 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 42 en De Verz., 1986,
665, noot Rutsaert, J ., ,Le droit de retention"; - cf. vorig nummer, 3°).
Ben voertuig dat, hoewel niet fout geparkeerd, op verzoek van de politie
van de stad Brussel werd getakeld en naar zijn bedrijf versleept, werd door
een garagist teruggehouden en slechts aan zijn eigenaar teruggegeven nadat
die de kosten van sleping en stalling had betaald; die terughouding werd
onrechtmatig uitgeoefend omdat het houderschap van de garagist niet
,gewoon en normaal" was (Vred. Brussel, 1e kant., 27 november 1986,
Verkeersrecht, 1987, 121; - cf. vorig nummer, 3°).
Schuldvorderingen werden zond.er naleving van artikel 1690 B. W. door een
nadien failliet verklaarde kredietinstelling aan een bank overgedragen zodat
die overdracht de curator in haar faillissement niet kan worden tegengeworpen; de bank heeft derhalve het houderschap van de titels van die schuldvorderingen niet op geoorloofde wijze verkregen en vermag daarom niet die
titels tot zekerheid van haar schuldvordering op de kredietinstelling terug
te houden (Kh. Brussel, 7 september 1987, J. T., 1988, 607 en Rev. Liege,
1988, 428; - cf. vorig nummer, 3°).
Op verzoek van de politie van de stad Luik worden fout geparkeerde
voertuigen door een garagist getakeld en naar zijn bedrijf versleept; de
garagist weigert die voertuigen uit handen te geven zolang de kosten van
het takelen en verslepen hem niet worden betaald; hij beroept zich op het
door artikel 1948 B. W. uitgedrukte retentierecht van de bewaarnemer en
voert tevens aan dat het retentierecht een zakelijk recht zou zijn dat erga
omnes werkt zodat hij dat recht zelfs aan de eigenaar van de voertuigen zou
kunnen tegenwerpen wanneer hij op hem geen schuldvordering zou hebben
(standpunt van Rodiere, R., noot onder Cass. fr., 22 mei 1962, nr. 5, Rec.
Dall. Sir., 1965, J., (59), 60; - cf. infra, nr. 52 en Heurterre, P., o.c.,
vn. 17 onder nr. 6, in Liber Amicorum Frederic Dumon, I, 162). De
garagist wordt veroordeeld om de eigenaar toe te laten zijn voertuigen weer
in bezit te nemen: er werd generlei contract van bewaargeving tussen de
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partijen gesloten en de garagist had geen schuldvordering op de eigenaar
van de teruggehouden voertuigen doch wei op de stad Luik (cf. vorig
nummer, 4°) zodat zijn weigering die uit handen te geven een loutere
feitelijkheid was (Kh. Luik, kort ged., 2 maart 1982, B.R.H., 1982, 459,
Jur. Liege, 1982, 222 en J. T., 1982, 671).
De houder van containers weigert die af te geven aan de eigenares omdat
hem kosten van behandeling ervan alsmede opslagkosten verschuldigd zijn
door een rederij, huurster van die containers; ten onrechte o.i. werd beslist
dat die houder geen feitelijkheid kon worden verweten omdat hij zijn
retentierecht kon tegenwerpen aan die eigenares op wie hij geen schuldvordering heeft (Kh. Antwerpen, kort ged., 4 november 1986, R. W., 1986-87,
1764 enEur. Vervoerr.,
1987, 413;- cf. vorig nummer, 4°, infra, nr. 52
I
en Heurterre, P.,/.c.).
Ben aannemer die voor rekening van zijn failliete opdrachtgever in Frankrijk een gebouw heeft opgetrokken, beweert dat hij tot zekerheid van zijn
schuldvordering een retentierecht op dat gebouw uitoefent omdat hij er
bewarend beslag op heeft Iaten leggen. Na in haar vonnis terecht te hebben
opgemerkt dat een van de voorwaarden voor de uitoefening van het retentierecht ,une detention effective, reelle et permanente" is (cf. vorig nummer,
5°), zegt de rechtbank dat de aannemer ,doit detenir, posseder" (Kh.
Mons, 18 september 1978, /.c.). Het laatste woord is er teveel aan: de
retentor kan nooit bezitter zijn in de zin van de artikelen 2229 en
2279 B.W.: immers door zich te beroepen op het retentierecht erkent de
retentor slechts bezitter ter bede te zijn en niet te bezitten , ,als eigenaar'',
i.a.w. de retentor heeft nooit de animus (zie: vorig overzicht, nr. 39, 1°,
T.P.R., 1978, 1173, alsmede Heurterre, P., o.c., nr. 5 en vn. 16, I.e.,
161-162). De rechtbank zegt oordeelkundig dat het beslag aileen tot gevolg
heeft dat het gebouw ,onder de bescherming van het gerecht" werd
geplaatst doch niet dat de aannemer er houder van zou zijn geworden. In
dat verband zij opgemerkt dat volgens de Franse rechtspraak en rechtsleer
de retentor zelfs zijn retentierecht verliest, hoewel de zaak onder zijn
feitelijke macht blijft, wanneer hij er beslag op laat leggen (Cass. civ.,
10 oktober 1962, Bull. Civ., 1962, I, nr. 413, p. 356 en Gaz. Pal., 1962, 326;
Catala-Franjou, N., ,,De la nature juridique du droit de retention'', nr. 21,
Rev. trim. dr. civ., 1967, (9), 36-37; Nerson, R. en Frossard, J., v 0 Droit
de retention, in Jurisclasseur civil, Art. 2092 a 2094 du Code civil, nr. 58
in fine; - cf. Mazeaud, H., L. en J., Ler;ons de droit civil, Ill, par de
Juglart, M., premier volume, Parijs, Editions Montchrestien, 1968,
nr. 122).
Ben drukpers en toebehoren worden door een drukkerij in bruikleen gegeven aan een onderaannemer die van dat materiaal gebruik mocht maken
voor aile werken die met de bestemming ervan strookten en met name, doch
niet uitsluitend, voor door de uitlener bestelde werken. De onderaannemer
voert aan dat hij vermag een retentierecht op dat materiaal uit te oefenen
tot zekerheid van zijn schuldvorderingen op de drukkerij wegens de werken
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die hij, met dat materiaal, voor de uitlener had verricht. Zijn aanvoering
wordt verworpen op grond van de overwegingen dat de onderaannemer
,een retentierecht heeft inzoverre tussen zijn schuldvordering en de zaak
... een hetzij materiele (debitum cum rejunctum) hetzij juridische (exceptio
non adimpleti contractus) samenhang bestaat" en ,dat de lener ten deze
schuldeiser is van de schuldenaar op grond van een andere titel, nu al zijn
schuldvorderingen niet ontstaan uit de geleende zaak doch uit de achtereenvolgende tussen de partijen gesloten ondernemingscontracten" (Brussel,
7 december 1977, gecit. onder nr. 49). Moest evenwel ook niet worden
onderzocht of er geen juridische samenhang bestond tussen het geleende
materiaal en de schuldvorderingen die het inroepen van het autonome
retentierecht zou rechtvaardigen? (cf. vorig nummer, 6°; - in die zin
tevens: Ledoux, J.-L., o.c., nr. 103, J.T., 1981, 335-336). De voorziening
in cassatie tegen het besproken arrest werd verworpen doch het is opvallend
dat het Hof van Cassatie zegt dat het arrest op grond van een feitelijke en
dus onaantastbare beoordeling van de gegevens van de zaak wettelijk heeft
beslist dat er tussen ,het houden van het geleende materiaal" en de
schuldvorderingen geen samenhang bestaat die een uitoefening van een
,retentierecht" op dat materiaal kan verantwoorden (Cass., 5 apri11979,
besproken supra, nr. 49).
Een garagist oefent de terughouding uit op een hem voor het opmaken van
een bestek van eraan. te verrichten herstellingen toevertrouWde auto tot
zekerheid van de betaling van de kosten van dat bestek; de vereiste samenhang is er en de garagist past derhalve het autonome retentierecht toe (Kh.
Brugge, 2 juni 1983, T. V.B.R., 1985, 102;- cf. vorig nummer, 6°;- zie
ook: supra, nr. 49 in fine en vorig overzicht, nrs. 40 en 38, I.e., 1174 en
1172).
Goederen werden teruggehouden tot zekerheid van de betaling van opslagkosten; de vereiste samenhang is er maar volgens de rechtbank van koophandel te Brussel zou die van materiele aard zijn omdat de bewaking en
bewaring van die goederen de oorzaak van de schuldvordering was (Kh.
Brussel, 8 maart 1986, J. T., 1986, 458; - cf. vorig nummer, 6°).
De derde bij wie uitvoerend beslag op roerende goederen is gedaan en wiens
schuldvordering verband houdt met die goederen vermag, volgens de beslagrechter te Brussel, zijn retentierecht erop aan de beslaglegger tegen te
werpen (Beslagr. Brussel, 10 april 1989, samengevat in Rev. Liege, 1989,
1290; - cf. vorig nummer, 6°).
In de door een opdrachtgever aanvaarde ,algemene voorwaarden" van een
verver is bedongen dat de grondstoffen van eerstgenoemde die zich bij de
verver bevinden ,een pand vormen en dienen tot betaling van de bewerkingskosten, zelfs voor vroeger teruggegeven goederen'' en , ,geacht worden
onderworpen te zijn aan een en dezelfde overeenkomst die niet voor
verdeling vatbaar is, hoewel ze door opeenvolgende prestaties wordt
uitgevoerd". Op een ogenblik dat hij reeds op de hoogte is van diens
geldelijke moeilijkheden eist de verver op grond van die bedingen dat zijn
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opdrachtgever hem grondstoffen zalleveren voor een waarde gelijk aan zijn
schuldvordering voor bewerkingen van aan die laatste reeds terugbezorgde
goederen. Die grondstoffen worden geleverd na aanvang van de door
artikel 445, eerste lid Faill.W. bedoelde verdachte periode. De verver voert
aan dat hij vermag op die grondstoffen een retentierecht uit te oefenen dat
de curator in het faillissement van zijn opdrachtgever kan worden tegengeworpen. Zijn aanvoering wordt verworpen omdat, hoewel bedoelde voorwaarden de zakenrelaties tussen de partijen wettig konden regelen zolang
de levering van nieuwe grondstoffen in gelijke waarde en hoeveelheid de
terugbezorgde bewerkte goederen verving zodat de opeenvolgende verplichtingen van de verver en de correlatieve betalingsverplichting van zijn opdrachtgever als een geheel konden worden beschouwd, dergelijke fictie haar
economische rechtvaardiging had verloren en de eenheid en ondeelbaarheid
van de overeenkomst ontbraken vanaf het ogenblik dat de aan de verver
verschuldigde prijs voor de bewerking van goederen niet meer binnen een
redelijke termijn kon worden betaald doordat het krediet van zijn schuldenaar aan het wankelen was gebracht, omdat de aan de verver bezorgde
grondstoffen door hem.niet werden bewerkt zodat hem i.v.m. die grondstoffen niets verschuldigd was en omdat de oorspronkelijke overeenkomst
de curator niet kon worden tegengeworpen vermits de verver zich niet kon
beroepen op enerlei voorrecht op de hem na aanvang van de verdachte
periode bezorgde onbewerkte grondstoffen (Brussel, 23 juni 1975, gecit.
onder nr. 49; - cf. vorig nummer, 6°). Op de vordering tot cassatie werd
uitspraak gedaan bij het reeds besproken arrest van 7 oktober 1976 (supra,
nr. 49): het Hof van Cassatie zegt dat wettelijk werd beslist dat, bij gebreke
van samenhang tussen de teruggehouden grondstoffen en de schuldvorderingen, ten onrechte een retentierecht werd ingeroepen, doch vernietigt het
bestreden arrest omdat het ,niet onderzoekt of de grondstoffen die aan
eiseres werden overhandigd na de voor het ophouden van· de betalingen
vastgestelde datum niet de voortzetting waren van een pand dat v66r die
datum wettig was toegestaan tot waarborg van de bestaande schuld" (cf.
vorig overzicht, nr. 38 in fine, T.P.R., 1978, 1172-1173; Van Buggenhout, C. en Cornelis, L., ,Retentierecht, pand en faillissement", R. W.,
1977-78, 1409).
52. JURIDISCHE AARD VAN HET AUTONOOM RETENTIERECHT - Volgens
een bepaalde rechtspraak en rechtsleer zou het retentierecht een zakelijk
recht zijn (zie: vorig overzicht, nr. 41, T.P.R., 1978, 1174, en de verwijzingen; - adde: Kh. Antwerpen, 27 mei 1964, R. W., 1965-66, 638; Cassin, R., o.c., 665-670; Derrida, F.,o.c., nr. 92;- cf. Mazeaud, H., L. en
J., o.c., nr. 129, volgens welke auteurs het retentierecht ,un droit reel
inacheve" zou zijn), hoewel het niet gepaard gaat met zaaksgevolg (supra,
nr. 50, 5°) en evenmin, in beginsel, met een recht van voorrang (De
Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 199, litt. A in fine; Marty, G. en
Raynaud, P., Droit civil, III, 1er volume, Les suretes - La publicite
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fonciere, Parijs, Sirey, 1971, nr. 55; Mazeaud, H., L. en J., o.e., nrs. 124
en 129 in fine; Nerson, R. en Frossard, J., o.e., nrs. 84-85;- anders: De
Page, H., o.e., VI, nr. 824) zodat de retentordietot beslag en verkoop laat
overgaan, gebeurlijk slechts een dividend zal verkrijgen (Marty, G. en
Raynaud, P., I.e.; Mazeaud, H., L. en J., o.e., nr. 124; Nerson, R. en
Frossard, J., o.e., nr. 84). Vermits evenwel de retentor niet vermag welk
economisch voordeel ook uit de teruggehouden zaak te putten - hij mag
die zaak zelfs niet gebruiken -, kan niet worden begrepen hoe, bij gebreke
van welke positieve eigenschap ook, het retentierecht als een zakelijk recht
kan worden beschouwd. Daarbij komt nog dat doorgaans wordt aangenomen dat aileen de wetgever zakelijke rechten in het leven kan roepen
(Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.e., I, A, nr. 30; Ginossar, S., Droit reel, propriete et ereanee, Parijs, Librairie generale de droit
et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1960, nr. 58, p. 147
in fine; Gotzen, F., ,Zakelijke rechten: plaats en aantal in het burgerlijk
recht", R. W., 1978-79, 2337).
Volgens een andere opvatting is het retentierecht een louter persoonlijke
waarborg van uitvoering; volgens die opvatting, die o.i. moet worden
bijgetreden, is het retentierecht slechts een middel van verdediging, een
louter dilatoire en negatieve exceptie (zie: vorig overzicht, I.e., en de
verwijzingen; - adde: Kh. Brussel, kart ged., 23 november 1925, Jur.
Comm. Brux., 1925, 363; Kh. Antwerpen, 4 mei 1934, R.W., 1934-35,
1040; Kh. Namen, 12 december 1946, Jur. Liege, 1946-47, 180 (in dat
vonnis wordt het retentierecht ,un droit sui generis" genoemd: cf.
R.P.D.B., XI, V 0 Retention [Droit de], nr. 17); Dekkers, R., Handboek
burgerlijk reeht, II, Brussel, Bruylant-Standaard, 1971, nr. 1489: Derycke, R., Voorreehten, inA.P.R., nr. 18; Nerson, R. en Frossard, J., o.e.,
nrs. 68-69).

53. VERVOLG. TOEPASSINGEN- In de besproken periode zegt de rechtbank
van koophandel te Kortrijk in haar vonnis van 21 december 1978 in een
ad.em dat het retentierecht ,een begin van zakelijk recht" en een ,negatief
verweermiddel'' is dat , ,hetzelfde eindresultaat heeft als een bijzonder
voorrecht of een pand"; ten onrechte voegt de rechtbank er daarbij aan toe
dat, bij toepassing van artikel 451 Faill. W., de interest van de door de
teruggehouden goederen beschermde schuldvordering niet ophoudt te I open
(B.R.H., 1979, 310, noot Van Buggenhout, C., ,De doorlopende rente op
tegoeden uit retentierecht"; - zie tevens infra, nr. 56). De rechtbank van
koophandel te Brugge harerzijds zegt dat' het retentierecht een ,zakelijk
karakter" heeft; ook die rechtbank is de mening toegedaan dat de interest
van de beschermde schuldvordering blijft lopen (Kh. Brugge, 2 juni 1983,
gecit. onder nr. 51). De rechtbank van koophandel te Brussel tenslotte
verzekert dat het retentierecht een zakelijk recht is (Kh. Brussel, 8 maart
1986, geeit. onder nr. 51).
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54. KAN RET RETENTIERECHT AAN DERDEN WORDEN TEGENGEWORPEN? Over het antwoord op die vraag is men het niet eens, behoudens dan dat
bijna unaniem wordt aangenomen dat het retentierecht kan worden tegengeworpen aan de gewone schuldeisers; ook die opvatting is nochtans zeer
betwistbaar (zie: vorig overzicht, nr. 41, T.P.R., 1978, 1174-1175 en Hemterre, P., o.c., nrs. 22 tot 25, in Liber Amicorum Fn!deric Dumon, I,
169-172).
In zijn arrest van 22 juni 1979 zegt het Hof van Cassatie dat, bij faillissement van de schuldenaar, het retentierecht , ,weliswaar geen voorrang
(verschaft) op de bevoorrechte schuldeisers, maar ,tegenstelbaar" (is) aan
de massa" (A.C., 1978-79, 1271, noot, Bull. en Pas., 1979, I, 1230, noot
en R. W., 1979-80, 2096). Dat standpunt wordt door het Hof tevens
ingenomen in zijn arrest van 12 september 1986: de faillietverklaring van
zijn schuldenaar belet de schuldeiser niet bij toepassing van de exceptio non
adimpleti contractus terughouding uit te oefenen omdat ,het retentierecht
ook kan worden tegengeworpen aan de curator in het faillissement van de
wederpartij, dat wil zeggen aan de gezamenlijke schuldeisers" (A. C., 198687, 43, noot en Bull. en Pas., 1987, I, 41, noot).
Het hofvan beroep te Brussel (7 december 1977, gecit. onder nrs. 49 en 51),
de rechtbank van koophandel te Brugge (2 juni 1983, gecit. onder nrs. 51
en 53) en de rechtbank van koophandel te Brussel (30 juni 1987, gecit. onder
nr. 51) zijn eveneens de mening toegedaan dat het retentierecht de curator
in het faillissement van de schuldenaar kan worden tegengeworpen; de
rechtbank van koophandel te Brugge zegt dat het de curator toekomt de
door een garagist teruggehouden auto te verkopen onder de last de retentor
voluit te betalen met de opbrengst van de verkoping terwijl de rechtbank
van koophandel te Brussel, ,om praktische redenen'' de retentor veroordeelt
tot teruggave aan de curator van de teruggehouden documenten welke
laatste wordt bevolen de op de Staat verhaalde B.T.W. vervolgens aan de
retentor over te maken (cf. eerste overzicht, nr. 10, T.P.R., 1967, 110-111
en tweede overzicht, nr. 11, T.P.R., 1971, 121).
De rechtbank van koophandel te Mons daarentegen besliste in haar vonnis
van 18 september 1978 dat het retentierecht een dwangmiddel is dat uitsluitend tegen de schuldenaar kan worden uitgeoefend en bij faillissement niet
tegen de curator kan worden ingeroepen (gecit. onder nr. 51).
De rechtbank van koophandel te Brussel en de beslagrechter te Brussel ten
slotte zijn zelfs van mening dat het retentierecht kan worden tegengeworpen
aan een schuldeiser die titularis is van een bijzonder voorrecht op de
teruggehouden zaak (Kh. Brussel, 8 maart 1986, gecit. onder nrs. 51 en 53;
Beslagr. Brussel, 10 april 1989, gecit. onder nr. 51).
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AFDELING

3

DE VOORRECHTEN EN DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 498
EN 451 VAN DE FAILLISSEMENTSWET

55. AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING- Krachtens artikel 498, eerste lid
Faill.W. moet de aangifte van de schuldeiser het bedrag van zijn vordering
en het eraan verbonden voorrecht vermelden; indien evenwel bij de aangifte
vergeten wordt melding van het voorrecht te maken, dan kan dat verzuim
later worden hersteld (zie: eerste overzicht, nr. 12, T.P.R., 1967, 111-112,
tweede overzicht, nr. 12, T.P.R., 1971, 121 en vorig overzicht, nr. 43,
T.P.R., 1978, 1177).
In de besproken periode werd daaraan nogmaals herinnerd (Antwerpen,
7 mei 1984, gecit. onder nr. 45; Antwerpen, 30 oktober 1984, T.B.H.,
1985, 488; Kh. Oudenaarde, 13 december 1984, R. W., 1984-85, 2836).
56.

INTEREST VAN DOOR VOORRECHT GEWAARBORGDE SCHULDVORDERIN-

Krachtens artikel 451, eerste lid Faill.W. is de loop va:n de interest
van elke niet door een voorrecht gewaarborgde schuldvordering gestuit
vanaf het vonnis van faiilietverklaring. De door die wetsbepaling voorziene
uitzondering heeft alleen betrekking op de door een bijzonder voorrecht
gewaarborgde schuldvordering zodat de loop van de interest van een door
eeri. algemeeil voorrecht gewaarborgde schuldvordering eveneens wordt
gestuit (zie: eerste overzicht, nr. 13, T.P.R., 1967, 112 en vorig overzicht,
nr. 44, T.P.R., 1978, 1177-1178;- adde: Fredericq, L., o.c., IV, nrs. 2228
en 2451, 1; Linsmeau, J., ,La realisation du gage sur fonds de commerce
en cas de faillite", J. T., 1979, (228), 229; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c.,
IV, nrs. 2754, vn. 3 en 2759).
In de besproken periode werd dit standpunt zowel door het Hof van
Cassatie als door verschillende feitenrechters bijgetreden (Cass., 17 april
1980, A.C., 1979-80, 1035, noot, Bull. en Pas., 1980, I, 1028, noot en J.T.,
1980, 489; Cass., 20 december 1982, A.C., 1982-83, 535, noot, Bull. en
Pas., 1983, I, 487, noot en R. W., 1983-84, 117; Cass., 26 december 1985,
A. C., 1985-86, 605, Bull. en Pas., 1986, I, 531, R. W., 1985-86, 2919 en
J.T., 1986, 280; Antwerpen, 12 december 1983, T.B.H., 1984, 529; Arbh.
Brussel, 26 november 1986, Rev. Liege, 1987, 606; Arbrb. Gent, 18 mei
1973, samengevat in T.S.R., 1974, 317; Kh. Verviers, 10 februari 1975,
gecit. onder nr. 40; Kh. Tongeren, 29 maart 1976, bevest. Antwerpen,
5 juni 1980, gecit. onder nr. 40; Kh. Brussel, 12 november 1979, B.R.H.,
1980, 199; Kh. Luik, 1 juni 1982, gecit. onder nr. 44; Kh. Gent, 12 november 1982, gecit. onder nr. 44; Arbrb. Gent, 30 september 1985, J. T. T.,
1986, 263).
Ten onrechte werd beslist dat de loop van de interest van een door de
uitoefening van een retentierecht beschermde schuldvordering bij toepassing van de besproken wetsbepaling niet zou worden gestuit omdat het
retentierecht ,hetzelfde eindresultaat heeft als een bijzonder voorrecht"
GEN-
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(Kh. Kortrijk, 21 december 1978, gecit. onder nr. 53;- cf., in dezelfde zin,
Kh. Brugge, 2 juni 1983, gecit. onder nrs. 51, 53 en 54); een gewone
schuldvordering wordt immers door de uitoefening van het retentierecht
geen door een bijzonder voorrecht beschermde schuldvordering (cf. supra,
nrs. 52 en 54; Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., nr. 88, R.C.J.B., 1984,
532-533; Ledoux, J.-L., o.c., nr. 109 in fine, J. T., 1981, 337; - cf.
Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2438, litt. b).
Artikel451 Faill. W. is evenwel niet van toepassing bij gerecbtelijk akkoord,
zelfs niet bij een akkoord door boedelafstand, zodat alsdan de loop van de
interest van een door een algemeen voorrecbt beschermde schuldvordering
niet wordt gestuit (zie: vorig overzicht, nr. 44, I.e., 1178, en de verwijzingen;- adde: Heenen, J., o.c., nr. 3, litt. b, in Liber Amicorum Frederic
Dumon, I, 151).
In de besproken periode heeft het Hof van Cassatie zich bij dat standpunt
aangesloten; bet Hof zegt dat, in geval van gerechtelijk akkoord door
boedelafstand, de door een algemeen voorrecht gewaarborgde schuldvordering na de homologatie van dat akkoord rente blijft voortbrengen omdat
in artikel 29, derde lid, 2° Besluit op het Gerechtelijk Akkoord geen
onderscheid wordt gemaakt tussen de schuldvorderingen die gewaarborgd
zijn door een algemeen voorrecht op de roerende goederen en die welke
gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht en omdat geen enkele
wettelijke bepaling artikel 451 Faill. W. toepasselijk maakt op het gerechtelijk akkoord (Cass., 4 november 1982, A.C., 1982-83, 326, noot, Bull. en
Pas., 1983, I, 295, noot, R. W., 1982-83, 2747, Rev. Reg. Dr., 1983, 42 en
Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23133; - dat standpunt werd ook door
verschillende feitenrechters ingenomen: Brussel, 28 april 1976, J. T. T.,
1977, 221, noot en Pas., 1977, II, 77, bij welk arrest het in bet vorig
overzicht onder de nummers 55 en 64, T.P.R., 1978, 1184 en 1189, besproken vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 17 aprill975
wordt bevestigd; Arbh. Brussel, 11 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986,
103; Kh. Dinant, 17 juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1980,363, noot Dermine, L.;
- anders: Mons, 6 november 1989, gecit. onder nr. 44).
Is de regel van artikel 451 Faill. W. eveneens van toepassing bij invereffeningstelling van een handelsvennootschap? Volgens een eerste opvatting
moet die vraag bevestigend worden beantwoord omdat uit het cassatiearrest
van24 maart 1977 (A. C., 1977,804, Bull. en Pas., 1977, I, 796, concl. Proc.
Gen. Delange, R.W., 1977-78,385, noot Simont, L., Rev. Prat. Soc., 1977,
108 en R.C.J.B., 1977, 628, noot Gerard, P., ,La regie de l'egalite entre
les creanciers d'une societe commerciale en liquidation'') - volgens welk
arrest in de verboudingen tussen niet-bevoorrechte schuldeisers de loop van
de interest van hun voor de invereffeningstelling ontstane schuldvorderingen op de datum van die invereffeningstelling wordt geschorst - blijkt dat
uitdrukkelijk wordt verwezen naar de bij faillissement toepasselijke regeling
(noot Dermine, L., /.c., 366-367; - cf. Gerard, P., o.c., nrs. 8 en 14
alsmede vn. 33, I. c., 641 en 645-646). Volgens een tweede opvatting zou de
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interest van de door een algemeen voorrecht beschermde schuldvordering
oo1<: na de invereffeningstelling blijven !open omdat in artikel 184, eerste
lid Vennootschappenwet geen onderscheid wordt gemaakt tussen door een
algemeen en door een bijzonder voorrecht gewaarborgde schuldvorderingen
(Arbh. Luik, 28 aprill983, T.S.R., 1983, 395; -in dezelfde zin: Arbh.
Mons, 11 oktober 1977 (twee arresten), J.T.T., 1978, 29, noot Leroy, P.
(eerste arrest) en J. T., 1978, 281 (tweede arrest)). De eerste opvatting werd
onderwijl door het Hof van Cassatie bijgetreden: het onder meer in artikel 184 Vennootschappenwet neergelegde beginsel van de gelijkheid tussen
de schuldeisers van een vennootschap in vereffening is ook van toepassing
op de schuldeisers wier v66r de invereffeningstelling ontstane schuldvordering gewaarborgd wordt door een algemeen voorrecht waaruit volgt dat de
loop van de interest van hun schuldvorderingen op de dag van de vereffening wordt geschorst (Cass., 7 april 1986, A.C., 1985-86, 1053, Bull. en
Pas., 1986, I, 951, J. T., 1987, 5 en T.B.B.R., 1990,325, noot Gregoire, M.;
- het Hof van Cassatie werd inmiddels reeds gevolgd: Arbh. Brussel,
23 oktober 1986, Soc. Kron., 1987, Ill en Rev. Liege, 1987, 164, noot P.F.,
Arbrb. Kortrijk, 6 september 1988, T.R. V., 1989, 56, noot Vuylsteke, T.,
, ,De schorsing van de loop der intresten van een algemeen bevoorrechte
schuldvordering bij de vereffening van een vennootschap'' en, bij invereffeningstelling van een vereniging zonder winstoogmerk, Arbrb. Brussel,
6 februari 1989, gecit. onder nr. 42).
AFDELING

4

HET RECHT VAN INDIVIDUELE RECHTSVERVOLGING VAN DE
BEVOORRECHTE SCHULDEISERS BIJ FAILLISSEMENT, BIJ GERECHTELIJK
AKKOORD EN BIJ VEREFFENING VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP

57. RECHTSVERVOLGING BIJ FAILLISSEMENT- Krachtens artikel 454, eerste lid Faill.W. wordt het recht van individuele rechtsvervolging van de
bevoorrechte schuldeisers slechts opgeschort tot aan de sluiting van het
proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen. Betwist wordt of die
wetsbepaling toepasselijk is op aile bevoorrechte schuldvorderingen, dan
wei aileen op die welke door een bijzonder voorrecht worden gewaarborgd;
volgens het laatste - heersende - standpunt zou het recht van individuele
rechtsvervolging van een door een algemeen voorrecht beschermde schuldeiser, precies zoals dat van een gewone schuldeiser, overeenkomstig artikel 453 Faill. W. opgeschort zijn tot aan de sluiting van het faillissement (zie
daaromtrent: vorig overzicht, nr. 47, T.P.R., 1978, 1179, en de aangehaalde rechtspraak; - adde: Fredericq, L., o.c., IV, nrs. 2228, 2231, 2233,
2451, 2. en 3., 2530 en 2531; Linsmeau, J., o.c., J. T., 1979, 229; Maes, B.
en Biitzler, R., o.c., nr. 11, R.C.J.B., 1985, 458; Van Ryn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nrs. 2673 en2759;- cf. tevens: tweede overzicht, nr. 14,
T.P.R., 1971, 122).
Het laatste standpunt werd tijdens de besproken periode opriieuw bijgetre-
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den (Brussel, 28 februari 1985, T.B.H., 1986, 216; Arbrb. Gent, 18 mei
1973, gecit. onder nr. 56; Kh. Verviers, 12 januari 1976, Jur. Liege, 197677, 134).

58. VERVOLG. DE VERHUURDER- Op de regel dat het recht van individuele
rechtsvervolging van de door een bijzonder voorrecht beschermde schuldeisers wordt opgeschort vanaf de faillietverklaring tot aan de sluiting van het
proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen bestaat een uitzondering ten voordele van de verhuurder van het door de gefailleerde betrokken
onroerend goed: wanneer die verhuurder het recht zou hebben verkregen
om , weer bezit te nemen" van de verhuurde plaatsen - omdat de huur
geeindigd of door de schuld van de huurder ontbonden zou zijn -, dan
houdt de bij artikel 454, eerste lid Faill.W. ,voorziene opschorting van de
handelingen van tenuitvoerlegging van rechtswege op ten voordele van de
eigenaar" (art. 454, eerste lid in fine en tweede lid Faill.W.).
Een huurovereenkomst wordt v66r diens faillietverklaring lastens de huurder ontbonden en de roerende goederen die het verhuurde huis stofferen
worden op verzoek van de curatoren openbaar verkocht; de verhuurder legt
beslag onder derden op de opbrengst van die verkoping, welk beslag aan
de curatoren wordt aangezegd: gelet op de besproken uitzondering vermag
hij zulks rechtsgeldig te doen (Cass., 16 maart 1939, Bull. en Pas., 1939,
I, 154; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 132, 4°). De vordering
van de verhuurder strekkende tot veroordeling van de curatoren tot afgifte
van die opbrengst wordt even wei niet-gegrond verklaard omdat zowel in het
eerste lid in fine als in het tweede lid van artikel 454 Faill. W. telkens sprake
is van ,eigenaar" en de verhuurder geen eigenaar van het verhuurde huis
was (Kh. Tongeren, 3 maart 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 215, noot).
Terecht wordt dit vonnis in de noot bekritiseerd: de bedoeling van de
besproken uitzondering is immers te beletten dat het door artikel 20, 1°
Hyp.W. bedoelde voorrecht verloren zou gaan door de verplaatsing van de
erdoor bezwaarde goederen (Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2533; - cf. Van
Ryn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nr. 2763, 2) en het lijdt geen twijfel dat,
hoewel in het tweede en vijfde lid van die laatste wetsbepaling eveneens
sprake is van ,eigenaar", dit voorrecht elke verhuurder van een onroerend
goed, ongeacht of hij aldan niet eigenaar ervan is, beschermt (De Page, H.
en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 136).
De verhuurder moet ,het recht ... verkregen hebben om van (de verhuurde
plaatsen) weer bezit te nemen": de verhuurder die, hoewel hij toegeeft nag
niet over een (uitvoerbare) titel te beschikken, de curator in het faillissement
van zijn huurder belet de goederen waarmee de verhuurde plaatsen zijn
toegerust weg te nemen, begaat een feitelijkheid waaraan de rechter in kort
geding een einde kan stellen (Kh. Brussel, kart ged., 6 juni 1985, T.B.H.,
1986, 307).
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59. RECHTSVERVOLGING BIJ GERECHTELIJK AKKOORD- Krachtens artikel 5, eerste lid Besluit op het Gerechtelijk Akkoord volgt uit de indiening
van het verzoek tot gerechtelijk akkoord van rechtswege voorlopige schorsing van gelijk welke handelingen van tenuitvoerlegging. Die wetsbepaling
is echter niet van toepassing op de bevoorrechte schuldeisers (zie: vorig
overzicht, nr. 49, T.P.R., 1978, 1180, en de aangehaalde rechtsleer; adde: Fredericq, L., o.c., III, tweede druk, 1980, nr. 1908). Het gerechtelijk akkoord zelf heeft overeenkomstig artikel 29, derde lid, 2° van dat
besluit geen uitwerking met betrekking tot de door voorrecht of pandgeving
gewaarborgde schuldvorderingen. Daaruit volgt dat de bevoorrechte
schuldeisers hun recht van individuele rechtsvervolging na het gerechtelijk
akkoord kunnen blijven uitoefenen (zie: vorig overzicht, I.e., en de aangehaalde rechtsleer; - adde: Fredericq, L., o.c., III, nr. 2022, 2°, litt. b).
In geval van gerechtelijk akkoord door boedelafstand moet evenwel een
onderscheid worden gemaakt tussen de door een bijzonder en de slechts
door een algemeen voorrecht beschermde schuldeisers: de eerste behoudt
zijn recht op individuele rechtsvervolging (Mons, 15 februari 1982, Pas.,
1982, II, 56, adv. Subst. Proc. Gen. Demanet, noot; Beslagr. Huy, 17 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 137), de laatste daarentegen verliest dat recht
(Cass., 4 februari 1980, A.C., 1979-80. 657, noot, Bull. en Pas., 1980, I,
650, noot en J.T.T., 1981, 50; Cass., 19 september 1980, A.C., 1980-81,
71, Bull. en Pas., 1981, I, 72, J.T., 1981,156 enRec. Gen. Enr.Not.-, 1981,
nr. 22657; Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., nr. 149, R.C.J.B., 1984, 597598; Heenen, J., o.c., nr. 3, litt. c, in Liber Amicorum Frederic Duman,
I, 151; - cf. tevens vorig overzicht, I.e.; - anders: Beslagr. Brussel,
1 maart 1979, B.R.H., 1979, 562, noot).
De door een algemeen voorrecht beschermde schuldeiser vermag evenwel
steeds zijn schuldvordering gerechtelijk te laten vaststellen en zijn schuldenaar te Iaten veroordelen: aileen de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke
beslissing wordt hem ontzegd (Cass., 4 februari 1980, I.e.; Arbh. Brussel,
21 mei 1981, R. W., 1982-83, 1391, noot;- cf. Cass., 30 april1979, A. C.,
1978-79, 1029, noot, Bull. en Pas., 1979, I, 1022, noot en R. W., 1979-80,
970, noot).
60.

RECHTSVERVOLGING BIJ VEREFFENING VAN EEN HANDELSVENNOOT-

De invereffeningstelling van een handelsvennootschap laat het
recht op individuele rechtsvervolging van haar door een bijzonder voorrecht
beschermde schuldeisers onverkort; daarentegen belet de door artikel 184,
eerste lid Vennootschappenwet uitgedrukte regel van de gelijkheid tussen
de schuldeisers dat een slechts door een algemeen voorrecht beschermde
schuldeiser handelingen van tenuitvoerlegging zou verrichten waardoor de
rechten van de andere schuldeisers zouden worden geschaad (Cass., 19 januari 1984, A.C., 1983-84, 583, noot, Bull. en Pas., 1984, I, 546, noot,
R.W., 1984-85,907, T.B.H., 1984,614, Jur. Liege, 1984, 133, J.T., 1984,
548, Rev. Prat. Soc., 1985, 239, noot 't Kint, F. en Rec. Gen. Enr. Not.,
SCHAP -
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1985, nr. 23204, noot; Cass., 8 december 1988, A. C., 1988-89, 429, noot,
Bull. en Pas., 1989, I, 391, noot, R. W., 1988-89, 1188, J. T., 1989,201, Rev.
Prat. Soc., 1989, 186 en T.R. V., 1990, 49, bij welk arrest dat van het hof
van beroep te Brussel van 7 mei 1987, Rev. Prat. Soc., 1989, 189, wordt
vernietigd; Brussel, 15 maart 1990, Rev. Reg. Dr., 1990,345 en Rev. Prat.
Soc., 1990, 120; Beslagr. Charleroi, 3 november 1981, Rev. Prat. Soc.,
1982, 171 en Rev. Reg. Dr., 1982, 37; Beslagr. Luik, 13 april 1983, Jur.
Liege, 1983, 399 en Rev. Prat. Soc., 1984, 110; Beslagr. Luik, 28 maart
1984, bevest. Luik, 4 juni 1986, afgew. Cass., voltallige terechtz., 16 juni
1988,gecit. ondernr. 42;Gerard, P.,o.c.,nr. 8envn. 18,R.C.J.B., 1977,
641; 't Kint, F., ,Societe en liquidation et droit de poursuite des creanciers
privilegies generaux", Rev. Reg. Dr., 1981, 325; - cf., in dezelfde zin,
Kh. Namen, 14 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 514, adv. O.M. en T.B.H.,
1985, 412, noot Mersch, M., ,Note sur Ia liquidation des societes commerciales", I.e., 339, Rb. Mons, 4 december 1984, Rev. Prat. Soc., 1985,214
en Rb. Brussel, kort ged., 18 mei 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 560;- cf.,
wat de gewone schuldeisers betreft, Cass., 24 maart 1977, A.C., 1977, 802,
Bull. en Pas., 1977, I, 792, concl. Proc. Gen. Delange, R. W., 1977-78, 383,
noot Simont, L., I.e., 388, Rev. Prat. Soc., 1977, 114, R.C.J.B., 1977,
(628), 632, noot Gerard, P., o.c., Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22206,
noot en Rev. Not. B., 1978, 421, concl. Proc. Gen. Delange).
De door artikel 184, eerste lid Vennootschappenwet uitgedrukte regel moet
worden toegepast bij de ontbinding van een vereniging zonder winstoogmerk zodat het recht van individuele rechtsvervolging een slechts door een
algemeen voorrecht beschermde schuldeiser moet worden ontzegd (Beslagr.
Brussel, 28 juli 1978, gecit. onder nr. 42;- cf., in dezelfde zin, Rb. Luik,
29 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, 1039) wanneer hij niet Iauter beoogt zijn
schuldvordering gerechtelijk te Iaten vaststellen en de rechten van de andere
schuldeisers zouden worden geschaad (Beslagr. Neufcha.teau, 5 april1988,
Rev. Liege, 1988, 937; - cf., in dezelfde zin, Arbrb. Brussel, 6 februari
1989, gecit. onder nrs. 42 en 56).

AFDELING

5

BEVOEGDE RECHTER IN GEVAL VAN BETWISTING
VAN HET VOORRECHT

61. BEGINSEL- Het voorrecht is slechts een bijkomende hoedanigheid van
de schuldvordering zodat de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van
de schuldvordering eveneens bevoegd is om uitspraak te doen over het
voorrecht, ongeacht of de schuldvordering zelf al dan niet betwist wordt
(zie: vorig overzicht, nr. 50, T.P.R., 1978, 1181).
62. VERVOLG. FAILLISSEMENT- Krachtens artikel 574, 2° Ger.W., zoa}s
gewijzigd door de wet van 24 maart 1975, neemt de rechtbank van koophan-
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del kennis van vorderingen en gescbillen recbtstreeks ontstaan uit bet
faillissement, bet akkoord en de opscborting van betaling overeenkomstig
de voorscbriften van de Faillissementswet en bet Besluit op bet Gerecbtelijk
Akkoord ,en waarvan de gegevens voor de oplossing zicb bevinden in bet
bijzonder recbt dat bet stelsel van bet faillissement, bet akkoord en de
opschorting van betaling bebeerst''. Uit die wetsbepaling blijkt geenszins
dat bij faillissement de recbtbank van koopbandel uitsluitend bevoegd zou
zijn om uitspraak te doen over de al dan niet bevoorrecbte aard van
scbuldvorderingen.
Behoort de aangegeven docb door de curator betwiste scbuldvordering tot
de volstrekte bevoegdbeid van een andere recbtbank dan die van koopbandel dan is, volgens een eerste, o.i. juist, standpunt die andere recbtbank,
zo zij niet bevoegd is om, in voorkomend geval, voor recbt te zeggen dat
die scbuldvordering in bet (bevoorrecbt) passief van bet faillissement moet
worden opgenomen (Cass., 21 november 1983, A.C., 1983-84, 332, noot,
Bull. en Pas., 1984, I, 310, noot en R. W., 1983-84, 2262; Cass., 5 maart
1984,A.C., 1983-84,834, Bull. en Pas., 1984, I, 767 enR. W., 1984-85, 970;
Cass., 9 december 1985, A. C., 1985-86, 512, Bull. en Pas., 1986, I, 445,
J. T., 1986, 288 en J. T. T., 1987, 64), daarentegen wei bevoegd om te
beslissen over de al dan niet bevoorrecbte aard ervan (Arbb. Luik, afdeling
Neufchiiteau, 22 november 1978, Rev. Reg. Dr., 1979, 752; Arbrb. Gent,
18 mei 1973, gecit. onder nrs. 56 en 57; Fettweis, A., II, Bevoegdheid, in
Handboek voor Gerechtelijk recht, Antwerpen, Standaard, 1971, nr. 321;
Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2135; Petit, J., Arbeidsgerechten en sociaal
procesrecht, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1980, nr. 185, p. 125-126; zie eveneens: vorig overzicbt, nr. 51, T.P.R., 1978, 1181, en de aangebaalde
recbtspraak). Volgens een tweede standpunt zou die andere recbtbank
alsdan slecbts bevoegd zijn om te beslissen over bet bestaan en de boegrootbeid van de betwiste scbuldvordering docb zou de recbtbank van koopbandel uitsluitend bevoegd blijven om uitspraak te doen over bet voorrecbt
(Arbb. Luik, 1 december 1983, J. T. T., 1984, 244; Arbb. Luik, 15 januari
1988, Rev. Liege, 1988, 608, afkeurende noot Caeymaex, J., ,La competence d'attribution en matiere de reconnaissance du privilege"; Arrondrb.
Brussel, 4 juli 1977, J.T.T., 1977, 357, adv. O.M.; Arrondrb. Brussel,
18 december 1978, B.R.H., 1979, 22; Arbrb. Namen, 7 maart 1979, Rev.
Reg. Dr., 1979, 852, noot Davreux, F.; - cf., in dezelfde zin, Antwerpen,
22 november 1984, R. W., 1985-86,47, noot, en in tegengesteldezin, Arbrb.
Namen, 5 februari 1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 851). Volgens een derde,
door bet Hof van Cassatie afgekeurd, stand punt tenslotte zou, wanneer de
betwiste bevoorrecbte scbuldvordering tot de volstrekte bevoegdbeid van
een andere recbtbank beboort docb bet bestaan van de overeenkomst
waarop zij stoelt (met name een arbeidsovereenkomst) eveneens wordt
ontkend, de recbtbank van koopbandel bevoegd blijven om uitspraak te
doen over bet bestaan van die overeenkomst zowel als over bet ingeroepen
voorrecbt omdat, alvorens over de aangegeven bevoorrecbte scbuldvorde-
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ring te kunnen oordelen, noodzakelijkerwijs eerst over het bestaan van de
overeenkomst moet worden beslist (Brussel, 21 april 1983, T.B.H., 1985,
458, afkeurende noot Kohl, A.; Brussel, 11 september 1984, T.B.H., 1985,
34, noot, Rev. Prat. Soc., 1985, 161 en J.T., 1985, 110, vern. Cass.,
19 december 1985, A.C., 1985-86, 589, Bull. en Pas., 1986, I, 511, concl.
Proc. Gen. Krings, E., T.B.H., 1986, 197, J.T., 1986, 281, concl. Proc.
Gen. Krings, E., noot Kohl, A. en R. W., 1986-87, 279).
Behoort de aangegeven schuldvordering waarvan het bestaan noch de
hoegrootheid doch aileen de bevoorrechte aard wordt betwist, tot de
volstrekte bevoegdheid van een andere rechtbank, dan zou de rechtbank van
koophandel krachtens artikel 547 Faill. W. bevoegd zijn om uitspraak te
doen over het voorrecht (Cass., 25 juni 1982, A.C., 1981-82, 1362, Bull.
en Pas., 1982, I, 1268 enR. W., 1982-83, 2703, bij welk arrest de voorziening
tegen een arrest van het hof van beroep te Gent van 7 mei 1981, J. T. T.,
1981,223, nootSwennen, R. en Pas., 1981, II, 113, wordt verworpen; Luik,
29 maart 1990, T.B.H., 1990, 994; Arrondrb. Tongeren, 13 januari 1982,
B.R.H., 1982,507, noot Y.D.; Arrondrb. Charleroi, 21 februari 1989, Rev.
Reg. Dr., 1989, 332; Kh. Verviers, 22 november 1976, B.R.H., 1978, 659,
noot; cf. Cass., 19 maart 1987, A. C., 1986-87, 951, Bull. en Pas., 1987, I,
863, T.B.H., 1987, 418, noot, R. W., 1987-88, 394, J. T., 1987, 486 en Rev.
Reg. Dr., 1987, 278; - zie ook: vorig overzicht, nr. 51, I.e.; - cf.
Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2452). Dit standpunt overtuigt niet: moet artikel 547, tweede lid Faill.W. niet in verband met artikel 574, 2° Ger.W.
worden gelezen (vorig overzicht, nr. 51, /.c.; Laenens, J., , ,Kroniek van het
gerechtelijk recht (1982-1983)", nr. 16, R. W., 1983-84, (1461), 1466;- cf.
Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2135 in fine; Petit, J., o.c., nr. 185 in fine,
p. 126)? De voorkeur moet worden gegeven aan de opvatting dat, ongeacht
of de aangegeven schuldvordering zelf al dan niet betwist wordt, de rechter
die bevoegd is om kennis te nemen van die schuldvordering steeds bevoegd
blijft om uitspraak te doen over het betwiste voorrecht (Arbrb. Veurne,
5 maart 1984, R. W., 1983-84, 2788, noot en T.S.R., 1984, 443; Rb. Leuven,
21 februari 1989, T.B.B.R., 1990, 383; Petit, J., o.c., nr. 187, p. 130-131;
- cf., in dezelfde zin, Beslagr. Namen, 22 februari 1985, Jur. Liege, 1986,
276).
W ordt het bestaan en de hoegrootheid noch de bevoorrechte aard van de
aangegeven schuldvordering doch alleen, in geval van samenloop met een
ander voorrecht, de rang van het ingeroepen voorrecht betwist, dan is de
rechtbank van koophandel steeds bevoegd (Arrondrb. Tongeren, 28 januari 1981, aangehaald door Swennen, R., noot onder Brussel, 7 mei 1981,
J. T. T., 1981, 223; Kh. Brussel, 19 juni 1975 (gronden van dit vonnis), J. T.,
1975, 573, noot Kohl, A.; Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2452; Kohl, A., ,La
fin d'une controverse. La loi du 24 mars 1975 modifiant !'article 574, 2°
du Code judiciaire", vn. 7, J.T., 1975, (439), 440; Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1981,
nr. 128 in fine; Petit, J., o.c., nr. 187, p. 130;- zie ook: vorig overzicht,
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nr. 51 in fine, I.e.;- in dezelfde zin: Arrondrb. Oudenaarde, 17 mei 1972,
R. W., 1972-73, 1964, afkeurende noot Rens, J.-L.;- anders: Gent, 12 februari 1981, B.R.H., 1982, 298, afkeurende noot Petit, J.).

HOOFDSTUK II

VOORRECHTEN OP ALLE GOEDEREN
AFDELING

1

HET VOORRECHT VOOR DE GERECHTSKOSTEN
(art. 17, 19, 1" en 21 Hyp.W.)

63. BEGINSEL- Als door het voorrecht beschermde gerechtskosten worden
beschouwd, de kosten verschuldigd voor onder rechterlijk gezag verrichte
akten voor het behoud en de vereffening van het vermogen van de schuldenaar, in het belang van zijn schuldeisers; daaruit volgt dat het voorrecht
slechts kan worden ingeroepen voor de in het gemeenschappelijk belang van
aile - of van bepaalde - schuldeisers uitgegeven gerechtskosten, zulks ten
aanzien van, naargelang van het geval, aile dan wei aileen die bepaalde
schuldeisers en slaat, ofwel op aile goederen van de schuldenaar, ofwel,
wanneer zij slechts werden uitgegeven voor het behoud of de vereffening
van bepaalde zijner goederen, op die goederen aileen (art. 17, 19, 1° en 21
Hyp.W.;- zie: vorig overzicht, nr. 52, T.P.R., 1978, 1182, en de aangehaalde rechtspraak en rechtsleer;- adde: Engels, C., ,De rangregeling na
uitvoerend beslag en faillissement", nr. 38, T.P.R., 1983, (413), 433;
Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2456; Laurent, F., o.c., XXIX, nrs. 322 tot 324
en 345; Lepinois, F., o.c., II, nrs. 455 en 457; Martou, M., o.c., II, 1856,
nrs. 316 tot 318; Marty, G. en Raynaud, P., o.c., Ill, 1er volume, nrs. 126
en 127; R.P.D.B., Compl., VII, v 0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nrs. 880 en 888-889; Vincent, L., o.c., nr. 79, J.T., 1968, 758).
64.

ONDER RECHTERLIJK GEZAG VERRICHTE AKTEN. ERELOON VAN DE

Algemeen wordt aangenomen dat het ereloon van een advokaat niet als door het voorrecht beschermde gerechtskosten kan worden
beschouwd (zie: vorig overzicht, nr. 53, T.P.R., 1978, 1182, en de aangehaalde rechtsleer; - adde: Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2456 in fine).
In de besproken periode werd beslist dat een advocaat wiens client was
veroordeeld tot betaling van het hem verschuldigd ereloon geen aanspraak
op het voorrecht kan maken (Kh. Gent, 12 februari 1985, T.G.R., 1986,
66) en dat een advokaat die erin geslaagd was een belangrijke tegen een
nadien failliet verklaarde vennootschap van koophandel ingestelde vordering voor het grootste gedeelte te doen afwijzen het voorrecht voor zijn
ereloon en kantoorkosten noch voor de door hem op last van zijn cliente
uitgegeven gerechtskosten kan inroepen zulks omdat, wat die laatste kosten
ADVOKAAT-
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betreft, die werden vereffend door het door hem reeds ontvangen voorschot
(Kh. Hasselt, 1 december 1977, Limb. Rechtsl., 1981, 63; - cf. vorig
overzicht, nr. 58, T.P.R., 1978, 1185-1186). Het tevens door de advokaat
ingeroepen voorrecht voor tot het behoud van de zaak gemaakte kosten
werd hem eveneens geweigerd doch op dat punt werd het vonnis vernietigd
bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 10 maart 1981 (Limb.
Rechtsl., 1981, 61; zie daaromtrent infra, nr. 145).
65. IDEM. ERELOON VAN DE NOTARIS - De schuldvordering van een
notaris voor zijn kosten en ereloon voor het verlijden van de akte van
oprichting en van die van bewaargeving van het financieel plan van een
failliete handelsvennootschap wordt niet beschermd door het voorrecht
voor de gerechtskosten, zegt de rechtbank van koophandel te Namen,
omdat die schuldvordering geen betrekking heeft op kosten verschuldigd
voor onder rechterlijk gezag verrichte akten voor het behoud en de vereffening van het vermogen van de schuldenaar in het belang van zijn schuldeisers doch op buitengerechtelijke kosten die niet bevoorrecht zijn (Kh.
Namen, 18 maart 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 236). De kosten van buitengerechtelijke akten kunnen ook gerechtskosten in de zin van de besproken
wetsbepaling zijn (zie: vorig overzicht, nr. 54, I.e., en de aangehaalde
rechtsleer) doch bedoelde schuldvordering is in elk geval niet bevoorrecht
omdat zij betrekking heeft op kosten die geenszins tot voordeel van de
andere schuldeisers hebben gestrekt (zie: tweede overzicht, nr. 17, T.P.R.,
1971, 124).
In het reeds boven onder nummer 40 besproken vonnis van de rechtbank
van koophandel te Brussel van 10 maart 1987 werd de notaris tevens het
voorrecht voor de gerechtskosten ontzegd omdat zijn schuldvordering geen
betrekking had op een onder rechterlijk gezag verrichte akte en zijn aanvoering dat de door hem opgemaakte akte vereist was om in het raam van de
vereffening van het faillissement te kunnen verkopen zodat, indien zij al had
ontbroken, zij toch had moeten worden verleden, niet ten gevolge had dat
zij met dergelijke onder rechterlijk gezag verrichte akte zou kunnen worden
gelijkgesteld (cf. infra, nr. 68).
66. IDEM. LOON VAN DE VEREFFENAAR- Het aan de vereffenaar van een
handelsvennootschap die in der minne, buiten welke gerechtelijke roeping
ook, werd benoemd, verschuldigde loon wordt niet beschermd door het
voorrecht voor de gerechtskosten, zegt het hof van beroep te Luik (6 maart
1985, gecit. onder nr. 45), de aan een dito benoemde vereffenaar van een
vereniging zonder winstoogmerk verschuldigde kosten en ereloon ,zijn
schulden van de vereffening en zij worden v66r elke rangregeling opgenomen", zegt daarentegen de burgerlijke rechtbank te Brugge (19 december
1988, R. W., 1989-90, 1265 en Rev. Liege, 1992, 460; - zie daaromtrent:
eerste overzicht, nrs. 15 en 16, T.P.R., 1967, 113-114 en Vincent, L., o.c.,
nr. 79 in fine, J.T., 1968, 758).
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67. IN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELANG VAN DE SCHULDEISERS UITGEGEVEN KOSTEN. DOOR EEN SCHULDEISER IN ZIJN UITSLUITEND BELANG GEDANE KOSTEN - Een schuldeiser kan zich niet op het voorrecht beroepen voor
louter in zijn eigen belang uitgegeven gerechtskosten, evenmin als hij, in de
onderstelling dat zijn schuldvordering zelf door een voorrecht wordt beschermd, dit laatste voorrecht voor die kosten zou kunnen inroepen (zie:
vorig overzicht, nr. 55, T.P.R., 1978, 1183-1184).

Bij toepassing van die beginselen werd in de besproken periode beslist dat
de door een syndicus van een appartementsgebouw uitgegeven gerechtskosten om van een medeeigenaar, op wiens appartement beslag was gelegd door
een andere schuldeiser, betaling van diens bijdrage in de lasten van de
medeeigendom te bekomen, ten aanzien van die beslaglegger niet bevoorrecht zijn omdat ze uitsluitend in het belang van de medeeigendom werden
gemaakt (Beslagr. Brussel, 24 november 1983, Rev. Not. B., 1984, 557,
noot J.D.V., Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23128 en samengevat in
T. Not., 1984, 334, noot J.D.V.), dat de gerechtskosten van een bevoorrechte werknemer die in proces ligt met de curator in het faillissement van
zijn werkgeefster niet door het voorrecht voor de gerechtskosten worden
beschermd (Kh. Luik, 1 juni 1982, gecit. onder nrs. 44 en 56; Kh. Luik,
13 oktober 1987, gecit. onder nr. 44) evenmin als die van een bevoorrechte
werknemer die na haar invereffeningstelling geprocedeerd heeft tegen zijn
werkgeefster (Luik, 4 juni 1986, gecit. onder nrs. 42 en 60), dat de door een
bevoorrechte verhuurster gedragen kosten om veroordeling te bekomen van
haar nadien failliet verklaarde huurder tot betaling van achterstallige huurgelden, wederverhuringsvergoeding en vergoeding voor huurschade in de
chirographaire boedel moeten worden opgenomen (Luik, 23 december
1987, Rev. Liege, 1988, 379, noot Caeymaex, J., ,Les frais de justice
exposes par le bailleur' '), dat de door een bevoorrechte onbetaalde verkoper
uitgegeven gerechtskosten in een rechtspleging strekkende tot veroordeling
van de koper tot betaling van de prijs van een roerend goed niet door dat
voorrecht worden gewaarborgd (Luik, 4 oktober 1984, Jur. Liege, 1985, 1;
Kh. Hasselt, 27 januari 1977, Limb. Rechtsl., 1977, 58) evenmin trouwens
als die van een rechtspleging tot regeling van de zwarigheden ingevolge een
door die verkoper gevoerde tegenspraak m.b.t. de rangregeling (Luik,
4 oktober 1984, /.c.) en dat de door een advocaat gedragen gerechtskosten
om veroordelirig van zijn client tot betaling van hem verschuldigd ereloon
te bekomen niet bevoorrecht zijn (Kh. Gent, 12 februari 1985, gecit. onder
nr. 64).
Het arrest van het hof van beroep (Brussel, 12 januari 1984) dat het
voorrecht voor diens honoraria toekent aan een curator in een onbeheerde
nalatenschap ten aanzien van een hypothecaire schuldeiser die de procedure
van uitvoerend beslag op een onroerend goed van die nalatenschap heeft
gevoerd op grond van de considerans dat die curator ,aile verrichtingen
voor de tegeldemaking van het onroerend goed heeft gevolgd en toezicht
heeft gehouden op de regelmatigheid ervan, zodat hij aan die tegeldemaking
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een wettig karakter heeft gegeven'', moet worden vernietigd omdat het
,niet aantoont in welk opzicht die handelingen in het belang van eiseres,
hypothecaire schuldeiser, zijn verricht en derhalve zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt" (Cass., 10 oktober 1985, A.C., 1985-86, 166, Bull. en
Pas., 1986, I, 144 en R. W., 1985-86, 2000). In een identiek geval werd, met
verwijzing naar dat cassatiearrest, het voorrecht aan een dito curator
geweigerd omdat diens louter passieve tussenkomst tot generlei voordeel
van de hypothecaire schuldeiser had gestrekt (Beslagr. Brussel, 8 december
1986, Rev. Not. B., 1987,607, noot Ledoux, J.-L. enRec. Gen. Enr. Not.,
1988, nr. 23657).
Een beslagene die, nadat een ingeschreven schuldeiser beslag op zijn appartement had gelegd, overeenkomstig het eerste lid van artikel 1572 Ger.W.
als gerechtelijk sekwester in het bezit van dat appartement is gebleven,
verzuimt zijn bijdrage in de lasten van de medeeigendom te betalen; ten
onrechte wordt geargumenteerd dat, vermits krachtens de artikelen 1947 en
1963, tweede lid B.W. de kosten gemaakt voor het behoud van de in
bewaring gegeven zaak de gerechtelijke bewaarder moeten worden vergoed,
de schuldvordering van de gemeenschap van eigenaars van het appartementsgebouw op de beslagene op grond van artikel 17 Hyp. W. bevoorrecht
zou zijn ten aanzien van de ingeschreven schuldeiser omdat, zegt de beslagrechter te Antwerpen, de medeeigenaars die verplicht zijn geweest de
bijdrage van de beslagene te betalen niet meer rechten kunnen doen gelden
dan die beslagene zelf en niemand zou aanvaarden dat laatstgenoemde,
moest hij zijn bijdrage hebben betaald, die als bevoorrechte gerechtskosten
,in de rangregeling zou indienen" (Beslagr. Antwerpen, 13 juni 1985, T.
Not., 1986,258, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, nr. 23416, noot en samengevat
in Rev. Not. B., 1987, 288; De Vroe, J., ,Medeeigendom in appartementsgebouw. Waarheen met de achterstand van de insolvabele medeeigenaar?'',
nr. 2, T. Not., 1984, (209), 211;- cf. De Page, H. en Dekkers, R., o.c.,
VII, nr. 40 alsmede Engels, C., o.c., nr. 231;- cf. tevens infra, nr. 69).
Volgens de rechtbank van koophandel te Namen worden, met en benevens
de kosten van het beslagexploot waarbij bewarend beslag werd gelegd, die
welke geleid hebben tot of bewarend dan wel uitvoerend beslag en tot,
eventueel, de verkoping en de verdeling, door het voorrecht beschermd
zodat de kosten van de beslaglegger, zoals die werden vereffend in het
vonnis over de zaak zelf, die van de uitgifte van dat vonnis, die van de
betekening ervan waardoor het bewarend beslag in uitvoerend beslag werd
omgezet en die van het bevel aan de schuldenaar ook bevoorrecht zijn ten
aanzien van diens failliete boedel; de nadien door die schuldeiser uitgegeven
kosten hebben niet tot de verkoping van de in beslag genomen goederen
geleid en zijn daarom niet bevoorrecht terwijl, wat de door hem op grond
van de veroordelende beslissing betaalde registratierechten betreft, het
volstaan zou hebben een provisioned vonnis te doen uitspreken voor een
bedrag gelijk aan de waarde van de in beslag genomen goederen om het
beoogde resultaat te bereiken zodat die rechten slechts bevoorrecht zijn naar
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verhouding van die waarde (Kh. Namen, 29 april1982, Rev. Reg. Dr., 1982,
320 en Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22884). Die zienswijze druist in tegen
de, o.i. juiste, meerderheidsopvatting dat alleen kosten die de gemeenschappelijke schuldeisers een uitgave hebben bespaard, in hun belang zijn gemaakt (zie daaromtrent: eerste overzicht, nr. 15 in fine, T.P.R., 1967, 114,
tweede overzicht, nr. 16, T.P.R., 1971, 123-124 en vorig overzicht, nr. 55
in fine, l.c.).
Overeenkomstig die meerderheidsopvatting werd beslist dat de kosten van
de rechtspleging strekkende tot veroordeling van de schuldenaar (rolrecht,
rechtsplegingsvergoeding, registratierechten, uitgifte en betekening van het
vonnis, bevel) niet bevoorrecht zijn (Kh. Oudenaarde, 11 september 1986,
R. W., 1986-87, 2727; - cf. Antwerpen, 16 april 1985, Limb. Rechtsl.,
1985, 258, noot Coomans, C., in welk arrest wordt gezegd dat ,de kosten
van de dagvaarding, het vonnis en de beteke:t:J.ing" niet bevoorrecht zijn),
beschouwde de rechtbank van koophandel te Luik alleen de kosten van het
beslagexploot waarbij bewarend beslag was gelegd als bevoorrecht, niet de
latere kosten van bevel en van betekening van plaats, dag en uur van de
verkoop aan de schuldenaar en van de bij exploot vastgestelde aanslag van
de aanplakbiljetten omdat die kosten geen effect hadden gesorteerd en
daarom niet tot voordeel van de failliete boedel hadden gestrekt (Kh. Luik,
22 november 1977, Jur. Liege, 1977-78, 119;- cf. Kh. Luik, 13 december
1988, T,B.H., 1989, 812, in welk vonnis wordt gezegd dat niet aileen de
kosten van het beslagexploot waarbij uitvoerend beslag op roerend goed
was gelegd maar ook die van het voorafgaand bevel aan de schuldenaar en
van de bij exploot vastgestelde aanslag van de aanplakbiljetten alsmede een
aan de verhuizer betaalde vergoeding bevoorrecht zijn hoewel de faillietverklaring van de schuldenaar de verkoop van de in beslag genomen voorwerpen had belet) en oordeelde het hof van beroep te Brussel dat de kosten van
de rechtspleging strekkende tot veroordeling van de schuldenaar (dagvaarding, rechtsplegingsvergoeding, uitgifte en betekening van het vonnis met
bevel) niet, die van het beslagexploot waarbij uitvoerend beslag op roerend
goed was gelegd wei en zulks uiteraard alleen op de waarde van de in beslag
genomen goederen en ten slotte die van de bij exploot vastgestelde aanslag
van de aanplakbiljetten ,in regel evenmin" bevoorrecht zijn (Brussel,
22 juni 1989, R. W., 1989-90, 1193 en T.B.H., 1990, 974). Gerechtskosten
zijn immers slechts bevoorrecht in zoverre zij nut blijven afwerpen voor de
gemeenschappelijke schuldeisers (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII,
nrs. 37 en 38;- cf. Ledoux, J.-L., o.c., nr. 37 in fine, J.T., 1981, 320).
D!! kosten van een beslag onder derden dat mede tot voordeel van de andere
schuldeisers heeft gestrekt, zijn bevoorrecht (Beslagr. Brussel, 27 januari
1986, gecit. onder nr. 46) evenals die van een uitvoerend beslag op roerend
goed waardoor de beslagene die enkele dagen nadien failliet werd verklaard,
zijn goederen niet meer heeft kunnen vervreemden (Kh. Gent, 12 februari
1985, l.c.).
De kosten van een beslag hebben geen voordeel voor de failliete boedel
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opgeleverd en zijn daarom niet bevoorrecht wanneer het beslag wordt
gelegd op goederen die reeds het voorwerp van andere beslagen zijn (Antwerpen, 25 oktober 1976, B.R.H., 1977, 287; Kh. Oudenaarde, 11 september 1986, I.e.; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 37 en vn. 3 op
p. 42;- zie: tweede overzicht, nr. 16, /.c.) of wanneer het bewarend beslag
ten aanzien van die boedel geen gevolg heeft gehad omdat de geldigheidsduur ervan, bij gebreke van vernieuwing, reeds v66r het vonnis van faillietverklaring verstreken was (Kh. Hasselt, 27 januari 1977, /.c.).
Na pandbeslag wordt door een andere schuldeiser uitvoerend beslag op
dezelfde goederen gelegd doch bij vergelijking van beide beslagexploten
blijkt dat in het laatste ervan tevens enkele inbeslaggenomen voorwerpen
van geringe waarde worden beschreven die niet waren opgetekend in het
eerste exploot; zowel de kosten van het voorafgaand bevel aan de schuldenaar als die van het beslag en de verdere tenuitvoerlegging zijn bevoorrecht,
zegt het hof van beroep te Antwerpen, omdat door die kosten ,alleszins
die voorwerpen bewaard zijn gebleven in het voordeel van alle schuldeisers
en het geen belang heeft of die gerechtskosten al dan niet in evenredigheid
staan tot de waarde van de goederen die nog niet in het pandbeslag waren
begrepen" (Antwerpen, 16 april1985, /.c.). De kosten van het bevel waren
o.i. hoegenaamd niet en die van het beslagexploot slechts bevoorrecht ten
belope van de opbrengst van de goederen die niet reeds waren beschreven
in het exploot van pandbeslag (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII,
nr. 37, litt. a in fine).
Op verzoek van drie onderscheiden schuldeisers en telkens op precies
dezelfde datum wordt driemaal uitvoerend beslag op dezelfde goederen en
worden keer op keer driemaal verscheidene beslagen onder derden op
telkenmale dezelfde bedragen gelegd: slechts de kosten van een rechtspleging tot tenuitvoerlegging, te verdelen onder de drie schuldeisers, zijn
bevoorrecht, zegt het hof van beroep te Luik oordeelkundig in zijn arrest
van 10 maart 1986 (fur. Liege, 1986, 373, noot Caeymaex, J.).
De curator in een faillissement verkoopt met een voorrecht bezwaarde
roerende goederen waarop voordien door de bevoorrechte schuldeiser uitvoerend beslag was gelegd. Het recht van voorrang van die schuldeiser
wordt overgedragen op de verwezenlijkte verkoopprijs (zie daaromtrent:
vorig overzicht, nr. 76, T.P.R., 1978, 1194) doch het besproken voorrecht
voor de door hem uitgegeven kosten van beslagexploten wordt geweigerd
omdat die alleen in zijn belang en niet in dat van alle schuldeisers werden
gemaakt (Luik, 31 januari 1978, fur. Liege, 1977-78, 257).
68. IDEM. ERELOON VAN DE NOTARIS- Notariskosten zijn gerechtskosten
in de mate dat de tussenkomst van de notaris wettelijk vereist is doch zijn
slechts bevoorrecht ten aanzien van de schuldeisers in de boedel van de
failliete schuldenaar in zoverre die kosten in hun belang zijn, zegt de
rechtbank van koophandel te Hasselt, zodat die van de in het voordeel van
een bepaalde schuldeiser verleden hypotheekakte, die van de verkoopakte
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van een onroerend goed waardoor dat goed uit de boedel verdwenen is en
die van akten van opheffing niet beschermd worden door het besproken
voorrecht vermits zij geenszins tot voordeel van de boedel hebben gestrekt
(Kh. Hasselt, 18 oktober 1979, Limb. Rechtsl., 1979, 199; R.P.D.B.,
Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 884bis; - cf.
vorig overzicht, nr. 54, T.P.R., 1978, 1183).
69. IDEM. ERELOON VAN DE DESKUNDIGE- In het raam van een door de
eigenares tegen de huurder van haar onroerend goed - welk goed onderwijl
door een hypothecaire schuldeiser in beslag wordt genomen - ingestelde
vordering wordt bij vonnis een deskundige benoemd. Diens staat van
ereloon en kosten wordt bij een ten opzichte van zowel de eigenares als de
huurder uitvoerbaar verklaard vonnis begroot. De schuldvordering van die
deskundige voor zowel zijn staat als door hem uitgegeven gerechtskosten
om betaling ervan te bekomen is ten aanzien van aile schuldeisers bevoorrecht op de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed, zegt de
beslagrechter te Brussel, want krachtens artikel1576 Ger.W. worden huurgelden vanaf het beslagexploot voor onroerend gehouden, zijn de betalingen
ervan aan de beslagene, wanneer geen verzet is gedaan, geldig en is deze als
gerechtelijk sekwester gehouden rekening van de ontvangen sommen te
doen zodat bedoelde door de eigenares begonnen rechtspleging - welke
rechtspleging en derhalve tevens de benoeming van de deskundige in het
belang was van aile schuldeisers, zelfs indien de huurder later onvermogend
zou blijken te zijn - bij gebreke van verzet door de schuldeisers werd
voortgezet, zoniet begonnen, in haar hoedanigheid van gerechtelijk sekwester (Beslagr. Brussel, 21 februari 1983, J. T., 1983, 689; - cf. De Vroe, J.,
o.c., nr. 2, T. Not., 1984, 210-211). De door die deskundige uitgegeven
gerechtskosten om betaling van zijn staat te bekomen werden duidelijk
}outer in zijn eigen belang gemaakt; hoe kunnen die kosten dan bevoorrecht
zijn (supra, nr. 67)?
70. IDEM. ERELOON EN KOSTEN VAN DE CURATOR IN EEN FAILLISSEMENT
- Krachtens de artikelen 561, eerste lid en 480, tweede lid Faiil.W. worden
de kosten en uitgaven in verband met het beheer van het faillissement van
het onder de schuldeisers te verdelen bedrag van het roerend aktief van de
gefailleerde afgetrokken en wordt het bedrag van het aan de curator
verschuldigde ereloon bovenaan de lijst der schuldeisers op de verdelingsstaat gesteld: die wetsbepalingen alsmede de artikelen 17 en 19 Hyp. W. Iaten
niet toe een evenredig deel van het ereloon van de curator bij vergelijkende
waardering te verdelen onder de schuldeisers wier vorderingen beschermd
worden door algemene voorrechten op roerende goederen (Antwerpen,
4 november 1986, Bull. Bel., 1987, 2107 en T. Not., 1988, 88).
De curator die een met hypotheek bezwaard onroerend goed verkoopt, kan
ten aanzien van de hypothecaire schuldeiser het voorrecht voor de gerechtskosten voor zijn ereloon en kosten m.b.t. die verkoop inroepen in de mate
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dat zijn handelingen in het belang van die schuldeiser zijn verricht (zie: vorig
overzicht, nr. 56, T.P.R., 1978, 1185 alsmede de aangehaalde rechtsleer;
- adde: Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., nr. 16, R.C.J.B., 1979, 323; -,
o.c., nr. 23, R.C.J.B., 1984, 456; Engels, C., o.c., nrs. 39 tot 42, T.P.R.,
1983, 434-436; Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2534; Jaspar, J.-L., ,Du 'concours' du curateur et du creancier hypothecaire premier inscrit -A propos
de !'article 564 de la loi sur les faillites", B.R.H., 1977, (99), 100-101;
Ledoux, J.-L., , Curateur et creancier saisissant: la guerre des procedures
n'aura plus lieu?", Rev. Not. B., 1984, (574), 581-583; - cf. tevens, wat
de problemen van berekening van dat ereloon en die kosten en van rangregeling betreft, Parijs, R. en Van Buggenhout, C., ,Over de Verkoop van de
Onroerende Goederen toebehorende aan de gefailleerde", B.R.H., 1981,
(386), 396-400).
Dit beginsel werd in de besproken periode herhaaldelijk bevestigd (Antwerpen, 1 februari 1983, T.B.H., 1984, 119; Gent, 24 juni 1983, T. Not., 1983,
301, noot C.D.B., T.B.H., 1984, 137, noot Van Buggenhout, C. en Rec.
Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23013, noot; Kh. Charleroi, 28 juni 1978,
B.R.H., 1979, 472, noot; Kh. Namen, 21 juni 1979, samengevat in Rev.
Reg. Dr., 1979, 1016; Beslagr. Dinant, 27 februari 1981, B.R.H., 1982,230,
noot en Rev. Reg. Dr., 1981, 234; Kh. Namen, 14 oktober 1982, Jur. Liege,
1983, 19; Kh. Brussel, 6 december 1983, R. W., 1984-85, 1048 en Rec. Gen.
Enr. Not., 1985, nr. 23205, noot; Kh. Brussel, 2 mei 1984 (gronden van dit
vonnis), T.B.H., 1984, 648; Kh. Oudenaarde, 17 mei 1984 (gronden van dit
vonnis), R. W., 1984-85, 2224, T.B.H., 1985, 66, noot en Rec. Gen. Enr.
Not., 1986, nr. 23311; Beslagr. Namen, 27 september 1985, Jur. Liege,
1986, 276; Kh. Antwerpen, 22 mei 1986, T.B.H., 1988, 650, noot Van
Buggenhout, C.; Kh. Charleroi, 20 december 1988, T.B.H., 1989, 815 en
J. T., 1989, 256; Kh. Gent, 29 juni 1989, T.B.H., 1990, 874). Bij toepassing
ervan weigerde het hofvan beroep te Brussel het voorrecht aan een curatrice
omdat de spoed waarmee zij, ondanks het protest van de hypothecaire
schuldeiser, het onroerend goed verkocht tot gevolg had dat de bekomen
prijs ver beneden zowel de verkoopswaarde als de hypothecaire schuldvordering lag zodat haar tussenkomst hoegenaamd niet in het belang van die
schuldeiser was geweest (Brussel, 13 maart 1985, Rev. Not. B., 1985, 318).
De curatoren die een met hypotheek bezwaard onroerend goed tegen brand
lieten verzekeren en wier tussenkomst in een door de hypothecaire schuldeiseres gevoerde procedure van uitvoerend beslag op dat goed beperkt bleef
tot hun aanwezigheid op de dag van de verkoop ervan, kunnen het voorrecht
slechts laten gelden voor het gedeelte van hun ereloon dat betrekking heeft
op de onderhandelingen die geleid hebben tot het afsluiten van de verzekering vermits die wei doch hun aanwezigheid bij de verkoping niet in het
belang van de hypothecaire schuldeiseres was (Gent, 23 mei 1986, Pas.,
1986, II, 131, T.B.H., 1988, 465 enRec. Gen. Enr. Not., 1989, nr. 23696).
Een door de curator in het faillissement van de schuldeiser in beslag
genomen onroerend goed wordt een drietal weken na de faillietverklaring
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van de schuldenaar verkocht: die faillietverklaring heeft geen enkele invloed
meer kunnen hebben op het verdere verloop van de uitvoering op het reeds
ervoor in beslag genomen onroerend goed zodat de curator in het faillissement van de schuldenaar niet vermag het voorrecht voor zijn ereloon en
kosten m.b.t. die verkoop te Iaten gelden vermits zijn tussenkomst niet aile
schuldeisers heeft gebaat, zegt de beslagrechter te Brussel (31 januari 1989,
R. W., 1989-90, 58).
De curator die in het belang van de onbetaalde verhuurder de meubelen
waarmee het verhuurd onroerend goed is toegerust verkoopt, kan ten
aanzien van die schuldeiser het voorrecht voor zijn ereloon en kosten m. b. t.
die verkoop inroepen (Kh. Mons, 16 maart 1981, B.R.H., 1982, 231, noot;
Kh. Verviers, 16 juni 1988, Rev. Liege, 1988, 1121;- zie tevens: vorig
overzicht, nrs. 56 in fine en 76, T.P.R., 1978, 1185 en 1194). Met verwijzing
naar eerstgenoemd vonnis werd tevens beslist dat de curator ten aanzien van
de op grond van artikel 20, 4° Hyp.W. bevoorrechte schuldeiser het voorrecht voor een gedeelte van zijn ereloon en kosten kan laten gelden wanneer
hij mede voor de belangen van die schuldeiser is opgekomen (Kh. Charleroi,
21 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 293). De curator die een met het door
artikel 20, 5° Hyp.W. ingestelde voorrecht bezwaard roerend goed verkoopt, kan ten aanzien van de bevoorrechte schuldeiser het voorrecht voor
zijn ereloon en kosten betrekkelijk die verkoop inroepen (Kh. Namen,
25 mei 1989, Rev. Liege, 1989, 1177).
De curator die in opdracht van de pandhoudende schuldeiser een handelszaak te gelde heeft gemaakt, vermag het hem daarvoor verschuldigde
ereloon op de opbrengst toe te rekenen (Luik, 6 januari 1986, Jur. Liege,
1986, 93).
De curator die in het belang van aile schuldeisers een in pand gegeven
handelszaak in haar geheel heeft verkocht, vermag ten aanzien van zowel
de pandhoudende schuldeisers als de onbetaalde verhuurder het voorrecht
in te roepen en zijn ereloon en kosten op het gehele actief bij evenredige
verdeling toe te rekenen, zegt de rechtbank van koophandel te Brussel in
haar vonnis van 16 december 1986 (Rev. Reg. Dr., 1987, 168) met welke
wijze van verdeling de rechtbank van koophandel te Verviers niet instemt:
het ereloon en de kosten van de curator voor diens tussenkomst bij de
verkoop van een onroerend goed en een handelszaak moeten niet onder de
ingeschreven schuldeisers worden verdeeld naar verhouding van de door hen
ontvangen bedragen maar moeten worden afgetrokken van de bekomen
prijs (Kh. Verviers, 27 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 127) en dezelfde
oplossing geldt wanneer de curator een aan twee opeenvolgende schuldeisers
in pand gegeven handelszaak heeft verkocht (Kh. Verviers, 22 juni 1989,
Rev. Liege, 1989, 1180, noot Caeyrnaex, J., ,Concours entre le curateur
et les creanciers privilegies speciaux"). Het hof van beroep te Antwerpen
zijnerzijds was van oordeel ,dat, door de staat van onkosten en ereloon van
de curator bij voorrang af te nemen van het te verdelen actief, aile schuldeisers in abstracto bijdragen tot de beheerskosten in ruime zin ook indien deze
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afneming de uitkering van de laatste in rang zijnde bevoorrechte schuldeiser
zou beletten" doch tegen zijn arrest (19 december 1989) werd cassatie
uitgesproken omdat, , wanneer de curator een goed heeft verkocht waarop
een voorrecht of een hypotheek betrekking heeft, dan krachtens de artikelen
17 en 21 van de Hypotheekwet de kosten en de honoraria van de curator
die door de tegeldemaking noodzakelijk zijn gemaakt, eerst van de opbrengst van die tegeldemaking moeten worden afgenomen" en ,het strijdig
is met de vermelde artikelen 17 en 21 en met de aard van het bijzondere
voorrecht en van de hypotheek, alle algemene kosten en honoraria van de
curator aan te rekenen op de hele opbrengst van de tegeldemaking van alle
activa, met inbegrip van de goederen waarop een bijzonder voorrecht of een
hypotheek rust" (Cass., 13 september 1991, R. W., 1991-92, 581 en Rev.
Liege, 1992, 454).
71.

IDEM. ERELOON EN KOSTEN VAN DE COMMISSARIS IN EEN GERECHTE-

LIJK AKKOORD- Krachtens

artikel 33, eerste lid Besluit op het Gerechtelijk
Akkoord wordt het ereloon van de commissaris bij voorrecht afgehouden
van de onder de schuldeisers te verdelen sommen (zie: vorig overzicht,
nr. 57, T.P.R., 1978, 1185).
Ret ereloon en de kosten van die commissaris worden diensvolgens niet
gedragen door de schuldenaar maar komen ten laste van de schuldeisers
(Kh. Gent, 9 mei 1989, T.B.H., 1990, 872; VanRyn, J. enHeenen, J., o.c.,
IV, nr. 2964 in fine).
72.

IDEM. DOOR DE ADVOKAAT VAN DE SCHULDENAAR UITGEGEVEN GE-

Doorgaans wordt verkondigd dat lasthebbers van de
schuldenaar niet door het voorrecht worden beschermd doch daartegen
wordt- terecht o.i. - aangevoerd dat die lasthebbers, als gevolg van de
door hen voorgeschoten gerechtskosten, schuldeisers zijn ten opzichte van
hun lastgever zodat de bescherming van het voorrecht hen moet worden
toegekend wanneer die kosten in het gemeenschappelijk belang van de
schuldeisers zijn uitgegeven (zie: vorig overzicht, nr. 58, T.P.R., 1978,
1185-1186, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak).
In de besproken periode werd beslist dat de advocaat van een nadien failliet
verklaarde vennootschap van koophandel zich op het voorrecht kan beroepen voor door hem op last van zijn kliente voorgeschoten gerechtskosten
die in het gemeenschappelijk belang van de schuldeisers waren uitgegeven
(Kh. Luik, 20 november 1990, T.B.H., 1991, 740, noot Verheyden, A.).
RECHTSKOSTEN -
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AFDELING 2
HET VOORRECHT VAN DE ADVOCAAT VOOR DE STRAFRECHTELIJKE
VERDEDIGING VAN DE VEROORDEELDE
(Wet 5-15 september 1807)

73. VERDEDIGING VAN DE VEROORDEELDE- Krachtens de artikelen 2, 2°
en 4, 5° van de wet van 5-15 september 1807 wordt het ereloon van de
advocaat voor de strafrechtelijke verdediging van de veroordeelde beschermd door een voorrecht op aile goederen van zijn klient. Bij vrijspraak
is er derhalve geen voorrecht (Cass., 13 april1905, Pas., 1905, I, 190, concl.
Adv. Gen. Terlinden; Rb. Luik, 9 februari 1904, Pas., 1904, III, 122enJur.
Liege, 1904, 94, noot; Rb. Hasselt, 20 juni 1917, Pas., 1918, III, 44; Delva,
W., o.e., p. 63; Derycke, R., Voorreehten, in A.P.R., nr. 23; Fredericq,
L., o.e., IV, nr. 2473; Kluyskens, A., o.e., VI, nr. 58, litt. b; R.P.D.B.,
Campi., VI, v0 Avoeat, nr. 413 en VII, V0 Hypotheques et privileges
immobi!iers, nrs. 861, 1157 en 1158;- anders: De Page, H. en Dekkers,
R., o.e., VII, nr. 56), welke onlogica slechts historisch kan worden verklaard: ten tijde van de afkondiging van de besproken wet maakte het
honorarium van de advocaat nog deel uit van de gerechtskosten in strafzaken en werd het voorgeschoten door de Staat; bij vrijspraak komen de
kosten ten Iaste van de Staat zodat er bij gebreke van schuldvordering in
geen voorrecht moest worden voorzien (men zie daaromtrent Lepinois, F.,
o.e., II, ri.r. 517).
74. VERVOLG. TOEPASSINGEN- De advocaat van een verdachte te wiens
voordele de opschorting van de uitspraak van de veroordeling werd gelast
vermag het besproken voorrecht in te roepen vermits immers die verdachte
bij toepassing van het tweede lid van artikel 6 Probatiewet in de kosten werd
veroordeeld, zegt de rechtbank van koophandel te Luik oordeelkundig in
haar vonnis van 13 november 1985 (Jur. Liege, 1986, 31, noot Caeymaex,
1., ,Honoraires de l'avocat et privileges").
De rechtbank van koophandel te Luik herinnert eraan dat het besproken
voorrecht krachtens de artikelen 2 en 4 van de wet van 5-15 september 1807
boven dat van de Staatskas voor de gerechtskosten in strafzaken gaat (Kh.
Luik, 12 juni 1979, Jur. Liege, 1979, 411; Kh. Luik, 13 november 1985, I.e.)
doch pas wordt uitgeoefend na die van de artikelen 19 en 20 Hyp.W. (Kh.
Luik, 12 juni 1979, I.e.).
75. VERDEDIGING NA FAILLISSEMENT- Doorgaans wordt aangenomen dat
het besproken voorrecht slechts kan worden ingeroepen voor honoraria
verschuldigd voor prestaties v66r de faillietverklaring van de veroordeelde
en niet voor die verschuldigd voor zijn verdediging na het faillissement,
zulks omdat de gefailleerde krachtens artikel444 Faill. W. uit het beheer van
zijn vermogen werd ontzet zodat de advokaat voor die honoraria over
generlei schuldvordering, bevoorrechte of niet bevoorrechte, t.o.v. de fail-
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liete boedel beschikt (zie daaromtrent: tweede overzicht, nr. 18, T.P.R.,
1971, 124-125, en de aangehaalde rechtspraak en rechtsleer, alsmede vorig
overzicht, nr. 61, T.P.R., 1978, 1186-1187;- adde: Delva, W., o.c., p. 63;
Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2473 in fine; R.P.D.B., Compl., VI, v 0 Avocat,
nr. 412; - cf. R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nr. 1159).
76. VERVOLG. TOEPASSINGEN- In strijd met de heersende mening besliste
de rechtbank van koophandel te Dinant dat het besproken voorrecht kan
worden ingeroepen voor honoraria verschuldigd voor zowel v66r als na de
faillietverklaring geleverde prestaties omdat het recht van de veroordeelde
zich te laten verdedigen door een door hemzelf gekozen advokaat te
essentieel en te primordiaal is om beperkt te worden door de faillietverklaring en de, als gevolg daarvan, tijdelijke onmogelijkheid die advokaat te
betalen (Kh. Dinant, 25 april 1978, Jur. Liege, 1979, 409). De rechtbank
van koophandel te Arion daarentegen was van oordeel, in overeenstemming
met die mening, dat alleen de honoraria die betrekking hebben op v66r de
faillietverklaring geleverde prestaties bevoorrecht zijn, doch kende desondanks het voorrecht toe voor honoraria aangerekend voor de amper 15
dagen na de faillietverklaring voor de strafrechter gevoerde verdediging
omdat het voorbereidend werk duidelijk volledig v66r die faillietverklaring
was gebeurd (Kh. Arion, 12 februari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 235).

HOOFDSTUK

III

ALGEMENE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN
AFDELING

1

HET VOORRECHT VOOR DE BEGRAFENISKOSTEN
(art. 19, 2" HyJ.l.W.)

77. BEGRAFENIS BESTELD EN BETAALD DOOR EEN VERWANT- De zoon die
zowel de begrafenis van zijn gefailleerde vader heeft besteld als de kosten
ervan heeft betaald en nadien de nalatenschap heeft verworpen, kan het
besproken voorrecht inroepen zonder zich te moeten beroepen op enigeriei
· indeplaatsstelling (Kh. Charleroi, 29 november 1988, Rev. Liege, 1989,
1500;- zie daaromtrent: tweede overzicht, nr. 19, T.P.R., 1971, 125; cf.,
wat betreft de verwant die enkel de begrafeniskosten heeft betaald, eerste
overzicht, nr. 17 in fine, T.P.R., 1967, 114-115). Uitgaven voor bloemen
ten laste van de nalatenschap behoren volgens het gebruik tot de door dat
voorrecht beschermde begrafeniskosten, wordt in hetzelfde vonnis gezegd
(cf. De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 71).
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AFDELING 2

BET VOORRECBT VAN DE WERKNEMER VOOR BET LOON EN DE
VERGOEDING WEGENS BEEINDIGING VAN DE DIENSTBETREKKING
(art. 19, 3"bis, eerste en tweede lid Byp.W.)

78. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. AFBAKENING- Overeenkomstig artikell9, 3°bis, eerste en tweede lid Hyp.W., zoals die wetsbepaling
werd gewijzigd door de wet van 13 januari 1977, worden- tot beloop van
300.000 fr. - het loon, zoals bepaald in artikel 2 Loonbeschermingswet,
van de in artikel 1 van die wet bedoelde werknemers en- zonder beperking
- de in het loon begrepen vergoedingen wegens beeindiging van hun
dienstbetrekking, i.a.w. de opzeggingsvergoeding, door het voorrecht beschermd. Dat voorrecht wordt herhaald in artikel 545 Faill.W., zoals
gewijzigd door artikel 50 Loonbeschermingswet.
79. IDEM. LOON EN OPZEGGINGSVERGOEDING- De werknemer kan zich
slechts voor het in zijn handen uit te betalen netto-loon op het besproken
voorrecht beroepen, zegt het hof van beroep te Gent, dat voorrecht beschermt het brutoloon, zegt daarentegen het hof van beroep te Brussel
(Gent, 21 februari 1990, R. W., 1990-91, 1065 en Rev. Liege, 1992, 457;
Brussel, 22 maart 1991, T.B.H., 1991, 734; - cf. Parijs, R. en Van
Buggenhout, C., ,Het voorrecht van dewerknemers (artikel 19, 3°bis): een
op hoi geslagen sociaal voorrecht", T.B.H., 1990, (820), 831-832 en 839).
De bij artikel1bis, § 7 Veiligheidswet-Werknemers bedoelde vergoeding die
toekomt aan de ontslagen en niet herplaatste werknemer die lid was van de
ondernemingsraad of van het veiligheidscomite, behoort bij de in het loon
begrepen vergoedingen die aan de in artikel 1 Loonbeschermingswet bedoelde werknemers verschuldigd zijn wegens beeindiging van hun dienstbetrekking en wordt dan ook door het besproken voorrecht beschermd (Cass.,
2 maart 1981,A.C., 1980-81,735, nootenBull. en Pas., 1981, I, 716, noot).
De aan bouwvakarbeiders toekomende verplaatsingskosten en mobiliteitspremie zijn loon in de zin van artikel 2 Loonbeschermingswet en derhalve
bevoorrecht (Arbrb. Gent, 27 april 1987, T.S.R., 1987, 369).
De door de artikelen 4 en 6 Sluitingswet 1966 bedoelde vergoeding wegens
ontslag bij sluiting van de onderneming moet als loon in de zin van artikel 2
Loonbeschermingswet worden aangemerkt (Cass., 13 oktober 1986, A.C.,
1986-87, 175, noot, Bull. en Pas., 1987, I, 163, noot, samengevat in R. W.,
1986-87, 1708, noot Boes, R., ,Sluitingsvergoeding en de schadeloosstelling
door het Sluitingsfonds" en in Soc. Kron., 1987, 135; concl. Adv. Gen.
Lenaerts bij Cass., 5 december 1977, A.C., 1978, (404), 405; Arbh. Luik,
20 april 1983, J. T. T., 1983, 321) zodat ze door het besproken voorrecht
wordt beschermd (Luik, 19 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 521, noot Caeymaex, J., welk arrest op een ander punt werd vernietigd bij cassatiearrest
van 19 maart 1987, gecit. onder nr. 62; Luik, 24 september 1986 (gronden
van dit arrest), Rev. Liege, 1987, 107, noot Caeymaex, J. en nogmaals Rev.
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Liege, 1987, 1332; Arbrb. Verviers, 14 juni 1978, f. T. T., 1979, 206; Kh.
Verviers, 5 april 1984, Rev. Reg. Dr., 1987, 50, noot Caeymaex, J.; Kh.
Mons, 23 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 53; Caeymaex, J., ,Le
fonds d'indemnisation, cn~ancier de l'employeur", nrs. 23 tot 25, in Chroniques de droit a /'usage du Palais, II, Gent, Story-Scientia, 1986, (283),
291-292; - anders: Gent, 26 september 1985, R. W., 1986-87, 668, noot
Crivits, R., ,De nieuwe voorrechten van het Sluitingsfonds en de werking
in de tijd van wetten die nieuwe voorrechten creeren" en Soc. Kron., 1986,
44, welk arrest op een ander punt werd vernietigd bij cassatiearrest van
17 juni 1987, A. C., 1986-87, 1429, Bull. en Pas., 1987, I, 1284, R. W.,
1987-88, 397, noot, T. Not., 1987, 447 en T.B.H., 1988, 449: zie infra,
nr. 101; Arbh. Luik, 4 maart 1986, fur. Liege, 1986, 266, noot J.H.; Gent,
26 maart 1986 (gronden van dit arrest), R. W., 1986-87, 1832, noot; Kh.
Luik, 14 september 1982 (gronden van dit vonnis), fur. ,Liege, 1983, 45,
nootP.F.; Kh. Luik, 28 november 1984, fur. Liege, 1985, 115, volgens welk
vonnis die vergoeding een door een der takken van de sociale zekerheid
toegekend voordeel zou zijn; Cloquet, A., o.c., nr. 2076).
De op grond van artikel 101 Arbeidsovereenkomstenwet (voorheen artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der
handelsvertegenwoordigers) gevorderde vergoeding wegens uitwinning is
bevoorrecht (Arbh. Gent, 10 maart 1975, T.S.R., 1975, 304; Arbh. Luik,
afdeling Neufchateau, 22 november 1978, gecit. onder nr. 62; Antwerpen,
15 oktober 1984, R. W., 1985-86, 677, noot Ryckx, D., ,Het bevoorrecht
karakter van de uitwinningsvergoeding" en f. T. T., 1985, 87; Kh. Brussel,
4 december 1984, T.B.H., 1985, 328; Kh. Oudenaarde, 30 mei 1985, R. W.,
1985-86, 2851). De vraag of bedoelde vergoeding loon is in de zin van
artikel 2 Loonbeschermingswet werd inderdaad bevestigend beantwoord
door het Hof van Cassatie (5 december 1977 (voltallige terechtz.), A.C.,
1978,403, concL Adv. Gen. Lenaerts, noot, Bull. en Pas., 1978, I, 387, noot
en T.S.R., 1978, 163, noot Archambeau, G.;- cf. vorig overzicht, nr. 63,
T.P.R., 1978, 1188).
De op grond van artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet wegens willekeurige
afdanking door werklieden gevorderde vergoeding is loon in de zin van
artikel 2 Loonbeschermingswet en diensvolgens bevoorrecht (Arbrb. Gent,
30 september 1985, gecit. onder nr. 56; Kh. Verviers, 6 september 1988,
Rev. Liege, 1988, 1509, noot J.C., bevest. Luik, 18 mei 1989, Rev. Liege,
1989, 1022).
De wegens willekeurige afdanking door bedienden gevorderde schadevergoeding is, volgens de ene mening, geen loon in de zin van artikel 2
Loonbeschermingswet en wordt dan ook niet door het besproken voorrecht
beschermd (Luik, 24 mei 1984, fur. Liege, 1984, 606; Kh. Luik, 14 september 1982, I.e.; Ledoux, J.-L., o.c., nr. 39, f.T., 1987, 305; cf. Caeymaex,
J., o.c., nr. 29, in Chroniques de droit a /'usage du Palais, II, 294 en
Zenner, A. en Janssens, L., ,Faillites et droit social", nr. 87, f. T. T., 1986,
(229 en 249), 256) en is, volgens een andere mening, welloon in de zin van
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die wetsbepaling en derhalve bevoorrecht (Kh. Brussel, 4 februari 1980,
B.R.H., 1980, 531, afkeurende noot C.V.B.; Kh. Charleroi, 22 oktober
1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 44, afkeurende noot Caeymaex, J. en Rev.
Liege, 1987, 819, goedkeurende noot Parmentier, C.).
Een arbeidsovereenkomst voor bedienden wordt bij overeenkomst beeindigd; bij die overeenkomst wordt door de werkgever aan zijn werknemer
tevens een aanvulling van het pensioen die gedeeltelijk voortkomt uit een
groepsverzekering, toegekend. Het arbeidshof te Mons was van oordeel dat
die toegekende maandelijkse uitkering een wijze van betaling van de ,verbrekingsvergoeding'' als bedoeld in artikel 20 van de gecoordineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden (thans artikel 39, § 1
Arbeidsovereenkomstenwet) was en de schuldvordering betreffende die
vergoeding daarom door het besproken voorrecht werd gewaarborgd
(Arbh. Mons, 1 februari 1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 859), doch zijn arrest
werd door het Hof van Cassatie vernietigd omdat, wanneer met het akkoord
van de partijen een einde wordt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, ,de bij overeenkomst aan de bediende toegekende vergoeding
geen , verbrekingsvergoeding" is in de zin van (bedoeld) artikel 20" en de
door de werkgever toegekende aanvulling van het pensioen een aanvulling
is van de voordelen toegekend door een van de takken van de sociale
zekerheid, dus niet als loon kan worden beschouwd voor de toepassing van
de Loonbeschermingswet en daarom niet valt onder het besproken voorrecht (Cass., 10 november 1980, A.C., 1980-81, 280, Bull. en Pas., 1981,
I, 298 en J.T.T., 1981, 9;- zie tevens het in het vorig overzicht onder
nummer 63 besproken arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 1974).
De zaak werd verwezen naar het arbeidshof te Brussel dat zich bij het
standpunt van het Hof van Cassatie aansloot (Arbh. Brussel, 13 maart
1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 222).
De wegens brugpensioen door de werkgever verschuldigde aanvullende
vergoeding wordt niet door het besproken voorrecht beschermd (Luik,
24 september 1986, I.e.; Luik, 30 juni 1989, Rev. Liege, 1989, 1498 en J. T.,
1990, 98, bij welk arrest het vonnis van de rechtbank van koophandel te
Luik van 15 mei 1984, J.T.T., 1984, 432, wordt vernietigd; Arbh. Luik,
12 februari 1990, Rev. Liege, 1990, 1105, noot Cl.P., bij welk arrest het
vonnis van de arbeidsrechtbank te Luik van 13 januari 1986, Jur. Liege,
1986,207, wordt bevestigd; Brussel, 19 december 1990, T.B.H., 1991,711,
noot; Kh. Brussel, 27 december 1984, J.T., 1985, 308, J.T.T., 1985, 227
en T.B.H., 1986, 226; in dezelfde zin: Arbrb. Dinant, 19 november 1985,
Rev. Reg. Dr., 1985, 378; Caeymaex, J., o.c., nrs. 26 tot 28, in Chroniques
de droit a/'usage du Palais, II, 293-294; - anders: Kh. Brussel, 10 januari
1989, R. W., 1989-90, 1371 en T.B.H., 1990, 980).
Een arbeidsovereenkomst wordt door de werkgever opgezegd en bij overeenkomst wordt zowel de opzeggingstermijn verkort als een brugpensioen
toegekend hoewel de werknemer de daartoe bij C.A.O. vastgestelde leeftijd
niet had bereikt zodat het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting
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van ondernemingen ontslagen werknemers weigerde bij verzuiming van de
failliet verklaarde werkgever dat pensioen te betalen. De rechtbank van
koophandel te Luik was van oordeel dat, gelet op die weigering, de aan de
werknemer wegens niet-betaling van het conventionele brugpensioen door
de gefailleerde verschuldigde vergoeding niet werd omgezet in een door de
sociale zekerheid toegekend voordeel maar, vermits de arbeidsovereenkomst niet eindigde ingevolge de overeengekomen verkorting van de opzeggingstermijn met als tegenprestatie het bedongen brugpensioen doch wel
ingevolge de gegeven opzegging, een in het loon begrepen opzeggingsvergoeding is zodat de schuldvordering betreffende die vergoeding onder het
besproken voorrecht valt (Kh. Luik, 15 mei 1984, I.e.).
De premie die de werkgever aan een verzekeringsmaatschappij betaalt voor
een groepsverzekering ten behoeve van zijn personeel, is loon in de zin van
artikel2 Loonbeschermingswet (Cass., 16 januari 1978, A. C., 1978, 594,
noot, Bull. en Pas., 1978, I, 561, noot en R. W., 1977-78, 2721) en wordt
derhalve door het besproken voorrecht gewaarborgd (Luik, 24 september
1986, I.e., - anders: Arbrb. Luik, 13 januari 1986, I.e., bevest. Arbh.
Luik, 12 februari 1990, I.e. en, in die andere zin, Arbrb. Brussel, 28 januari
1987, J.T.T., 1987, 319).
Een werknemer die bij de uitoefening van zijn dienstbetrekking een verkeersovertreding begaat, loopt een geldboete op waarvan het bedrag hem
door zijn werkgever moet worden terugbetaald; zijn niet betwiste schuldvordering is niet bevoorrecht vermits bedoeld door zijn werkgever verschuldigd
bedrag niet als loon kan worden beschouwd (Arbrb. Hasselt, 30 juni 1983,
Limb. Reehtsl., 1985, 149).
De schuldvordering van de fiscus op een failliete werkgever die verzuimde
de bedrijfsvoorheffing op niet betaald loon te storten, wordt niet door het
besproken voorrecht beschermd maar de bevoorrechte schuldvordering van
de onbetaalde werknemer omvat die bedrijfsvoorheffing welke bij uitbetaIing van zijn loon zal moeten worden afgedragen aan de Schatkist (Gent,
8 maart 1985, F.J.F., 1986, 102). De rechtbank van koophandel te Brussel
zegt harerzijds dat alleen de werknemer dat voorrecht kan inroepen zodat
de dito schuldvordering wegens verzuim van overstorting van de op het loon
ingehouden bedrijfsvoorheffing niet bevoorrecht is (Kh. Brussel, 20 juni
1989, T.B.H., 1989, 989, noot Van Gelder, A.).
80. IDEM. INTEREST - Volgens de heersende mening zou het besproken
voorrecht zich uitstrekken tot de aan de gewaarborgde schuldvordering
verbonden interest (zie: vorig overzicht, nr. 64, T.P.R., 1978, 1188-1189;
- adde: Fredericq, L., o.e., IV, nr. 2460).
De in de besproken periode gepubliceerde rechtspraak is over 't algemeen
in dezelfde zin gevestigd (Brussel, 28 april 1976, gecit. onder nr. 56; Kh.
Dinant, 17 juni 1980, gecit. onder nr. 56; Kh. Luik, 1 juni 1982, geeit.
onder nrs. 44, 56 en 67). Het hof van beroep te Luik was evenwel de
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tegengestelde mening toegedaan en werd bijgevallen door het Hof van
Cassatie dat zegt dat door artikel 19, 3°bis Hyp.W. geen voorrecht wordt
verleend voor de interest op de schuldvorderingen waarvoor die wetsbepaling een voorrecht toekent (Luik, 4 juni 1986, gecit. onder nrs. 42, 60 en
67, afgew. Cass., voltallige terechtz., 16 juni 1988 (Albert v. Mersch en
Cavenaile q.q.), gecit. onder nrs. 39, 42 en 60). Het hofvan beroep te Mons
is ondertussen met die zienswijze medegegaan (Mons, 6 november 1989,
gecit. onder nrs. 44 en 56). Volledigheidshalve zij tevens opgemerkt dat de
werkgever aan de werknemer geen interest is verschuldigd over het gedeelte
van diens loon dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage
inhoudt (Cass., 10 maart 1986, A.C., 1985-86, 956, noot, Bull. en Pas.,
1986, I, 868, noot, J.T.T., 1986, 189 en Drs., 1986, 153, noot Helin, G.;
- anders: Arbh. Brussel, 15 januari 1980, T.S.R., 1980, 156; Arbh.
Brussel, 25 februari 1983, Drs., 1985, 206, noot Helin, G.; Arbrb. Brussel,
28 januari 1987, gecit. onder nr. 79).
81. IDEM. GERECHTSKOSTEN - De door de werknemer uitgegeven gerechtskosten worden niet door het besproken voorrecht beschermd (Luik,
4 juni 1986, gecit. onder nrs. 42, 60, 67 en 80; Kh. Luik, 1 juni 1982, gecit.
onder nrs. 44, 56, 67 en 80; Kh. Luik, 13 oktober 1987, gecit. onder nrs.
44 en 67; supra, nr. 67;- zie oak: vorig overzicht, nr. 65, T.P.R., 1978,
1189).
82. BEVOORRECHTE SCHULDEISERS. VERGOEDINGSFONDS- Krachtens artikel 2, § 1 en 2 Sluitingswet 1967 moet, bij sluiting van een onderneming
of in aile andere gevallen waar een onderneming ophoudt te bestaan, dat
Fonds, bij verzuiming van de werkgever zijn geldelijke verplichtingen
tegenover zijn werknemers nate komen, de lonen, vergoedingen en voordelen van die werknemers betalen. Krachtens artikel 8, eerste lid van die wet
treedt het Fonds , van rechtswege in de rechten en vorderingen van de
werknemer tegenover de werkgever-schuldenaar" voor de inning van hetgeen het bij toepassing van artikel 2 heeft betaald. Die indeplaatsstelling
heeft tot gevolg dat de schuldvorderingen van die werknemers metal hun
bestanddelen en toebehoren en, met name, met het bij artikel 19, 3°bis,
eerste en tweede lid Hyp.W. aan die werknemers toegekende voorrecht aan
het Vergoedingsfonds worden overgedragen ten belope van hetgeen het aan
hen heeft uitgekeerd. De schuldvorderingen van het gesubrogeerde Fonds
op de werkgever waren derhalve bevoorrecht voordat aan artikel 19, 3°bis
Hyp.W. een derde lid werd toegevoegd (infra, nrs. 84 en 85).
Het Vergoedingsfonds dat, bij verzuiming van de werkgever, zorg draagt
voor de bij artikel 2 Sluitingswet 1967 bepaalde betalingen, is krachtens
artikel 5, 1° van die wet tevens gehouden de inhoudingen te doen die
opgelegd worden bij toepassing van a.m. de wetgeving betreffende de
sociale zekerheid en de belastingwetgeving en de aldus ingehouden bedragen
aan de betrokken instellingen over te dragen.
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De werknemersbijdrage, hoewel zij deel uitmaakt van het loon, en de
bedrijfsvoorheffing, hoewel zij deel uitmaakt van de lonen, vergoedingen
en voordelen waarop de inhouding moet worden gedaan, worden door het
Vergoedingsfonds noch door de werkgever aan de werknemer uitbetaald en
deze kan tegenover het Fonds noch tegenover de werkgever een recht of
vordering doen gelden tot uitbetaling, in zijn handen, van die van zijn loon
afgehouden bijdrage of van die krachtens de belastingwetgeving ingehouden bedragen, welke bijdrage en welke ingehouden bedragen door het
Fonds, zoals door de werkgever, aan de betrokken instellingen moeten
worden overgedragen; vermits het Fonds krachtens artikel 8, eerste lid
Sluitingswet 1967 enkel gesubrogeerd is in de rechten en vorderingen van
de werknemer tegenover de werkgever voor Ionen, vergoedingen en voordelen die het werkelijk aan de werknemer heeft uitbetaald, kan het geen
aanspraak maken op het door artikel 19, 3° bis, eerste en tweede lid Hyp.W.
bepaalde voorrecht voor de door hem aan de R.S.Z. uitbetaalde werknemersbijdrage (Gent, 7 mei 1981, afgew. Cass., 25 juni 1982, geeit. onder
nr. 62; Kh. Tongeren, 30 maart 1981, Limb. Reehtsl., 1981, 65, bevest.
Antwerpen, 6 juni 1983,Limb. Reehtsl., 1983, 120; Brussel, 22 maart 1991,
gecit. onder nr. 79) of aan de fiscus uitbetaalde bedrijfsvoorheffing (Kh.
Tongeren, 30 maart 1981, I.e., bevest. Antwerpen, 6 juni 1983, I.e., afgew.
Cass., 21 juni 1985, A.C., 1984-85, 1463, Bull. en Pas., 1985, I, 1349 en
R. W., 1985-86, 1439; Brussel, 22 maart 1991, gecit. onder nr. 79; - cf.
Gent, 21 februari 1990, besproken onder nr. 79, volgens welk arrest het
Fonds slechts voor het aan de werknemer uitbetaalde netto-Ioon op het
besproken voorrecht aanspraak kan maken precies omdat die werknemer
zelf zich slechts voor dat netto-Ioon op dat voorrecht zou kunnen beroepen).
De opzeggingsvergoeding waarop een werknemer in de gevallen en onder
de voorwaarden bepaald in artikel 39, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet recht
heeft, is een krachtens de wet en de overeenkomst verschuldigde vergoeding
zodat het Vergoedingsfonds dat, bij verzuiming van de werkgever, die
vergoeding aan de werknemers betaalt, een hem door artikel 2, § 1, 2°
Sluitingswet 1967 opgelegde verplichting uitvoert en diensvolgens overeenkomstig artikel 8, eerste lid van die wet in de rechten van de werknemers
tegenover hun werkgever treedt (Cass., 19 februari 1990, A.C., 1989-90,
788, Bull. en Pas., 1990, I, 704, concl. Adv. Gen. Leclercq, J.-F., R. W.,
1990-91, 428, Rev. Liege, 1990, 797 en J.T.T., 1990, 176).
Krachtens artikel 9, tweede lid Sluitingswet 1966 moet, bij sluiting van een
onderneming, het Vergoedingsfonds, bij verzuiming van de werkgever de
bij artikel 6 van die wet bepaalde vergoedingen wegens ontslag aan de
belanghebbende werknemers uit te betalen, die vergoedingen aan die werknemers betalen. Het bedrag van de door het Fonds uitgekeerde vergoedingen moet krachtens artikel18 van die wet door de werkgever aan hem
worden terugbetaald doch de Sluitingswet 1966 bevat geen bepaling analoog
met die van artikel 8, eerste lid Sluitingswet 1967.
Het Vergoedingsfonds dat met toepassing van artikel 9, tweede lid Slui-
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tingswet 1966 een werknemer heeft betaald, vermag aanspraak te maken op
het door artikel19, 3°bis, eerste en tweede lid Hyp.W. bepaalde voorrecht,
zegt het hof van beroep te Luik, want die vergoeding moet als loon in de
zin van artikel 2 Loonbeschermingswet worden aangemerkt (supra, nr. 79)
en het Fonds is bij toepassing van artikel 1251, 3° B.W. van rechtswege
gesubrogeerd in de rechten van de door hem betaalde werknemer (Luik, 19
juni 1985, gecit. onder nr. 79). Die opvatting wordt gedeeld door de
rechtbanken van koophandel te Verviers en te Mons (Kh. Verviers, 5 april
1984, gecit. onder nr. 79; Kh. Mons, 23 december 1985, gecit. onder
nr. 79). Evenwel wordt de subsidiaire betalingsverplichting van het Fonds
hem door de wet opgelegd; kan artikel1251, 3° B.W. dan worden toegepast
(cf. concl. Adv. Gen. Lenaerts bij Cass., 6 december 1982, R. W., 1982-83
(1803), 1804)? Ondertussen werd ter bescherming van de schuldvorderingen
van het Fonds die stoelen op artikel 18 Sluitingswet 1966 trouwens een
nieuw voorrecht ingevoerd (infra, nr. 99).
83.

IDEM. SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE WERKNEMER MET

Vermits de bij artikel2, § 1 en 2
Sluitingswet 1967 aan het Fonds opgelegde subsidiaire betalingsverplichting
beperkt is tot een bij koninklijk besluit vastgesteld bedrag (art. 6, vijfde lid
van die wet), kon samenloop ontstaan van het voorrecht van het Fonds met
dat van de slechts gedeeltelijk erdoor betaalde werknemer; konden heiden
niet volledig worden uitbetaald, dan rees de vraag of zij percentsgewijs op
de opbrengst van de met het door artikel 19, 3°bis, eerste en tweede lid
Hyp.W. bepaalde voorrecht bezwaarde goederen moesten worden betaald,
dan wei de werknemer zijn rechten, voor wat hem nog verschuldigd bleef,
bij voorrang boven het Fonds kon uitoefenen.
DAT VAN HET VERGOEDINGSFONDS -

Bepaalde feitenrechters waren van oordeel dat een percentsgewijze verdeling moest gebeuren omdat het Vergoedingsfonds ter uitvoering van een
wettelijke verplichting en diensvolgens zijn eigen schuld en niet die van de
werkgever had betaald zodat geen sprake was van betaling met indeplaatsstelling in de zin van de artikelen 1249 en 1251 B.W. en de door artikel1252
B.W. uitgedrukte regel nemo contra se subrogasse censetur dan ook niet
van toepassing was (Brussel, 7 mei 1981, J. T., 1981, 503 en J. T. T., 1981,
222, noot Swennen, R., bij welk arrest het hierna aangehaalde vonnis van
de rechtbank van koophandel te Brussel van 18 december 1979 wordt
vernietigd; Antwerpen, 30 juni 1981, B.R.H., 1982, 171), terwijl anderen
de mening waren toegedaan dat die regel wei moest worden toegepast zodat
de werknemer voorrang had boven het Vergoedingsfonds (Mons, 28 oktober 1981, J.T., 1982, 324; Arbh. Gent, 4 januari 1982, J.T.T., 1982, 164;
Kh. Brussel, 18 december 1979, J.T.T., 1980, 254; Kh. Oudenaarde, 20 december 1979, J.T.T., 1980, 194 en R. W., 1980-81, 1549; Kh. Tongeren,
30 maart 1981, bevest. Antwerpen, 6 juni 1983, gecit. onder nr. 82; Kh.
Verviers, 29 juni 1981, gecit. onder nr. 44). Het Hof van Cassatie hakte de
knoop door: uit het opzet van de wet volgt dat de werknemer zijn rechten,
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voor wat hem nog verschuldigd is, bij voorkeur hoven het Vergoedingsfonds kan uitoefenen want de wetgever heeft, door bij de Sluitingswet 1967
dat Fonds, bij verzuiming van de werkgever, de subsidiaire verplichting op
te leggen te betalen, meer waarborgen willen geven aan de werknemer om
bij sluiting van ondernemingen betaling te bekomen zodat het met die door
de wet opgelegde subsidiaire verplichting en met de strekking van die
regeling onverenigbaar zou zijn indien de toepassing van artikel 8 van die
wet zou leiden tot een beperking van die waarborgen en tot benadeling van
een slechts gedeeltelijk door het Fonds betaalde werknemer (Cass., 6 december 1982, A. C., 1982-83, 478, noot, Bull. en Pas., 1983, I, 432, noot,
R. W., 1982-83, 1801, concl. Adv. Gen. Lenaerts, T.B.H., 1983, 250, noot,
Soc. Kron., 1983, 14, noot Storck, C. en Willems, A., J.T., 1983, 361 en
J. T. T., 1984, 29, bij welk arrest de voorziening tegen het hoven aangehaald
arrest van het arbeidshof te Gent van 4 januari 1982 wordt verworpen;
Cass., 23 december 1982, A.C., 1982-83, 555, Bull. en Pas., 1983, I, 506,
R. W., 1983-84, 1022 en J.T., 1983, 172, noot Regout-Masson, M. alsmede
noot Kenis, F., J. T. , 1983, 418, bij welk arrest het hoven aangehaald arrest
van het hof van beroep te Brussel van 7 mei 1981 wordt vernietigd; Cass.,
27 januari 1983, sa:q1engevat in A.C., 1982-83, 712 en Bull. en Pas., 1983,
I, 624; Nijs, J.-P. en Van Gysel, A.-C., ,Existe-t-il des subrogations
specifiquement sociales?", J.T.T., 1987, 361). Het onderwijl ingevoerde
derde lid van artikel 19, 3°bis Hyp.W. zou o.m. ten doel hebben de
verdeling voortaan percentsgewijs te Iaten gebeuren (infra, nrs. 84 en 85).
Hoe moet de verdeling van de opbrengst van de met het voorrecht bezwaarde goederen van een failliet verklaarde werkgeefster onder het Vergoedingsfonds en haar onderscheiden door dat Fonds gecieeltelijk betaalde werknemers gebeuren? Volgens de rechtbank van koophandel te Luik hebben de
gezamenlijke werknemers voorrang hoven het Fonds zodat het niets mag
bekomen zolang niet aile werknemers volledig zijn uitbetaald, doch haar
vonnis werd in hoger beroep vernietigd: elke onderscheiden werknemer
komt in samenloop met en heeft voorrang hoven het Fonds zodat, wanneer
het op grond van de oorspronkelijke aangegeven schuldvordering van een
werknemer berekend dividend hetgeen hem nog verschuldigd blijft overtreft, het saldo van dat dividend aan het Fonds moet worden uitgekeerd,
zulks ongeacht de omstandigheid dat de dividenden van andere werknemers
niet volstaan om hetgeen hen nog verschuldigd blijft volledig te vereffenen
(Kh. Luik, 29 mei 1984, vern. Luik, 23 december 1985, fur. Liege, 1986,
116, noot Caeymaex, J.).
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AFDELING

3

HET VOORRECHT VAN HET VERGOEDINGSFONDS
VOOR DE SCHULDVORDERINGEN GEGROND OP ARTIKEL 8, EERSTE LID
SLUITINGSWET 1967
(art. 19, 3"bis, derde lid Hyp.W.)

84. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN- Artikel 19, 3°bis Hyp.W.
werd bij artikel 96 Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
aangevuld met een derde lid waarin wordt gezegd dat de schuldvorderingen
van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers die stoelen op artikel 8, eerste lid Wet 30 juni
1967 tot verruiming van de opdracht van dat Fonds, door het voorrecht
worden gewaarborgd (men zie daaromtrent: Bayart, J., ,Les effets de la
loi de redressement du 22 janvier 1985 sur le recours du fonds de fermeture
contre l'employeur", J. T. T., 1985, 353; Dizier-Wilkin, M., ,Garanties du
Fonds d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de fermeture d'entreprises", Ann. Fac. Dr. Liege, 1985, (239), 243-247; Kokelenberg, J., ,De
wetgever helpt een fonds in moeilijkheden ... ", nrs. 7, 8 en 10, R.W.,
1984-85, (2667), 2670-2674; Nelis, L., ,Art. 96 van de Herstelwet van
22 januari 1985: een slag in het water?" en het ,Wederwoord tot slot van
alle rekening" van Kokelenberg, J., R. W., 1985-86, 281; Van Buggenhout,
C. en Parijs, R., ,Kanttekeningen bij artikel 96 van de wet van 22 januari
1985'', T.B.H., 1985, 615).
85. VERVOLG. TOEPASSINGEN - Het derde lid van artikel 19, 3°bis
Hyp.W. heeft tot gevolg dat bij samenloop van het voorrecht van het
Vergoedingsfonds met dat van de slechts gedeeltelijk erdoor betaalde werknemer een percentsgewijze verdeling moet gebeuren (Brussel, 22 maart 1991
(gronden van dit arrest), gecit. onder nrs. 79 en 82; Kh. Brussel, 11 juni 1985
(gronden van dit vonnis), Soc. Kron., 1986, 46; Bayart, J., o.c., J.T.T.,
1985, 354; Dizier-Wilkin, M., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1985, 246-247;
Ledoux, J.-L., o.c., nr. 51, J.T., 1987, 307; Nelis, L., o.c., R. W., 1985-86,
281; Van Buggenhout, C. en Parijs, R., o.c., nrs. 1 en 3, T.B.H., 1985, 615
en 617; - anders: Caeymaex, J., o.c., nr. 48, in Chroniques de droit a
!'usage du Palais, II, 301; Kokelenberg, J., o.c., nrs. 7, 8 en 10, R. W.,
1984-85, 2670-2674 en o.c., R. W., 1985-86, 283; Zenner, A. en J~nssens,
L., o.c., nr. 96, J.T.T., 1986, 258).
AFDELING

4

HET VOORRECHT VOOR HET VAKANTIEGELD
(art. 19, 4" Hyp.W.)

86. BEGINSEL - Overeenkomstig artikell9, 4° Hyp.W. worden de voor
het verlopen dienstjaar en het lopende dienstjaar als vakantiegeld verschuldigde bedragen door het voorrecht beschermd (zie daaromtrent: tweede
overzicht, nr. 22, T.P.R., 1971, 127, en de aangehaalde rechtspraak).
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87. VERVOLG. INTEREST- Artikel19, 4° Hyp.W. verleent geen voorrecht
voor de interest op de schuldvorderingen waarvoor die wetsbepaling een
voorrecht toekent (Cass., voltallige terechtz., 16 juni 1988 (Albert v.
Mersch en Cavenaille q.q.), gecit. onder nrs. 39, 42, 60 en 80; Mons,
6 november 1989, gecit. onder nrs. 44, 56 en 80).

AFDELING

5

HET VOORRECHT VAN HET NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR
MIJNWERKERS
(art. 19, 4"bis, tweede lid Hyp.W.)

88. BEGINSEL - Artikel 3, § 1 Besl.W. 10 januari 1945 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden, zoals vervangen bij artikel 71, § 7 Pensioenwet, bepaalt dat de schuldvorderingen van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers op de
werkgevers gewaarborgd zijn door een voorrecht ,dat onmiddellijk komt
na 4° en 4°bis" van artikel 19 Hyp.W.
89. VERVOLG. BIJSLAGEN EN MORATOIRE INTEREST- Het voorrecht strekt
zich uit tot de bijslagen wegens vertraging en de moratoire interest, zegt het
arbeidshof te Mons in twee arresten van 11 oktober 1977 (gecit. onder
nr. 56). De voorziening tegen het eerste arrest werd verworpen: de term
,schuldvordering" heeft een algemene draagwijdte en bedoelt elk bedrag
dat een werkgever aan het Nationaal Fonds verschuldigd is ,en bijgevolg
ook de bijdragebijslagen en de verwijlinteresten", zegt het Hof van Cassatie
(19 maart 1979, A. C., 1978-79, 832, Bull. en Pas., 1979, I, 837 en R. W.,
1979-80, 1185;- cf. tevens het in het vorig overzicht onder nr. 64 besproken arrest van het Hof van Cassatie van 5 juni 1970, T.P.R., 1978, 1188).

AFDELING

6

HET VOORRECHT VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
(art. 19, 4"ter, eerste en derde lid Hyp.W.)

90. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. AFBAKENING- Overeenkomstig artikel19, 4°ter, eerste en derde lid Hyp.W. worden de aan de R.S.Z.
verschuldigde bijdragen, gedurende drie jaar te rekenen vanaf de dag dat
ze opeisbaar zijn of vanaf de datum van kennisgeving als bedoeld in
artikel 22 R.S.Z.-Wet- welke termijn wordt geschorst door de dood van
de schuldenaar, de ontneming van het bezit of de inbeslagneming, zelfs
gedeeltelijk, van zijn goederen -, door het voorrecht beschermd.
Het voorrecht geldt niet voor de bijdrageopslagen en de verwijlinterest
(Cass., 7 april 1986, gecit. onder nr. 56; Cass., 23 februari 1989, gecit.
onder nr. 47; Vincent, L., o.c., nr. 85, J.T., 1968, 759).
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91. IDEM. WERKNEMERSBIJDRAGEN- Artikel19, 4°ter, eerste lid Hyp.W.
maakt geen onderscheid tussen de werknemers- en de patronale bijdragen
en heeft derhalve een algemene draagwijdte zodat ook de werknemersbijdragen onder het besproken voorrecht vallen (Gent, 7 mei 1981, afgew.
Cass., 25 juni 1982, gecit. onder nrs. 62 en 82; Kh. Tongeren, 30 maart
1981, bevest. Antwerpen, 6 juni 1983, gecit. onder nrs. 82 en 83).
92.

IDEM. SCHULDVORDERING OP OPDRACHTGEVER VAN NIET GEREGI-

De schuldvordering van de R.S.Z. op de failliete
opdrachtgever van een eveneens failliet verklaarde niet geregistreerde aannemer die stoelt op artikel 30bis, § 1 R.S.Z.-Wet - krachtens welke bij
artikel 61 Wet 4 augustus 1978 tot economische herorientering ingevoegde
wetsbepaling hij die beroep doet op een niet geregistreerde aannemer
hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de door die aannemer aan
de R.S.Z. verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en moratoire interest,
aansprakelijkheid die beperkt wordt tot 50 pet. van de totale prijs van het
werk, exclusief B.T.W. - wordt niet gewaarborgd door het besproken
voorrecht, zegt de rechtbank van koophandel te Luik in haar vonnis van
7 maart 1984, want die wetsbepaling heeft niet ten doel opdrachtgevers van
niet geregistreerde aannemers te onderwerpen aan de sociale zekerheid en
voorrechten moeten op beperkende wijze worden uitgelegd (Jur. Liege,
1984, 184, noot P.M.;- in dezelfde zin: Kh. Namen, 13 november 1984,
Rev. Reg. Dr;, 1985, 68) maar haar vonnis wordt in hager beroep vernietigd:
het hof zegt dat de bedoeling van de wetgever geenszins was de opdrachtgever van een niet geregistreerde aannemer een burgerrechtelijke straf op te
leggen maar aileen de werkelijke beuring van de aan de R.S.Z. verschuldigde bedragen te verzekeren en dat, vermits artikel 19, 4°ter, eerste lid
Hyp.W. generlei onderscheid maakt naargelang de oorsprong van de ,bijdragen'' doch, integendeel, tevens bepaalt dat ook de bijdragen waarvan
de R.S.Z. ,de inning verzekert" door het voorrecht worden gewaarborgd,
dat voorrecht moet worden toegekend (Luik, 7e kamer, 14 maart 1986, Jur.
Liege, 1986, (369), 371, noot Caeymaex, J.; zie, in precies dezelfde zin,
Brussel, 29 juni 1988, T.B.B.R., 1990, 344, noot Lechien, D.). Andere
kamers van dat hof weigerden daarentegen het voorrecht omdat de krachtens artikel 30bis, § 1 R.S.Z.-Wet verschuldigde bedragen de opdrachtgever
bij wijze van sanctie zouden zijn opgelegd, artikel19, 4°ter Hyp.W. er
daarom niet op toepasselijk zou zijn en de betaling ervan niet door een
voorrecht zou worden gewaarborgd (Luik, 3e kamer, 5 november 1985,
Jur. Liege, 1986, 369; Luik, 8e kamer, 7 maart 1986, Jur. Liege, 1986,
(369), 370) doch tegen laatstgenoemd arrest werd cassatie uitgesproken:
vermits de opdrachtgever krachtens artikel30bis, § 1 R.S.Z.-Wet binnen de
bij die wettekst gestelde grenzen hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling
van de door de niet geregistreerde aannemer aan de R.S.Z. verschuldigde
bedragen, zijn beiden binnen dezelfde grenzen aansprakelijk voor dezelfde
schuld met dien verstande dat het voorrecht van de R.S.Z. zich niet uitstrekt
STREERDE AANNEMER-
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tot de bijdrageopslagen en de verwijlinterest terwijl de omstandigheid dat
artikel30bis, § 1 R.S.Z.-Wet niet in de Hypotheekwet werd ingevoegd geen
invloed uitoefent op de eigensehap van de sehuldvordering omdat algemene
of bijzondere voorreehten op roerende goederen kunnen worden ingevoerd
bij bijzondere wetten zonder dat die wetteksten noodzakelijkerwijs in de
Hypotheekwet moeten worden opgenomen (Cass., 23 februari 1989, gecit.
onder nrs. 47 en 90; - cf. supra, nr. 47).
93. BEVOORRECHTE SCHULDEISERS. GESUBROGEERDE SCHULDEISER - De
sehuld van een failliet verklaarde handelsvennootsehap tegenover de R.S.Z.
werd door een derde persoon betaald en die persoon voerde aan dat hij,
vermits hij door die betaling sehuldeiser was geworden, kraehtens artikel
1251, 1° B.W. gesubrogeerd was in de reehten van de R.S.Z. zodat zijn
sehuldvordering op de gefailleerde door het besproken voorreeht werd
gewaarborgd; die aanvoering raakt kant noeh wal vermits uit zowel de tekst
zelf als de bestaansreden van artikel 1251 , 1° B. W. (men zie daaromtrent
De Page, H., o. c., III, nr. 540) blijkt dat degene die betaalt sehuldeiser
moest zijn v66r de betaling (Antwerpen, 6 mei 1980, R. W., 1980-81, 2134).
94.

IDEM. GESUBROGEERDE OPDRACHTGEVER VAN NIETGEREGISTREERDE

De opdraehtgever die v66r diens faillietverklaring beroep
deed op een niet geregistreerde aannemer heeft met toepassing van artikel
30bis, § 3 R.S.Z.-Wet- kraehtens welke wetsbepaling hij die beroep doet
op een niet geregistreerde aannemer verplieht is 15 pet. van het door hem
aan die aannemer versehuldigde bedrag in te houden en te storten bij de
R.S.Z. - ingehouden bedragen aan de R. S .Z. betaald doeh wordt daarenboven op grond van artikel 30bis, § 1 R.S.Z.-Wet (zie supra, nr. 92) veroordeeld om door die aannemer aan de R.S.Z. nog versehuldigde bijdragen,
bijdrageopslagen en moratoire interest te betalen. Die opdraehtgever wordt
kraehtens artikel1251, 3° B.W. van reehtswege gesubrogeerd in de reehten
en, in voorkomend geval, in het eventuele voorreeht van de R.S.Z. ten
belope van hetgeen hijzelf betaald heeft of zal hebben, zegt de arbeidsreehtbank te Luik (16 februari 1982, fur. Liege, 1982, 425). De dito opdraehtgever die 15 pet. van het aan de aannemer versehuldigde bedrag heeft ingehouden en gestort bij de R.S.Z. en, na betaling van het volledige saldo aan die
aannemer, nogmaals 35 pet. van het oorspronkelijke bedrag aan de R.S.Z.
heeft betaald vermag op grond van artikel121'6 B.W. die 35 pet. terug te
vorderen van de aannemer en is kraehtens artikel 1251, 3° B.W. van
reehtswege gesubrogeerd in de reehten van de R.S.Z. zodat zijn sehuldvordering in het bevoorreeht passief van het faillissement van de aannemer
moet worden opgenomen maar overeenkomstig artikel 1252 B.W. sleehts
na die van de R.S.Z. zal worden betaald (Kh. Charleroi, 3 april 1985,
T.B.H., 1986, 548, noot R.P.).
AANNEMER -

95.

IDEM. GESUBROGEERD VERGOEDINGSFONDS-

Ret Vergoedingsfonds
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dat, bij verzuiming van de werkgever, zorg draagt voor de betaling van de
lonen, vergoedingen en voordelen van diens werknemers, is tevens gehouden, krachtens artikel 5, 1° Sluitingswet 1967, de inhouding van de werknemersbijdragen te doen en de ingehouden bedragen aan de R.S.Z. over te
dragen (supra, nr. 82) en, krachtens artikel 5, 2° van die wet, de bij o.m.
de wetgeving betreffende de sociale zekerheid opgelegde werkgeversbijdragen aan de R.S.Z. te betalen. Krachtens artikel 8, tweede lid van die wet
treedt het Fonds ,van rechtswege in de rechten en vorderingen van de in
artikel 5, 2°, bedoelde instellingen" voor de inning bij de werkgever-schuldenaar van de ,krachtens hetzelfde artikel betaalde bijdragen".
Hoewel artikel 8, tweede lid Sluitingswet 1967 verwijst naar de in artikel 5,
2° bedoelde instellingen, laat het de indeplaatsstelling nochtans slaan op aile
,krachtens hetzelfde artikel betaalde bijdragen", d.w.z. niet aileen op de
door artikel 5, 2° genoemde patronale bijdragen doch ook op de werknemersbijdragen die het Fonds krachtens artikel 5, 1° moet inhouden en aan
de R.S.Z. betalen, zodat het in de rechten en vorderingen van de R.S.Z.
gesubrogeerde Vergoedingsfonds zowel voor de werknemersbijdragen als
voor de werkgeversbijdragen op het besproken voorrecht aanspraak kan
maken (Cass., 25 juni 1982, gecit. onder nrs. 62, 82 en 91; Antwerpen,
6 juni 1983, bij welk arrest een vonnis van de rechtbank van koophandel
te Tongeren van 30 maart 1981 wordt bevestigd, gecit. onder nrs. 82, 83 en
91; Gent, 21 februari 1990 (gronden van dit arrest), gecit. onder nrs. 79 en
82; - voor een toepassing inzake werkgeversbijdragen zie Kh. Mons,
23 december 1985, gecit. onder nrs. 79 en 82).
96.

IDEM. SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN HET GESUBROGEERDE

Bij samenloop van het
gesubrogeerde Fonds en de slechts gedeeltelijk erdoor betaalde R.S.Z. zijn
zij in dezelfde rang (is i.a.w. de regel van artikel 1252 B.W. niet van
toepassing), zegt het hof van beroep te Antwerpen in zijn arrest van
6 september 1984 (R. W., 1984-85, 2140). Het hof van beroep te Brussel en
de rechtbanken van koophandel te Gent en te Luik zijn dezelfde mening
toegedaan: de regel van artikel1252 B.W. is alsdan niet toepasselijk zodat
het op grond van artikel 19, 4°ter Hyp.W. beschikbare bedrag onder hen
naar evenredigheid van hun vordering moet worden verdeeld (Brussel,
13 oktober 1988, Soc. Kron., 1989, 61; Kh. Gent, 20 december 1985, R. W.,
1986-87, 269; Kh. Luik, 26 november 1986, Rev. Liege, 1987, 131, noot
Caeymaex, J. en samengevat in T.B.H., 1988, 483). Volgens de rechtbank
van koophandel te Brussel daarentegen moet die regel wei worden toegepast
zodat de R.S.Z. voorrang heeft boven het Vergoedingsfonds (Kh. Brussel,
7 april1987, Rev. Liege, 1987, 1386, noot Caeymaex, J., J.T., 1988, 272
en samengevat in T.B.H., 1988, 484, noot Van Buggenhout, C.). Het Hof
van Cassatie hakte de knoop door: uit de economie van de Sluitingswet 1967
valt af te Ieiden dat, in geval van samenloop van het bij artikel 19, 4°ter
Hyp.W. aan de R.S.Z. verleende voorrecht met het voorrecht van het
VERGOEDINGSFONDS MET DAT VAN DE R.S.Z. -
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Fonds, als gesteld in de rechten van de R.S.Z., die dienst zijn rechten voor
het hem door de werkgever nog verschuldigde bedrag bij voorrang boven
het Fonds kan uitoefenen want de wetgever heeft, door bij de Sluitingswet
1967 dat Fonds, bij verzuiming van de werkgever, de subsidiaire verplichting op te leggen aan de betrokken instellingen de werkgeversbijdragen te
betalen, de waarborgen willen verruimen welke aan die instellingen zijn
gegeven om betaling te verkrijgen van wat hun door de werkgever is
verschuldigd zodat het met die door die wet opgelegde subsidiaire verplichting en met het door de wetgever nagestreefde doel onverenigbaar is dat de
toepassing van artikel 8, tweede lid van die wet zou leiden tot een beperking
van die waarborgen en tot benadeling van die instellingen ingeval ze slechts
gedeeltelijk door het Fonds zijn betaald (Cass., 16 oktober 1989, A.C.,
1989-90, 208, noot, Bull. en Pas., 1990, I, 184, noot, R. W., 1989-90, 819,
noot, J.T.T., 1989, 485, T.B.H., 1990, 161, noot, Rev. Liege, 1990, 2 en
T.B.B.R., 1991, 635, noot Lechien, D., bij welk arrest de voorziening tegen
het arrest van het hof van beroep te Brussel van 8 juni 1988, gewezen in
het hoger beroep tegen het boven aangehaalde vonnis van de rechtbank van
koophandel te Brussel van 7 april1987, wordt verworpen; Cass., 9 november 1990, A. C., 1990-91, 290, Bull. en Pas., 1991, I, 259 en R. W., 1990-91,
1035, bij welk arrest het boven aangehaalde arrest van het hof van beroep
te Brussel van 13 oktober 1988 wordt vernietigd; - cf. tevens supra,
nr. 83).

AFDELING

7

HET VOORRECHT VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSKASSEN
VOOR ZELFSTANDIGEN EN DE NATIONALE HULPKAS VOOR
DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN
(art. 19, 4"ter, tweede en derde lid Hyp.W.)

97. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. AFBAKENING- Overeenkomstig artikel 19, 4°ter, tweede lid (ingevoegd door de wet van 19 mei 1982
tot wijziging van artikel 19 van de wet van 16 december 1851 betreffende
de voorrechten en hypotheken) en derde lid Hyp.W. worden de in toepassing van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen, aan de genoemde kassen en
hulpkas verschuldigde bijdragen, gedurende drie jaar te rekenen vanaf de
dag dat ze opeisbaar zijn - welke termijn wordt geschorst door de dood
van de schuldenaar, de ontneming van het bezit of de inbeslagneming, zelfs
gedeeltelijk, van zijn goederen - , door het voorrecht beschermd.
Precies zoals zulks het geval is voor dat van de R.S.Z., kan het voorrecht
alleen worden ingeroepen voor bijdragen en niet voor wegens niet tijdig
betaalde bijdragen verschuldigde verhogingen (Cass., 22 februari 1988,
A.C., 1987-88, 808, Bull. en Pas., 1988, I, 742, concl. Adv. Gen. Liekendael, E., R. W., 1988-89, 193, Rev. Not. B., 1988, 294, concl. Adv. Gen.
Liekendael, E. en J.T., 1989, 201; Luik, 9 maart 1987, Rev. Liege, 1987,
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808, noot Caeymaex, J., afgew. Cass., 31 oktober 1988, A.C., 1988-89,
252, Bull. en Pas., 1989, I, 227, Rev. Liege, 1989,718, noot Caeymaex, J.,
,L'application immediate de la loi nouvelle en matiere de privileges" en
T.B.B.R., 1991,66, noot Lechien, D.; Luik, 21 december 1987, Rev. Liege,
1988, 230; Luik, 1 februari 1990, Rev. Liege, 1990, 1482 en Rev. Reg. Dr.,
1990, 221; Kh. Brugge, 15 december 1983, T. V.B.R., 1984, 115; Arbrb.
Veurne, 5 maart 1984, gecit. onder nr. 62; Kh. Turnhout, 26 juni 1984,
R. W., 1984-85, 471, noot en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23134; Kh.
Charleroi, 22 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 47, afkeurende noot
Dumont, M.; Kh. Gent, 4 februari 1988, T.G.R., 1988, 165; Kh. Luik,
10 mei 1988, samengevat in T.B.H., 1989, 981) en moratoire interest (Luik,
9 maart 1987, I.e.; Kh. Brugge, 15 december 1983, I.e.; Arbrb. Veurne,
5 maart 1984, I.e.; Kh. Turnhout, 26 juni 1984, /.c.) of kosten (Luik,
9 maart 1987, /.c.; Kh. Brugge, 15 december 1983, I.e.; Kh. Turnhout,
26 juni 1984, I.e.).
98. IDEM. TRANSITOIR RECHT - Wordt bet bestaan van een voorrecht
beheerst door de wet die van kracht is op bet tijdstip van bet feit of de
handeling die bet voorrecht doet ontstaan zodat alleen die schuldvorderingen die zijn ontstaan na de inwerkingtreding van de wet dieter bescherming
ervan bet nieuwe voorrecht invoert met uitsluiting van die welke voordien
reeds bestonden de eigenschap van bevoorrechte schuldvorderingen verkrijgen (oorspronkelijk standpunt van Roubier, P., Les conjlits de lois dans
le temps (theorie dite de Ia non-retroactivite des lois), II, eerste uitgave,
Parijs, Sirey, 1933, nr. 102, p. 273-278, bij welk standpunt bet Hof van
Cassatie zich aansloot in zijn in bet tweede overzicht onder nr. 20, T.P.R.,
1971, 126, besproken arrest van 30 mei 1968) of is dergelijke wet tot
invoering van een nieuw voorrecht ook van toepassing op de schuldvorderingen die v66r de datum van haar inwerkingtreding zijn ontstaan voor
zover die toepassing geen afbreuk doet aan rechten die reeds onherroepelijk
zijn vastgesteld (gewijzigd standpunt van Roubier, P., Le droit transitoire
(conflits des lois dans le temps), tweede uitgave, Parijs, Dalloz en Sirey,
1960, nr. 67, p. 318-320 en vn. 2 op p. 319)? Verscheidene feitenrechters
oordeelden dat, vermits de wet van 19 mei 1982 werd bekendgemaakt in bet
Belgisch Staatsblad op 5 november 1982, de schuldvorderingen wegens v66r
15 november 1982 opeisbaar geworden bijdragen niet bevoorrecht zijn
(Luik, 28 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 605, Kh. Brugge, 15 december 1983
en Kh. Charleroi, 22 oktober 1986, gecit. onder nr. 97, in welke drie
beslissingen wordt verwezen naar bet arrest van bet Hof van Cassatie van
30 mei 1968; Luik, 9 maart 1987, gecit. onder nr. 97; Kh. Turnhout,
26 juni 1984, gecit. onder nr. 97), zelfs niet wanneer de schuldenaar slechts
na 15 november 1982 failliet werd verklaard en die bijdragen minder dan
drie jaar v66r de faillietverklaring opeisbaar waren geworden (Arbrb.
Veurne, 5 maart 1984, gecit. onder nrs. 62 en 97) maar bet Hofvan Cassatie
was van bet tegenovergestelde gevoelen omdat in de regel de nieuwe wet niet
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enkel van toepassing is op de toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan , ,maar ook op de latere gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die voortgezet worden of die voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet'' voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan rechten
die reeds onherroepelijk zijn vastgesteld, met name door een samenloop
tussen alle schuldeisers waardoor hun respectieve rechten onherroepelijk
worden bepaald (Cass., 22 februari 1988, gecit. onder nr. 97; Cass., 31 oktober 1988, gecit. onder nr. 97, bij welk arrest op bet besproken punt
cassatie wordt uitgesproken tegen voormeld arrest van bet hof van beroep
te Luik van 9 maart 1987;- cf. infra, nr. 101). De jurisprudentie van bet
Hof werd onderwijl reeds bijgevallen (Luik, 1 februari 1990, gecit. onder
nr. 97).
AFDELING

8

HET VOORRECHT VAN HET VERGOEDINGSFONDS VOOR DE
SCHULDVORDERINGEN GEGROND OP ARTIKEL 8, TWEEDE LID
SLUITINGSWET 1967 EN ARTIKEL 18 SLUITINGSWET 1966
(art. 19, 4"quinquies Hyp.W.)

99. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. AFBAKENING- Overeenkomstig de oorspronkelijke tekst van artikel19, 4°quinquies Hyp. W. (ingevoerd
bij artikel21 Wet 28 juli 1971 tot herziening van de wetgeving op de sluiting
van ondernemingen) werden de schuldvorderingen van bet Vergoedingsfonds tegenover de werkgevers die gegrond zijn op artikel 8 Sluitingswet
1967, ,in zover die schuldvorderingen niet meer bij wettelijke subrogatie
kunnen ingevorderd worden", door bet voorrecht beschermd.
Die oorspronkelijke tekst werd vervangen bij artikel 96 Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen: thans worden de schuldvorderingen die gegrond zijn op bet tweede lid van artikel 8 Sluitingswet 1967, ,in
zover die schuldvorderingen niet meer bij wettelijke subrogatie ingevorderd
worden", en die welke gegrond zijn op artikel 18 Sluitingswet 1966 door
bet voorrecht gewaarborgd (men zie daaromtrent: Dizier-Wilkin, M., o.c.,
Ann. Fac. Dr. Liege, 1985, 247-248; Kokelenberg, J., o.c., nr. 9, R. W.,
1984-85, 2673; VanBuggenhout, C. enParijs, R., o.c., T.B.H., 1985, 615).
100. IDEM. TOEPASSINGEN- Het besproken voorrecht (oude tekst) m.b.t.
de schuldvorderingen die niet meer bij wettelijke subrogatie kunnen ingevorderd worden, slaat enkel op schuldvorderingen die verjaard zijn en niet
op die uit hoofde waarvan de werknemers-schuldeisers slechts in bet gewoon
passief van bet faillissement zijn opgenomen omdat zij nalieten bet voorrecht in te roepen zoals voorgeschreven door artikel 498 Faill.W. (Cass.,
3 april1987, A.C., 1986-87, 1007, noot en Bull. en Pas., 1987, I, 916, noot;
Kh. Brussel, 14 september 1982, T.B.H., 1983, 535).
De door de artikelen 4 en 6 Sluitingswet 1966 bedoelde vergoedingen vallen
onder bet begrip ,vergoedingen" van artikel 2, § 1, 2° Sluitingswet 1967
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vermits zij , verschuldigd (zijn) krachtens de wet" zodat het besproken
voorrecht (oude tekst) ervoor kan worden ingeroepen (Kh. Mons, 23 december 1985, gecit. onder nrs. 79, 82 en 95).
De schuldvordering van het Vergoedingsfonds betreffende de met toepassing van artikel 5, 1° Sluitingswet 1967 aan de fiscus betaalde bedrijfsvoorheffing is niet gegrond op artikel 8, eerste lid van die wet (zie supra, nr. 82);
krachtens artikel 8, tweede lid van die wet wordt het Fonds slechts van
rechtswege gesubrogeerd in de rechten en vorderingen ,van de in artikel 5,
2° (van die wet) bedoelde instellingen", tot welke insteilingen het bestuur
der directe belastingen niet behoort, zodat die schuldvordering evenmin
daarop is gegrond; het Fonds kan dan ook voor die schuldvordering op het
besproken voorrecht (oude en nieuwe tekst) geen aanspraak maken (Antwerpen, 6 juni 1983, gecit. onder nrs. 82, 83, 91 en 95, afgew. Cass., 21 juni
1985, gecit. onder nr. 82).
101. IDEM. TRANSITOIR RECHT - Een schuldvordering van het Vergoedingsfonds die stoelt op artikel18 Sluitingswet 1966 doch is ontstaan v66r
de datum van inwerkingtreding van artikel 96 Herstelwet 22 januari 1985
zou volgens het arbeidshof te Luik niet door het door die wetsbepaling
ingevoerde nieuwe voorrecht worden beschermd (Arbh. Luik, 4 maart
1986, gecit. onder nr. 79;- cf. supra, nr. 98). Volgens het hofvanberoep
te Gent zou een dito schuldvordering, hoewel tevens v66r die datum van
inwerkingtreding reeds een samenloop tussen de schuldeisers tot stand was
gekomen, bevoorrecht zijn omdat de ,besproken wetswijziging" de openbare orde raakt doch tegen zijn arrest werd cassatie uitgesproken (Gent,
26 september 1985, vern. Cass., 17 juni 1987, gecit. onder nr. 79); in het
cassatiearrest wordt gezegd ,dat het bestaan van een voorrecht wordt
beheerst door de wet die van kracht is op het tijdstip van het feit of van
de handeling die het voorrecht doet ontstaan en dat, tenzij de wet anders
bepaalt, de wet die een nieuw voorrecht invoert of een bestaand voorrecht
uitbreidt, niet wordt toegepast wanneer v66r de dag van inwerkingtreding
tussen aile schuldeisers een samenloop is ontstaan die hun respectieve
rechten onherroepelijk vastlegt", dat artikel96 Herstelwet 22 januari 1985
noch enige andere bepaling van die wet afwijkt van ,het aangehaalde
beginsel dat de nieuwe wet niet terugwerkt tot het tijdstip van de samenloop" en dat hieraan niets afdoet dat voormeld artikel 96 de openbare orde
raakt (cf. supra, nr. 98). Conform dat beginsel werd beslist dat het nieuwe
voorrecht niet geldt wanneer v66r de datum van inwerkingtreding van
artikel 96 voornoemd een samenloop tussen aile schuldeisers is ontstaan
(Gent, 26 maart 1986, gecit. onder nr. 79; Kh. Brussel, 11 juni 1985, gecit.
onder nr. 85).
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AFDELING

9

HET VOORRECHT VOOR DE LEVERINGEN VAN LEVENSMIDDELEN
(art. 19, s• Hyp. W.)

102.

BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. LEVERINGEN VAN ELECTRICI-

Onder levensmiddelen, in de zin van de besproken
wetsbepaling, moet niet aileen eetwaren en voedingsmiddelen worden verstaan, doch wel al wat noodzakelijk is voor het dagelijks verbruik van het
huisgezin van de schuldenaar, zodat electriciteit, gas en water eveneens
onder dit begrip vailen (zie: vorig overzicht, nr. 67, T.P.R., 1978, 1189, en
de aangehaalde rechtsleer; - adde: Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2470).
TEIT, GAS EN WATER-

103. IDEM. LEVERINGEN AAN EEN RECHTSPERSOON- Aileen schuldvorderingen wegens leveringen aan natuurlijke personen worden door het voorrecht ·gewaarborgd (zie: vorig overzicht, nr. 68, T.P.R., 1978, 1190). Het
voorrecht werd dan ook terecht geweigerd aan een schuldeiseres die het
inriep voor onbetaalde leveringen van electriciteit aan een failliete vennootschap van koophandel (Luik, 16 december 1985, Jur. Liege, 1986, 183, noot
P.F. en Rev. Prat. Soc., 1986, 218, noot P.C.), aan een schuldeiseres die
er aanspraak op maakte voor onbetaalde leveringen van water aan een dito
failliete rechtspersoon (Kh. Charleroi, 4 april1989, Rev. Liege, 1989, 884,
noot J.C.) en aan een schuldeiseres die aanvoerde dat haar schuldvordering
op een failliet verklaarde vennootschap van koophandel bevoorrecht zou
zijn omdat zij betrekking had op leveringen van electriciteit, gas en water,
bestemd voor de waning van de zaakvoerder van die vennootschap, waning
die was gelegen in het gebouw waar de maatschappelijke zetel van de
vennootschap gevestigd was (Kh. Gent, 18 november 1975, B.R.H., 1977,
278).
AFDELING

10

DE VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST VOOR
DIRECTE BELASTINGEN EN B.T.W.
(art. 313 tot 315 W.I.B. en art. 86 W.B.T.W.)

104. BEGINSEL - Krachtens de artikelen 313 tot 315 W.I.B. heeft de
Openbare Schatkist voor de invordering van de directe belastingen in
hoofdsom en opcentiemen, van de interest en van de kosten een algemeen
voorrecht ,op de inkomsten en op de roerende goederen van aile aard van
de belastingschuldige, met uitzondering van de schepen en vaartuigen",
voorrecht dat insgelijks de inkomsten en de roerende goederen van de
echtgenote of echtgenoot en van de kinderen van de belastingschuldige
bezwaart in de mate dat de invordering van de aanslagen kan worden
vervolgd op de bewuste inkomsten en goederen en welk voorrecht gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de uitvoerbaarverklaring van
het kohier, wordt uitgeoefend, terwijl het, bij beslaglegging op inkomsten
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of goederen v66r het verstrijken van die termijn, gehandhaafd blijft tot de
tegeldemaking van die inkomsten of goederen. Krachtens artikel 86
W.B.T.W. heeft de Schatkist tot zekerheid van de voldoening van de
belasting, de interesten en de kosten een algemeen voorrecht ,op aile
roerende goederen van de belastingschuldige, met uitzondering van schepen
en vaartuigen". Beide voorrechten nemen rang in onmiddellijk na de
voorrechten die vermeld zijn in de artikelen 19 en 20 Hyp.W. en in artikel 23 Zeewet (art. 314 W.I.B. en art. 87 W.B.T.W.).
105. VERVOLG. TOEPASSINGEN - Voorrechten moeten Op beperkende
wijze worden uitgelegd zodat de schuldvordering van de Belgische Staat op
de vereffenaar van een belastingplichtige vennootschap van koophandel welke persoon zo in eigen naam als in zijn hoedanigheid van vereffenaar
was veroordeeld tot betaling aan de Belgische Staat van een schadevergoeding gelijkwaardig met het bedrag van de belastingen die door zijn schuld
niet konden worden gei:nd - niet door het voorrecht voor directe belastingen wordt gewaarborgd vermits dat voorrecht slechts kan worden toegepast
voor de invordering van door de belastingplichtige verschuldigde belastingen en de goederen van de vereffenaar welke niet de belastingschuldige is,
niet kan bezwaren (Brussel, 26 april 1983, J.D.F., 1984, 120, Bull. Bel.,
1985, 2554 en Bull. Contr., 1985, 2487; - cf., in dezelfde zin, Brussel,
17 januari 1956, Pas., 1956, II, 175).

Bedrijfsvoorheffing is slechts een wijze van inning van belastingen zodat
voor de invordering ervan uitsluitend aanspraak kan worden gemaakt op
het door artikel 313 W.I.B. ingestelde voorrecht met de bij artikel 314
W.I.B. vastgestelde rang (Antwerpen, 5 juni 1980, gecit. onder nrs. 40 en
56, bij welk arrest een vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren
van 29 maart 1976, ibid., wordt bevestigd; - cf. supra, nr. 79 in fine).
Volgens de rechtbank van koophandel te Leuven daarentegen zou de door
een vereffenaar van een handelsvennootschap die een gerechtelijk akkoord
door boedelafstand bekwam, te veel betaalde bedrijfsvoorheffing slechts
kunnen worden teruggevorderd onder de voorwaarde dat bewezen zou
worden dat de terugbetaling nodig was voor de betaling van een schuldvordering waarvan het voorrecht hoven dat van artikel 19, 3° bis, eerste en
tweede lid Hyp.W. gaat omdat ,niet betwistbaar is dat bedrijfsvoorheffingen als loon moeten worden beschouwd" (Kh. Leuven, 8 september 1987,
Bull. Bel., 1990, 2763).
Krachtens artikel 8, eerste lid K.B. nr. 7, 27 december 1977 met betrekking
tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde zijn de geadresseerde, de aangever en diens lastgever
hoofdelijk gehouden tot voldoening van die belasting; de commissionair die
op eigen naam en voor rekening van zijn committent die belasting heeft
betaald, is derhalve overeenkomstig artikel 1251, 3° B.W. in de rechten van
de B.T.W.-administratie gesubrogeerd zodat hij zich op het door artikel 86
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W.B.T.W. ingestelde algemeen voorrecht kan beroepen (Kh. Charleroi,
24 oktober 1989, T.B.H., 1990, 987, noot).
106. VERVOLG. ARTIKEL 19 IN FINE VAN DE HYPOTHEEKWET- Overeenkomstig artikel 19 in fine Hyp.W. wordt, wanneer niet de gehele waarde
van de onroerende goederen is opgebruikt voor de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij
voorrang aangewend tot voldoening van de ,in dit artikel" vermelde
schuldvorderingen. Vermits de besproken bevoorrechte schuldvorderingen
niet in artikel 19 Hyp.W. zijn vermeld (cf. De Page, H. en Dekkers, R.,
o.c., VII, nr. 65, vn. 3 op p. 64) en trouwens de aan de rechten van de
Staatskas verbonden voorrechten alsmede de orde waarin ze worden uitgeoefend krachtens artikel 15, eerste lid ervan niet door de Hypotheekwet
maar ,door de wetten daarop betrekkelijk" worden geregeld, lijkt het
buiten kijf dat de Schatkist niet vermag artikel19 in fine Hyp.W. te haren
voordele in te roepen (Dizier-Wilkin, M., ,L'article 19, 'in fine' de la loi
hypothecaire est-il applicable au privilege mobilier du tresor public en
matiere d'impots sur les revenus?", Rev. Not. B., 1982, 291; Ledoux, J.-L.,
o.c., nrs. 47 tot 49, J.T., 1987, 305-306; R.P.D.B., Compl., VII, v0
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 862; Van Heuverswyn, C., , ,De
civielrechtelijke waarborgen tot inning van de personenbelasting: het voorrecht en de wettelijke hypotheek van de Schatkist", R. W., 1989-90, (833),
836-840). De toepassing van die wetsbepaling ten bate van de Schatkist voor
haar verschuldigde directe belastingen werd dan ook geweigerd door de
beslagrechters te Namen en te Dinant en door de elfde kamer van het hof
van beroep te Luik (Beslagr. Namen, 20 februari 1987, Rev. Not. B., 1988,
477, goedkeurende noot Ledoux, J.-L., bevest. Luik, 23 mei 1989, Rev.
Liege, 1989, 1023 en Rev. Not. B., 1990, 112, noot D.S.; Beslagr. Dinant,
16 december 1988, Rev. Liege, 1989, 335 en Rev. Not. B., 1989, 474, noot
D.S.). De beslagrechters te Kortrijk en te Charleroi waren daarentegen van
mening dat het door die wetsbepaling uitgedrukte beginsel ook geldt voor
zowel directe belastingen als B.T.W., resp. voor directe belastingen terwijl
de zevende kamer van het hof van beroep te Luik dat beginsel toepasselijk
achtte op de schuldvordering van de Schatkist wegens achterstallige B. T. W.
(Beslagr. Kortrijk, 23 juni 1986, Rev. Not. B., 1989, 471, noot D.S.;
Beslagr. Charleroi, 28 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 662; Luik, 3 maart
1989, Rev. Liege, 1989, 876, Rev. Reg. Dr., 1989, 327, Rec. Gen. Enr. Not.,
1989, nr. 23751 en Rev. Not. B., 1989, 478;- in die zin: Michielsens, A.,
,Het voorrecht van de schatkist en artikel 19 in fine van de hypotheekwet", T. Not., 1989, 108 en WaarvanAkte, 1990, 46). Ten slotte werd door
het Hofvan Cassatie orde op zaken gesteld: artikel 19 in fine Hyp.W. vindt
geen toepassing op de op roerende goederen bevoorrechte schuldvorderingen van de Staatskas vermits uit artikel 15, eerste lid Hyp.W. blijkt dat het
voorrecht van de Staatskas niet onder de toepassing van de Hypotheekwet
valt, de artikelen 313 en 314 W.I.B. noch de artikelen 86 en 87 W.B.T.W.
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naar artikel 19 in fine Hyp.W. verwijzen en evenmin daarmee overeenstemmende bepalingen bevatten, in de bepaling van artikel 19 in fine Hyp.W.
geen sprake is van het voorrecht van de Staatskas, de teksten betreffende
de voorrechten eng moeten worden uitgelegd en het voorrecht van de
Staatskas bovendien niet van dezelfde aard is als die welke in artikel 19
Hyp.W. zijn vermeld (Cass., 22 november 1990, A. C., 1990-91, 336, noot,
Bull. en Pas., 1991, I, 305, noot, R. W., 1990-91, 1370, noot, T. Not., 1991,
345, noot Weyts, L. en Rev. Not. B., 1991, 214, bij welk arrest de voorziening tegen het boven aangehaalde arrest van de elfde kamer van het hof van
beroep te Luik van 23 mei 1989 wordt verworpen; Cass., 22 november
1990, J. T., 1991, 367, noot Moreau-Margreve, I., ,Le privilege general sur
meubles du Tresor public et I' article 19, dernier alinea, de Ia loi hypothecaire" en Rev. Not. B., 1991, (214), 217, noot Ledoux, J.-L., ,Epilogue d'une
bataille a propos de !'article 19, in fine, de Ia loi hypothecaire", bij welk
arrest het boven aangehaalde arrest van de zevende kamer van het hof van
beroep te Luik van 3 maart 1989 wordt vernietigd). De jurisprudentie van
· het hof werd onderwijl reeds bijgevallen (Mons, 13 december 1990, Rev.
Not. B., 1991, 222, bij welk arrest het boven aangehaalde vonnis van de
beslagrechter te Charleroi van 28 februari 1989 wordt vernietigd).
AFDELING

11

HET VOORRECHT VAN DE EXPEDITEURS, MAKELAARS EN
COMMISSIONAIRS VOOR DE TERUGVORDERING VAN VOOR REKENING VAN
DERDEN BETAALDE RECHTEN
(art. 136 Algemene Wet Douane en Accijnzen)

107. BEGINSEL- Krachtens artikel 136, eerste lid Algemene Wet Douane
en Accijnzen (voorheen art. 20, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 6
van 22 augustus 1934) wordt aan de expediteurs, makelaars, commissionairs en douane-expediteurs ,gedurende zes maanden, te rekenen vanaf de
betaling, voorrecht verleend op al de roerende goederen van hun schuldenaars, voor de terugvordering van de rechten en taksen en, in 't algemeen,
van aile sommen aan de Staat voldaan, voor rekening van derden, bij het
inklaren van goederen in BelgH!" (zie daaromtrent vorig overzicht, nr. 69,
T.P.R., 1978, 1190).
108. VERVOLG. TOEPASSINGEN- Het voorrecht waarborgt de terugvordering van de bij het inklaren van goederen voor rekening van een derde door
een douane-expediteur betaalde B. T. W. doch niet de aan laatstgenoemde
voor zijn beroepswerkzaamheden verschuldigde vergoeding (Kh. Brussel,
27 maart 1984, T.B.H., 1985, 309, op dit punt bevestigd door Brussel,
24 juni 1985, T.B.H., 1986, 438;- cf. De Page, H. en Dekkers, R., o.c.,
VII, nr. 122, vn. 3).
Een verzoek tot gerechtelijk akkoord met boedelafstand wordt ingediend
door de schuldenares van een douane-expediteur wegens door hem voor
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haar rekening aan de Staat betaalde rechten, zulks vooraleer de in artikel 136, eerste lid Algemene Wet Douane en Accijnzen bepaalde termijn
van zes maanden verstreken is. Na de indiening van dat verzoek en voor
de vergadering van de schuldeisers wordt, binnen die termijn van zes
maanden, door die douane-expediteur bewarend beslag op haar roerende
goederen gelegd. Het derdenverzet van die schuldenares tegen zijn beschikking waarbij toelating tot dat beslag werd verleend, wordt door de beslagrechter te Brussel afgewezen: artikel 5, eerste lid Besluit op het Gerechtelijk
Akkoord verbiedt dergelijk beslag niet (in die zin: Fredericq, L., o.c., III,
nr. 1907; R.P.D.B., Compl., II, v° Concordat judiciaire, nr. 147; Van
Ryn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nr. 2942); om zijn voorrecht te behouden
moest de douane-expediteur binnen zes maanden zijn rechten op de erdoor
bezwaarde goederen doen gelden, wat hij precies gedaan heeft door er
bewarend beslag op te leggen; de indiening van een verzoek tot gerechtelijk
akkoord heeft slechts samenloop van de gewone schuldeisers ten gevolge
zodat die indiening niet zou volstaan om het voorrecht te behouden (Beslagr. Brussel, 1 maart 1979, gecit. onder nr. 59). Die laatste zienswijze kan
niet worden bijgetreden: bij indiening van een verzoek tot gerechtelijk
akkoord met boedelafstand ontstaat samenloop van de gewone schuldeisers
en de door een algemeen voorrecht beschermde schuldeiser wiens schuldvordering trouwens in geval van boedelafstand deel uitmaakt van de massa
(Cass., 19 september 1980, gecit. onder nr. 59; Fredericq, L., o.c., III,
nrs. 1908 in fine en 2058; - cf. tevens supra, nr. 59) en het recht op
uitoefening van een voorrecht moet worden beoordeeld op het ogenblik dat
die samenloop tot stand komt (cf. vorig overzicht, nr. 70, T.P.R., 1978,
1190-1191).

HooFDSTUK

IV

VOORRECHTEN OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN

AFDELING

1

HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER
(Art. 20, 1" Hyp.W.)

109. TOEPASSINGSGEBIED. VERHURING VAN ONROEREND GOED- Hoewel
in het tweede en vijfde lid van artikel20, 1° Hyp.W. sprake is van ,eigenaar'', lijdt het geen twijfel dat het voorrecht door elke verhuurder van welk
onroerend goed ook (zie daaromtrent: tweede overzicht, nr. 24, T.P.R.,
1971, 128-129), ongeacht of hij er aldan niet eigenaar van is (De Page, H.
en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 136; Derycke, R., Voorrechten, inA.P.R.,
nr. 76; Laurent, F., o.c., XXIX, nr. 382; Lepinois, F., o.c., II, nr. 654;
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Martou, M., o.c., II, nr. 388; R.P.D.B., X, V 0 Privileges mobi/iers, nr. 99;
- cf. supra, nr. 58), kan worden ingeroepen, met dien verstande dat het
moet gaan om een verhuring zodat schuldvorderingen wegens het verlenen
van het genot van een onroerend goed zonder dat een huur werd gesloten
er niet onder vallen.
De schuldvordering wegens achterstallige huurgelden op de huurster van een
tent, bestaande uit een metalen geraamte met houten wanden en tentzeil en
door haar als opslagruimte gebruikt, is bevoorrecht, zegt de rechtbank van
koophandel te Hasselt in haar vonnis van 6 mei 1982, want krachtens
artikel 518 B.W. zijn gebouwen onroerend uit hun aard en uit de omschrijving van het begrip ,gebouw" in artikel 44, § 1, 1. Stedebouwwet, zoals
die wetsbepaling werd gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 22 december
1970, welke omschrijving gegroeid is uit de extensieve uitlegging die door
de rechtspraak aan het begrip , bouwen" werd gegeven, volgt dat dergelijke
tent als een gebouw in de zin van artikel 518 B.W. moet worden beschouwd
zodat artikel20, 1° Hyp.W. van toepassing is (Limb. Rechtsl., 1983, 185,
noot). Zo bedoeld artikel 44 een bepaling geeft van ,bouwen" en in het
raam daarvan onder meer spreekt van ,het oprichten van een gebouw",
rijst toch de vraag of de in die wetsbepaling gegeven omschrijving zomaar
kan worden toegepast voor de uitlegging van het begrip ,onroerend goed"
in de zin van artikel 518 B.W. en van artikel20, 1° Hyp.W. {cf. Vanavermaete, P., ,Ret onroerend goed en zijn huidige problemen", nr. 3,
T.P.R., 1983, (1), 2-5).
Ret voorrecht kan uiteraard worden ingeroepen door de onderverhuurder
van een onroerend goed (Kh. Tongeren, 3 maart 1980, gecit. onder nr. 58;
- cf. trouwens art. 1461, eerstelid Ger.W.) alsmede door de oorspronkelijke huurder van dergelijk goed die, omdat hij daartoe krachtens artikel 11,
III. Handelshuurwet hoofdelijk gehouden bleef, aan de verhuurder hem
door de overnemer van de handelshuur verschuldigde huurgelden heeft
betaald vermits hij ten belope van hetgeen werd betaald van rechtswege
gesubrogeerd is in de rechten van de verhuurder (Mons, 27 januari 1981,
Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22962; art. 1251, 3° B.W.; De Page, H.,
o.c., III, nrs. 547, litt. A en 551, litt. A).
110. IDEM. RECHT VAN ERFPACHT- De schuldvordering van de grondeigenaar op de erfpachter wegens achterstallige erfpacht wordt niet door het
voorrecht gewaarborgd vermits erfpachtrecht een zakelijk recht is (Mons,
9 juni 1977 (gronden van dit arrest), Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22288;
- zie daaromtrent: tweede overzicht, nr. 25, T.P.R., 1971, 129 en vorig
overzicht, nr. 71, T.P.R., 1978, 1191, en de aangehaalde rechtspraak en
rechtsleer;- adde: Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c.,
II, B, nr. 1010 en vn. 139; Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2492, p. 388;
R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 1026; Werdefroy, F., o.c., nr. 14, litt. e en vn. 71, T.P.R., 1983, 322;

1360

_L

.r--=-

~I _I----~~

--------~~---~~

_:_ _l-: : --=------~=~~---- ____-_-1_.... J_; :~==~~---~~--~--~---:::-~~~~--L~

- anders: Kokelenberg, J., De onroerende voorrechten, Leuven, Acco,
1975, nr. 6, litt. g, p. 26).

111. IDEM. CONCESSIE - Tussen de N.M.B.S. en een nadien failliet verklaarde vennootschap van koophandel wordt een overeenkomst gesloten
waarbij, tegen betaling van periodieke vergoedingen, die vennootschap
toestemming wordt verleend tot verkoping, in een in die overeenkomst
aangeduid lokaal, van bepaalde regelmatig door reizigers gevraagde artikelen, met verbod van verkoping van andere erin opgesomde goederen; tevens
wordt erin vermeld dat de bepalingen van de Handelshuurwet niet toepasselijk zijn. De overwegingen van de partijen m.b.t. de vraag of het juridisch
mogelijk is dat tussen hen een huur zou zijn gesloten zijn van bijkomstig
belang, zegt de rechtbank van koophandel te Brussel, want de aanduiding
van het lokaal waar de exploitatie gebeurt is louter accessoir en heeft niet
ten gevolge dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst een huur zou
zijn; door die overeenkomst wordt geen huurrecht doch een concessie
verleend zodat de schuldvordering op de vennootschap wegens achterstallige vergoedingen niet onder het besproken voorrecht valt (7 september 1982,
samengevat in J. T., 1983, 348).
De tot gebruik van het publiek bestemde lokalen van een stationsgebouw
behoren tot het openbaar domein (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., V,
nr. 796 en vn. 9; Vranckx, A.W., Coremans, H. en Dujardin, J., Beheer
over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen, inAdministratief Lexicon, vierde druk, 1988, p. 20 en vn. 114) en goederen van het
openbaar domein kunnen niet in huur doch aileen in concessie worden
gegeven (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., IV, nr. 491, litt. A, p. 504, V,
nr. 814; Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., o.c., I, A.,
nr. 98, litt. E.; R.P.D.B., Compl., II, v° Concession, nrs. 8, 11 tot 13 en
44; Vranckx, A.W., Coremans, H. en Dujardin, J., o.c., p. 25 en 107108). Vermits het door de concessiehouder verkregen recht geen huur is,
worden de door hem daarvoor verschuldigde vergoedingen niet door het
besproken voorrecht gewaarborgd (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., IV,
nr. 491, litt. A, p. 504, VII, nr. 137, p. 112).
Bij toepassing van die beginselen werd het voorrecht geweigerd - nadat was
vastgesteld dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst geen huur doch
een concessie in het Ieven had geroepen - voor de door een failliet
verklaarde vennootschap van koophandel waaraan het alleenrecht van
exploitatie van de bar en het restaurant in de gebouwen van de luchthaven
van Namen was verleend, verschuldigde periodieke vergoedingen (Kh.
Namen, 21 april 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 238) en voor die aan de
N.M.B.S. verschuldigd door een eveneens failliete handelsvennootschap
voor het gebruik van tot het openbaar domein behorende industrieterreinen
(Kh. Brussel, 28 januari 1985, J. T., 1985, 307 en T.B.H., 1986, 384).

1361

112. IDEM. ONROERENDE LEASING - Ben overeenkomst van ,sale and
lease back" is geen huurcontract doch een onbenoemde overeenkomst
waarop artikel20, 1° Hyp.W. geen toepassing vindt, zegt het hof van
beroep te Brussel in zijn arrest van 30 maart 1988 (T.B.H., 1989, 793; cf.
Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence
(1976 a 1980). Les contrats speciaux", nr. 68, R.C.J.B., 1985, (263),
275-277;- anders: Kh. Luik, 14 februari 1989, bevest. Luik, 13 november
1990, gecit. onder nr. 43 en Coppens, P. en 't Kint, F., ,Examen de
jurisprudence (1984 a 1990). Les faillites, les concordats et les privileges",
nr. 143, R.C.J.B., 1991, (459), 559).
113. IDEM. ZONDER RECHT BETROKKEN PLAATSEN - De vergoeding verschuldigd omdat plaatsen zonder recht werden betrokken, wordt uiteraard
niet door het besproken voorrecht beschermd (Kh. Gent, 12 april 1990,
T.G.R., 1990, 63 en T.B.H., 1991, 738).
114. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. HUURGELDEN- De huurgelden van een huis zijn bevoorrecht , ,voor twee vervallen jaren; daarenboven
voor het lopende jaar, alsmede voor het jaar dat daarop volgt, en zelfs,
indien de huurcontracten authentiek zijn of indien zij, onderhands zijnde,
een vaste dagtekeninghebben, voor alhetgeen Iiog moet vervallen" (art. 20,
§ 1, tweede lid Hyp.W .); ,jaren" betekent ,huurjaren" (De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nr. 140). Het voorrecht voor vervallen huurgelden
werd in de tijd beperkt om te voorkomen dat de andere schuldeisers van
de huurder nadeel zou worden toegebracht door een zorgeloos verhuurder
die huurschulden zou hebben Iaten oplopen en om hen tevens te beschermen
tegen een oneerlijke verhuurder die in bedrieglijke verstandhouding met de
huurder niet verschuldigde of reeds lang betaalde huurgelden zou opeisen
(De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 139 en 140; Laurent, F., o.c.,
XXIX, nr. 385; Lepinois, F., o.c., II, nr. 661; Martou, M., o.c., II,
nr. 392).
Volgens het hof van beroep te Brussel zou het voorrecht niet aileen gelden
voor de tijdens het lopende jaar en de twee eraan voorafgaande jaren
verschuldigde huurgelden maar ook voor die vervallen tijdens vorige jaren
voor zover het totale bedrag van de schuldvordering niet meer beloopt dan
de som van het huurgeld voor twee jaar en het huurgeld van het lopende
jaar (Brussel, 22 juni 1981, J.T., 1982, 92 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982,
nr. 22827) maar tegen zijn arrest werd cassatie uitgesproken: onder bevoorrechte huurgelden wordt in de zin van de besproken wetsbepaling verstaan
de werkelijk in de loop van de vermelde jaren vervallen huurgelden en
geenszins een bedrag dat ermee overeenstemt (Cass., 17 juni 1982, A.C.,
1981-82, 1311, noot, Bull. en Pas., 1982, I, 1225, noot, Rev. Not. B., 1982,
382 alsmede concl. Proc. Gen. Charles, R. op p. 544, Rec. Gen. Enr. Not.,
1982, nr. 22827,R. W., 1983-84,113, J.T., 1983, 10enResJur. Imm., 1983,
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21) bij welk standpunt het hof van beroep te Luik waarnaar de zaak werd
verwezen, zich in zijn hierna besproken arrest van 21 november 1984
aansloot (f. T., 1985, 122, fur. Liege, 1985, 22, Rec. Gen. Enr. Not., 1985,
nr. 23249, Res fur. Imm., 1985, 103 en Pas., 1985, II, 43).
Een huurder die zich tijdig tot de vrederechter heeft gewend om de hernieuwing van zijn handelshuur te bekomen, blijft na het verstrijken van de
lopende huur de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs betalen; slechts
vier jaar nadat de nieuwe huurtijd is ingegaan en kort nadat hij failliet werd
verklaard en de huur werd beeindigd, wordt hem de gevraagde hernieuwing
toegewezen maar zulks tegen een hogere huurprijs zodat bijkomende huurgelden verschuldigd worden die de curator, wat de twee eerste jaren van de
nieuwe huurtijd betreft, weigert te betalen; hoewel die nog verschuldigde
bijkomende huurgelden slechts opeisbaar zijn geworden na het vonnis van
de vrederechter en derhalve na de samenloop tussen de schuldeisers, worden
zij niet gewaarborgd door het voorrecht ,voor al hetgeen nog moet vervallen" want daarmee worden de huurgelden bedoeld die in geval van voortzetting van de huur tot het einde ervan verschuldigd zouden zijn (De Page, H.
en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 139 en 142;- cf., in dezelfde zin, Brussel,
22 juni 1981, /.c.): het zijn vervallen huurgelden die niet bevoorrecht zijn
omdat zij betrekking hebben op een periode die de in de besproken wets bepaling vermelde twee vervallen jaren voorafgaat (Luik, 21 november 1984,
(.c.).
Doorgaans wordt aangenomen dat de opneming van een bevoorrechte
schuldvordering in een rekening-courant schuldvernieuwing teweegbrengt
zodat het aan de schuldvordering verbonden voorrecht overeenkomstig
artikel1278 B.W. verloren gaat (Fredericq, L., o.c., II, tweede druk, 1978,
nr. 759, litt. A; 't Kint, F., ,L'application de l'article 445, alinea 4, de Ia
loi sur les faillites aux suretes constituees en periode suspecte en garantie
du solde d'un compte courant", nr. 25 in fine, R.C.f.B., 1975, (68), 86;
- cf. De Page, H., o.c., Ill, nr. 564bis). Conform die opvatting werden
de door een failliete handelsvennootschap aan de verhuurder, tevens haar
bestuurder, voor twee vervallen jaren verschuldigde huurgelden die waren
opgenomen in een rekening-courant als niet bevoorrecht beschouwd omdat
de eigenschap van bevoorrechte schuldvordering ingevolge schuldvernieuwing was teloorgegaan (Kh. Luik, 8 mei 1985, fur. Liege, 1985, 514, noot
Caeymaex, J .); strijdig ermee daarentegen oordeelde de rechtbank van
koophandel te Brussel, met toepassing van de theorie van de doorlopende
schuldvergelijking waarbij zij zich aansluit, dat bij elke opneming in een
rekening-courant onmiddellijk schuldvergelijking plaatsheeft en de erin
voor vervallen huurgelden opgenomen schuldvordering bevoorrecht blijft
in de mate dat zij niet door schuldvergelijking teniet is gegaan (Kh. Brussel,
26 januari 1978, B.R.H., 1978, 404;- men zie de kritiek van Coppens, P.
en 't Kint, F., o.c., nr. 82 in fine, R.C.J.B., 1979, 418-419 en Ledoux, J.L., o.c., nr. 50, f.T., 1981, 322).
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115. IDEM. ,ALLES WAT DE UITVOERING VAN DE HUUR BETREFT" Krachtens artikel 20, 1°, vierde lid Hyp.W. geldt het voorrecht tevens
,voor alles wat de uitvoering van de huur betreft" zodat aile voor de
huurder uit de wet of de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
erdoor worden gewaarborgd.
De door de huurder krachtens een beding in de huurovereenkomst verschuldigde verzuimsintrest is dan ook bevoorrecht (Gent, 4 oktober 1984,
T.G.R., 1985, 85; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 148, litt. e;
Lepinois, F., o.c., II, nr. 698) evenals de door hem krachtens dergelijk
beding verschuldigde wederverhuringsvergoeding (Brussel, 21 mei 1987,
T.B.H., 1989, 364; De Page, H. en Dekkers, R., I.e., litt. h). In de besproken periode werd geoordeeld dat de door de verhuurster gedragen kosten
om veroordeling te bekomen van haar nadien failliet verklaarde huurder tot
betaling van achterstallige huurgelden, wederverhuringsvergoeding en vergoeding voor huurschade niet bevoorrecht zijn (Luik, 23 december 1987,
gecit. onder nr. 67) hoewel het tegendeel met toepassing van de besproken
wetsbepaling algemeen wordt aangenomen (zie: tweede overzicht, nr. 26,
T.P.R., 1971, 129-130, en de aangehaalde rechtspraak en rechtsleer).
Even wei is aileen datgene , wat de uitvoering van de huur betreft" bevoorrecht: de in een contract bedongen jaarlijkse vergoeding voor zowel de
verhuring van voor handelsdoeleinden bestemde lokalen als de verlening
van diensten strekkende tot klantenwerving is dan ook niet bevoorrecht in
de mate dat zij betrekking heeft op de dienstverlening zodat het bevoorrechte gedeelte ervan moet worden bepaald bij vergelijkende waardering naar
evenredigheid van de totale vergoeding (Kh. Brussel, 12 januari 1988, J. T.,
1988, 518; - cf. Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R., nr. 83 in fine).
116.

ROERENDE GOEDEREN ONDERWORPEN AAN HET VOORRECHT. ,AL

De aangehaalde bewoordingen van artikel 20, 1°, eerste lid Hyp.W. moeten ruim
worden opgevat maar er moet een verband bestaan tussen de voorwerpen
en de normale bestemming van de plaatsen waarin zij zich bevinden (zie:
vorig overzicht, nr. 73, T.P.R., 1978, 1192, en de aangehaalde rechtsleer;
- adde: Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2492).
HETGEEN HET VERHUURDE HUIS OF DE HOEVE STOFFEERT" -

Dergelijk verband bestaat wanneer de huurster van in een industriepark
gelegen terreinen met fabrieksgebouw in het kader van haar bedrijf gebruikt
rollend materieel en compressoren parkeert op een daartoe bestemd gedeelte
van die terreinen (Gent, 27 juni 1979, R. W., 1979-80, 2789; - cf., in
dezelfde zin, Gent, 4 oktober 1984, gecit. onder nr. 115), wanneer een door
de werknemers van de huurster tot professionele doeleinden gebruikte
personenauto regelmatig 's nachts en op rustdagen of in een tot het
gehuurde gebouw behorende garage wordt gestald dan wei precies voor dat
gebouw op de openbare weg wordt geparkeerd (Brussel, 26 februari 1982,
J. T., 1983, 238 en Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22919;- cf. het in het
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vorig overzicht onder nr. 73 aangebaalde vonnis van de rechtbank van
koophandel te Brussel van 27 december 1973), wanneer een door een
vennootschap van koophandel gehuurde personenauto gestald wordt in een
bij de door die vennootscbap gebuurde kantoorruimte beborende autostalling (Kh. Brussel, 1 juli 1980, B.R.H., 1981, 525) en wanneer vliegtuigen
gestald worden in een daartoe gehuurde hangar (Antwerpen, 28 maart 1984,
R. W., 1984-85, 2916 en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23250).
Vermits niet vereist is dat de lichamelijke (cf. eerste overzicht, nr. 19,
T.P.R., 1967, 115 en tweede overzicht, nr. 27, T.P.R., 1971, 130) roerende
goederen die de huurder overeenkomstig de bestemming ervan in het
gehuurde goed brengt bestendig in dat goed moeten blijven, zijn ook de in
bet gebuurde goed gebrachte stocks met het voorrecht bezwaard (Gent,
4 oktober 1984, /.c.; Kb. Verviers, 11 juni 1981, Jur. Liege, 1982, 298; Kb.
Brussel, 23 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 1118, noot Caeymaex, J ., ,Le
maintien du privilege du bailleur apres deplacement des biens garnissant les
lieux loues", Rev. Not. B., 1988, 367 en T.B.B.R., 1990, 153, noot
Gregoire, M.; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 153, litt. A., d;
Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R., nr. 88; Fredericq, L., I.e.; Kluyskens, A., o.c., VI, nr. 108, litt. A, p. 114in fine; Laurent, F., o.c., XXIX,
nrs. 411 in fine en 416; Lepinois, F., o.c., II, nr. 703) en zijn, naast de
winkelmeubelen, de grondstoffen eveneens aan het voorrecht onderworpen
(Kh. Brussel, 16 december 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 168 en J.T., 1988,
484; Laurent, F., I.e.).
Ben personenauto ,(kan) niet dienstig ... zijn voor de meubilering van een
(door de huurders geexploiteerde) cafefrituur" (sic!) en kan niet bestemd
zijn ,om het genot van het pand te vergemakkelijken", redenen waarom
volgens het hof van beroep te Brussel die auto niet met het besproken
voorrecht is bezwaard (Brussel, 11 december 1985, R. W., 1985-86, 2343,
Rec. Gen. Enr. Not., 1987, nr. 23458 en T.B.B.R., 1987,63, noot Kokelenberg, J .); blijkbaar moet worden verondersteld dat bij bet gehuurde goed
geen voor die auto bestemde parkeerruimte of garage behoorde want in dat
geval zou het voorrecbt er wel op kunnen worden uitgeoefend.

117. VERVOLG. GOEDEREN DIE AAN DERDEN TOEBEHOREN- Ook niet aan
de huurder toebehorende voorwerpen die bet gebuurde goed stofferen zijn,
onder de voorwaarde dat de verbuurder, op bet ogenblik dat ze in bet
gehuurde goed werden gebracbt, niet wist dat die voorwerpen eigendom van
derden waren, met bet voorrecbt bezwaard; bet voorrecht gaat niet teloor
wanneer het eigendomsrecbt van derden slecbts later ter kennis van de
verbuurder wordt gebracbt; tenslotte wordt de goede trouw van de verbuurder kracbtens artikel 2268 B.W. vermoed docb mag bet bewijs dat hij kennis
droeg van bet eigendomsrecbt van een derde op een bepaalde zaak door alle
middelen, vermoedens inbegrepen, worden geleverd (men zie over dit alles:
eerste overzicbt, nr. 19, T.P.R., 1967, 115-116, tweede overzicbt, nr. 27,
T.P.R., 1971,130-131 envorigoverzicbt,nr. 74, T.P.R., 1978, 1192-1193).
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Met toepassing van die beginselen werd in de besproken periode beslist dat,
bij gebreke van bewijslevering door de eigenares van in een gehuurde hangar
gestalde vliegtuigen dat de verhuurder van die hangar - wiens goede trouw
moet worden vermoed - op het ogenblik dat die vliegtuigen er werden
binnengebracht niet te goeder trouw was en met name zou hebben geweten
of door haar zou zijn verwittigd dat zij er eigenares van was, die vliegtuigen
met het besproken voorrecht zijn bezwaard (Antwerpen, 28 maart 1984,
gecit. onder nr. 116) en dat een gehuurde auto waarvan de eigenares niet
bewijst dat de verhuurder van een kantoorruimte met autostalling - wiens
goede trouw moet worden vermoed- zou hebben geweten, op het ogenblik
dat die auto daarin een eerste maal werd geparkeerd, dat die zijn huurder
niet toebehoorde, onder dat voorrecht valt (Kh. Brussel, 1 juli 1980, gecit.
onder nr. 116).
Meubelen van een derde die het gehuurde goed stofferen zijn met het
voorrecht bezwaard in zoverre niet wordt bewezen dat de verhuurder van
het goed , ,avant la saisie'' kennis droeg of moest dragen van het eigendomsrecht van die derde, zegt het hof van beroep te Luik (19 januari 1978, Jur.
Liege, 1977-78, 265 en Res Jur. Imm., 1979, 275) terwijl volgens de
beslagrechter te Luik de verhuurster op dergelijke meubelen haar voorrecht
kan laten gelden wanneer uit niets blijkt dat zij ,avant la presente action
en revendication'' werd verwittigd van het eigendomsrecht van de eisers in
die vordering (16 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 505) en volgens de beslagrechter te Doornik een gehuurd radio- en dito televisietoestel onder het voorrecht vallen vermits niet bewezen wordt dat de verhuurder van het onroerend goed ,avant la saisie" kennis droeg van het eigendomsrecht van een
derde op die toestellen (12 december 1986, samengevat in Rev. Liege, 1987,
827, noot Caeymaex, J .); die beslissingen kunnen niet worden bijgetreden
voor zover er impliciet in wordt vermeld dat het voorrecht in elk geval teloor
zou zijn gegaan zo bedoelde verhuurders het eigendomsrecht van derden
v66r het beslag, resp. v66r de eigendomsvordering te weten zouden zijn
gekomen: ook in dat geval zouden de meubelen, respectievelijk het radioen televisietoestel met het voorrecht bezwaard zijn gebleven onder de
voorwaarde dat die verhuurders op het ogenblik dat ze in de gehuurde
goederen werden gebracht niet wisten dat ze aan derden toebehoorden
(cf. de in het vorig overzicht onder nr. 74 besproken beslissing van de
beslagrechter te Leuven van 28 juni 1974, T.P.R., 1978, 1193).
Volgens de rechtbank van koophandel te Verviers zouden met eigendomsvoorbehoud verkochte en in een gehuurd onroerend goed gebrachte apparaten bij gebreke van voorafgaande verwittiging van de verhuurder door de
eigenaar ervan onder het besproken voorrecht vallen (15 november 1977,
Jur. Liege, 1977-78, 102 en 230); dergelijke verwittiging is evenwel niet
volstrekt nodig om het voorrecht te voorkomen vermits het volstaat dat de
eigenaar zou bewijzen dat de verhuurder ten tijde dat de apparaten in het
gehuurde goed werden gebracht kennis droeg van zijn eigendomsrecht, welk
bewijs door alle middelen mag worden geleverd.
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Apparaten waaraan de door artikel 2, 2°, d) M.B. 23 februari 1968 tot
bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuurvoorgeschreven plaatjes zijn bevestigd, bevinden zich in een door de lessee gehuurd onroerend goed. Volgens de beslagrechter en het hof van beroep te Luik moesten de verhuurders van dat
onroerend goed - dat door de lessee reeds was betrokken en waarin zich
bedoelde apparaten reeds bevonden v66r de verhuring ervan- bij de lessee
navraag doen naar het eigendomsrecht op die apparaten alvorens met hem
een huur te sluiten en zou daaruit volgen dat zij kennis droegen of,
behoudens zorgeloosheid hunnerzijds, zouden hebben moeten dragen van
het eigendomsrecht van de lessor op de apparaten zodat die niet onder hun
voorrecht vallen (Beslagr. Luik, 25 juni 1980, bevest. Luik, 3 juni 1981,
T.B.H., 1983, 358, afkeurende noot Krings, M.). Terecht wordt in de noot
opgemerkt dat veeleer moest worden onderzocht of de verhuurders, mede
gelet op de beroepswerkzaamheden van de lessee, redelijkerwijs konden
geloven dat bedoelde apparaten hem toebehoorden (cf. eerste overzicht,
nr. 19, T.P.R., 1967, 116, tweede overzicht, nr. 27 in fine, T.P.R., 1971,
130-131 en vorig overzicht, nr. 74 in fine, T.P.R., 1978, 1193) dan hen
zonder wettelijke grondslag de verplichting op te leggen bij de lessee op
informatie uit te gaan (in dezelfde zin: Coppens, P. en 't Kint, F., o.c.,
nr. 112, R.C.J.B., 1984, p. 567; - anders: Zenner, A., ,Le droit d'etre
paye par preference: observations sur les principaux privileges en matiere
de faillites et concordats", nr. 7, Rev. Reg. Dr., 1984, (135), 141-142). De
verhuurder die niet vooraf door de eigenares ervan of door de lessee op de
hoogte is gebracht van de tussen hen gesloten leasingovereenkomst kan zijn
voorrecht op dergelijk van een plaatje voorzien en in de verhuurde plaatsen
gebracht apparaat doen gelden omdat hij te goeder trouw de mening kon
zijn toegedaan dat dit apparaat (een in een gehuurde kantoorruimte gebracht fotokopieertoestel) zijn huurder toebehoorde, zegt de burgerlijke
rechtbank te Brussel in haar vonnis van 10 maart 1978 (B.R.H., 1978, 529),
omdat, behoudens uitzonderlijke omstandigheden die geen twijfel zouden
Iaten bestaan over zijn kennis van de ware toedracht, zijn onwetendheid
wordt vermoed, het tegenbewijs daarvan door de eigenares van het apparaat
moet worden geleverd en de enkele omstandigheid dat aan dat apparaat een
plaatje is bevestigd dat vermoeden van onwetendheid van de verhuurder niet
weerlegt, zegt de rechtbank van koophandel te Brussel oordeelkundig in
haar vonnis van 24 juni 1980 (B.R.H., 1981, 522).
118. VERVOLG. GOEDEREN DIE AAN DE ONDERHUURDER TOEBEHOREN De goederen van de onderhuurder waarmee de plaatsen die hij bewoont zijn
toegerust zullen, als werd onderverhuurd hoewel de hoofdhuurder dit recht
was ontzegd en onder de voorwaarde dat de verhuurder ten tijde dat ze in
die plaatsen werden gebracht niet wist dat ze de hoofdhuurder niet toebehoorden, precies zoals die van een andere derde met het voorrecht bezwaard zijn
tot waarborg van alle bevoorrechte schuldvorderingen van de verhuurder
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op de hoofdhuurder (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 158, 1. en
IV, nr. 736; Kluyskens, A., o.c., VI, nr. 108, litt. A in fine); zo daarentegen de hoofdhuurder vermocht onder te verhuren, dan zullen die goederen
van de onderhuurder enkel en aileen tot waarborg van de bevoorrechte
schuldvorderingen van de verhuurder op de hoofdhuurder met bet voorrecht bezwaard zijn wanneer de onderhuurder op bet ogenblik van bet
beslag erop schuldenaar van de hoofdhuurder is en zulks alsdan slechts ten
belope van de prijs die hij als onderhuurder verschuldigd is zonder dat hij
zich op bij voorbaat gedane betalingen kan beroepen (art. 1461, tweede lid
Ger.W. en art. 1753, eerste lid B.W.; De Page, H. en Dekkers, R., o.c.,
VII, nr. 158, 2. en IV, nr. 735; Kluyskens, A., I.e.; Laurent, F., o.c.,
XXIX, nr. 426; Lepinois, F., o.c., II, nr. 718; Martou, M., o.c., II,
nr. 419).
Met toepassing van die laatste beginselen werd in de besproken periode
beslist dat de verhuurster van een onroerend goed haar voorrecht tot
waarborg van door de hoofdhuursters ervan verschuldigde huurgelden kan
Iaten gelden op een fotokopieertoestel dat aan de nadien failliet verklaarde
onderhuurster ervan werd verhuurd omdat die propter rem gehouden was
en de eigenares van dat toestel die verzuimd had haar te verwittigen niet
bewees dat de verhuurster ten tijde dat bet in bet gehuurde goed werd
gebracht zou geweten hebben dat dit toestel de onderhuurster niet toebehoorde (Kh. Brussel, 1 september 1987, T.B.H., 1988, 491).
119.

UITOEFENING VAN HET VOORRECHT. VERPLAATSING VAN DE BE-

Ook na faillietverklaring van zijn huurder vermag
de verhuurder pandbeslag op de goederen waarmee de verhuurde plaatsen
zijn toegerust te doen leggen vermits zulks slechts een maatregel tot bewaring van recht is (Kh. Brussel, kort ged., 27 augustus 1979, J. T., 1980, 265;
-art. 454, eerste lid Faill.W.).
Wanneer diegoederen buiten zijn toestemming zijn weggebracht, behoudt
de verhuurder daarop zijn voorrecht mits hij binnen vijftien dagen beslag
tot terugvordering laat leggen (art. 20, 1°, laatste lid Hyp.W.); werden die
goederen evenwel door de curator in bet faillissement van zijn huurder
verplaatst dan moet hij dat beslag niet doen leggen om zijn voorrecht te
behouden (zie: vorig overzicht, nr. 75, T.P.R., 1978, 1193-1194;- cf., in
dezelfde zin, Rb. Brussel, 10 maart 1978, gecit. onder nr. 117 en Kh.
Brussel, kort ged., 6 juni 1985, gecit. onder nr. 58) want zijn recht om zich
door opeising te verzetten tegen bet wegbrengen van de roerende goederen
die de plaatsen stofferen betekent niet dat hij de verkoop door andere
schuldeisers van de zaken waarop zijn voorrecht rust, kan beletten (Cass.,
28 februari 1991,A.C., 1990-91,696, noot, Bull. en Pas., 1991, I, 621, noot
en R. W., 1991-92, 327; -art. 1515, eerste lid Ger.W.).
Pandbeslag is slechts in spoedeisende gevallen geoorloofd; de vordering tot
opheffing ervan moet worden toegewezen wanneer blijkt dat die voorwaarde niet is vervuld (Beslagr. Charleroi, 26 april 1988, J. T., 1989, 384).
ZWAARDE GOEDEREN-
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De betekening van het proces-verbaal van pandbeslag raakt het recht op de
huur zelf niet zodat artikel 215, § 2, tweede lid B.W. geen toepassing vindt
(Beslagr. Antwerpen, 18 december 1989, R. W., 1989-90, 1065).
De verhuurder moet evenmin beslag tot terugvordering Iaten leggen om zijn
voorrecht te behouden wanneer die goederen werden weggebracht nadat hij
er pandbesla:g had op doen leggen (zie: eerste overzicht, nr. 21, T.P.R.,
1967, 117). Ten onrechte werd in de besproken periode het tegenovergestelde beslist (Beslagr. Huy, 10 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 479, afkeurende
noot de Leval, G.). Terecht daarentegen werd geoordeeld dat die goederen
zonder beslag tot terugvordering met het voorrecht van de verhuurder
bezwaard blijven wanneer ze werden weggebracht nadat hij er bewarend
beslag had op doen leggen (Kh. Brussel, 23 februari 1988, gecit. onder
nr. 116): het tweedelid van artikel 819 W.Rv. krachtens welke wetsbepaling
de verhuurder vermocht zonder voorafgaand bevel doch mits verlof van de
rechter pandbeslag te doen leggen werd niet in artikel1461 Ger.W. overgenomen precies omdat het ,een bewarend beslag (betrof), verricht met
toelating van de rechter en op alle punten gelijk aan datgene dat door
artikel1413 van het ontworpen wetboek wordt ingericht" (Verslag Van
Reepinghen, Gedr. St., Senaat, 1963-64, nr. 60, p. 327).
AFDELING 2

HET VOORRECHT VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER
(art. 20, 3" Hyp.W.)

120. BEGRIP EN KARAKTERTREKKEN- Pand is een contract waarbij een
schuldenaar (of een derde die in zijn belang handelt) aan zijn schuldeiser
(of aan een derde omtrent wie partijen zijn overeengekomen) een roerende
zaak afgeeft tot zekerheid van de schuld (art. 2071, 2072, eerste lid, 2076
en 2077 B.W.; art. 1, eerste lid Wet 5 mei 1872 op het handelspandrecht;
De Page, H., o.c., VI, nr. 1008; Fredericq, L., o.c., II, nr. 1351; Laurent, F., o.c., XXVIII, nrs. 435 en 438; R.P.D.B., VIII, V0 Nantissement,
nrs. 11 en 12).
Pand is een zakelijk contract omdat het slechts tot stand komt bij afgifte
van de in pand gegeven zaak (De Page, H., o.c., VI, nr. 1013; Fredericq, L., o.c., II, nr. 1352; Laurent, F., o.c., XXVIII, nrs. 435 en 470;
R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement, nr. 14; Stranart-Thilly, A.-M., o.c.,
nr. 4, T. Bankw., 1975, 205; Vincent, L., o.c., nr. 91, J.T., 1968, 759-760;
- voor een kritiek op die opvatting zie men Stranart-Thilly, A.-M., ,Le
gage, contrat reel: une fiction?", J. T., 1976, 237-243), een eenzijdig contract omdat aileen de schuldeiser verbonden is jegens de schuldenaar zonder
enige verbintenis voor laatstgenoemde (De Page, H., o.c., VI, nrs. 1014 en
1085, litt. A; Laurent, F., o.c., XXVIII, nr. 437) en een bijkomend contract omdat bet de naleving van een hoofdverbintenis waarborgt (De
Page, H., o.c., VI, nr. 1015; Fredericq, L., o.c., II, nr. 1353; Laurent, F.,
o.c., XXVIII, nr. 436; R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement, nr. 15).
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121. VERVOLG. TOEPASSINGEN- In de door een opdrachtgever aanvaarde
,algemene voorwaarden" van een verver is bedongen dat de goederen van
eerstgenoemde die zich bij de verver bevinden ,in pand gegeven (zijn) voor
zekerheid van de betaling der kosten van behandeling, zelfs voor reeds
afgeleverde goederen" en die goederen ,verondersteld (worden) het voorwerp uit te maken van een en dezelfde overeenkomst, niet vatbaar voor
verdeling, zelfs al wordt zij door opeenvolgende prestaties uitgevoerd"; dit
beding wijst op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen ,om een
pandbelofte te sluiten die aanleiding geeft tot het in stand komen van een
pand bij overhandiging van de te bewerken goederen", zegt het hof van
beroep te Gent in zijn arrest van 12 maart 1981 (Pas., 1981, II, 78;- cf.
supra, nr. 51 in fine). Vermits pand slechts tot stand komt bij afgifte van
de in pand gegeven zaak is de overeenkomst waarbij een schuldenaar zich
verbindt een pand aan zijn schuldeiser te bezorgen inderdaad geen pandcontract doch slechts een belofte tot inpandgeving (De Page, H., o.c., VI,
nr. 1013, p. 1000-1001; Fredericq, L., o.c., II, nr. 1352; Laurent, F., o.c.,
XXVIII, nr. 470 in fine).
Vermits pand een bijkomend contract is zal de nietigheid of ongeldigverklaring van de hoofdovereenkomst tot gevolg hebben dat het, bij ontstentenis
van een erdoor gewaarborgde hoofdverbintenis, verdwijnt zodat de verpande zaak moet worden teruggegeven (De Page, H., o.c., VI, nr. 1015;
Fredericq, L., o.c., II, nr. 1353). De bij het sluiten van een huurovereenkomst betreffende een onroerend goed door de huurder betaalde waarborgsom is een pand (zie: vorig overzicht, nr. 77, T.P.R., 1978, 1194-1195); in
de besproken periode werd geoordeeld dat de op grond van een beding in
de huurovereenkomst betaalde waarborgsom een afzonderlijke overeenkomst uitmaakt die bij nietigverklaring van de door beide partijen uit een
ongeoorloofde oorzaak aangegane hoofdovereenkomst van huur verdwijnt
doch niet automatisch door het ongeoorloofd karakter ervan wordt aangetast zodat het adagium In pari causa turpitudinis cessat repetitio er niet op
toepasselijk is tenzij die zekerheidsovereenkomst zelf ongeoorloofd zou zijn
en de vrijwaring van de sociale orde de terugvordering van de waarborgsom
zou beletten (Vred. Sint-Gillis-Brussel, 30 juni 1981, R. W., 1982-83, 591;
- cf. Cass., 8 december 1966, A. C., 1967,450, Bull. en Pas., 1967, I, 434,
concl. Proc. Gen. Hayoit de Termicourt, R. en R.C.J.B., 1967, 5, concl.
Proc. Gen. Hayoit de Termicourt, R., noot Dabin, J., , ,In pari causa
turpitudinis cessat repetitio": fondement, conditions et champ d'application de l'adage. ,Quid" pour les choses donnees en gage?"; - zie tevens
Fredericq, L., I.e.; - cf. tevens De Page, H., I.e.).
Uit het bijkomend karakter ervan volgt eveneens dat de aard van het pand
wordt bepaald door die van de erdoor gewaarborgde hoofdverbintenis: het
pandcontract is burgerlijk wanneer het een burgerlijke verbintenis waarborgt en is een pand in handelszaken wanneer het tot zekerhdd van een
handelsverbintenis strekt (De Page, H., o.c., VI, nrs. 1015 en 1097, litt. B;
Fredericq, L., o.c., II, nr. 1356; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV,
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nr. 2565; Vincent, L., o.c., nr. 92, J.T., 1968, 760). Vertrekkende vanuit
het verkeerde postulaat dat, ook al is de bestemming van een door een
nadien failliet verklaarde vennootschap van koophandel gehuurd onroerend goed commercieel, ,het huurcontract zelf van burgerlijke aard" zou
zijn, werd in de besproken periode beslist dat de uit dat contract voor de
huurster voortvloeiende verbintenissen en het tot zekerheid daarvan dienende pandcontract derhalve eveneens van burgerlijke aard waren, dat burgerlijke pand aan derden waaronder de curator in het faillissement van de
huurster niet kon worden tegengeworpen omdat de door artikel 2074, eerste
lid B. W. voorgeschreven openbare of behoorlijk geregistreerde onderhandse akte ontbrak en het door de artikelen 20, 3° Hyp.W. en 2073 B.W.
bedoelde voorrecht dan ook niet kon bestaan (Kh. Mechelen, 3 juni 1985,
R. W., 1987-88, 890, noot Lamine, M., ,Het pand gegeven tot zekerheid
van de uitvoering van een huurovereenkomst betreffende een winkelpand"). Een pand wordt geacht een pand in handelszaken te zijn zodat de
vormvoorschriften van artikel 2074 B.W. er niet op toepasselijk zijn wanneer de schuldenaar van de erdoor gewaarborgde verbintenis handelaar is
en het door artikel 2, laatste lid W.Kh. uitgedrukte vermoeden niet wordt
weerlegd (Kh. Luik, 13 oktober 1981, Rev. Prat. Soc., 1982, 45).
122. VEREISTEN OM PAND TE KUNNEN GEVEN. WARRANTSTELSEL- De
pandgever moet in beginsel eigenaar zijn van de in pand gegeven zaak en
bekwaam zijn om tevervreemden (De Page, H., o.c., VI, nrs. 1022 tot 1024
en 1029).
Krachtens de artikelen 1, § 1 en§ 3, 2 en 4, § 3 Warrantwet zijn warrants
handelspapieren in tweevoud (waarvan het dubbel ceel wordt genoemd)
door een derde afgegeven aan degene die het bewijs levert dat hij ,de vrije
beschikking'' heeft over de koopwaar waarop die papieren betrekking
hebben welk recht op vrije beschikking wordt bewezen ,door alle middelen
die toegelaten zijn in zaken van koophandel", kunnen de warrants en de
celen worden uitgegeven door de bewaarder van de koopwaar en belichaamt
de warrant, zonder de ceel, het bezit van de koopwaar, als pand. Diensvolgens moet, alvorens die handelspapieren af te geven, worden nagegaan
of bedoeld bewijs wordt geleverd maar uit de aangehaalde bewoordingen
blijkt dat de bewaargever niet noodzakelijkerwijs zijn eigendomsrecht op
de koopwaar moet aantonen doch het volstaat dat hij bewijst dat de
eigenaar ervan hem machtiging heeft verleend om erover te beschikken; bij
gebreke van dat bewijs zijn de afgegeven warrants onregelmatig en is de
bewaarder die ze heeft uitgegeven aansprakelijk tegenover de houder van
die warrants voor de door hem geleden schade wegens de ,declassering"
van zijn schuldvordering tot gewone schuldvordering, zegt het hof van
beroep te Mons (6 juni 1990, Rev. Liege, 1990, 1493, noot Cl. P., bij welk
arrest het vonnis van de rechtbank van koophandel te Doornik van 25 juni
1987, T.B.H., 1988, 796, gedeeltelijk wordt vernietigd; De Page, H., o.c.,
VI, nr. 1112; R.P.D.B., XVII, V 0 Warrant, nr. 27; VanRyn, J. en Hee-
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nen, J., o.c., IV, nr. 2589;- cf., wat betreft de aansprakelijkheid voor een
goede bewaring van de koopwaar waarop de warrant betrekking heeft, Kh.
Brussel, 31 augustus 1987, Rev. Liege, 1988, 961 en T.B.H., 1990, 538,
afkeurende noot Ronse, K., ,Enige beschouwingen bij de warrant",
nrs. 15 tot 22, p. 552-554).
123.

VOORWERP VAN HET PANDCONTRACT. TERMIJNHANDEL INTER BEURS
GENOTEERDE EFFECTEN- Krachtens de artikelen 1 en 2, eerste lid K.B.

nr. 10, 15 oktober 1934 betreffende de termijnhandel in deter beurs genoteerde effecten is hij die order geeft om dergelijke effecten op termijn in
te kopen of te verkopen, verplicht bij wijze van pand aan de wisselagent
of aan de bankier die van hem last ontvangt het order uit te voeren of te
doen uitvoeren een dekking te leveren die moet bestaan in geld of inter beurs
genoteerde en door de wisselagent of bankier aanvaarde effecten.
De door een opdrachtgever aan zijn wisselagent in pand gegeven staven
goud en gouden muntstukken maken geen wettelijke dekking uit vermits
immers uit het woord ,moet" in artikel 2, eerste lid voornoemd blijkt dat
alle andere dan de twee erin opgesomde wijzen van dekking verboden zijn
(Brussel, 27 februari 1976, Pas., 1977, II, 27).
124. IDEM. SCHULDVORDERING - Roerende schuldvorderingen kunnen in
pand worden gegeven mits tevens de door artikel 207 5 B. W. voorgeschreven
betekening wordt gedaan; in handelszaken is betekening van de inpandgeving vereist (tenzij de schuldenaar in een authentieke akte die inpandgeving
aanneemt) omdat krachtens artikel 1, eerste lid Wet 5 mei 1872 op het
handelspandrecht het pand moet worden gevestigd overeenkomstig de
wijzen die in zaken van koophandel gelden voor de verkoop van goederen
van dezelfde aard en de overdracht van een schuldvordering ook in zaken
van koophandel slechts mits naleving van artikel 1690 B. W. aan derden kan
worden tegengeworpen (Fredericq, L., o.c., II, nrs. 1361, litt. den 1365;
VanRyn, J. enHeenen, J., o.c., IV, nr. 2569, 1°; -cf. De Page, H., o.c.,
VI, nrs. 1041, litt. E, 1042, 1° en 1102); evenwel is in burgerlijke - noch
in handelszaken betekening vereist wanneer effecten aan toonder - waarin
het recht een lichaam met de titel uitmaakt zodat artikel2075 B.W., resp.
artikel 1690 B.W. niet toepasselijk zijn- en orderpapier of verhandelbare
papieren - waarbij de overdracht ten opzichte van derden door endossement gebeurt zodat artikel 2075 B.W., resp. artikel1690 B.W. evenmin
toepassing vinden - in pand worden gegeven (De Page, H., o.c., VI,
nrs. 1041, litt. E en 1042, 2° en 3°; Fredericq, L., o.c., II, nr. 1361, litt.
a en c; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nrs. 2567 en 2572;- voor een
toepassing zie men Kh. Luik, 13 oktober 1981, gecit. onder nr. 121).

De schuldvordering van een vennootschap van koophandel op haar vennoten wegens het niet volstorten van een kapitaalverhoging kan in pand
worden gegeven (Antwerpen, 24 mei 1984, T.R. V., 1988, 374, noot; Wy-
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ckaert, M., ,Kan een N. V. of een B. V .B.A. de schuldvordering tot volstorting van haar aandelen in pand geven?", T.R. V., 1988, 100-105).
De in artikel2075 B.W. bedoelde betekening aan de schuldenaar van de in
pand gegeven schuldvordering vereist niet dat in de akte van betekening
wordt vermeld tot beloop van welk maximumbedrag het pand wordt
gevestigd (Cass., 19 oktober 1990, A.C., 1990-91, 202, But. en Pas., 1991,
I, 178;- cf. De Page, H., o.c., VI, nr. 1043 in fine; anders: Lechien, D.,
,La mise en gage des creances non incorporees dans un titre negociable",
nrs. 3 en 4, T.B.H., 1990, (3), 6-7).
De curator in het faillissement van de pandgever mag weigeren rekening te
houden met het op toekomstige schuldvorderingen gevestigde pand dat
nooit werd en niet meer zou kunnen worden betekend, zegt de rechtbank
van koophandel te Luik in haar vonnis van 25 oktober 1983 (Jur. Liege,
1984, 612). Toekomstige schuldvorderingen kunnen inderdaad in pand
worden gegeven (De Page, H., o.c., VI, nr. 1032; Fredericq, L., o.c., II,
nr. 1354) en de betekening van dergelijke v66r het door artikel 445, eerste
lid Faill. W. bedoelde tijdvak gebeurde en daarom deugdelijke inpandgeving
kan zelfs nog tijdens dat tijdvak maar niet meer vanaf de dag van het vonnis
van faillietverklaring geldig worden gedaan (De Page, H., o.c., VI,
nrs. 1025 in fine en 1045; Laurent, F., o.c., XXVIII, nr. 467; VanRyn, J.
en Heenen, J., o.c., IV, nr. 2729 in fine). Die door artikel 1690, eerste lid
B.W. voorgeschreven betekening kan worden vervangen door de erkenning
van de inpandgeving door de schuldenaar (Mons, 18 november 1986, Rev.
Liege, 1987, 790 en Rev. Reg. Dr., 1987, 282; - cf. daaromtrent Hansenne, 1., , ,Reserve de mitoyennete ou cession de creance future?'', nrs. 11 tot
14, R.C.J.B., 1974, (10), 20-27 alsmede Merchiers, Y., ,Les effets de Ia
cession de creance vis-a-vis du debiteur cede", nr. 7, R.C.J.B., 1987, (514),
518).
De tot waarborg voor de nakoming ervan bij het sluiten van een hoofdovereenkomst toegestane afstand van schuldvordering is volgens de ene opvatting geen overdracht maar wei een inpandgeving van die schuldvordering
(Gent, 1 maart 1989, R. W., 1989-90, 1064, noot; Beslagr. Luik, 6 oktober
1982, Jur. Liege, 1983, 196; Rb. Luik, kort ged., 3 november 1982, Jur.
Liege, 1983, 199; Rb. Luik, kort ged., 11 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 201;
De Page, H., o.c., IV, nr. 374bis; - zie ook: vorig overzicht, nr. 78,
T.P.R., 1978, 1195;- cf. Simont, L., ,De overdracht van schuldvordering
tot zekerheid", in Liber Amicorum Frederic Duman, I, 259-282), volgens
een andere opvatting wei een overdracht van schuldvordering die mits
naleving van het voorschrift van artikel1690 B.W. aan derden kan worden
tegengeworpen (Beslagr. Brussel, 8 februari 1986, R. W., 1987-88, 648,
noot, bevest. Brussel, 13 april 1989, R. W., 1989-90, 195, noot).
125. IDEM. ENDOSSEMENT VAN EEN FACTUUR - Krachtens de artikelen 13,
eerste lid, 14, 15, eerste lid en 16, tweede en derde lid Wet Inpandgeving
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Handelszaak mag elke schuldvordering die uit een beroeps-, handels- of
burgerlijke bedrijvigheid is ontstaan en die gewoonlijk door een factuur
wordt vastgesteld in pand worden gegeven aan een bank of aan een door
de Koning erkende kredietinstelling door endossement van die factuur of
van een voor eensluidend verklaard afschrift ervan, moet het endossement,
indien het een inpandgeving geldt, zulks op straffe van nietigheid uitdrukkelijk vermelden, kan de schuldenaar die een kennisgeving van het endossement ontvangt zijn schuld alleen in han den van de geendosseerde deugdelijk
kwijten en kan de inpandgeving van de schuldvordering aan derden worden
tegengeworpen door het loutere feit van het endossement van de factuur.
Het endossement van de factuur wordt krachtens het eerste lid van artikel 16 Wet Inpandgeving Handelszaak ,aan de schuldenaar betekend" (ter
kennis van de schuldenaar gebracht) door middel van een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs waarin de tekst van het tweede lid van
die wetsbepaling uitdrukkelijk is weergegeven: de op een factuur gedrukte
vermelding , veuillez payer au Banco di Roma a Bruxelles compte n° ...
valeur nantissement (loi du 31 mars 1958)" kan niet worden beschouwd als
een met die kennisgeving evenwaardige akte die zou bewijzen dat de
schuldenaar kennis van het endossement draagt; vermits niet aileen het
bewijs van de toezending aan maar ook dat van de ontvangst door de
schuldenaar van de kennisgeving van het pandendossement is vereist en dat
laatste bewijs bij gebreke van overlegging van bedoeld ontvangstbewijs door
de geendosseerde niet wordt geleverd, is de schuldenaar die de endossant
te goeder trouw heeft betaald overeenkomstig de artikelen 1240 en 1691
B.W. wettig van zijn schuld bevrijd, zegt de vrederechter te Sint-Joost-tenNode in haar vonnis van 22 november 1988 (T. Vred., 1990, 90). De
toepassing van de in het tweede lid van artikel 16 Wet Inpandgeving
Handelszaak bedoelde regel is inderdaad afhankelijk van de naleving van
de in het eerste lid van die wetsbepaling voorgeschreven vorm waaruit volgt
dat die regel niet kan worden toegepast wanneer de schuldenaar anders dan
op de in dat eerste lid voorgeschreven wijze kennis heeft gekregen van het
endossement, daargelaten de mogelijkheid voor de geendosseerde om de
kwade trouw van de schuldenaar te bewijzen (Cass., 13 mei 1988, A.C.,
1987-88, 1188, cone!. Proc. Gen. Krings, E. en Bull. en Pas., 1988, I, 1117).
Bij inpandgeving van een schuldvordering door endossement van de factuur
kunnen in de regel enkel de excepties die de schuldenaar op het ogenblik
van de kennisgeving had aan de geendosseerde worden tegengeworpen; de
exceptio non adimpleti contractus is inherent aan de aard van de wederkerige overeenkomst zodat zij bestaat v66r de wanprestatie en v66r de overdracht van de rechten van de endossant waaruit volgt dat zij, ongeacht het
tijdstip van de wanprestatie, door de schuldenaar van de geendosseerde kan
worden tegengeworpen (Cass., 27 september 1984, A.C., 1984-85, 156,
noot, Bull. en Pas., 1985, I, 133, noot, J.T., 1984,720, R.W., 1984-85,
2699, noot, T.B.H., 1985, 205, noot, R.C.J.B., 1987, 511, noot Merchiers, Y., ,Les effets de la cession de creance vis-a-vis du debiteur cede"
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en T. Aann., 1988, 7, noot Flamme, M.-A.;- cf. Kh. Brussel, 13 december 1978, bevest. Brussel, 9 februari 1983, T. Aann., 1988, I.e., welklaatste
arrest werd vernietigd bij bet besproken cassatiearrest; - voor toepassingen
van die jurisprudentie van bet Hof van Cassatie zie men: Mons, 23 november 1987, Rev. Liege, 1988, 421, noot Parmentier, C., ,La mise en gage
d'une cn~ance par l'endossement de la facture" alsmede Rb. Nivelles,
13 oktober 1989, gecit. onder nr. 47).
Het stilzwijgen van een schuldenaar (die geen handelaar is) bij ontvangst
van de kennisgeving van een fictieve factuur kan hem niet bet recht
ontnemen om aan de geendosseerde alle excepties tegen te werpen die hij
tegen de endossant kon aanvoeren wanneer te zijnen opzichte geen bewijs
van collusie, mede-daderschap aan bedrog of welk ander laakbaar gedrag
dan ook wordt geleverd (Antwerpen, 18 januari 1988, T.B.B.R., 1989,218,
noot Merchiers, Y., , ,Ret stilzwijgen van de schuldenaar bij overdracht van
een factuur").
Het endossement van een factuur brengt geen schuldvernieuwing teweeg
zodat de geendosseerde niet vermag meer rechten uit te oefenen dan die
verbonden aan de in pand gegeven schuldvordering en zijn tegen de schuldenaar ingestelde vordering tot betaling van het factuurbedrag verjaart door
verloop van de voor die schuldvordering bepaalde verjaringstermijn (Kh.
Luik, 18 juni 1979, fur. Liege, 1979, 413).
Pandendossement van een voor verkoping van goederen opgemaakte factuur heeft inpandgeving van de erdoor vastgestelde schuldvordering doch
geenszins pandrecht op die goederen ten gevolge; wanneer derhalve de
curator in bet faillissement van de endossant en de koper overeenkomen de
verkoop die oorzaak was van de in pand gegeven schuldvordering te
verbreken en de curator die goederen - die trouwens niet-gelndividualiseerd en dan ook steeds eigendom van de endossant waren gebleven opnieuw aan een derde verkoopt, kan de geendosseerde wiens zekerheid bij
gebreke van pand alle belang heeft verloren de koopprijs niet als vergoeding
opeisen vermits hij op de verkochte goederen noch op die prijs enerlei recht
van voorrang kan laten gelden (Luik, 7 februari 1985, J.T., 1985. 251).
Bij inpandgeving van de schuldvordering door endossement van de factuur
kan de schuldenaar die een kennisgeving van bet endossement heeft ontvangen zijn schuld aileen in handen van de pandhouder deugdelijk kwijten
(Mons, 16 februari 1981, Pas., 1981, II, 61, noot J.S.; Kh. Hasselt, 12 december 1974, R. W., 1974-75, 1843, noot).
De inpandgeving van de schuldvordering kan aan derden worden tegengeworpen door het loutere feit van het endossement van de factuur; zo
diezelfde schuldvordering voordien reeds was overgedragen doch die overdracht slechts na bet endossement van de factuur aan de schuldenaar werd
betekend, zal de geendosseerde ook ten opzichte van die overnemer geacht
worden de schuldeiser te zijn (Kh. Brussel, 4 juni 1985, T.B.H., 1986, 393,
J.T., 1986, 271 en Rec. Gen. Enr. Not., 1989, nr. 23.679).
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126. VEREISTE VAN INBEZITSTELLING- Krachtens artikel 1076 B.W. blijft
het voorrecht op het pand in aile gevailen slechts bestaan voor zover dit
pand in het bezit is gesteld en gebleven van de schuldeiser of van een derde
omtrent wie partijen zijn overeengekomen (cf. trouwens artikel 20, 3°
Hyp. W.: het pand dat zich ,in het bezit van de schuldeiser" bevindt wordt
door het voorrecht bezwaard). Dat bezit moet werkelijk, openbaar, uitsluitend en niet dubbelzinnig, i.a.w. een bezit in de zin van de artikelen 1141
en 2279 B.W. zijn (De Page, H., o.c., VI, nr. 1049, litt. A; Laurent, F.,
o.c., XXVIII, nrs. 471 en 472).
Aan dat vereiste wordt voldaan wanneer titels (,kapitalisatiebons") werden
overhandigd aan een derde (een bankinstelling) omtrent wie de partijen in
de hoofdovereenkomst- tot waarborg van de nakoming waarvan dat pand
werd verstrekt - waren overeengekomen hoewel tussen hen tevens werd
bedongen dat die titels op een ten name en ten bate van de scbuldenaar bij
die derde geopende rekening zouden worden geblokkeerd en die rekening
slecbts zou kunnen worden gebruikt mits overlegging van door beide
partijen ondertekende opdrachten want zulks is niet onverenigbaar met het
begrip pand, zegt de rechtbank van koophandel te Mons (1 september 1986,
Rev. Liege, 1987, 879 en T.B.H., 1987, 805, noot Regout-Masson, M.). In
de noot wordt oordeelkundig opgemerkt dat slechts sprake kan zijn van een
uitsluitend en niet dubbelzinnig bezit wanneer de derde omtrent wie partijen
zijn overeengekomen het pand aileen in naam en voor rekening van de
scbuldeiser onder zich houdt zodat de aan bet bezit ervan verbonden rechten
met uitsluiting van de schuldenaar kunnen worden uitgeoefend (Fredericq, L., o.c., II, nr. 1363; R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement, nr. 214).
Ben uit op een spaarboekje van de A.S.L.K. gestorte gelden voortvloeiende
schuldvordering op die instelling wordt in pand gegeven terwijl in een door
haar zaakvoerder ondertekende verklaring wordt bevestigd dat bedoelde
gelden werden ontvangen en op dat boekje gestort ten voordele van de
pandnemer en tegelijk op dat boekje werd geschreven dat de gelden werden
geblokkeerd ten voordele van de pandnemer en opvraging ervan niet dan
met zijn toestemming kan geschieden: daaruit blijkt dat de A.S.L.K. heeft
erkend dat zij de door artikel1076 B.W. bedoelde overeengekomen derde
is zodat, vermits zij in bet bezit is van bet spaarboekje, aan bet vereiste van
inbezitstelling is voldaan, zegt bet hof van beroep te Mons in zijn arrest van
18 november 1986 (gecit. onder nr. 124; De Page, H., o.c., VI, nr. 1048,
litt. B; - cf. infra, nr. 128).
127. IDEM. WARRANTSTELSEL- De inpandgeving van koopwaar in het
raam van bet warrantsysteem impliceert de voorafgaande bewaargevirrg van
die koopwaar aan een derde zodat de inbezitstelling gebeurt door de afgifte
van de warrant aan de pandnemer (Kb. Brussel, 16 december 1986, gecit.
onder nr. 116; De Page, H., o.c., VI, nrs. 1050, 1112 en 1113). De derde
die de warrant uitgeeft wordt geacht in het bezit van de met bet voorrecht
bezwaarde koopwaar te zijn wanneer die zich in een aan die derde in
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bruikleen gegeven lokaal van de schuldenaar bevindt (Kh. Doornik, 25 juni
1987, gecit. ondernr. 122; Kh. Namen, 17 maart 1988, Rev. Reg. Dr., 1988,
289 en T.B.H., 1990, 545, noot Ronse, K., ,Enige beschouwingen bij de
warrant", nrs. 1 tot 14, p. 548-552; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV,
nr. 2588 in fine).
128. IDEM. NIET BIJ TITEL VASTGESTELDE SCHULDVORDERINGEN- Valgens de traditionele opvatting zouden niet bij titel vastgestelde schuldvorderingen niet in pand kunnen worden gegeven omdat het vereiste van inbezitstelling van de schuldeiser of van een derde omtrent wie partijen zijn
overeengekomen alsdan niet kan worden nageleefd (De Page, H., o.c., VI,
nrs. 1031, 4° en 1053; Fredericq, L., o.c., II, nrs. 1361, litt. den 1365;
Laurent, F., o.c., XVIII, nr. 477; R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement,
nrs. 73 en 212), volgens een andere opvatting zouden dergelijke schuldvorderingen wei kunnen worden verpand omdat bij materiele onmogelijkheid
van afgifte van het pand dat vereiste van inbezitstelling genoegzaam zou
worden verwezenlijkt door de betekening van de inpandgeving aan de
schuldenaar (Lechien, D., o.c., T.B.H., 1990, 3-19; Ronse, J., ,Handelspand op schuldvorderingen zonder afgifte van een titel'', in Liber amicorum
Baron Louis Fredericq, II, Gent, Story, 1966, 829-851; Stranart-Thilly, A.-M., o.c., nr. 7, T. Bankw., 1975, 217; Van Ryn, J. en Heenen, J.,o.c., IV, nr. 2569, 2°; Vincent, L., o.c., nr. 91, J.T., 1968, 760;die opvatting wordt gedeeld door het Franse Hof van Cassatie in zijn arrest
van 10 mei 1983, Rec. Dall. Sir., 1984, J., 433, noot Legier, G., I.R., 82,
noot Vasseur, M. en J.T., 1985, 607, noot Forges, M.).

Conform die laatste opvatting werd in de besproken periode geoordeeld dat
bankrekeningen, hoewel de traditio bij gebreke van enerlei titel onmogelijk
is, in pand kunnen worden gegeven omdat de inbezitstelling van de schuldeiser alsdan wordt gerealiseerd door de betekening aan de schuldenaar (Kh.
Charleroi, 31 januari 1984, T.B.H., 1984, 718; Kh. Brussel, 5 november
1985, T.B.H., 1986, 654, noot, op dat punt bevest. Brussel, 13 januari 1989,
T.B.H., 1990, 20). Zo eerstgenoemd vonnis op zijn beurt in hager beroep
werd bevestigd, zegt het hof evenwel dat ook bij dergelijke inpandgeving
een titel bestaat welke ,de rekening zelf is die uiteraard in het bezit van (de
pandnemer) is" terwijl de betekening ,heeft belet dat de schuldenaar de
pandgever zou betalen waardoor de zekerheid verdwijnt, en derden genoegzaam beschermt, nu zij gewoon door inlichtingen te vragen aan de schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering, die zelf pandhoudende
schuldeiser is, weet kunnen hebben van het pand" (Mons, 9 mei 1988, Rev.
Liege, 1988, 1103 en T.B.H., 1989, 944, noot Lechien, D.); de tegen dat
arrest ingestelde voorziening in cassatie werd verworpen omdat , ,het arrest
uit die omstandigheden afleidt dat (de pandnemer) wei degelijk in het bezit
is gesteld en gebleven van het voorwerp van het pand", de artikelen 2076
B.W. en 1 Wet 5 mei 1872 op het handelspandrecht als voorwaarde voor
het pand stellen dat de zaak aan de schuldenaar wordt onttrokken en in het
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bezit van de schuldeiser komt maar , ,niet bepalen op welke verschillende
wijzen die voorwaarde kan worden vervuld, welke wijzen verschillen naargelang het voorwerp van het pand en de bijzondere bepalingen die de
partijen kunnen hanteren om aan de wet te voldoen'' en het bestreden arrest
,vooraf, in de voormelde bewoordingen en door een feitelijke beoordeling
van de zaak, vaststelt dat (de pandnemer) het voorwerp van het pand in bezit
heeft genomen" (Cass., 29 maart 1990, A.C., 1989-90, 1006, noot, Bull.
enPas., 1990, I, 890, noot, T.B.H., 1990, 1029, nootLechien, D. enR. W.,
1990-91, 364, noot Dirix, E., ,De buitenbezitstelling bij de inpandgeving
van schuldvorderingen op naam").

129.

RECHTEN VAN DE PANDNEMER. ARTIKEL 2279 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK - De pandnemer is slechts houder ten opzichte van de pandgever

doch bezitter animo pignoris ten opzichte van de verus dominus zodat hij
tegen de terugvordering van laatstgenoemde artikel 2279 B. W. kan inroepen onder de voorwaarden dat het pand kan bogen op een geldige rechtstitel
en hij te goeder trouw is vermits aileen de bezitter te goeder trouw door die
wetsbepaling wordt beschermd; de pandhouder moet derhalve de mening
toegedaan zijn, op het ogenblik van de verkrijging van het pand, dat dit
hem door de ware eigenaar werd verstrekt; goede trouw wordt overeenkomstig artikel 2268B.W. vermoed doch het bewijs van zijn kwade trouw mag
door aile middelen worden geleverd: omstandigheden die de pandnemer
deden twijfelen of hem tot twijfel hadden moeten brengen, tasten de goede
trouw aan (zie: vorig overzicht, nr. 81, T.P.R., 1978; 1196-1197, en de
aangehaalde rechtsleer en rechtspraak).
Naar recht verantwoord is derhalve de beslissing (Luik, 11 april 1984)
volgens welke een pandhoudende schuldeiser zich niet op artikel 2279 B. W.
kon beroepen om zich te verzetten tegen de teruggave aan de derde-eigenaars van titels en waarden die hem in pand waren gegeven omdat hij,
wegens zijn nalatigheid en de twijfel die bij hem wegens de omstandigheden
van de zaak moest opkomen, niet rechtmatig kon geloven dat de titels en
waarden hem regelmatig in pand waren gegeven noch dat de derde-eigenaars
de werkelijke pandgevers waren (Cass., 17 oktober 1984, A.C., 1984-85,
280 en Bull. en Pas., 1985, I, 244).
·
130. IDEM. TERUGHOUDING VAN DE IN PAND GEGEVEN ZAAK - Artikel 2082, eerste lid B.W. volgens welke wetsbepaling de schuldenaar, behalve indien de pandhouder het pand misbruikt, dit niet kan terugvorderen
voordat hij de schuld tot zekerheid waarvan het pand is gegeven ten voile
heeft betaald, verleent de pandnemer het recht t.o.v. de pandgever de in
pand gegeven zaak ,terug te houden" welk recht hoegenaamd geen toepassing van de exceptio non adimpleti contractus of van het auto nome retentierecht is maar gewoon tot het wezen van het pandcontract behoort (De
Page, H., o.c., VI, nrs. 1062 en 1063).
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De schuldenaar die de pandhoudende schuldeiser niet heeft voldaan en
daarom het pand niet kan terugvorderen, kan die schuldeiser evenmin
verplichten dat pand ter delging van zijn schuld te verzilveren (Rb. Brussel,
18 mei 1987, T.B.B.R., 1989, 172; De Page, H., o.c., VI, nr. 1070, litt. C).
3, EERSTE LID VAN
Uit de bewoordingen van die wetsbepaling volgens welke de pandnemer op de vervaldagen
de interest, de dividenden en de kapitalen van de in pand gegeven waarden
ontvangt en ze op zijn schuldvordering verrekent, zou blijken dat hij niet
aileen het recht maar ook de verplichting heeft alzo te handelen omdat zulks
ook in het belang is van de pandgever (zie: vorig overzicht, nr. 82, T.P.R.,
1978, 1197, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak; - adde: Fredericq, L., o.c., II, nr. 1367).
Uit die wetsbepaling volgt ook dat de schuldenaar van die opeisbare interest,
dividenden en kapitalen het bedrag daarvan slechts geldig aan de
pandnemer kan betalen en zulks zelfs wanneer het hager zou zijn dan dat
van de door het pand gewaarborgde schuldvordering van de pandnemer op
de pandgever (Mons, 16 februari 1981, gecit. onder nr. 125; De Page, H.,
o.c., VI, nr. 1103; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nr. 2578).

131. VERPLICHTINGEN VAN DE PANDNEMER. ARTIKEL
DE WET VAN 5 MEl 1872 OP HET HANDELSPANDRECHT -

132. TEGELDEMAKING VAN HET PAND- Bij niet-nakoming van de erdoor
gewaarborgde hoofdverbintenis kan tot realisatie van het pand worden
overgegaan mits naleving, in burgerlijke zaken, van de voorschriften van
artikel 2078, eerste lid B.W. en, in zaken van koophandel, van die van de
artikelen 4 tot 8 Wet 5 mei 1872 op het handelspandrecht welke voorschriften van dwingend recht zijn (zie : vorig overzicht, nr. 83, T.P.R., 1978,
1197-1198, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak; - adde: Fredericq, L., o. c., II, nr. 1370 volgens wie die voorschriften van openbare orde
zijn).

De door artikel 2078, eerste lid B.W. gelaten keuze tussen het in betaling
geven van het pand ten belope van de schuld volgens een schatting door
deskundigen en de openbare verkoping van het pand komt de schuldeiser
en niet de rechtbank toe (De Page, H., o.c., VI, nr. 1075, litt. A; Laurent, F., o.c., XXVIII, nr. 510;- cf. R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement,
nr. 98).
Een pandhouder vraagt zowel rechterlijke machtiging tot openbare verkoping van een tot waarborg van de terugbetaling van een lening in pand
gegeven diamanten ring als aanwijzing van deskundigen ten einde de waarde
van die ring te bepalen waaromtrent in de leningsovereenkomst werd
bedongen: ,Beide partijen aanvaarden dat deze ring een waarde heeft van
500.000 fr.". Verlof wordt hem verleend om hetzij die ring openbaar te
laten verkopen, hetzij die te behouden ,pand ter waarde van 500.000 fr.,
mits met verrekening aan (de pandgever) voor het overschrijdende bedrag"
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omdat de rechtbank niet vermag zijn recht om te kiezen te beoordelen en
de waardebepaling van de ring in de overeenkomst een deskundige onderzoeking overbodig maakte; aan artikel 2078 B.W. derogerende overeenkomsten mogen weliswaar geen gevolg hebben maar die nietigheid beoogt
de bescherming van de schuldenaar en kan dienvolgens niet worden ingeroepen door de pandhouder, meent de rechtbank (Rb. Antwerpen, 11 april
1986, R. W., 1987-88, 649; - cf. infra, zelfde nummer).
Kracht,ens artikel 4, eerste lid Wet 5 mei 1872 kan de schuldeiser, indien de
door het pand gewaarborgde schuldvordering niet voldaan is op de vervaldag, ,na een aanmaning te hebben betekend aan de lener en in voorkomend
geval aan de derde-pandgever'' op verzoekschrift verlof van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel bekomen om het pand te doen verkopen;
dat verlof kan niet worden verleend wanneer vooraf slechts bij ter post
aangetekende brief werd aangemaand vermits betekening bij deurwaardersexploot vereist is (Antwerpen, 23 januari 1990, R. W., 1989-90, 990;
R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement, nr. 237).
Krachtens artikel 5 Wet 5 mei 1872 wordt de beschikking waarbij verlof tot
verkoping wordt verleend ,definitief en geldt als in laatste aanleg gewezen,
indien de lener of in voorkomend geval de derde-pandgever binnen drie
dagen na de betekening daartegen geen verzet doet met dagvaarding voor
de rechtbank van koophandel". De rechtbank waarvoor de zaak wordt
aangebracht heeft niet meer rechtsmacht dan de voorzitter zelf en die moet
slechts nagaan of hij bevoegd is, of de inpandgeving regelmatig is geschied
en betrekking heeft op een pand in handelszaken en of er een schuldvordering bestaat zonder dat hij vermag enerlei geschil over die schuldvordering
te beslechten: de pandhouder oefent zijn recht op eigen risico uit, zegt de
rechtbank van koophandel te Brussel (22 februari 1978, B.R.H., 1982, 19;
Fredericq, L., o.c., II, nr. 1370; R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement, nrs. 238
en 242; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nrs. 2581 en 2582).
Elk beding waarbij de schuldeiser zou worden gemachtigd zich het pand toe
te eigenen of erover te beschikken zonder naleving van bedoelde voorschriften is nietig (art. 2078, tweede lid B.W. en art. 10 Wet 5 mei 1872 op het
handelspandrecht; - cf. Rb. Luilc, kort ged., 3 november 1982, gecit.
onder nr. 124, waarin daaraan wordt herinnerd). Het door die wetsbepalingen uitgedrukte verbod is van openbare orde (DE PAGE, H., o.c., VI,
nrs. 1076, litt. D en Fen 1104; R.P.D.B., VIII, v0 Nantissement, nr. 112
in fine) maar geldt slechts voor zodanig gelijktijdig met de pandovereenkomst gemaakt beding en niet voor enerlei bij het vervallen van de schuld
gesloten overeenkomst (De Page, H., o.c., VI, nrs. 1075, litt. C en 1076,
litt. A, B en C; Fredericq, L., o.c., II, nr. 1368; R.P.D.B., VIII, v0
Nantissement, nrs. 112, 113, 253 en 254; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c.,
IV, nr. 2580 in fine).
Het in een leningsovereenkomst opgenomen beding volgens hetwelk de
schuldeiser bij wanbetaling van de schuldenaar zou vermogen hem door
laatstgenoemde in pand gegeven diamanten tegen een bepaalde som in te
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kopen, is krachtens artikel 2078, tweede lid B.W. dat de openbare orde
raakt, nietig doch die door de schuldeiser zelf ingeroepen nietigheid heeft
niet die van het pandcontract ten gevolge (Rb. Brussel, 18 mei 1987, gecit.
onder nr. 130; De Page, H., o.c., VI, nr. 1076, litt. E; R.P.D.B., VIII, v0
Nantissement, nr. 112 in fine; - cf. Rb. Antwerpen, 11 april 1986, I.e.).
Artikel2078, tweede lid B.W. vindt geen toepassing wanneer de administratie van douane en accijnzen overeenkomstig de artikelen 274 en 275 Algemene Wet Douane en Accijnzen goederen heeft aangehaald met het oog op
verbeurdverklaring en die daarna tegen voldoende borgtocht vrijgeeft vermits zodanige verrichting geen privaatrechtelijke pandgeving maar een door
de belastingwet geregelde wijze van tenuitvoerlegging van een beslag met
het oog op een verbeurdverklaring of de voldoening van een geldboete
uitmaakt (Cass., 5 januari 1990, A. C., 1989-90, 588, noot, Bull. en Pas.,
1990, I, 529, noot en R. W., 1990-91, 258, noot). Artikel 2078 B.W. is
trouwens niet toepasselijk op een in pand gegeven geldsom (Kh. Luik,
13 oktober 1981, gecit. onder nrs. 121 en 124; - zie: vorig overzicht,
nr. 77, T.P.R., 1978, 1194-1195, en de aangehaalde rechtsleer).
133. VERVOLG. TERMIJNHANDEL INTER BEURS GENOTEERDE EFFECTENKrachtens artikel 6, eerste lid K.B. nr. 10, 15 oktober 1934 betreffende de
termijnhandel in de ter beurs genoteerde effecten wordt de lasthebber die
van zijn opdrachtgever de door de artikelen 1 en 2, eerste lid ervan bedoelde
wettelijke dekking (zie daaromtrent supra, nr. 123) niet heeft geeist elke
rechtsvordering ontzegd.
De van een wisselagent uitgaande vordering tot machtiging om hem door
zijn opdrachtgever in pand gegeven staven goud en gouden muntstukken
te doen verkopen moet bij toepassing van artikel 6, eerste lid voornoemd
niet-ontvankelijk worden verklaard omdat die wijze van dekking verboden
was (Brussel, 27 februari 1976, gecit. onder nr. 123).
134. UITOEFENING VAN HET VOORRECHT. OPBRENGST VAN DE IN P AND
GEGEVEN ZAAK - Binnen de perken van de schuld tot zekerheid waarvan

het pand is gegeven, wordt het voorrecht uitgeoefend op de gehele opbrengst
van de ermee bezwaarde zaak zodat de voorrang van de pandnemer zich
tot de op de koopprijs van die zaak verschuldigde interest uitstrekt (De
Page, H., o.c., VI, nr. 1081, litt. A).
Met miskenning van dat beginsel werd in de besproken periode beslist dat
de interest van de door de curator in het faillissement van de pandgever
gerealiseerde prijs van de verkoop van het bezwaarde goed niet aan de
pandnemer maar aan de failliete boedel zou toekomen (Kh. Gent, 18 augustus 1978, B.R.H., 1979, 359).
135. DE INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK. VERWIJZING- Die matefie wordt behandeld in de overzichten van rechtspraak over het handels-
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recht, waarnaar wordt verwezen (Merchiers, Y ., ,Overzicht van rechtspraak (1972-1976). Bijzonder en afwijkend handelsrecht", nrs. 29 tot 34,
T.P.R., 1979, (67), 79-81, ,Overzicht van rechtspraak (1977-1981). Bijzonder en afwijkend handelsrecht", nrs. 33 tot 37, T.P.R., 1982, (721), 736738, ,Overzicht van rechtspraak (1982-1986). Bijzonder en afwijkend handelsrecht", nrs. 23 tot 30, T.P.R., 1987, (1843), 1858-1861 en Merchiers, Y., Colle, P. en Dambre, M., ,Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-, krediet-, wissel- en chequeverrichtingen (1987-1991)", nrs. 24 tot 46, T.P.R., 1992, 864-873).
136.

HET PAND EN DE BEPALING VAN ARTIKEL 445, VIERDE LID VAN DE
FAILLISSEMENTSWET. VERWIJZING- Die materie wordt behandeld in het

overzicht van rechtspraak over het faillissement, waarnaar wordt verwezen
(Geinger, H., Colle, P. en Van Buggenhout, C., ,Overzicht van rechtspraak 1975-1989. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord", nr. 166,
T.P.R., 1991, (407), 539).
AFDELING

3

HET VOORRECHT VOOR DE KOSTEN TOT HET BEHOUD VAN DE ZAAK
GEMAAKT
(art. 20, 4° Hyp.W.)

137. HET BEGRIP ,KOSTEN" -Onder ,kosten", in de zin van artikel 20,
4° Hyp. W., moeten niet aileen de door de schuldeiser gedane uitgaven maar
oak de door hem wegens niet betaalde arbeid gederfde inkomsten worden
verstaan (zie: eerste overzicht, nr. 23, T.P.R., 1967, 118-119, tweede overzicht, nr. 28, T.P.R., 1971, 131 en vorig overzicht, nr. 86, T.P.R., 1978,
1198-1199).
Bij verwezenlijking van het behoud kan de ondernemer diensvolgens het
besproken voorrecht oak inroepen voor de hem verschuldigde bedragen
wegens niet betaalde arbeid die tot dat behoud heeft bijgedragen (Antwerpen, 8 juni 1977, gecit. onder nr. 44; Mons, 26 juni 1979, Pas., 1979, II,
136, noot en B.R.H., 1980, 467; Antwerpen, 12 december 1983 (gronden
van dit arrest), gecit. onder nr. 56; Mons, 26 juni 1985, T.B.H., 1987, 343,
noot Parijs, R.; Kh. Luik, 27 april1982, Jur. Liege, 1984, 607, noot), kan
de douane-expediteur dat voorrecht laten gelden voor de hem voor vervulde
douaneformaliteiten verschuldigde vergoeding (Brussel, 24 juni 1985, gecit.
onder nr. 108), kan de vereffenaar van een vennootschap van koophandel
zich op dat voorrecht beroepen tot bescherming van het hem toekomende
loon (Kh. Luik, 21 december 1982, Jur. Liege, 1983, 161) en kan de
advocaat op dat voorrecht aanspraak maken voor het hem voor zijn arbeid
verschuldigde ereloon (Antwerpen, 10 maart 1981, gecit. onder nr. 64;
Luik, 28 november 1986, Rev. Liege, 1987, 120, noot Caeymaex, J.; Kh.
Luik, 21 december 1982, J. T., 1983, 348; Kh. Hasselt, 11 februari 1988,
Limb. Rechtsl., 1988, 97, noot T.; Kh. Charleroi, 7 september 1988, Rev.
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Liege, 1989, 30, noot Caeymaex, J., ,Creance d'honoraires et privilege des

frais de conservation"; Kh. Luik, 20 november 1990, gecit. onder nr. 72).
Een onbetaalde leverancier van reserveonderdelen van motorrijtuigen die
op het voorrecht aanspraak maakte omdat de levering van die onderdelen
de instandhouding van het wagenpark van zijn nadien failliet verklaarde
klient mogelijk zou hebben gemaakt, werd wandelen gestuurd met als
redengeving dat hij ,geen werken (ter zake) uitgevoerd (heeft)", door hem
niet werd betwist ,dat de gefailleerde reserve-onderdelen bestelde en zelf,
met eigen personeel en in eigen werkplaatsen, de herstellingen uitvoerde"
en hij ,geen kosten (heeft) gemaakt" maar ,een onbetaalde verkoper (is)"
(Gent, 23 oktober 1984, R. W., 1984-85, 2477, adv. Adv. Gen. Declercq).
Die opvatting kan niet worden gedeeld: onder de voorwaarde dat de zaak
werd behouden door hetgeen werd geleverd, kan ook de onbetaalde leverancier zich op het voorrecht beroepen.
138. VERVOLG. INTEREST EN STRAFBEDING- De op het bedrag van de
bevoorrechte schuldvordering verschuldigde interest is niet bevoorrecht
want geen enkele rechtsbron laat toe het voorrecht uit te breiden tot de
interest op de kosten gedaan tot behoud van de zaak, zegt het hof van
beroep te Antwerpen in zijn arrest van 12 december 1983 (gecit. onder nrs.
56 en 137; cf. vorig overzicht, nr. 46, T.P.R., 1978, 1178; - anders:
Antwerpen, 8 juni 1977, gecit. onder nrs. 44 en 137; Mons, 26 juni 1985,
gecit. onder nr. 137; Kh. Brugge, 2 juni 1983, gecit. onder nrs. 51, 53, 54
en 56).

De op grond van een strafbeding gevorderde vergoeding wordt evenmin
door het voorrecht beschermd (Antwerpen, 8 juni 1977, I.e.; Antwerpen,
12 december 1983, I.e.; Kh. Charleroi, 30 juni 1981, samengevat in Rev.
Reg. Dr., 1982, 248; Kh. Brugge, 2 juni 1983, I.e.).
139. HET BEGRIP ,BEHOUD" -In de besproken periode werd door het Hof
van Cassatie herhaald dat de kosten tot behoud van de zaak, in de zin van
artikel20, 4° Hyp.W., aile uitgaven zijn zonder welke de zaak geheel of
gedeeltelijk zou zijn tenietgegaan of althans ongeschikt zou zijn geworden
voor het gebruik waartoe zij bestemd is (Cass., 12 mei 1978, A.C., 1978,
1068, noot, Bull. en Pas., 1978, I, 1038, noot en R. W., 1978-79, 1039;
Cass., 11 juni 1987, A. C., 1986-87, 1394, noot, Bull. en Pas., 1987, I, 1255,
noot, R. W., 1987-88,707, J. T., 1987, 558 en T.B.H., 1988,405, noot J.L.;
- zie: vorig overzicht, nr. 87, T.P.R., 1978, 1199-1200).
Een onbetaalde leverancier van gas en electriciteit die aanvoerde dat door
zijn leveringen de werking van koelinstallaties van een nadien failliet
verklaarde vennootschap van koophandel in stand kon worden gehouden,
zich in die installaties bederfelijke waren bevonden en zijn schuldvordering
bevoorrecht was op de waarde van die behouden waren, werd bij een door
cassatie bestreden arrest (Luik, 19 maart 1984) in het ongelijk gesteld; het

1383

Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 20, 4° Hyp. W. door het bestreden
arrest niet werd geschonden omdat dit arrest erop wijst dat bedoelde
leveringen rechtstreeks enkel betrekking hebben op de werking van bedoelde
installaties, zijnde onroerende goederen door incorporatie of bestemming,
en bijgevolg geen ander gevolg hadden dan een onderdeel van de exploitatie
van de failliete vennootschap in bedrijf te houden en dit arrest, door te
oordelen dat de door de leverancier gemaakte kosten niet hebben gediend
tot behoud van bepaalde en identificeerbare roerende goederen in het
vermogen van de failliete vennootschap, zijn beslissing naar recht verantwoordt (Cass., 24 april1986, A.C., 1985-86, 1151, Bull. en Pas., 1986, I,
1039, R. W., 1986-87, 822 en J.T., 1987, 84).
Kredieten die een schuldenaar alleen hebben toegelaten zijn handelsbedrijvigheid voort te zetten, zijn geen tot behoud van een zaak gemaakte kosten;
het voorrecht moet dus worden ontzegd aan een leverancier van grondstoffen noodzakelijk om de commerciele activiteit van een handelsvennootschap te kunnen voortzetten (Brussel, 4 december 1980, gecit. onder
nr. 45), aan de leverancier van water die beweerde dat dit water onontbeerlijk was voor de voortzetting van de handelsbedrijvigheid van zijn schuldenares (Kh. Charleroi, 4 april1989, gecit. onder nr. 103), aan een schuldeiser
die aan een voetbalclub geld heeft voorgeschoten om haar toe te laten haar
schuld aan de voetbalbond te betalen (Luik, 28 maart 1988, Rev. Liege,
1988, 857), aan een schuldeiser die een dito schuld van een voetbalclub zelf
heeft betaald (Luik, 28 maart 1988, Rev. Liege, 1988, (857), 858, noot
Caeymaex, J., ,Le privilege des frais de conservation", T.B.B.R., 1989,
378, noot Lechien, D. en T.B.H., 1990, 972, noot) en aan een schuldeiser
wiens kredietverstrekking een voetbalclub heeft toegelaten haar activiteit
oak tijdens de transferperiode voort te zetten zodat spelers konden worden
getransfereerd (Kh. Charleroi, 2 januari 1985, T.B.H., 1986, 380).
140. VERVOLG. HERSTELLINGEN AAN MOTORRIJTUIGEN- Uitgaande van
het begrip ,behoud" kan het voorrecht alleen worden ingeroepen voor die
onbetaalde leveringen voor en/of werken aan een motorrijtuig die nodig
waren om de geschiktheid om te kunnen werken ervan te behouden (die
nodig waren om dat voertuig ,rijklaar" te houden) en niet voor onbetaalde
werkings- en onderhoudskosten die nodig waren om dat voertuig te gebruiken (cf. Cass., 12 mei 1978, gecit. onder nr. 139 alsmede het in het vorig
overzicht onder nr. 87, T.P.R., 1978, 1200-1201, besproken cassatiearrest
van 9 maart 1972).
In de besproken periode werd geoordeeld dat, wat motorrijtuigen betreft,
de uitgaven voor vervanging van de motor (Antwerpen, 8 juni 1977, gecit.
onder nrs. 44, 137 en 138, bij welk arrest een vonnis van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen van 4 februari 1976, gecit. onder nr. 37, wordt
vernietigd; Antwerpen, 27 mei 1980, B.R.H., 1981, 91; Kh. Dinant, 24 januari 1978, Jur. Liege, 1977-78, 246), die voor vervanging van een kabel,
een schokdemper, een bout, pakkingen, een thermostaat, ruitewissers en
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voor nazicbt van ruitewissers (Antwerpen, 8 juni 1977, I.e.), die voor
vervanging van de kofferbak, een bumper en de kentekenplaatverlicbting
(Mons, 26 juni 1979, gecit. onder nr. 137), die voor levering van smeerolie
(Gent, 18 februari 1981, T.B.H., 1983, 520, afkeurende noot Parijs, R.;
Antwerpen, 12 december 1983, gecit. onder nrs. 56, 137 en 138; Kb. Gent,
2 december 1988, T.G.R., 1989, 53, noot; - anders: Kb. Marcbe-enFamenne, 7 november 1977, Jur. Liege, 1977-78, 206 en J.T., 1978, 300,
noot Sorel, R. welke die beslissing op dat punt afkeurt), die voor vervanging
van banden (Antwerpen, 12 december 1983, I.e.; Mons, 26 juni 1985, geeit.
onder nrs. 137 en 138; Mons, 6 februari 1990, Rev. Liege, 1990, 1097, noot
J.C.; - anders: Kb. Kortrijk, 28 september 1989, T.B.H., 1990, 985)
alsook die voor bet opnieuw insnijden en plaatsen ervan (Mons, 26 juni
1985, I.e.), die voor levering van antivries en vervangstukken en voor
vervanging van een wettelijk voorgescbreven spiegel (Antwerpen, 12 december 1983, /.c.), die voor levering en plaatsing in een vracbtauto van een
wettelijk verplicbte tacbograaf (Luik, 6 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 260,
noot Caeymaex, J. en samengevat in Rev. Liege, 1987, 826), die voor
levering en plaatsing van remmen, injectors, kleppen, een cilinderkop en de
uitlaat (Luik, 24 maart 1989, Rev. Liege, 1989, 878), die voor levering van
bouten, moeren, assen, licbten, veren, trommels en remvoeringen bestemd
om vracbtauto's rijklaar te bouden (Kb. Luik, 27 april 1982, gecit. onder
nr. 137), die voor leveringen en werken nodig om bet voertuig rijklaar te
bouden (Kb. Dinant, 24 januari 1978, /.c.) en die voor onderboudswerken
die tot beboud van bet voertuig strekten (Kh. Brugge, 2 juni 1983, gecit.
onder nrs. 51, 53, 54, 56 en 138) bevoorrecht waren en dat daarentegen het
voorrecht niet gold voor uitgaven voor levering van benzine of dieselolie
(Antwerpen, 12 december 1983, I.e.; Kh. Marche-en-Famenne, 7 november
1977, I.e.; Kh. Dinant, 24 januari 1978, I.e.; Kh. Gent, 2 december 1988,
I.e.) of voor die voor de aanbieding ter techniscbe controle van een voertuig
(Kh. Dinant, 24 januari 1978, I.e.).
VERVOLG. TUSSENKOMST VAN DE ADVOCAAT- Het ereloon van een
advocaat voor bet bekomen van de veroordeling van een debiteur van zijn
nadien failliet verklaarde clienten tot betaling van een scbuld is bevoorrecht
vermits daardoor een scbuldvordering werd behouden die door de curator
kon worden gerealiseerd maar het ami die advocaat verschuldigde ereloon
wegens zijn tussenkomst bij de overdracht van de handelszaak van die
clienten is daarentegen niet bevoorrecht want daardoor werd generlei beboud verwezenlijkt vermits de schuldvordering op de overnemer in de plaats
treedt van de overgedragen handelszaak (Kh. Arion, 12 februari 1981, gecit.
onder nr. 76).

141.

De door de recbter in een geding tegen de verhuurder van een fabrieksgebouw benoemde deskundige komt in zijn rapport tot de conclusie dat de
huurster van dat gebouw mogelijk en zelfs waarschijnlijk schade door
werkverbindering tengevolge van gebreken aan de verwarmingsinstallatie
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heeft geleden; het aan de advocaat van die onderwijl failliet verklaarde
huurster voor zijn tussenkomst in dat proces verschuldigde ereloon is niet
bevoorrecht, zegt de rechtbank, want er werd geen behoud verwezenlijkt
vermits de deskundige slechts gewag maakt van een potentiele schuldvordering op de verhuurder die niet werd geconcretiseerd door betaling van
schadevergoeding en diensvolgens geen deel uitmaakt van de boedel (Kh.
Luik, 21 december 1982, gecit. onder nr. 137; - cf. infra, nr. 142).
Het ereloon van een advocaat voor diens tussenkomst in een verzet gedaan
tegen de verkoop van door de R.S.Z. in beslag genomen goederen van zijn
kart daarop failliet verklaarde cliente is bevoorrecht omdat door zijn
optreden de in het proces-verbaal van beslaglegging beschreven voorwerpen
ten bate van de boedel werden behouden, zegt de rechtbank van koophandel
te Luik in haar vonnis van 20 november 1990 (gecit. onder nrs. 72 en 137).
142. IDEM. TOTSTANDKOMING EN VERBETERING - De schuldvordering
wegens terbeschikkingstelling tegen betaling van arbeidskrachten (lassers)
die werken uitvoerden aan op stapel staande schepen wordt niet door het
besproken voorrecht beschermd, zegt het hof van beroep te Antwerpen in
zijn arrest van 7 mei 1984, want uit het begrip ,behoud" moet worden
afgeleid ,dat de kosten tot behoud van de zaak, alleszins wanneer het een
lichamelijk roerend goed betreft, enkel betrekking kunnen hebben op een
zaak die vervaardigd is, die 'af' is, die reeds gefunctioneerd heeft of in staat
is, of geweest is, te functioneren" zodat ,deze kosten niet bevoorrecht zijn
als ze betrekking hebben op het vervaardigen van een zaak" (gecit. onder
nrs. 45 en 55). Dezelfde gedachtengang werd gevolgd door de rechtbank van
koophandel te Luik: bedragen verschuldigd voor levering van koppelingen
die speciaal werden uitgedacht en gefabriceerd om op door een derde
bestelde machines te worden gemonteerd, zijn niet bevoorrecht omdat zij
geen kosten tot behoud van die machines zijn maar deel uitmaken van de
produktiekosten ervan (Kh. Luik, 14 september 1982, Jur. Liege, 1983,
292). Zijnerzijds besliste het hof van beroep te Gent in zijn door cassatie
bestreden arrest van 20 november 1985 dat de aan een onderaannemer
verschuldigde aannemingssom niet bevoorrecht was op de schuldvordering
van de failliet verklaarde hoofdaannemer op diens opdrachtgever omdat de
door de onderaannemer uitgevoerde werken , weliswaar ... een opeisbare
schuldvordering (hebben) doen ontstaan van zodra de werken goedgekeurd
en gefactureerd werden, doch ... in geen geval (kunnen) beschouwd worden
als kosten gemaakt voor het behoud van een voorafbestaande zaak, in casu
in pand gegeven te verwerven schuldvorderingen"; het Hof van Cassatie,
na te hebben vastgesteld dat het bestreden arrest niet werd aangevochten
,in zoverre het beslist dat het voorrecht van artikel 20, 4°, van de Hypotheekwet slechts geldt voor kosten tot behoud van een voorafbestaande
zaak", oordeelde dat de schuldvordering op de opdrachtgever ,zich ... niet
van eerst af, dat is vanaf bet sluiten van de overeenkomst tussen de
gefailleerde en haar opdrachtgever, in het vermogen van de gefailleerde
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bevond" maar ,pas in dat vermogen ontstond doordat (de onderaannemer)
een deel van de opdracht uitvoerde'' en het bestreden arrest diensvolgens
artikel 20, 4° Ryp.W. niet had geschonden ,door de schuldvordering van
de gefailleerde op haar opdrachtgever aan te merken als een niet voorafbestaande zaak" zodat de voorziening moest worden verworpen (Cass.,
18 mei 1987, A.C., 1986-87, 1248, noot, Bull. en Pas., 1987, I, 1123, noot,
R. W., 1987-88, 445, noot, T. Not., 1987, 298 en T.B.H., 1988, 756, noot
Raes, S., ,Ret doen ontstaan van een schuldvordering Ievert geen voorrecht
op onder art. 20, 4° Hypotheekwet"; cf. R.P.D.B., Compl., VII, v0
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1061). Onderwijl werd door
artikel 1 van de wet van 19 februari 1990 tot aanvulling van artikel20 van
de hypotheekwet en tot wijziging van artikel 1798 van het Burgerlijk
Wetboek met het oog op de bescherming van de onderaannemers een nieuw
voorrecht ingesteld tot bescherming van de schuldvorderingen van een
onderaannemer (art. 20, 12° Ryp.W.; Dirix, E., ,Ret voorrecht en de
directe vordering van de onderaannemer", R. W., 1989-90, 1232; Poilvache,
F., ,La loi du 19 fevrier 1990 sur la protection des sous-traitants", J.T.,
1990, 638).
De schuldvorderingen op de kopers van produkten van een handelsvennootschap die door de medewerking van een bedrijfsconsulent konden worden
gerealiseerd, zijn door diens tussenkomst niet behouden maar wei ontstaan
zodat het hem door die vennootschap verschuldigd ereloon niet op die
schuldvorderingen bevoorrecht is (Brussel, 2 juni 1988, Rev. Liege, 1988,
1111).
De kosten moeten hebben gediend om de zaak te behouden zodat tot
verbetering van de zaak gedane kosten niet bevoorrecht zijn (zie: vorig
overzicht, nr. 89, T.P.R., 1978, 1201-1202, en de aangehaalde rechtsleer en,
voor een toepassing in de besproken periode, Antwerpen, 12 december
1983, gecit. onder nrs. 56, 137, 138 en 140).
143. IDEM. DIVERSEN - Een bewarend beslag op roerend goed waarvan de
geldigheidstermijn v66r de faillietverklaring van de beslagene is verstreken,
heeft geen behoud van de in beslag genomen voorwerpen ten voordele van
de gemeenschappelijke schuldeisers tot gevolg gehad zodat de kosten ervan
niet bevoorrecht zijn (Kh. Rasselt, 27 januari 1977, gecit. onder nr. 67). De
kosten van een dito beslag zijn evenmin bevoorrecht op goederen die de
oorspronkelijk in beslag genomen en desondanks door de beslagene verkochte goederen vervangen (Mons, 24 mei 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 38).

Ret ereloon van een deskundige die op last van zijn nadien failliet verklaarde client samen met diens verzekeraar het bedrag heeft vastgesteld dat als
vergoeding wegens brandschade moest worden betaald wordt door het
besproken voorrecht beschermd, zegt de rechtbank van koophandel te
Mons in haar vonnis van 24 april 1972, want de tussenkomst van die
deskundige was noodzakelijk en heeft toegelaten liet bedrag van de schuld-
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vordering op de verzekeraar te bepalen waardoor die schuldvordering werd
behouden (B.R.H., 1976, 461).
Een failliete manegehouder blijft aan een dierenarts de kosten van medicatie
en verzorging van zijn paarden verschuldigd; slechts een van die paarden
bleef bij de faillietverklaring over en kon door de curator te gelde worden
gemaakt zodat de dierenarts slechts tot beloop van het deel van zijn
schuldvordering dat betrekking had op medicatie en verzorging van dat
paard, bevoorrecht was (Kh. Namen, 25 november 1976, Rev. Reg. Dr.,
1977, 204; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 198).
Het voorrecht moet worden geweigerd aan een schuldeiser die goederen op
krediet heeft geleverd aan een kruidenier en aanvoert dat daardoor diens
klienteel werd behouden vermits aileen de kosten gedaan tot behoud van
een bepaald goed bevoorrecht zijn (Kh. Namen, 9 oktober 1980, Rev. Reg.
Dr., 1981, 238).
Het aan een notaris verschuldigd ereloon wegens bijeenroeping van de
algemene vergadering van vennoten van een handelsvennootschap met als
agenda de vervroegde ontbinding ervan en de benoeming van vereffenaars
wordt uiteraard niet door het besproken voorrecht beschermd (Kh. Gent,
11 maart 1987, T.G.R., 1988, 27 en Rev. Liege, 1988, 1524;- cf. supra,
nrs. 65 en 68).
De door een douane-expediteur bij het inklaren van goederen bestemd om
in het binnenland te worden verkocht, als B.T.W. voorgeschoten bedragen
en de hem voor vervulde douaneformaliteiten verschuldigde vergoeding zijn
kosten zonder welke de ingevoerde goederen ongeschikt zouden zijn geworden voor het gebruik waartoe zij waren bestemd en diensvolgens bevoorrecht (Brussel, 24 juni 1985, gecit. onder nrs. 108 en 137, afgew. Cass.,
11 juni 1987, gecit. onder nr. 139;- anders: Kh. Brussel, 27 maart 1984,
gecit. onder nr. 108, welk vonnis op het besproken punt werd vernietigd
door voormeld arrest van 24 juni 1985).
De aanspraak op het voorrecht voor kosten verschuldigd voor in het raam
van het A.R.A.B. geoefende controles op machines werd zowel door het
hof van beroep te Brussel als door de rechtbank van koophandel te Oudenaarde ongegrond bevonden omdat generlei behoud door die controles werd
verwezenlijkt en de kosten ervan slechts werden gemaakt om arbeidsongevallen te vermijden en de veiligheid van arbeiders en derden te verzekeren
(Brussel, 22 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 737, noot; Kh. Oudenaarde,
30 januari 1986, R. W., 1985-86, 2650) en werd daarentegen door het hof
van beroep te Gent gegrond bevoriden omdat zonder die wettelijk verplichte
controles die machines ,niet meer geschikt (zouden) zijn voor het gebruik
waarvoor zij in en door de onderneming bestemd zijn" (Gent, 12 november
1987, T.B.H., 1988, 481, noot, bij welk arrest het vonnis van de rechtbank
van koophandel te Oudenaarde van 30 januari 1986 werd vernietigd).

144.
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HET BEGRIP ,ZAAK" -

Het voorrecht beschermt de kosten tot

behoud van een lichamelijke of van een onlichamelijke roerende zaak (zie,
wat het behoud van onlichamelijke zaken betreft, tweede overzicht, nr. 32,
T.P.R., 1971, 132-133 en vorig overzicht, nr. 91, T.P.R., 1978, 1202 en,
voor toepassingen in de besproken periode, Kh. Mons, 24 april1972, gecit.
onder nr. 143 en Kh. Arion, 12 februari 1981, gecit. onder nrs. 76 en 141;
- cf. tevens het hoven onder nr. 142 besproken arrest van het Hof van
Cassatie van 18 mei 1987).
145. VERVOLG. UNIVERSALITEIT- Omtrent de vraag of het voorrecht al
dan niet kan worden ingeroepen voor kosten die het behoud van een
algemeenheid van roerende goederen verwezenlijkten, blijft de rechtspraak
in de besproken periode wederom verdeeld (cf. daaromtrent: vorig overzicht, nr. 92, T.P.R., 1978, 1202-1203).

Op grand o.m. van de overweging dat slechts kosten tot behoud van
bepaalde roerende goederen en niet die tot behoud van een universaliteit
worden beschermd, werd het voorrecht geweigerd voor het ereloon van een
advocaat die in een proces tegen de fiscus voor zijn client ontlasting van
overbelastingen bekwam (Kh. Oudenaarde, 3 september 1986, T.B.H.,
1987, 78, noot), voor dat van een advocaat die zijn client zonder gunstig
gevolg bijstond in een rechtspleging tot het bekomen van een gerechtelijk
akkoord en niet aantoonde welke bepaalde goederen door zijn tussenkomst
werden behouden (Kh. Gent, 2 januari 1987, T.G.R., 1988,26 en samengevat in Jur. Liege, 1988, 1523), voor dat van een advocaat die uitstaande
schulden had ingevorderd waarvan de door zijn cliente ontvangen bedragen
niet meer konden worden ge'individualiseerd alsook afwijzing van tegen
haar ingestelde vorderingen had bekomen en die aanvoerde dat de activa
van zijn onderwijl failliet verklaarde cliente door zijn optreden waren
behouden (Kh. Charleroi, 7 september 1988, gecit. onder nr. 137; in precies
dezelfde zin: Kh. Charleroi, 5 januari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 167), voor
dat van een advocaat die verzuimde aan te tonen welke bepaalde zaak door
zijn tussenkomst zou zijn behouden (Kh. Gent, 19 januari 1989, T.G.R.,
1989, 168, noot en Rev. Liege, 1992, 462) en voor dat van een advocaat die
de gedeeltelijke afwijzing van tegen zijn client ingestelde vorderingen alsmede uitstel van betaling bekwam (Antwerpen, 19 september 1989, R. W.,
1991-92, 989), voor het ereloon van een bedrijfsconsulent die aanvoerde dat
zijn studie over de herstructurering van een handelszaak het behoud ervan
had verwezenlijkt hoewel zijn cliente kart daarop failliet werd verklaard
(Kh. Mechelen, 14 april 1980, B.R.H., 1981, 450), voor dat van een
bedrijfsconsulent die bijstand verleende bij zowel het opmaken van een
saneringsplan als het bestuur van een onderneming waardoor haar handelszaak werd behouden (Brussel, 30 april 1987, Rev. Liege, 1987, 814 en
T.B.H., 1988, 468, noot) en voor dat van een bedrijfsconsulent die een
saneringsplan opmaakte enter verwezenlijking daarvan het bestuur van een
handelsvennootschap op zich nam welke, prestaties tot voordeel van de
handelszaak strekten (Brussel, 2 juni 1988, gecit. onder nr. 142), voor het
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ereloon van een bedrijfsrevisor die het voorrecht wilde doen gelden op de
algemeenheid van goederen van zijn failliete cliente (Kh. Charleroi, 25 juni
1980, B.R.H., 1981, 457, noot Parijs, R., bevest. Mons, 21 februari 1983,
Pas., 1983, II, 31, noot) en voor dat van bedrijfsrevisoren die een balans
opmaakten, hun cliente van advies dienden bij het opmaken van een
saneringsplan en haar voor de rechtbank in het raam van het onderzoek naar
haar financiele situatie bijstonden en aanvoerden dat haar handelszaak door
die prestaties werd behouden (Kh. Gent, 18 december 1987, T.G.R., 1988,
28 en samengevat in Rev. Liege, 1988, 1526), voor het ereloon van een
boekhouder voor het bijwerken van de boekhouding en de opmaking van
de bij het verzoek tot gerechtelijk akkoord te voegen stukken welke boekhouder aanvoerde dat hij had bijgedragen tot de instandhouding van het
vermogen van zijn failliete cliente (Mons, 6 mei 1985, Pas., 1985, II, 123,
noot J .S. en J. T., 1986, 347) en voor dat van een boekhouder voor de
opmaking van de bij het verzoek tot gerechtelijk akkoord te voegen stukken
die niet kon aantonen dat een bepaald goed door zijn prestaties werd
behouden (Kh. Namen, 30 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 42, noot
Dermine, L.), voor het loon van een makelaar door wiens tussenkomst een
handelszaak tegen een gunstige prijs kon worden overgedragen (Kh. Brussel, 15 november 1988, Rev. Not. B., 1989, 198), voor het loon van een
vereffenaar van een handelsvennootschap die in der minne werd benoemd
en door wiens tussenkomst het vermogen van die nadien failliet verklaarde
vennootschap zou zijn behouden (Luik, 6 maart 1985, gecit. onder nrs. 45
en 66), voor de schuldvordering van een leverancier van stoom bestemd voor
de verwarmingsinstallatie van een onderneming die aanvoerde dat door zijn
leveringen haar handelszaak werd behouden (Kh. Charleroi, 22 december
1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 150), voor die van een leverancier van smeerolie
omdat hij niet kon aantonen voor welke bepaalde voertuigen of machines
die olie bestemd was (Kh. Gent, 2 december 1988, gecit. onder nr. 140) en
voor die van een leverancier van alien en fuel bestemd voor de ovens en
machines van een glasfabriek die het voorrecht wilde doen gelden op de
handelszaak (Brussel, 28 februari 1991, T.B.H., 1991, 729, noot Parmentier, Cl.).
Daarentegen werd het voorrecht toegekend voor het ereloon van een advocaat die afwijzing bekwam van een door de verhuurder tegen zijn client
ingestelde vordering strekkende tot diens uitzetting uit het gehuurde goed
omdat alzo diens handelszaak werd behouden (Kh. Luik, 5 juni 1979, Jur.
Liege, 1979, 411), voor dat van een advocaat die erin was geslaagd een
belangrijke tegen een nadien failliet verklaarde vennootschap van koophandel ingestelde vordering voor het grootste gedeelte te doen afwijzen op
grand van de overwegingen dat , ,zo de kosten van bewaring het behoud van
een algemeenheid, van een geheel van roerende zaken, tot gevolg heeft, het
behoud niettemin uiteindelijk betrekking heeft op de samenstelling van aile
roerende elementen van die universaliteit, zodat het voorrecht zijn bijzonder
karakter behoudt" en die advocaat de activa van die vennootschap had
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behouden (Antwerpen, 10 maart 1981, gecit. onder nrs. 64 en 137, bij welk
arrest het vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt van 1 december 1977, gecit. onder nr. 64, wordt vernietigd; - cf. Luik, 28 november
1986, gecit. onder nr. 137 en Kh. Luik, 21 december 1982, gecit. onder nrs.
137 en 141, volgens welke beslissingen in beginsel het voorrecht kan worden
ingeroepen door een advocaat die zou aantonen een universaliteit of een
handelszaak te hebben behouden alsmede Antwerpen, 6 september 1976,
besproken onder nr. 92 van het vorig overzicht, /.c.), voor dat van een
advocaat die de gedeeltelijke afwijzing van een tegen zijn client ingestelde
vordering tot schadevergoeding bekwam omdat het ,actief van een patrimonium" een zaak in de zin van artikel 20, 4° Hyp.W. zou zijn (Kh. Gent,
12 februari 1985, gecit. onder nrs. 64 en 67) en voor dat van advocaten die
in een proces tegen de fiscus bekwamen dat de B.T.W.-administratie afzag
van een belangrijke vordering tegen een nadien failliet verklaarde vennootschap van koophandel waardoor het bevoorrecht passief aanzienlijk werd
beperkt omdat het actief van een vennootschap als zaak in de zin van de
besproken wetsbepaling zou kunnen worden beschouwd (Kh. Hasselt,
11 februari 1988, gecit. onder nr. 137), voor het ereloon van een accountant
die de rechtbank volledige inlichtingen had verstrekt over de financiele
situatie van zijn client welk initiatief tot het behoud van diens activa had
bijgedragen vermits die werden geblokkeerd door de op grond van die
inlichtingen ambtshalve uitgesproken faillietverklaring (Kh. Gent, 5 juni
1980, B.R.H., 1981, 455;- cf., in een analoog geval, Antwerpen, 7 maart
1983, R. W., 1983-84,371 enRec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 22997, waarbij
de aanspraak van een bedrijfsrevisor op het voorrecht wordt afgewezen
maar wordt gezegd dat het actief van een vennootschap als zaak in de zin
van artikel 20, 4° Hyp. W. kan worden beschouwd op grond van overwegingen die aansluiten bij die van het boven besproken arrest van dat hof van
10 maart 1981;- cf. tevens Kh. Namen, 22 april1982, T.B.H., 1983, 388,
noot Dermine, L. en Rev. Reg. Dr., 1982, 323 alsmede Kh. Namen,
8 december 1983, gecit. onder nr. 45 waarbij de aanspraak van boekhouders op het voorrecht bij gebreke van bewijs van enerlei behoud wordt
afgewezen doch eveneens wordt gezegd dat dit voorrecht kan worden
ingeroepen voor het behoud van een universaliteit) en voor het loon van een
in der minne benoemde vereffenaar van een handelsvennootschap door
wiens tussenkomst een handelszaak werd behouden (Kh. Luik, 21 december
1982, gecit. onder nr. 137).

146. VERVOLG. ONROEREND GOED UIT ZIJN AARD- Het VOOrrecht kan niet
worden ingeroepen voor kosten gedaan tot behoud van een onroerend goed
(zie: tweede overzicht, nr. 35, T.P.R., 1971, 134 en vorig overzicht, nr. 93,
T.P.R., 1978, 1203).
De schuldvordering van de gemeenschap van eigenaars van een onroerend
goed op een medeeigenaar die verzuimde zijn bijdrage in de door haar
gedragen lasten van de medeeigendom te betalen wordt diensvolgens, zelfs
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in de gewaagde onderstelling dat die lasten als kosten tot behoud van dat
goed zouden kunnen worden aangemerkt, niet door het besproken voorrecht beschermd (Beslagr. Brussel, 24 november 1983, gecit. onder nr. 67;
Beslagr. Brussel, 3 juli 1986, T. Not., 1986, 2S7 en (nogmaals) 1987, 301
enRec. Gen. Enr. Not., 1987, nr. 23417, noot; Beslagr. Brussel, 16 november 1987, Rec. Gen. Enr. Not., 1988, nr. 23S92, noot en samengevat in T.
Not., 1988, 37S, noot De Vroe, J.; Rb. Brussel, 20 mei 1988, Rev. Liege,
1989, 160, Rev. Not. B., 1989, 130, T.B.B.R., 1990, 33S, noot Kokelenberg,
J., , ,Achterstallige appartementsbijdragen: draag elkanders last en'' en Rec.
Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23860; Cuvelier, A., ,Copropriete forcee Saisie-execution d'un appartement - Quid des arrieres de charges communes dus par le saisi?", Rec. Gen. Enr. Not., 198S, nr. 23127; De Vroe, J.,
o.c., T. Not., 1984, 209;- anders: Beslagr. Brussel, 1S november 1982,
Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 2288S en samengevat in T. Not., 1983, 349,
noot J.D.V.).

147. VERVOLG. ONROEREND GOED DOOR BESTEMMING OF INCORPORATIE
- Het bij artikel 20, 4° Hyp.W. ingestelde voorrecht houdt op te gelden
wanneer het behouden goed onroerend door bestemming of incorporatie is
geworden (art. 20, S0 , tweede lid Hyp.W.).
Bij toepassing van die regel werd het voorrecht geweigerd voor kosten
verschuldigd voor in het raam van het A.R.A.B. uitgeoefende controles op
toestellen en werktuigen die onroerend door bestemming waren geworden
(Brussel, 22 februari 1989, gecit. onder nr. 143) en voor kosten van reparatie- en onderhoudswerken aan roltrappen die onroerend door incorporatie
waren geworden (Kh. Brussel, 26 juni 1984, T.B.H., 198S, 312).
De in nijverheids-, handels- of ambachtsondernemingen gebruikte machines, toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel die
onroerend door bestemming of incorporatie zijn geworden, blijven evenwel
met het voorrecht bezwaard voor zover binnen vijftien dagen na de levering
een eensluidend verklaard afschrift van de al dan niet aanvaarde factuur
of van elke andere akte waaruit de schuldvordering blijkt op de griffie van
de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de schuldenaar zijn woonplaats heeft, wordt neergelegd (art. 20, S0 , tweede en derde
lid Hyp.W.; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 20S, litt. B. en vn. 4;
Laurent, F., o.c., XXIX, nr. 489 in fine).
Machines van een nadien failliet verklaarde vennootschap van koophandel
werden gedemonteerd, opnieuw gemonteerd en afgesteld en de niet betaalde
ondernemer van dat werk maakt aanspraak op het voorrecht voor tot
behoud van de zaak gemaakte kosten. Na de aandacht te hebben gevestigd
op de in artikel 20, S0 , tweede en derde lid Hyp.W. vervatte bepalingen
beval het hof van beroep te Mons ambtshalve de heropening van de debatten
om partijen te horen over de vraag of bedoelde machines al dan niet
onroerend door bestemming of incorporatie waren geworden (Mons,
30 september 1981, gecit. onder nr. 38). De aanspraak op het voorrecht
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wordt ten slotte niet-gegrond bevonden omdat bleek dat de gefailleerde
eigenares was van door haar als spinnerij en ververij ingerichte industriele
gebouwen, bedoelde machines op dat erf waren geplaatst voor de dienst en
de exploitatie ervan zodat ze onroerend door bestemming waren geworden
en aan de door artikel 20, 5°, derde lid Hyp.W. opgelegde vereiste niet was
voldaan (Mons, 22 maart 1989, T.B.B.R., 1990, 331, noot Lechien, D.).
Vrachtauto's die door hun eigenares worden gebruikt om in haar toebehorende en speciaal daartoe ingerichte lokalen door haar vervaardigde voedingsproducten aan haar klanten te leveren, zijn onroerend door bestemming, zegt het hof van beroep te Luik, want ook wanneer een roerend goed
niet noodzakelijk maar slechts nuttig is voor de dienst en de exploitatie van
het erf, kan het onroerend door zijn bestemming zijn; vermits het afschrift
van de facturen uitgeschreven voor tot het behoud van die vrachtauto's
gemaakte kosten niet op de griffie van de rechtbank van koophandel was
neergelegd, gold het besproken voorrecht aldus niet meer (Luik, 26 maart
1979, Bank Fin., 1980, 425, noot Jacobs, R.). De tegen dat arrest ingestelde
voorziening werd verworpen: het Hof van Cassatie zegt dat roerende
goederen krachtens artikel 524 B.W. door bestemming onroerend worden
wanneer zij door de eigenaar voor de exploitatie van het erf dat speciaal
daartoe is ingericht, worden aangewend, onverschillig of die voorwerpen
noodzakelijk of gewoon nuttig zijn voor de genoemde exploitatie (Cass.,
11 september 1980, A.C., 1980-81, 32, noot J.V., Bull. en Pas., 1981, I,
36, noot J.V., R. W., 1980-81, 1663, J. T., 1981, 221, Bank Fin., 1981, 57,
noot Jacobs, R., Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22653, noot en R.C.J.B.,
1981, 173, noot Hansenne, J., ,Considerations sur l'immobilisation par
destination economique en general et sur l'immobilisation des moyens de
transport en particulier"; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., V, nr. 671;
R.P.D.B., Compl., II, v0 Biens, nrs. 63bis en 63ter; Van Neste, F., V,
Zakenrecht, I, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, E. StoryScientia, 1990, nrs. 52, 55, litt. C en 56; Verbraeken, C., ,L'immobilisation
par destination de vehicules de transport", J. T., 1981, 407).
Vrachtauto's en laadtoestellen die door hun eigenares worden gebruikt in
het raam van een in haar onroerend goed dat speciaal daartoe is ingericht,
geexploiteerde handel in bouwmaterialen, kolen en petroleumprodukten
zijn onroerend door bestemming; de door garagisten die verzuimd hebben
het afschrift van de facturen waaruit hun schuldvordering blijkt ter griffie
van de rechtbank van koophandel neer te leggen, tot behoud van die
vrachtauto's en toestellen gemaakte kosten zijn diensvolgens niet bevoorrecht (Luik, 14 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 184, noot Caeymaex, J.).
Evenzo zijn de voertuigen van een failliet verklaarde vennootschap van
koophandel die door haar vertegenwoordigers werden gebruikt met het oog
op de verkoop van de door haar op haar speciaal daartoe ingericht erf
vervaardigde ketels en voor welke voertuigen op dat erf parkeerruimten
waren voorzien, onroerend door bestemming zodat het voorrecht voor de
tot behoud van die voertuigen gemaakte kosten, bij gebreke van neerlegging
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ter griffie van het afschrift van de factuur, niet meer geldt (Brussel,
24 december 1986, R. W., 1986-87, 2156 en Rec. Gen. Enr. Not., 1987,
nr. 23535, noot).
De aanspraak op het voorrecht werd verworpen voor kosten van levering
van banden bestemd voor vrachtauto's die onroerend door bestemming
waren geworden zonder dat neerlegging ter griffie van het afschrift van de
facturen was gebeurd (Kh. Tongeren, 3 april1978, B.R.H., 1979, 161; Kh.
Kortrijk, 28 september 1989, gecit. onder nr. 140) en voor kosten van
herstelling en van vervanging van onderdelen van een defecte machine die
onroerend door bestemming was geworden terwijl aan de door artikel 20,
5°, derde lid Hyp.W. opgelegde vereiste niet was voldaan (Kh. Tongeren,
25 september 1978, Limb. Rechtsl., 1980, 83).
Daarentegen werd, telkens omdat de aanvoering als zouden de behouden
goederen onroerend door bestemming zijn geworden, ongegrond werd
bevonden zodat de omstandigheid dat het afschrift van de facturen niet ter
griffie was neergelegd ter zake niet dienend was, het voorrecht toegekend
voor kosten gemaakt tot behoud van kranen en betonmolens van een
bouwonderneming (Brussel, 15 april1985, Pas., 1985, II, 116), van vrachtauto's van een slopersbedrijf (Luik, 24 maart 1989, gecit. onder nr. 140)
en van vrachtauto's van een transportonderneming (Kh. Luik, 27 april
1982, gecit. onder nrs. 137 en 140; Hansenne, J ., ,Examen de jurisprudence
(1982 a 1988). Les biens", nr. 4, R.C.J.B., 1990, (285), 292-294).
148.

UITOEFENING VAN HET VOORRECHT. OPBRENGST VAN DE BEHOUDEN

Het voorrecht kan uiteraard slechts uitgeoefend worden op de
opbrengst van de behouden zaak vermits een bevoorrecht schuldeiser geen
aanspraak kan maken op de met zijn voorrecht bezwaarde zaak zelf maar
alleen het recht heeft om bij voorrang op de opbrengst van die zaak te
worden betaald (zie: vorig overzicht, nr. 94, en de aangehaalde rechtsleer
en rechtspraak en, voor toepassingen tijdens de besproken periode, Kh.
Brugge, 2 juni 1983, gecit. onder nrs. 51, 53, 54, 56, 138 en 140 en Kh.
Brussel, 26 juni 1984, gecit. onder nr. 147).

ZAAK -

W anneer het met het voorrecht bezwaarde goed teniet gaat of beschadigd
wordt dan kan, in voorkomend geval, de door artikel 10 Hyp.W. (en artikel
58, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) bepaalde zaakvervanging worden toegepast (De Page, H. en Dekkers, R.,
o.c., VII, nr. 28 en VI, nr. 1082). Die zaakvervanging kan niet tegen de
verzekeraar van zijn debiteuren worden ingeroepen door een schuldeiser die
hun door brand beschadigde goederen heeft hersteld vermits hij zijn voorrecht op die goederen zelf moet uitoefenen (Beslagr. Huy, 10 oktober 1983,
gecit. onder nr. 119).
Wanneer het met het voorrecht bezwaarde goed wordt verkocht dan kan
het voorrecht worden uitgeoefend op de prijs onder de voorwaarde dat die
of nog door de koper moet worden betaald dan wel nog in het vermogen
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van de debiteur kan worden gei:ndividualiseerd (De Page, H. en Dekkers,
R., o.c., VII, nr. 205; cf. eerste overzicht, nr. 25, T.P.R., 1967, 121 en
tweede overzicht, nr. 33, T.P.R., 1971, 133). In de besproken periode
besliste de rechtbank van koophandel te Luik bij haar vonnis van 14 september 1982 dat, voor zover het voorrecht zou gelden, het vervallen zou zijn
omdat de ermee bezwaarde goederen waren verkocht; het vonnis bevat geen
gegevens omtrent de koopprijs (gecit. onder nr. 142).

AFDELING

4

HET VOORRECHT VAN DE VERKOPER VAN ROERENDE GOEDEREN
(art. 20, 5" Hyp.W.)

149. TOEPASSINGSGEBIED - Het voorrecht geldt bij elke verkoop met
uitsluiting van andere rechtshandelingen (De Page, H. en Dekkers, R., o. c.,
VII, nr. 212, 1; Derycke, R., Voorrechten, inA.P.R., nr. 134; Laurent, F.,
o.c., XXIX, nr. 473; Lepinois, F., o.c., II, nr. 821; Martou, M., o.c., II,
nrs. 465 tot 467; R.P.D.B., X, v0 Privileges mobiliers, nr. 143, 1°; Schreuder, E., ,La protection juridique du vendeur non paye d' effets mobiliers",
nrs. 31 tot 33, Ann. Fac. Dr. Liege, 1979, (13), 44-47) van zowellichamelijke als onlichamelijke roerende goederen (zie: vorig overzicht, nr. 95,
T.P.R., 1978, 1204, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak).
De overeenkomst m.b.t. de levering en plaatsing van een niet in serie maar
wei volgens een nauwkeurig uitgewerkt plan vervaardigde koelinstallatie
geschikt om te worden aangepast aan het chassis van een vrachtauto, is geen
koopovereenkomst maar een overeenkomst van aanneming van werk waarop het besproken voorrecht geen toepassing vindt (Luik, 18 december 1980,
B.R.H., 1981, 381, noot; De Page, H., o.c., IV, nrs. 872, litt. B, 4° en 873;
Schreuder, E., o.c., nrs. 32, litt. Den 52, I.e., p. 45 en 61).
Geen authentieke akte wordt vereist voor de door artikel 1250, 1° B.W.
bedoelde indeplaatsstelling zodat de financieringsmaatschappij die rechtstreeks een verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel heeft betaald en gelijktijdig met die betaling bij onderhandse akte uitdrukkelijk in zijn rechten
en voorrechten werd gesubrogeerd, vermag aanspraak op het voorrecht te
maken (Kh. Brussel, 7 mei 1985, J.T., 1986, 347).
Een wisselbrief, door de verkoper van een auto getrokken op de koper die
hem accepteerde en geendosseerd aan order van een bankinstelling, bevat
de vermelding dat ,de betaling van deze wisselbrief wordt gewaarborgd
door het voorrecht bedoeld in artikel20, 5°, van de wet van 16 december
1851, gewijzigd bij de wet van 29 juli 1957, daar die wissel geaccepteerd
werd bij de koop op afbetaling van een Mercedes diesel 1979": uit die
vermelding en de omstandigheid dat die wisselbrief werd geaccepteerd bij
de aankoop op afbetaling van die auto blijkt dat de schuldvordering op de
prijs van die auto tegelijk met de wissel zelf aan de houder ervan werd
overgedragen zodat die aanspraak kan maken op het besproken voorrecht
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tot waarborg van die schuldvordering (Brussel, 20 februari 1981, J. T.,
1981, 304, afgew. Cass., 14 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2742).
150. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING. KOOPPRIJS. ACCESSORIA- De
niet betaalde koopprijs is bevoorrecht maar is zulks ook het geval voor de
accessoria ervan?

Men is het erover eens dat schadevergoeding, ook als ze bij strafbeding is
overeengekomen, niet bevoorrecht is (zie: vorig overzicht, nr. 97, T.P.R.,
1978, 1204-120S, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak; - adde:
Schreuder, E., o.c., nr. 37 in fine, Ann. Fac. Dr. Liege, 1979, 49).
De B.T.W. is bevoorrecht want die maakt deel uit van de ,prijs" in de zin
van artikel 20, S0 Hyp. W., zegt het hof van beroep te Brussel in zijn arrest
van 8 november 1978 (B.R.H., 1979, 30S; Coppens, P. en 't Kint, F., o.c.,
nr. 88, R.C.J.B., 1979, 424-42S; Ledoux, J.-L., o.c., nr. 61, J.T., 1981,
323-324; Schreuder, E., o.c., nr. 38, I.e., p. 49-SO;- anders: Kh. Brussel,
10 februari 1977, B.R.H., 1978, 114, welk vonnis werd vernietigd bij het
besproken arrest; - cf. vorig overzicht, nr. 97, /.c.).
De kosten van financiering van de koop zijn niet bevoorrecht, werd in de
besproken periode beslist (Luik, 18 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 789; - cf.
vorig overzicht, nr. 97, /.c.).
Wat de interest betreft, blijven de meningen verdeeld (cf. tweede overzicht,
nr. 36, T.P.R., 1971, 134 en, wat het beginsel betreft, vorig overzicht,
nr. 46, T.P.R., 1978, 1178): het voorrecht werd daarvoor toegekend door
de rechtbank van koophandel te Oudenaarde (27 januari 1987, R. W.,
1987-88, 89, T.B.H., 1987, 713 en samengevat in J.T., 1987, 747) en
geweigerd door het hof van beroep te Luik omdat in artikel 20, S0 Hyp. W.
welke wettekst eng moet worden uitgelegd, slechts sprake is van de ,prijs"
van niet betaalde roerende goederen (18 juni 1986, /.c.). Deals vergoeding
voor de toegestane termijn voor de betaling van de prijs bedongen interest
zou in elk geval bevoorrecht zijn (Schreuder, E., o.c., nr. 37, I.e., p. 49;
- cf., wat betreft het voorrecht van de verkoper van een onroerend goed,
infra, nr. 193).
151.

MACHINES, TOESTELLEN, GEREEDSCHAP EN ANDER BEDRIJFSUITRUS-

Het voorrecht van de verkoper
van roerende zaken geldt niet meer wanneer die zaken door bestemming of
incorporatie onroerend zijn geworden alsook in geval van faillissement
tenzij, in beide gevallen, gedurende vijf jaren te rekenen vanaf de levering,
ten voordele van de leveranciers van machines, toestellen, gereedschap en
ander bedrijfsuitrustingsmaterieel, gebruikt in nijverheids-, handels- of
ambachtelijke ondernemingen, en dit enkel voor zover binnen vijftien dagen
na de levering een door de verkoper eensluidend verklaard afschrift van de
al dan niet aanvaarde factuur of van elke andere akte waaruit de verkoop
blijkt, wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van
TINGSMATERIAAL. OPENBAARMAKING -
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het arrondissement waarin de schuldenaar zijn woonplaats of, bij gebreke
daaraan, zijn verblijfplaats heeft; in geval van faillissement worden die
openbaarmaking en die termijn opgelegd ongeacht of voormelde zaken al
danniet onroerend door bestemming of incorporatie zijn geworden (art. 20,
5°, tweede en derde lid Hyp.W.; art. 546, eerste tot vierde lid Faill.W.;
Cass., 31 maart 1978, A. C., 1978, 869, noot, Bull. en Pas., 1978, I, 843,
noot, R. W., 1978-79, 1957, noot, J.T., 1978, 724 en Limb. Reehtsl., 1979,
133; Mons, 14 september 1983, samengevat in Rev. Reg. Dr., 1984, 59; Kh.
Namen, 20 mei 1976, samengevat in Rev. Reg. Dr., 1977, 223; - zie
daaromtrent ook: eerste overzicht, nr. 26, T.P.R., 1967, 121-122).
De overdracht of betaling met indeplaatsstelling van de bevoorrechte
schuldvordering na neerlegging van het afschrift van de factuur hoeft niet
op dat afschrift te worden bijgeschreven (Kh. Luik, 9 januari 1990, T.B.H.,
1990, 991; Schreuder, E., o.e., nr. 56, litt. F, Ann. Fae. Dr. Liege, 1979,
68).
Het voorrecht blijft gelden wanneer het afschrift van het verkoopcontract
reeds voor de levering en diensvolgens voor de aanvang van de vervaltermijn
van vijftien dagen werd neergelegd (Kh. Gent, 9 december 1975, B.R.H.,
1977, 280; Piret, ,R., Le droit au prix du vendeur de meubles eorporels et
ses garanties, Leuven, Librairie Rene Fonteyn, 1941, nr. 42 in fine; Schreuder, E., o.e., nr. 56, litt. E, I.e., p. 67).
Wanneer het verkochte materieel slechts geruime tijd na de levering operationeel is geworden doch door de verkoper niet moest worden gemonteerd,
dan zal de termijn van vijftien dagen ingaa_p-na de levering van dat materieel
ennietnahetin werkingbrengenervan(Kh. Luik, 9 januari 1990, I.e.) maar
wanneer daarentegen dat materieel door de verkoper in elkaar moest
worden gezet, dan zal er slechts sprake zijn van levering welke die termijn
doet lopen, op het ogenblik dat dit materieel, gemonteerd, ter beschikking
is van de koper (Kh. Luik, 17 januari 1984, Jur. Liege, 1984,231 en T.B.H.,
1986, 376; in dezelfde zin: Brussel, 5 mei 1976, R. W., 1976-77, 1245;- zie
daaromtrent: vorig overzicht, nr. 98 in fine, T.P.R., 1978, 1205, en de
aangehaalde rechtspraak en rechtsleer).
De vervaldag is in de door de artikelen 20, 5°, derde lid Hyp.W. en 546,
derde lid Faill. W. bedoelde vervaltermijn begrepen ook wanneer die vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is want de neerlegging van het afschrift van de factuur is geen proceshandeling in de zin van
artikel48 Ger.W. zodat artikel 53, tweede lid Ger.W. niet van toepassing
is (Kh. Oudenaarde, 27 januari 1987, gecit. onder nr. 150; - anders: Kh.
Luik, 9 oktober 1985, T.B.H., 1987,230, afkeurende noot Henrion, L.M.,
,Note sur I' application du Code judiciaire au delai de I' article 20, 5° de Ia
loi hypothecaire").
Wanneer het afschrift van de factuur binnen de vervaltermijn van vijftien
dagen na de levering doch na de faillietverklaring van de koper werd
neergelegd, dan blijft het voorrecht gelden want artikel 447, eerste lid
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Faill.W. krachtens welke wetsbepaling de geldig verkregen rechten van
hypotheek en van voorrecht slechts tot de dag van het vonnis van faillietverklaring kunnen worden ingeschreven, bedoelt slechts de onroerende voorrechten, zegt het hof van beroep te Brussel (5 mei 1976, /.c.;- in dezelfde
zin: Luik, 20 mei 1937, Pas., 1938, II, 54; Fredericq, L., o.c., IV, nr. 2497,
p. 397; Lepinois, F., o.c., II, nr. 840;- anders: De Page, H. en Dekkers,
R., o.c., VII, nr. 223; Piret, R., o.c., nr. 43; Schreuder, E., I.e.).
Het voorrecht vervalt wanneer het afschrift van de factuur werd verstuurd
naar de griffie van een andere rechtbank van koophandel dan die van het
arrondissement waarin de schuldenaar zijn woonplaats heeft (Kh. Hasselt,
27 januari 1977, gecit. onder nrs. 67 en 143) maar zal daarentegen blijven
gelden wanneer dat afschrift, hoewel verzonden naar een verkeerde afdeling
(i.e. afdeling Brugge i.p.v. afdeling Oostende), tijdig werd verstuurd naar
de griffie van de rechtbank van koophandel van dat arrondissement (Kh.
Brugge, afd. Oostende, 11 oktober 1979, R. W., 1979-80, 1652).
Binnen vijftien dagen na de levering van twee verkochte vrachtauto's
worden de afschriften van de onderscheiden facturen neergelegd maar die
facturen worden onmiddellijk daarna vervangen door nieuwe facturen met
dezelfde nummers en datum omdat gebleken was dat op beide oorspronkelijke facturen telkens ten onrechte eveneens de prijs van een autoradio was
aangerekend; de afschriften van die nieuwe facturen worden vervolgens,
meer dan vijftien dagen na die levering, op hun beurt neergelegd. Het
voorrecht blijft gelden, zegt het hof van beroep te Antwerpen bij arrest van
22 november 1988, want de bescherming van derden werd verzekerd door
de oorspronkelijke neerlegging en de tweede neerlegging, waaruit bleek dat
de prijs tweemaal met die van een autoradio was verminderd, kon hun geen
nadeel berokkenen (R. W., 1988-89, 1133 en Rev. Liege, 1989, 595).
Drie onderscheiden facturen worden opgemaakt voor materieel waarvoor
slechts een en dezelfde bestelling werd gedaan en het afschrift van slechts
een van die facturen wordt neergelegd: aileen de prijs verschuldigd voor het
op die ene factuur vermelde materiaal blijft bevoorrecht (Kh. Charleroi,
1 februari 1983, T.B.H., 1984, 153).
Een personenauto vermeld op de factuur waarvan het afschrift werd neergelegd, wordt door de koper vervangen door een volkomen gelijkwaardige
personenauto: die laatste personenauto wordt uiteraard niet bezwaard met
het voorrecht voor de prijs van de op bedoelde factuur vermelde niet
betaalde auto (Kh. Namen, 18 september 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 44).
De levering wordt bewezen door de boeken van de verkoper, behoudens
tegenbewijs (art. 20, 5°, vierde lid in fine Hyp.W. en 546, vijfde lid
Faill.W.; Kh. Luik, 17 januari 1984, /.c.) maar uit de bewoordingen van
het derde lid van de artikelen 20, 5° Hyp.W. en 546 Faill.W. (,van deal
dan niet aanvaarde factuur of van elke andere akte waaruit de verkoop
blijkt' ') moet de gevolgtrekking worden gemaakt dat, voor het bestaan van
het voorrecht, principieel niet is vereist dat de verkoop in de boekhouding
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van de contracterende partijen rechtsgeldig is vermeld (Antwerpen, 22 november 1988, /.c.).
De omstandigheid dat een lessor bij vergissing afschriften van facturen heeft
neergelegd, heeft niet tot gevolg dat hij geen eigenaar meer zou zijn van het
ge/easte materiaal (Brussel, 3 november 1976, B.R.H., 1977, 708, bij welk
arrest het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 22 september 1975, B.R.H., 1977, 701, wordt vernietigd).
152. IDEM. TOEPASSINGEN- De koopprijs zal in geval van faillissement
slechts bevoorrecht zijn wanneer de verkochte roerende zaak gebruikt wordt
voor de exploitatie van de onderneming van de koper (zie daaromtrent oak:
eerste overzicht, nrs. 26 en 27, T.P.R., 1967, 122-123, tweede overzicht,
nr. 38, T.P.R., 1971, 135 en vorig overzicht, nr. 99, T.P.R., 1978, 12051206).

Ben onbetaalde leverancier van auto's aan een garagehouder die aanvoerde
dat die auto's bedrijfsuitrustingsmaterieel waren omdat ze bestemd waren
om als model te worden gebruikt en bezichtigd door potentiele kopers, om
publiciteit te voeren en om de verkoop mogelijk te maken en te bevorderen,
werd bij een door cassatie bestreden arrest (Antwerpen, 26 februari 1985)
in het ongelijk gesteld; het Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 546,
tweede lid Faill.W. door het bestreden arrest niet werd geschonden omdat
dit arrest erop wijst dat niet blijkt dat die wetsbepaling betrekking zou
hebben op alles wat van de handelszaak deel uitmaakt vermits, om te
kunnen beslissen of het voorrecht in geval van faillissement van de koper
al dan niet behouden blijft, aan de hand van die wetsbepaling moet worden
uitgemaakt of de verkochte goederen aldan niet als bedrijfsuitrustingsmaterieel in de zin ervan moeten worden aangemerkt en ,de omstandigheid dat
de verkochte goederen deel uitmaken of kunnen uitmaken van de handelszaak van de gefailleerde op zichzelf niet noodzakelijk meebrengt dat zij oak
als bedrijfsuitrustingsmaterieel dienen te worden aangemerkt" (Cass., 5 december 1986, A.C., 1986-87, 457, noot, Bull. en Pas., 1987, I, 424, noot,
J. T., 1987, 535 en samengevat in R. W., 1986-87, 2180).
Het bewijs dat de verkochte zaak als bedrijfsuitrustingsmaterieel moet
worden aangemerkt, moet door de schuldeiser worden geleverd (Mons,
17 november 1976, Pas., 1977, II, 141; Mons, 15 februari 1988, Rev. Reg.
Dr., 1988, 278 en T.B.H., 1989,980, noot; Kh. Verviers, 21 mei 1979, Jur.
Liege, 1979, 326; Kh. Namen, 17 december 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 48)
en enerlei verwijzing naar het door het laatste lid van artikel 2 W .Kh.
uitgedrukte wettelijke vermoeden is uiteraard niet voldoende (Gent,
12 maart 1980, R. W., 1980-81, 2342; Kh. Verviers, 21 mei 1979, /.c.).
In de besproken periode werd het voorrecht geweigerd voor de koopprijs
van een luxe-auto aangekocht door de exploitant van twee herbergen omdat
die auto voor de bevoorrading van die herbergen noch voor personen of welk ander met de exploitatie verband houdend vervoer oak noodzake-
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Iijk was en trouwens door de koper zelfs niet fiscaal werd afgeschreven
(Mons, 17 november 1976, /.c.), voor die van een coupe aangekocht door
de exploitante van een in een stadscentrum gelegen sigarenzaak die uitsluitend werd bevoorraad door leveranciers en waarvan de aard en de ligging
daarenboven aantoonden dat hoegenaamd niet aan huis werd besteld (Kh.
Verviers, 21 mei 1979, /.c.), voor die van een coupe aangekocht door een
handelsvennootschap wier beperkte handelsbedrijvigheid (,groat- en kleinhandel in valse zolderingen'' met uitsluiting van fabricage, plaatsing of
herstelling) strijdig was met de bewering dat die sportauto zou zijn gebruikt
om clienteel op te zoeken en toezicht op de werken uit te oefenen (Gent,
12 maart 1980, I.e.), voor die van auto's aangekocht door een garagehouder
omdat die louter bestemd waren om doorverkocht te worden (Kh. Namen,
29 april 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 320), voor die van een personenauto
aangekocht door de exploitant van twee autowasserettes omdat de aanvoering dat die auto door de gefailleerde was gebruikt om van de ene naar de
andere wasserette te rijden werd tegengesproken door de omstandigheid dat
daarvoor een ander voertuig beschikbaar was (Kh. Namen, 17 december
1983, /.c.) en ten slotte voor die van een personenauto aangekocht door een
handelaarster wier drie bedrijven door zaakvoerders werden geexploiteerd
omdat die auto voor de bevoorrading van die bedrijven noch voor personen
- of welk ander met de exploitatie ervan verband houdend vervoer oak
noodzakelijk was, de bij aankoop van die auto betaalde B.T.W. niet werd
gerecupereerd, die auto evenmin fiscaal werd afgeschreven en die handelaarster zich bij de faillietverklaring met haar echtgenoot en die auto aan
de Azurenkust bevond ... (Mons, 15 februari 1988, /.c.).
153.

UITOEFENING VAN HET VOORRECHT. OPBRENGST VAN HET NIET BE-

Het voorrecht kan uiteraard slechts uitgeoefend worden
op de opbrengst van bet niet betaalde goed (cf. supra, nr. 148); volstaat die
niet om de bevoorrechte schuldeiser voluit te betalen, dan zal die voor bet
hem nag verschuldigde saldo chirographair schuldeiser zijn (Mons, 15 februari 1982, gecit. onder nr. 59).
Wanneer door bestemming onroerend geworden bedrijfsuitrustingsmaterieel zowel met bet voorrecht van de onbetaalde verkoper (supra, nr. 151)
als met hypotheek (art. 45, tweede lid Hyp.W.) is bezwaard, dan zal de
onbetaalde verkoper altijd voorrang hebben boven de hypothecaire schuldeiser (art. 12 in fine Hyp.W.; Luik, 4 oktober 1984, gecit. onder nr. 67;
Schreuder, E., o.c., nr. 63, Ann. Fac. Dr. Liege, 1979, 75); bij verkoop van
bet met hypotheek bezwaard onroerend goed uit zijn aard samen met zijn
toebehoren waaronder bet bedrijfsuitrustingsmaterieel, zal de opbrengst
van dat materieel bij vergelijkende waardering naar evenredigheid van de
totale prijs moeten worden bepaald (Mons, 14 september 1983, gecit. onder
nr. 151; Luik, 4 oktober 1984, /.c.; Schreuder, E., o.c., nr. 64, /.c., p. 76).
Het voorrecht bestaat slechts zolang de ermee bezwaarde goederen , ,zich
nog in bet bezit van de schuldenaar bevinden'', d. w .z. nag tot zijn patrimo-

TAALDE GOED-
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nium behoren (art. 20, 5°, eerste lid Hyp.W.; De Page, H. en Dekkers, R.,
o.e., VII, nr. 215; Schreuder, E., o.e., nr. 41, I.e., p. 51) zodat het bij
voortverkoop van die goederen vervalt (Antwerpen, 11 december 1984,
samengevat in R. W., 1985-86, 190; Kh. Brussel, 16 juni 1987, Rev. Reg.
Dr., 1987, 394 en T.B.H., 1988, 487, bevest. Brussel, 3 januari 1990, Rev.
Liege, 1990, 1094 en J. T., 1990, 471) tenzij de prijs van die voortverkoop
of nog moet worden betaald dan wel nog in het vermogen van de debiteur
kan worden gei:ndividualiseerd in welke beide gevallen het voorrecht op die
prijs kan worden uitgeoefend (zie: vorig overzicht, nr. 100, T.P.R., 1978,
1206, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak;- adde: Schreuder, E.,
o.e., nr. 41 in fine, I.e., p. 52).
154.

TENIETGAAN VAN HET VOORRECHT. VERVREEMDING VAN HET NIET

Wanneer de koper het ermee bezwaarde goed vervreemdt, gaat het voorrecht teniet behalve indien het nog zou kunnen
worden uitgeoefend op de door een derde-verkrijger nog te betalen of reeds
betaalde prijs (zie: vorig nummer; -de autohandelaar die een tweedehands
voertuig verwerft zonder vooraf na te gaan of het al was afbetaald, begaat
een fout en is diensvolgens gehouden tot vergoeding van de door het
tenietgaan van het voorrecht geleden schade: Luik, 3 maart 1981, B.R.H.,
1982, 566, noot; Gent, 25 maart 1982, R. W., 1983-84,2831, noot; Antwerpen, 24 maart 1986, R. W., 1986-87, 798, noot Herbots, J.H., ,De derdemedeplichtigheid en de verkopers van niet-afbetaalde automobielen"; Kh.
Namen, 10 maart 1977, Rev. Reg. Dr., 1978, 434, bevest. Luik, 3 maart
1981, I.e.; Kh. Doornik, 28 januari 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 267 en J. T.,
1987, 148; Kh. Kortrijk, 15 november 1988, T.B.H., 1989,801 ensamengevat in R. W., 1989-90, 341; - anders: Luik, 15 februari 1990, Rev. Liege,
1990, 1486; Kh. Dendermonde, 19 april 1977, B.R.H., 1982, 354, noot).
BETAALDE GOED -

155. IDEM. FAILLISSEMENT VAN DE KOPER- Behoudens de boven onder
nummer 151 besproken uitzondering, houdt het voorrecht op te gelden bij
faillissement van de koper (art. 546, eerste lid Faill.W.;- Luik, 23 januari
1985, Jur. Liege, 1985, 253).

Het voorrecht wordt in geval van faillissement niet aangenomen, zelfs niet
wanneer v66r diens faillietverklaring tegen de koper een vordering werd
ingesteld door de niet betaalde verkoper om te doen uitmaken of zijn
schuldvordering de eigenschap van bevoorrechte schuldvordering had en die
vordering na die faillietverklaring werd toegewezen zodat werd beslist dat
op het ogenblik van de instelling van die vordering die schuldvordering
inderdaad op grond van artikel 20, 5° Hyp.W. bevoorrecht was (Antwerpen, 25 oktober 1976, gecit. onder nr. 67, bij welk arrest het in het vorig
overzichtondernr. 101, T.P.R., 1978,1206-1207, besprokenvonnisvande
rechtbank van koophandel te Antwerpen van 27 november 1974 wordt
bevestigd).
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156. IDEM. TENIETGAAN VAN HET BEZWAARDE GOED - Wanneer het
ermee bezwaarde goed teniet gaat, is er uiteraard geen mogelijkheid meer
het voorrecht uit te oefenen tenzij de door artikel 10 Hyp.W. (of de door
artikelS8, eerste lid Wet 2S juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)
bepaalde zaakvervanging zou kunnen worden ingeroepen (zie: vorig overzicht, nr. 102, T.P.R., 1978, 1207 en, voor een toepassing in de besproken
periode, Kh. Namen, 18 september 1980, gecit. onder nr. 1S1).
157. RECHT OP TERUGVORDERING EN RECHTSVORDERING TOT ONTBINDING
-De verkoper kan, onder de voorwaarde dat de verkoop zonder tijdsbepaling is gedaan, de verkochte voorwerpen terugvorderen binnen acht dagen
na de levering; het verval van het recht op terugvordering brengt dat van
de rechtsvordering tot ontbinding, ten aanzien van de overige schuldeisers,
mede (art. 20, S0 , zesde en zevende lid Hyp.W.). Daarbij gelden recht tot
terugvordering noch recht tot ontbinding in geval van faillissement
(art. S46, eerste lid Faill.W.; Mons, 18 maart 1981, Pas., 1981, II, 82, noot;
cf. Gent, 23 april 1982, R. W., 1982-83, 242).
Het op een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde gesteunde recht tot
ontbinding dat wordt uitgeoefend nadat samenloop is ontstaan, sorteert
geen effect ten aanzien van de overige schuldeisers (Mons, 18 maart 1981,
I.e.; Brussel, 11 februari 198S, T.B.H., 198S, 6S1, noot Parmentier, Cl.;
Kh. Gent, 30 juni 197S, R. W., 1977-78, 2040;- zietevens: vorig overzicht,
nr. 103, T.P.R., 1978, 1208).
Wanneer er samenloop is, kan de verkoper evenmin terugvorderen op grand
van een beding van eigendomsvoorbehoud, omdat dergelijk beding niet aan
de andere schuldeisers van de koper kan worden tegengeworpen (Brussel,
7 juni 1979, Pas., 1979, II, 128; Brussel, 28 februari 1986, Rev. Liege, 1987,
142, noot; Luik, 12 december 1989, Rev. Liege, 1990, 1089; Kh. Gent,
30 juni 197S, I.e.; Kh. Gent, 8 januari 1982, B.R.H., 1982, 417, noot Van
Houtte, H., ,Eigendomsvoorbehoud en transnationaal faillissement"; Arbit. Besl. Rotterdam, 2 maart 1978, R. W., 1977-78, 2230; - zie tevens:
vorig overzicht, nr. 103, I.e.).
De wetgever heeft, door in artikel20, S0 , laatste lid Hyp.W. te bepalen dat
in de wetten en gebruiken van de koophandel betreffende de terugvordering
niets wordt gewijzigd, enkel verwezen naar de artikelen S46 en S66 tot S72
Faill.W. betreffende de terugvorderingen (zie: vorig overzicht, nr. 103 in
fine, l. c.; - betreffende de terugvordering in geval van faillissement zie
men: Geinger, H., Colle, P. en Van Buggenhout, C., o.c., nrs. 146 tot 1S4,
T.P.R., 1991, S18-S2S).
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AFDELING

5

HET VOORRECHT VAN DE VERVOERDER
(art. 20, 7" Hyp.W.)

158. BEGINSEL- Krachtens artikel 20, 7° Hyp.W. zijn de vrachtkosten en
bijkomende onkosten bevoorrecht op het vervoerde goed, zolang de vervoerder dit onder zich heeft, en gedurende vierentwintig uren die volgen op
de aflevering aan de eigenaar of aan de geadresseerde, mits dezen in het bezit
ervan gebleven zijn. De schipper wordt door artikel 60 Wet 5 mei 1936 op
de rivierbeviachting met de vervoerder gelijkgesteld: krachtens die wetsbepaling zijn de vracht, de bijkomende kosten, de liggelden en de overliggelden bevoorrecht op de goederen gedurende de tijd dat ze in zijn bezit zijn
en gedurende vierentwintig uren die volgen op de aflevering aan de geadresseerde, op voorwaarde dat deze er het bezit van behoudt.
159. VERVOLG. TOEPASSINGEN - Het voorrecht vervalt uiterlijk vierentwintig uren na de aflevering van de vervoerde goederen zodat het, bij
opeenvolgende transporten voor rekening van dezelfde afzender, voor de
voor reeds afgeleverde vervoerde goederen verschuldigde vrachtprijs niet
kan worden uitgeoefend op de opbrengst van nadien vervoerde goederen
die nog in het bezit van de vervoerder zijn; wanneer evenwel die onderscheiden transporten gebeurden in het raam van een en dezelfde vervoerovereenkomst, zullen die nadien vervoerde goederen met het voorrecht bezwaard
zijn tot zekerheid van de totale vrachtprijs (Kh. Kortrijk, 13 juli 1978,
B.R.H., 1979, 301; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 243;
Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R., nr. 162; Fn!dericq, L., o.c., III,
nr. 1649 in fine; Laurent, F., o.c., XXIX, nr. 516; Lepinois, F., o.c., II,
nr. 873; Martou, M., o.c., II, nr. 514).
Een ondernemer huurt een magazijn als opslagruimte voor door hem te
fabriceren goederen (flessen) en komt tevens met de verhuurster overeen dat
zij zorg zal dragen voor zowel het lassen van die (door derden te transporteren) goederen als het beheer ervan in haar magazijn. Nadien wordt bij een
volledig van die overeenkomst Iosstaande vervoerovereenkomst ook het
transport van die goederen naar dat magazijn aan die verhuurster toevertrouwd. De vrachtkosten worden niet betaald zodat aanspraak wordt gemaakt op het besproken voorrecht. Dat voorrecht verviel 24 uren nadat die
goederen werden afgeleverd en opgeslagen in bedoeld magazijn, zegt het hof
van beroep te Brussel in zijn arrest van 6 februari 1991, want door de
aflevering ging het door artikel 2279, eerste lid B.W. bedoelde bezit terug
over van de vervoerster op de ondernemer zodat zij vanaf dan de vervoerde
goederen niet meer ,onder zich" had (T.B.H., 1991, 722;- cf. De Page,
H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 238, 25, 129 in fine, 130 en 131, Iitt. B
alsmede supra, nr. 126).
Na aflevering aan de eigenaar of aan de geadresseerde en mits dezen in het
bezit ervan zijn gebleven, zal de vervoerder of de schipper zijn voorrecht
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op de vervoerde goederen slechts behouden onder de voorwaarde dat hij
zijn rechten erop binnen vierentwintig uren doet gelden (De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nr. 244, 2°; Derycke, R., o.c., nr. 164). Hoewel
door hem vervoerde goederen door een schipper daags v66r de faillietverklaring van zijn debiteur werden afgeleverd zodat tussen die aflevering en
die faillietverklaring geen vierentwintig uren waren verstreken, werd hij van
zijn voorr.echt vervallen verklaard omdat hij binnen die termijn zijn rechten
niet had 1aten gelden door beslag tot terugvordering op die goederen te
leggen of door aangifte van zijn schuldvordering te doen (Kh. Brussel,
25 november 1986, T.B.H., 1989, 460, noot, in de gronden van welk vonnis
wordt verwezen naar het in het vorig overzicht onder nr. 70, T.P.R., 1978,
1190-1191, bekritiseerde vonnis van dezelfde rechtbank van 15 oktober
1963; cf. tevens supra, nr. 108).
Krachtens artikel8, vierde lid Wet 25 augustus 1891 op de vervoerovereenkomst kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel bij een op
verzoekschrift gegeven beschikking de openbare verkoping van vervoerde
goederen gelasten ten bate van de vervoerder ten belope van hetgeen hem
naar aanleiding van het vervoer is verschuldigd (Kh. Namen, Voorz.,
10 augustus 1977, samengevat in Rev. Reg. Dr., 1978, 435).

AFDELING

6

HET VOORRECHT VAN HET SLACHTOFFER
VAN EEN ONGEVAL
(art. 20, 9° Hyp.W.)

160. BEGINSEL - Krachtens artikel20, 9° Hyp.W. (welke wetsbepaling
werd opgeheven door artikel147, 3° Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) waren de uit een ongeval ontstane schuldvorderingen
bevoorrecht - ten bate van een door dat ongeval benadeelde derde of diens
rechthebbenden - op de vergoeding die de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verschuldigd was op grond van de verzekeringsovereenkomst; geen betaling aan de verzekerde bevrijdde, zolang de bevoorrechte schuldeisers niet schadeloos waren gesteld. Die verzekeringsovereenkomst werd door de verzekerde aangegaan om hem toe te laten, bij zijn
eventuele aansprakelijkheid voor een ongeval, zijn schuld aan het slachtoffer daarvan (of aan diens rechthebbenden) te betalen en door de besproken
wetsbepaling werd voorkomen dat een op grond van die overeenkomst
verschuldigde vergoeding i.pl.v. te worden aangewend tot voldoening van
die schuld, in de boedel van de verzekerde zou belanden zodat die onder
zijn schuldeisers zou worden verdeeld (De Page, H. en Dekkers, R., o.c.,
VII, nr. 251; Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R., nr. 171; Roland, S.,
,Les droits de la victime d'un accident vis-a-vis de I'assureur de la responsabilite civile de l'auteur du dommage", nr. 2, Rechtspr. Antw., 1977-78,
(103), 105; R.P.D.B., X, v0 Privileges mobiliers, nr. 173).
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Aile uit een ,ongeval" ontstane schuldvorderingen vielen onder het toepassingsgebied van artikel 20, go Hyp.W. zonder dat een onderscheid moest
worden gemaakt tussen vergoedingen door de verzekeraar verschuldigd op
grand van de aquiliaanse aansprakelijkheid van de verzekerde en die door
hem verschuldigd op grand van diens contractuele aansprakelijkheid
(Antwerpen, 22 januari Ig85, Rechtspr. Antw., Ig85, 217; Vred. St.-Gillis,
I7 oktober Ig78, T. Vred., Ig1g, 211; De Page, H. en Dekkers, R., o.c.,
VII, nr. 252infine; Derycke, R., o.c., nr. I72; Roland, S., o.c., nr. 4, I.e.,
p. I07-I08).
161. VERVOLG. GEEN RECHTSTREEKSE VORDERING - In de besproken
periode bevestigde het Hof van Cassatie nogmaals zijn jurisprudentie (zie
daaromtrent: vorig overzicht, nr. I05, T.P.R., Ig78, I208-I20g) door in
zijn arrest van 28 juni Ig85 te herhalen dat artikel 20, go Hyp.W. ,aan de
gelaedeerde van een ongeval geen rechtstreekse vordering toekent tegen de
verzekeraar van de voor het ongeval burgerrechtelijk aansprakelijke, in die
zin dat de schuldvordering van de verzekerde zou worden toegekend aan
de gelaedeerde en dat die vordering zou beschut zijn voor excepties die de
verzekeraar tegen de verzekerde kan Iaten gelden op grand van gebeurtenissen van na het ongeval'' doch die wets bepaling niettemin , ,aan de gelaedeerde van het door de schuld van de verzekerde veroorzaakte ongeval het recht
toekent, ten laste van de verzekeraar en op de som welke deze laatste aan
de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvordering
tegen laatstgenoemde te vorderen, binnen de per ken zowel van de door de
verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waarin bet
verzekeringscontract aan de verzekeraar de verplichting oplegt zijn verzekerde te vrijwaren" (A.C., Ig84-85, I 53 I, noot, Bull. en Pas., Ig85, I, I408,
noot, R.W., Ig85-86, 1352, J.T., Ig86, 130 en De Verz., Ig86, 607).
Overeenkomstig die jurisprudentie mocht het slachtoffer van een ongeval
(of zijn rechthebbenden of nog zijn verzekeraar die hem had vergoed en
diensvolgens in zijn rechten was getreden) tegelijk optreden tegen de verzekerde, ten einde hem te doen veroordelen tot herstelling van de geleden
schade, en tegen de verzekeraar, ten einde te horen zeggen dat die gehouden
is, binnen de perken van het verzekeringscontract, tot uitvoering van de
gezegde veroordeling op de door hem aan de verzekerde verschuldigde
bedragen (Antwerpen, 25 juni Ig8o, Rechtspr. Antw., Ig8I-82, 45I; Antwerpen, 22 januari Ig85, Rechtspr. Antw., Ig85, 2I7 en samengevat in
R. W., Ig85-86, 27g8; Gent, 23 oktober Ig85, Rechtspr. Antw., Ig86, I6;
Luik, I4 juni Ig88, Rev. Liege, Ig88, I035, noot P.H.; Luik, 5 juni Ig8g,
Rev. Reg. Dr., Iggo, 83; Kh. Brussel, 8 december Ig82, T.B.H., Ig84, 63g;
Rb. Antwerpen, 3 oktober Ig86, R. W., Ig86-87, 2I62 en Pas., Ig87, III,
6;- cf., in dezelfde zin, Antwerpen, 24 november Ig8I, Rechtspr. Antw.,
Ig8I-82, I46, Rb. Brussel, 2I maart Ig88, Rev. Liege, Iggo, 454, in welk
vonnis evenwei de aanspraak tegen de verzekeraar een , ,rechtstreekse vordering" wordt genoemd en Vred. Antwerpen, I e kant., II februari Ig87,
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Pas., 1987, III, 57, noot F.B., in welk vonnis de tegen de verzekeraar
ingestelde vordering wordt omschreven als ,een rechtstreekse afhankelijke
vordering") ofwel, maar dan onder de voorwaarde dat vooraf de aansprakelijkheid van de verzekerde werd vastgesteld en een titel van veroordeling
tegen hem werd bekomen, de betaling van zijn schuldvordering binnen de
perken van het verzekeringscontract tegen de verzekeraar vervolgen (Brussel, 26 februari 1981, R.G.A.R., 1982, nr. 10555, noot; Brussel, 13 maart
1981, J.T., 1981, 288; Mons, 7 oktober 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10677,
noot Fagnart, J.-L.; Brussel, 13 november 1987, R.G.A.R., 1989,
nrs. 11477 en 11524; Vred. St.-Gillis, 17 oktober 1978, gecit. onder
nr. 160): de door artikel 20, 9° Hyp.W. beschermde schuldeiser mocht
immers zijn recht van die verzekeraar de betaling van die schuldvordering
te vervolgen, slechts uitoefenen , ,in zoverre zijn schuldvordering ten aanzien van de verzekerde vaststaat, nu de verzekeraar enkel de verplichting
heeft de uitvoering ervan mogelijk te maken" (Cass., 17 juni 1982, A. C.,
1981-82, 1305, noot, Bull. en Pas., 1982, I, 1221, noot, J.T., 1982, 800,
R. W., 1984-85, 1143, noot en R.C.J.B., 1986, 680, bij welk arrest de
voorziening tegen voormeld arrest van het hof van beroep te Brussel van
13 maart 1981 werd afgewezen).
De verzekeraar kon zich tegen de door artikel 20, 9° Hyp.W. beschermde
schuldeisers niet beroepen op schuldvergelijking tussen de verschuldigde
vergoeding en een door de verzekerde aan hem te betalen schuld die na het
ongeval was ontstaan vermits krachtens het tweede lid van die wetsbepaling
geen betaling aan de verzekerde bevrijdde zolang die schuldeisers niet
schadeloos war en gesteld (Kh. Luik, kart ged., 29 december 1982, Jur.
Liege, 1983, 123;- cf. art. 1298 B.W.; Roland, S., o.e., nr. 11 en vn. 67,
Reehtspr. Antw., 1977-78, 119). Daarentegen kon de verzekeraar aan wie
het ongeval niet binnen de in de polisvoorwaarden op straffe van verval
voorgeschreven termijn werd aangegeven, die exceptie aan die bevoorrechte
schuldeisers tegenwerpen (Mons, 7 oktober 1981, I.e.; De Page, H. en
Dekkers, R., o.e., VII, nr. 255, litt. B; Roland, S., o.e., nr. 11, I.e.,
p. 119-120).
Krachtens de artikelen 86 en 87, § 2, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst geeft de verzekering voortaan de benadeelde
een eigen recht tegen de verzekeraar, komt de door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding aan de benadeelde toe, met uitsluiting van de
overige schuldeisers van de verzekerde en kan, bij niet verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de
overeenkomst tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun
oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.
162. UITOEFENING VAN HET VOORRECHT- Zolang de verzekeraar de door
hem verschuldigde vergoeding niet aan de voor het ongeval aansprakelijke
(gefailleerde) verzekerde of aan de curatoren had betaald, kon het voorrecht
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niet worden uitgeoefend (Antwerpen, 22 januari 1985, gecit. onder nr. 160;
Roland, S., o.c., nrs. 3 en4, Rechtspr. Antw., 1977-78, 105-107; R.P.D.P.,
Compl., III, V0 Assurancesterrestres(contratsparticuliers), nr. 630; -cf.,
in dezelfde zin, De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 254, 1°). Zo die
vergoeding, ondanks de bepaling van artikel 20, 9°, tweede lid Hyp. W., aan
de verzekerde werd betaald, dan kon het voorrecht erop slechts worden
uitgeoefend in zoverre ze nog in diens vermogen kon worden ge'individualiseerd.
AFDELING

7

HET VOORRECHT VAN DE COMMISSIONAIR
(art. 14 en 15 Wet 5 mei 1872)

163. BEGINSEL- Krachtens artikel 14 Wet 5 mei 1872 is iedere commissionair, door de enkele toezending, bewaargeving of consignatie, op de waarde
van de hem toegezonden, in bewaring of in consignatie gegeven koopwaren
bevoorrecht voor aile leningen, voorschotten of betalingen die hij als
commissionair doet, hetzij v66r de verzending van de koopwaren, hetzij
gedurende de tijd dat deze in zijn bezit zijn, welk voorrecht slechts bestaat
op voorwaarde dat de commissionair of een derde omtrent wie partijen zijn
overeengekomen, in het bezit van de koopwaren is gesteld en gebleven; in
de bevoorrechte schuldvordering van de commissionair zijn, naast de
hoofdsom, ook de interest, het commissieloon en de kosten begrepen.
Overeenkomstig artikel 12 Wet 5 mei 1872 is commissionair hij die op eigen
naam of onder een maatschappelijke naam handelt voor rekening van een
opdrachtgever. De commissionair-expediteur bij het vervoer die zich t.o.v.
de committent niet verbindt tot het transport van diens koopwaren maar
slechts tot hun verzending door ze af te geven aan een derde die de
verbintenis aangaat dat vervoer te verrichten, is een commissionair in de zin
van die wetsbepaling en wordt derhalve door diens voorrecht beschermd,
de vervoercommissionair daarentegen wordt gelijkgesteld met de vervoerder en kan zich aileen op diens voorrecht en niet op dat van de commissionair beroepen (Kh. Kortrijk, 13 juli 1978, gecit. onder nr. 159; cf. Kh.
Brussel, 11 september 1984, T.B.H., 1986, 450; - men zie daaromtrent:
Cass., 5 november 1936, Pas., 1936, I, 407, noot; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 261, vn. 1; Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R.,
nr. 183; Frectericq, L., o.c., I, tweede druk, 1976, nrs. 243, 1° en 252 en
III, nr. 1565; R.P.D.P., Compl., III, V° Commission, nrs. 30, 165 en 167;
VanRyn, J. enHeenen, J., o.c., IV, tweedeuitgave, 1988, nrs. 40en 729;
cf. tevens de bepaling van, vervoercommissionair", resp. ,commissionairexpediteur bij het vervoer" in artikel 1, 1° en 3° Wet 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer).
De commissionair-expediteur die krachtens de overeenkomst met zijn committent diens koopwaren in zijn bezit heeft, verliest het houden daarvan niet
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door het enkele feit dat hem opdracht wordt gegeven die goederen tevens
in zijn bezit te houden als derde-pandhouder voor rekening van een ander
(Cass., 25 mei 1984,A.C., 1983-84, 1234, noot,Bull. en Pas., 1984, I, 1125,
noot en J. T., 1985, 287) of door er bewarend beslag op te leggen (Antwerpen, 9 juni 1980, Eur. Vervoerr., 1982, 653).
164. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN - De in het bezit van de
commissionair gestelde koopwaren zijn met zijn voorrecht bezwaard tot
zekerheid van aile leningen, voorschotten of betalingen die hij als commissionair heeft gedaan: hij kan diensvolgens zijn voorrecht op die goederen
ook doen gelden voor hem verschuldigde bedragen die daarmee hoegenaamd niet in verband staan maar betrekking hebben op andere door
dezelfde committent voordien bezorgde en door hem reeds verzonden
koopwaren (Antwerpen, 9 juni 1980, gecit. onder nr. 163; Kh. Luik, 12 december 1989, T.B.H., 1990, 989). Die regel wordt algemeen aangenomen
(zie: tweede overzicht, nr. 41, T.P.R., 1971, 136, en de aangehaalde rechtspraak en rechtsleer; - adde: Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R.,
nr. 185; Fredericq, L., o.c., I, nr. 243, 4° en IV, nr. 2487; R.P.D.B.,
Campi., III, v° Commission, nrs. 174 en 175; VanRyn, J. en Heenen, J.,
o.c., IV, tweede uitgave, 1988, nr. 43).
165. GOEDEREN ONDERWORPEN AAN HET VOORRECHT. KOOPWAREN- De
term ,koopwaren" heeft een zeer algemene betekenis en omvat zelfs ter
beurs genoteerde effecten die door een bankinstelling voor rekening van
haar committent werden ingekocht (Kh. Brussel, kart ged., 4 oktober 1988,
Rev. Prat. Soc., 1988, 292 en J. T., 1989, 10; De Page, H. en Dekkers, R.,
o.c., VII, nr. 263; Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R., nr. 186; Fredericq, L., o.c., I, nr. 243, 3°; Lepinois, F., o.c., II, nr. 943; R.P.D.B.,
Campi., III, v° Commission, nr. 178; VanRyn, J. enHeenen, J., o.c., IV,
tweede uitgave, 1988, nr. 41).
166. VERVOLG. KOOPWAREN DIE AAN DERDEN TOEBEHOREN- De commissionair kan zijn voorrecht op aan derden toebehorende goederen slechts
uitoefenen onder de voorwaarde dat hij, op het ogenblik dat ze hem werden
toevertrouwd, kon geloven dat ze eigendom van zijn committent waren en
diensvolgens te goeder trouw was (Kh. Antwerpen, Voorz., 12 april1978,
Eur. Vervoerr., 1978, 391; Kh. Luik, 12 december 1989, gecit. onder
nr. 164; Rb. Luik, 1 maart 1990, Rev. Liege, 1990, 1112; De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nr. 265 in fine; Derycke, R., Voorrechten, in
A.P.R., nr. 188; Lepinois, F., o.c., II, nr. 944; R.P.D.B., Campi., Ill, V0
"Commission, nr. 179; VanRyn, J. en Heenen, J., o. c., IV, tweede uitgave,
1988, nr. 41).
167.
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RECHTEN VAN DE COMMISSIONAIR. TERUGHOUDING VAN DE KOOPWA-

De commissionair vermag de in zijn bezit gestelde goederen terug
te houden zolang de erdoor gewaarborgde bedragen door zijn committent
niet zijn betaald (Brussel, 9 mei 1990, Rev. Liege, 1990, 1490; Kh. Brussel,
kort ged., 4 oktober 1988, gecit. onder nr. 165; Kh. Luik, 12 december
1989, gecit. onder nr. 164; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 268,
litt. a; Derycke, R., Voorrechten, inA.P.R., nr. 190; Frectericq, L, o.c.,
I, nr. 243, 5°; Lepinois, F., o.c., II, nr. 945; R.P.D.B., Compl., III, v 0
Commission, nrs. 206 tot 211; VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV, tweede
uitgave, 1988, nr. 46).
REN -

168. IDEM. TEGELDEMAKING VAN DE KOOPWAREN - Krachtens artikel 11
Wet 5 mei 1872 zijn de artikelen 2 en 4 tot 10 ervan toepasselijk ,op het
pand tot zekerheid van het wettelijk voorrecht" van de commissionair zodat
die bij niet betaling van de hem door de committent verschuldigde bedragen
van de voorzitter van de rechtbank van koophandel verlof kan krijgen om
de met zijn voorrecht bezwaarde koopwaren te doen verkopen (Kh. Brussel,
22 februari 1978, gecit. onder nr. 132).
AFDELING 8
HET VOORRECHT VAN DE VERZEKERAAR
(art. 23 Verzekeringswet)

169. BEGINSEL- Krachtens artikel 23 Verzekeringswet is de schuldvordering van de verzekeraar wegens niet betaalde premies bevoorrecht op de
verzekerde zaak, met dien verstande dat het voorrecht slechts geldt voor een
bedrag dat gelijkstaat met twee jaarpremies, welke de wijze van betaling van
de premie ook mag zijn; is de verzekerde zaak een onroerend goed, dan is
geen inschrijving vereist.
Krachtens bet tweede lid van artikel 3 Verzekeringswet (met welk tweede
lid die wetsbepaling werd aangevuld door artikel 142 Wet 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst) is dat artikel 23 niet meer van toepassing
op de verzekeringen die onder die wet van 25 juni 1992 vallen: het voorrecht
van de verzekeraar bij zaakverzekeringsovereenkomsten geldt krachtens
artikel 60 Wet 25 juni 1992 ,slechts op de verzekerde zaak voor de premie
die betrekking heeft op de periode waarin de verzekeraar bet risico daadwerkelijk heeft gedekt" en ,slechts voor een bedrag gelijk aan twee jaarpremies, ongeacht de wijze van betaling van de premie"; dat voorrecht hoeft
niet te worden ingeschreven en volgt in rang onmiddellijk na dat van de
gerechtskosten.
170. VERVOLG. VERZEKERDE ZAAK - De schuldvordering wegens twee
jaarpremies is overeenkomstig artikel 23 Verzekeringswet bevoorrecht op
het verzekerde onroerende goed en gaat krachtens artikel .12 in fine Hyp. W.
hoven die van de hypothecaire schuldeiser (Beslagr. Brussel, 24 november
1983, gecit. onder nrs. 67 en 146).
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Hoewel de verzekerde zaken onlichamelijke goederen en met name schuldvorderingen van de (gefailleerde) verzekeringnemer op zijn schuldenaars
zijn, wordt de schuldvordering wegens achterstallige kredietverzekeringspremies door het door artikel 23 Verzekeringswet ingestelde voorrecht
beschermd maar het voorrecht kan slechts worden uitgeoefend op de op
grond van die verzekerde schuldvorderingen door de debiteurs aan de
curator betaalde bedragen (Kh. Charleroi, 14 februari 1989, Rev. Liege,
1989, 747, noot Caeymaex, J., ,Le privilege de l'assureur et Ia notion de
conservation"; -die daaromtrent tevens: vorig overzicht, nr. 107, T.P.R.,
1978, 1209-1210).
W anneer de verzekeraar zijn verplichting tot het verlenen van dekking
wegens niet-betaling van de premies heeft geschorst, dan kan hij slechts
aanspraak maken op het door artikel 23 Verzekeringswet ingestelde voorrecht voor de reeds v66r die schorsing vervallen premies want het door
artikel 10 Hyp.W. uitgedrukte beginsel van zaakvervanging ligt ten grondslag van dat voorrecht en de betaling van de na ingang van de schorsing
vervallen premies strekt niet tot voordeel van de andere schuldeisers vermits
zij niet bijdraagt tot het behoud van de verzekerde zaak, zegt oordeelkundig
het hof van beroep te Luik (25 juni 1986, fur. Liege, 1986, 559, noot J.H.;
DePage, H.enDekkers, R.,o.c., VII,nr. 273;Derycke, R., Voorrechten,
inA.P.R., nr. 203; R.P.D.B., Compl., III, V0 Assurances terrestres (confrats particuliers), nr. 314; - cf. de boven onder nr. 169 aangehaalde
passus uit artikel 60 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).
AFDELING

9

HET LANDBOUWVOORRECHT
(Wet 15 april 1884)

171. BEGINSEL- Een aan een landbouwer verstrekte lening kan worden
gewaarborgd door een in de akte van lening bedongen voorrecht op bij
artikel20, 1° Hyp.W. voor het voorrecht van de verpachter verbonden
zaken; de aard en de waarde van de met dat landbouwvoorrecht bezwaarde
zaken moeten in de akte worden opgegeven en dat voorrecht moet openbaar
worden gemaakt door een ten kantore van het ambtsgebied waarbinnen de
hoeve is gelegen te nemen inschrijving op een door de ontvanger der
registratie gehouden speciaal register (art. 4, 5, eerste lid en 15, eerste lid
Wet 15 april 1884 op de landbouwleningen).
172. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. LANDBOUWLENINGEN- Het
landbouwvoorrecht kan worden bedongen tot zekerheid van alle aan een
landbouwer verstrekte leningen ongeacht de bestemming die aan de uitgeleende gelden zal worden gegeven (art. 4, eerste lid Wet 15 april1884; Gent,
25 mei 1979, R. W., 1980-81, 1928, T. Not., 1981, 176 en Rec. Gen. Enr.
Not., 1981, nr. 22637, noot A.C.; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII,

1410

- - __ l - L_ _ __::_ _ _

nr. 296, litt. B; Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R., nr. 208; Lepinois, F., o.c., II, nrs. 894 en 895).
Het bedongen voorrecht geldt alleen voor aan een landbouwer maar niet
voor aan een ondernemer van een landbouwbedrijf (,entrepreneur agricole") verstrekte leningen want met de wet van 15 april 1884 werd beoogd
landbouwers te hulp te komen terwijl er voor landbouwondernemingen op
de geldmarkt voldoende andere mogelijkheden zijn om geldleningen te
verkrijgen, zegt de rechtbank van koophandel te Doornik in haar vonnis
van 30 maart 1982 (T.B.H., 1983, 238 en T. Agr. R., 1983, 148).
173. GOEDEREN ONDERWORPEN AAN HET VOORRECHT - De met het
landbouwvoorrecht bezwaarde zaken zijn steeds precies dezelfde als die
waarop het voorrecht van de verpachter rust, met name de vruchten van
de oogst van het jaar en al hetgeen de hoeve stoffeert en tot haar exploitatie
dient; uitlener en landbouwer vermogen niet overeen te komen slechts
bepaalde van die zaken aan het besproken voorrecht te onderwerpen want
de samenstelling van de zaken die met het bedongen landbouwvoorrecht
kunnen worden bezwaard is door de wet bepaald en met de door artikel 4,
tweede lid Wet 15 april 1884 voorgeschreven opgave van hun aard en
waarde wordt aileen beoogd het bestaan van die zaken te Iaten vaststellen
om aldus hun behoud te verzekeren (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII,
nrs. 295 en 298, 3; Lepinois, F., o.c., II, nrs. 898 en 899).
Wanneer de hoeve niet wordt gepacht maar de landbouwer er eigenaar van
is zodat hetgeen tot haar exploitatie dient onroerend door bestemming is
geworden, dan zullen die onroerende goederen door bestemming alsmede
de wortelvaste veldvruchten en de onafgeplukte boomvruchten met het
landbouwvoorrecht bezwaard zijn (art. 12, tweede lid Wet 15 april 1884;
Gent, 25 mei 1979, gecit. onder nr. 172).
Wanneer de landbouwer tegelijk een handels- of nijverheidszaak drijft, dan
zullen aileen de zaken waarmee de hoeve is toegerust en die tot haar
exploitatie dienen met uitsluiting van die bestemd voor de exploitatie van
de handels- of nijverheidszaak, met het landbouwvoorrecht bezwaard zijn
(Kh. Doornik, 30 maart 1982, gecit. onder nr. 172; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 296, litt. B, b;- anders: Gent, 25 mei 1979, /.c.).
174. UITOEFENING VAN HET VOORRECHT- De inschrijving verleent aan
de uitlener het recht van voorrang en dat van zaaksgevolg dat moet worden
uitgeoefend overeenkomstig artikel 20, 1°, laatste lid Hyp.W.; de uitlener
oefent zijn rechten uit overeenkomstig de procedure en de middelen van
tenuitvoerlegging welke voor de uitoefening van de rechten van de verpachter zijn gesteld (art. 7 en 14 Wet 15 april 1884).
Wanneer de met het landbouwvoorrecht bezwaarde zaken zonder zijn
toestemming zijn weggebracht, zal de uitlener diensvolgens zijn voorrecht
daarop slechts behouden onder de voorwaarde dat hij binnen veertig dagen
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beslag tot terugvordering laat leggen (art. 20, 1°, laatste lid Hyp.W.); werd
op die zaken evenwel uitvoerend beslag op roerend goed gelegd door andere
schuldeisers en werden die zaken naar aanleiding daarvan openbaar verkocht, dan moet de landbouwuitlener dat beslag tot terugvordering niet
doen leggen om zijn voorrecht te behouden vermits zijn recht , ,om zich door
opeising te verzetten tegen het wegbrengen van de roerende goederen die
de plaatsen stofferen, niet betekent dat hij de verkoop door andere schuldeisers, van de zaken waarop zijn voorrecht rust, kan beletten" (Cass.,
28 februari 1991, gecit. onder nr. 119;- art. 1515, eerste lid Ger.W.;zie eveneens: supra, nr. 119 en vorig overzicht, nr. 75, T.P.R., 1978,
1193-1194).
De tegeldemaking van een door het landbouwkantoor of zijn leden aan de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas tot zekerheid van de terugbetaling van een
aan een landbouwer verstrekte lening, gegeven pand kan krachtens artikel 3
Wet 15 april 1884 worden gevorderd overeenkomstig de artikelen 4 tot 9
Wet 5 mei 1872 op het handelspandrecht; de toepassing van die wetsbepaling onderstelt een inpandgeving zodat er geen beroep kan worden op
gedaan voor de tegeldemaking van zaken die niet aan de landbouwuitlener
in pand werden gegeven maar waarop alleen zijn voorrecht rust (Kh.
Verviers, Voorz., 17 december 1984, Jur. Liege, 1985, 288, noot Caeymaex, J., ,Le pret agricole et le privilege agricole").
W anneer de tot de exploitatie van een hoeve dienende zaken waarop het
voorrecht van de landbouwuitlener rust, onroerend door bestemming zijn,
dan kan hij er geen uitvoerend beslag op roerend goed op doen leggen maar
moet hij hun uitwinning samen met die van het onroerend goed uit zijn aard
waarvan zij het toebehoren zijn, vervolgen door een rechtspleging van
uitvoerend beslag op oproerend goed (Beslagr. Brugge, 5 februari 1985,
T.B.R., 1985,98 en T. Not., 1987, 131; Beslagr. Brugge, 28 mei 1985, Rec.
Gen. Enr. Not., 1987, nr. 23496).
175. TENIETGAAN VAN RET VOORRECHT - De inschrijving houdt het
voorrecht in stand gedurende tien jaren te rekenen van de dag der inschrijving; zij houdt op van kracht te zijn (en de schuldvordering is diensvolgens
niet meer bevoorrecht) indien de inschrijving niet is vernieuwd voor het
verstrijken van. die termijn (art. 6 Wet 15 april 1884; Kh. Doornik,
30 maart 1982, gecit. onder nrs. 172 en 173; De Page, H. en Dekkers, R.,
o.c., VII, nr. 300, litt. C).
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AFDELING

10

HET VOORRECHT VAN DE WERKNEMERS, ONDERAANNEMERS
EN LEVERANCIERS VAN DE AANNEMERS
DIE VOOR REKENING VAN DE STAAT
OPENBARE WERKEN UITVOEREN
(Wet Schuldvorderingen op de Staat)

176. BEGINSEL- De bepalingen van de artikelen 1 en 2 begrepen in het
enige artikel van de wet van 3 januari 1958 betreffende de cessies en
inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van
werken en leveringen, houden een verbod in voor de particuliere schuldeisers van de aannemers van voor rekening van de Staat uitgevoerde of uit
te voeren werken (of van de leveranciers van het Ministerie van Landsverdediging wat betreft reeds verrichte of nog te verrichten leveringen voor de
dienst van de strijdkrachten), beslag onder derden te leggen of verzet te doen
op de fondsen welke in de kassen van de rijksrekenplichtigen zijn gedeponeerd om aan genoemde aannemers te worden uitgekeerd met uitzondering
even wei voor schuldvorderingen voortkomende uit de lonen en bezoldigingen van de door gezegde aannemers tewerkgestelde werknemers en voor
bedragen verschuldigd voor de leveringen van materialen en andere voorwerpen, welke dienen voor de uitvoering van de voor rekening van de Staat
verrichte of te verrichten werken (of van de leveringen voorrekening van
het Ministerie van Landsverdediging).
Uit die bepalingen volgt indirect dat een voorrecht wordt toegekend aan de
werknemers, onderaannemers en leveranciers van gezegde aannemers (zie
daaromtrent: vorig overzicht, nr. 109, T.P.R., 1978, 1210-1211, en de
aangehaalde rechtsleer).

177. TOEPASSINGSGEBIED- De toepassing van de wet van 3 januari 1958
is beperkt tot de werken die voor rekening van de Staat worden uitgevoerd
en uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat enerlei analoge
toepassing niet door de wetgever werd gewenst; daarbij moeten de teksten
betreffende de voorrechten eng worden uitgelegd (zie daaromtrent: vorig
overzicht, nr. 110, T.P.R., 1978, 1211, en de aan~ehaalde rechtsleer).
Artikel 2 van die wet geldt slechts bij uitvoering van werken voor rekening
van de Staat en is niet van toepassing wanneer werken worden ondernomen
door andere overheidsorganen of door instellingen die, ook al zijn ze van
openbaar nut, een eigen van de Staat onderscheiden rechtspersoonlijkheid
bezitten, zegt het Hof van Cassatie in zijn arrest van 22 januari 1981 (J. T.,
1981, 517), de artikelen 1 tot 3 van de wet van 3 januari 1958 wijken van
het gemene recht af en moeten derhalve strikt worden gei:nterpreteerd zodat
,de uitvoering van werken voor een andere openbare instelling dan de
Staat, onder meer voor een gemeente, met de uitvoering van werken voor
rekening van de Staat niet kan worden gelijkgesteld, ook niet wanneer die
werken worden gesubsidieerd door de Staat, die uiteindelijk de financiele
last ervan volledig of gedeeltelijk draagt", zegt het Hof in zijn arrest van
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23 april1981, want ,uit de bepalingen van de wet van 3 januari 1958, zoals
zij toegelicht werden in de loop van de parlementaire voorbereiding, blijkt
dat de regeling van deze wet niet kan worden uitgebreid tot schuldvorderingen voortspruitende uit openbare werken voor andere besturen dan de Staat
en dat schuldvorderingen met betrekking tot de werken voor de gemeenten
en de provincien aan het gemene recht onderworpen blijven" (A. C., 198081, 959, noot, Bull. en Pas., 1981, I, 951, noot en Bank Fin., 1981, 511,
noot Stranart-Thilly, A.-M.).
Er kan diensvolgens geen aanspraak op het voorrecht worden gemaakt
wanneer de werken werden uitgevoerd voor een provincie of een gemeente
(Luik, 9 april1986, Rev. Liege, 1987, 403, noot Caeymaex, J.); oak niet
wanneer die werken door de Staat werden gesubsidieerd (Kh. Turnhout,
14 juni 1977, bevest. Antwerpen, 4 september 1979, Turn. Reehtsl., 1988,
21-22; Gent, 30 november 1979, R. W., 1979-80, 2448, noot H.B., ,Het
door de gemeente aanbestede en door de staat gesubsidieerde werk" en
Bank Fin., 1981, 197, noot Stranart-Thilly, A.-M., afgew. Cass., 23 april
1981, I.e.; het hofvan beroep te Gent wijzigt alzo zijnrechtspraak: cf. eerste
overzicht, nr. 33, T.P.R., 1967, 127), of wanneer ze werden uitgevoerd voor
de Intercommunale Vereniging voor de Autowegen der Ardennen (Brussel,
28 februari 1985, T.B.H., 1986, 216, noot en J. T., 1986, 348; Kh. Brussel,
29 september 1982, T.B.H., 1983, 245, noot), voor het Wegenfonds (Brussel, 9 november 1979, Pas., 1980, II, 7, afgew. Cass., 22 januari 1981, I.e.;
Brussel, 28 februari 1985, I.e.; Luik, 23 mei 1986, Jur. Liege, 1986, 640,
Rev. Reg. Dr., 1986,264, noot F.T. en J.T., 1987, 44; Luik, 30 juni 1986,
Jur. Liege, 1986, 642, noot Rasir, R.; Brussel, 9 oktober 1987, T.B.H.,
1988, 470, noot, T.B.B.R., 1990, 463, noot Gregoire, M. en samengevat in
Rev. Liege, 1988, 1297; Kh. Hasselt, 4 december 1986, Limb. Reehtsl.,
1987, 95;- anders: Kh. Namen, 31 augustus 1979, Rev. Reg. Dr., 1980,
38; Kh. Verviers, 7 januari 1985, J. T., 1985, 200, noot, welk vonnis werd
vernietigd bij voormeld arrest van het hof van beroep te Luik van 30 juni
1986; Rasir, R., ,Un arret de cassation aux motifs douteux et aux consequences incalculables", J.T., 1982, 72 en 451) of voor de Regie der
Gebouwen (Luik, 23 mei 1986, I.e.; - anders: Brussel, 13 april 1987,
T.B.B.R., 1989, 381, noot Gregoire, M.) of nag voor vrije scholen en
organismen erkend voor de automobielinspectie hoewel ze door de Staat
werden gesubsidieerd (Kh. Turnhout, 24 maart 1987, Turnh. Reehtsl.,
1988, 22, noot en samengevat in Rev. Liege, 1988, 1525; - anders: Kh.
Namen, 31 augustus 1979, I.e., bij welk vonnis wordt geoordeeld dat beroep
op het voorrecht kan worden gedaan in zoverre door de N.M.B.S. bestelde
werken door de Staat werden gesubsidieerd); aileen wanneer de werken door
de Staat zelf werden besteld, geldt het voorrecht (Kh. Brussel, 16 november
1982, T.B.H., 1983, 248).
178.

BEVOORRECHTE SCHULDEISERS. WERKNEMERS, ONDERAANNEMERS

EN LEVERANCIERS -
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schuldeisers van diegenen die voor rekening van de Staat werken uitvoeren,
met name hun werknemers, onderaannemers en leveranciers (Kh. Brussel,
2 april 1979, J. T., 1979, 648) en niet aan schuldeisers van die schuldeisers
zoals leveranciers van die onderaannemers (Kh. Brussel, 16 november 1982,
gecit. ondernr. 177; Stranart-Thilly, A.-M., o.c., nr. 39, T. Bankw., 1975,
311) of hun eigen onderaannemers (Luik, 15 september 1987, Rev. Liege,
1988, 82, noot Caeymaex, J., ,Le champ d'application du privilege cree
par la loi du 3 janvier 1958").
AFDELING

11

HET VOORRECHT VAN DE BENADEELDE
BIJ EEN VERKEERSONGEVAL
(art. 15 Wet 1 juli 1956)

179. BEGINSEL- Krachtens artikel15, § 1, vijfde lid W.A.M. 1 juli 1956
(welke wet werd opgeheven door artikel 32, § 1 W.A.M. 21 november 1989)
zijn de sommen en waarden, door de ter uitvoering van die wet toegelaten
verzekeringsondernemingen als zekerheid en als tecbniscbe reserves in de
Deposito- en Consignatiekas en in de depositobanken neergelegd, bij bijzonder voorrecbt bestemd voor de betaling van de scbadeloosstelling die aan
de benadeelden (die kracbtens artikel 6, eerste lid van die wet, tbans
artikel 12, eerste lid W.A.M. 21 november 1989 een eigen recbt tegen die
ondernemingen bezitten) verscbuldigd is (cf. tevens art. 18, eerste lid Controlewet Verzekeringen).

180.

VERVOLG. SOMMEN EN WAARDEN ONDERWORPEN AAN HET VOORRECHT- Het voorrecbt wordt uitgeoefend op de door artikel 15, § 1, vijfde

lid W.A.M. 1 juli 1956 bedoelde sommen en waarden en bangt niet afvan
de datum van bet faillissement van de verzekeringsonderneming, nocb van
de datum van inning ervan door de curator (Cass., 16 juni 1983, A.C.,
1982-83, 1281, Bull. en Pas., 1983, I, 1168 en R. W., 1984-85, 386).

AFDELING

12

HET VOORRECHT VAN DE SCHATKIST VOOR DOUANERECHTEN
EN ACCIJNZEN
(art. 313, § 2 in fine Algemene Wet Douane en Accijnzen)

181. BEGINSEL - Onverminderd bet voorrecbt op de roerende goederen en
de wettelijke bypotbeek op alle onroerende goederen waarvan sprake in
artikel 313, § 1 en 2 Algemene Wet Douane en Accijnzen, wordt bij die
wetsbepaling (§ 2 in fine) een bijzonder voorrecht ingesteld en zulks in
volgende bewoordingen: , ,Dien onverminderd is de administratie boven alle
andere crediteuren bevoorrecbt, op de goederen, · welke ten name van de
debiteur in entrepot zijn".
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182. VERVOLG. TOEPASSSING- Behoudens de betaling van de rechten voor
in entrepot gedeponeerde goederen welke rechten slechts bij het weghalen
van die goederen verschuldigd zullen zijn, wordt ook die van de rechten
verschuldigd voor reeds uit het entrepot weggebrachte goederen door dat
bijzonder voorrecht gewaarborgd, oordeelde de rechtbank van koophandel
te Brussel (5 februari 1980, J. T., 1981, 432 en J.D.F., 1982, 241, noot
N.d.B.).

HOOFDSTUK

V

SAMENLOOP VAN VOORRECHTEN

AFDELING

1

SAMENLOOP VAN ALGEMENE VOORRECHTEN
OP ROERENDE GOEDEREN

183.

SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIA-

LE ZEKERHEID MET DAT VAN DE EXPEDITEURS, MAKELAARS EN COMMISSIONAIRS VOOR DE TERUGVORDERING VAN VOOR REKENING VAN DERDEN

De schuldvordering van de R.S.Z. (art. 19, 4°ter,
eerste en derde lid Hyp. W.) heeft voorrang boven die van de commissionairexpediteur (art. 136, eerste lid Algemene Wet Douane en Accijnzen: zie
supra, nr. 107) wat blijkt uit artikel 136, tweede lid Algemene Wet Douane
en Accijnzen dat luidt: , ,Dit voorrecht hoort bij de reeks van deze opgesomd
in de artikelen 19 en 20 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van
de rechtsregeling der hypotheken en in artikel 23 van boek II van het
Wetboek van koophandel en neemt rang onmiddellijk na deze en na die van
de Staat voor de verschuldigde rechten en taksen'' (Kh. Dinant, 27 juni
1978, J. T., 1979, 59).
BETAALDE RECHTEN-

AFDELING

2

SAMENLOOP VAN ALGEMENE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN
MET VOORRECHTEN OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN

184.

SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE WERKNEMER MET DAT VAN
DE P ANDHOUDENDE SCHULDBISER VAN BEN HANDELSZAAK - De schuld-

vordering van de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak (art. 1, 2
en 4 Wet Inpandgeving Handelszaak) heeft voorrang boven die van de
werknemer (art. 19, 3°bis, eerste en tweede lid Hyp.W.) overeenkomstig het
door artikel 26 Hyp.W. uitgedrukte beginsel (Kh. Luik, 20 januari 1981,
Jur. Liege, 1981, 225, noot de Leval, G.).
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185. SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID MET DAT VAN DE COMMISSIONAIR- De schuldvordering

van de commissionair (art. 14 en 15 Wet 5 mei 1872) gaat boven die van
de R.S.Z. (art. 19, 4°ter, eerste en derde lid Hyp.W.) op grond van
artikel 26 Hyp.W. (Kh. Dinant, 27 juni 1978, gecit. onder nr. 183).

AFDELING

3

SAMENLOOP VAN VOORRECHTEN
OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN

186.

SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER MET DAT

Die samenloop wordt
geregeld door artikel 23, tweede lid Hyp.W.: de verhuurder heeft voorrang
boven de verkoper tenzij de verkoper ten tijde dat de roerende goederen in
de verhuurde plaatsen werden gebracht, de verhuurder heeft gewaarschuwd
dat de prijs ervan niet betaald was. Uit die wetsbepaling volgt dat de
verkoper slechts dan voorrang zal hebben boven de verhuurder, wanneer
hij persoonlijk laatstgenoemde v66r of althans op het ogenblik dat het
verkochte goed in de verhuurde plaatsen komt, heeft medegedeeld dat de
prijs ervan nog verschuldigd was, zodat niet zou volstaan dat de verhuurder
op een of andere wijze kennis draagt van de niet-betaling; de neerlegging,
door de verkoper, van een eensluidend verklaard afschrift van de factuur
of van de verkoopakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij
toepassing van artikel 20, 5°, derde lid Hyp.W. en van artikel 546, derde
lid Faill.W., heeft derhalve niet tot gevolg dat hij voorrang heeft boven de
verhuurder (zie daaromtrent: vorig overzicht, nr. 114, T.P.R., 1978, 12131214, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak;- adde: Schreuder, E.,
q.c., nrs. 58, 6° en 60, Ann. Fac. Dr. Liege, 1979, 71-72; Stranart-Thilly, A.-M., o.c., nr. 42, T. Bankw., 1975, 321;- anders: Glansdorff, F.,
noot onder Kh. Charleroi, 5 oktober 1977, J.T., 1978, 547 en J.T., 1979,
177-178; -, ,Concours entre le bailleur et le vendeur d'effets mobiliers",
J.T., 1983, 237-238).
VAN DE VERKOPER vAN ROERENDE GOEDEREN -

Bij toepassing van die beginselen werd in de besproken periode opnieuw
beslist dat de enkele neerlegging van het afschrift van de factuur op de
griffie niet kan gelden als de door bet tweede lid van artikel 23 Hyp.W.
voorgeschreven waarschuwing (Brussel, 26 februari 1982, gecit. onder
nr. 116; Luik, 10 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 590 en Rev. Reg. Dr.,
1989, 183; Kh. Charleroi, 5 oktober 1977, Pas., 1978, III, 23, J.T., 1978,
547, Rev. Not. B., 1978, 641, noot F.L. en Rec. Gen. Enr. Not., 1979,
nr. 22384; Kh. Luik, 5 mei 1981, Jur. Liege, 1982, 451, noot de Leval, G.;
- anders: Brussel, 11 december 1985, gecit. onder nr. 116, in de warrige
gronden van welk arrest wordt verwezen naar de jurisprudentie van bet Hof
van Cassatie m. b. t. de samenloop die verderop onder nr. 190 wordt besproken!).
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187. SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER MET DAT
VAN DE PANDHOUDER VAN EEN HANDELSZAAK- Volgens een mening ZOU

die samenloop met toepassing van artikel 13 Hyp.W. moeten worden
geregeld en zou daaruit volgen dat de verhuurder steeds voorrang boven de
pandhouder heeft (Luik, 26 mei 1982, J. T., 1983, 238 en Rec. Gen. Enr.
Not., 1983, nr. 22918, noot; Kh. Luik, 8 oktober 1979, fur. Liege, 1980,
76; Kh. Luik, 20 januari 1981, gecit. onder nr. 184; Kh. Luik, 5 mei 1981,
gecit. onder nr. 186; Kh. Brussel, 27 oktober 1981, B.R.H., 1982, 468;
Moreau-Margreve, 1., ,Heurs et malheurs du gage sur fonds de commerce", nr. 32, R.C.J.B., 1980, (127), 166-168; -, ,Du conflit entre un
bailleur et un creancier gagiste sur fonds de commerce", R.C.J.B., 1985,
(378), 391-393 en 398-399), volgens de heersende mening daarentegen moet
de regel Prior tempore, potior iure worden toegepast zodat het voorrecht
van de verhuurder voorrang heeft boven het recht van de pandhouder
behoudens dan wanneer dat voorrecht slechts tot stand is gekomen na de
inschrijving van de akte van inpandgeving (zie: tweede overzicht, nr. 46,
T.P.R., 1971, 140-141, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak; adde: Kh. Charleroi, 5 oktober 1977, gecit. onder nr. 186; Derycke, R.,
Voorrechten, inA.P.R., nr. 252; Fredericq, L., o.c., I, tweede druk, 1976,
nr. 405, litt. a en IV, nr. 2492; Vincent, L., o.c., nr. 112, J.T., 1968, 762;
- cf. VanRyn, J. en Heenen, J., o.c., IV, nr. 2613, litt, b).
De verhuurder heeft slechts voorrang boven de pandhouder van de handelszaak onder de voorwaarde dat laatstgenoemde kennis droeg van het bestaan
van de huur, besliste de rechtbank van koophandel te Mons (2 februari
1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 167; VanRyn, J. en Heenen, J., ibid.) terwijl
het hof van beroep te Antwerpen de zienswijze was toegedaan dat, met
toepassing van de regel Prior tempore, potior iure, het voorrecht van de
verhuurder slechts bestaat vanaf de registratie van het huurcontract omdat
dit contract slechts vanaf dan de pandhouder van de handelszaak zou
kunnen worden tegengeworpen doch tegen zijn arresten (26 juni 1979,
onuitg. en 17 december 1979, B.H.R., 1980, 156) werd cassatie uitgesproken: het Hof zegt dat het door artikel 20, 1° Hyp. W. ingestelde voorrecht
,bestaat zodra de huurovereenkomst is gesloten en de meubelen in het
huurgoed zijn ondergebracht" en, zo terecht werd aangenomen ,dat de
rang van het voorrecht van de verhuurder ten aanzien van het recht van de
pandhoudende schuldeiser, afhangt van de anterioriteit van het ene recht
ten opzichte van het andere, voor het bepalen van de datum waarop het
voorrecht van de verhuurder is ontstaan evenwel niet de datum van de
registratie van de huurceel maar de werkelijke datum waarop de huurovereenkomst uitvoering heeft gekregen en de meubelen in het huurgoed werden
gebracht, determinerend zijn" (Cass., 11 juni 1982, A.C., 1981-82, 1255,
Bull. en Pas., 1982, I, 1171, T.B.H., 1983, 339, noot Verbist, J., R. W.,
1983-84, 1548, J.T., 1983, 235, noot Glansdorff, F., ,Concours entre le
bailleur et Ie creancier gagiste sur fonds de commerce", Rec. Gen. Enr.
Not., 1983, nr. 22917, noot, Rev. Not. B., 1983, 194, R.C.J.B., 1985, 371
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en samengevat in T. Not., 1983, 349). Die jurisprudentie van het Hof (die
overeenkomt met het stand punt van De Page, H. en Dekkers, R.: o.e., VII,
nr. 324, vn. 2 op p. 251) werd tot dusver eendrachtig nagevolgd (Antwerpen, 17 mei 1984, T.B.H., 1985, 106,R. W., 1985-86,383 enRee. Gen. Enr.
Not., 1986, nr. 23324, noot; Mons, 22 oktober 1986, Pas., 1986, II, 196,
noot J.S.; Luik, 10 februari 1989, gecit. onder nr. 186; Kh. Luik, 15 november 1983, Jur. Liege, 1984, 621; Kh. Namen, 29 maart 1984, Rev. Reg.
Dr., 1984, 285 en Ree. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23214; Kh. Verviers,
17 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 380, noot Caeymaex, J.). Wanneer de
goederen waarmee de verhuurde plaatsen zijn toegerust reeds v66r het
sluiten van de huur werden binnengebracht, dan is aileen het aanvangspunt
van de huurtijd bepalend (Mons, 22 oktober 1986, I.e.; Kh. Luik, 15 november 1983, I.e.;- cf., in dezelfde zin, Kh. Verviers, 17 maart 1986, I.e.).
188. SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE PANDHOUDER MET DAT
VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN DE HANDELSZAAK- Materieel

en inrichting van een in pand gegeven handelszaak (met regelmatig
ingeschreven akte van inpandgeving) worden door brand vernield waardoor
een schuldvordering op de verzekeraar tegen brandschade ontstaat; die
schuldvordering wordt tot zekerheid van een kredietopening in pand gegeven en die inpandgeving wordt betekend aan de verzekeraar (cf. supra,
nr. 128), zodat samenloop tot stand komt van het voorrecht van de pandhouder-kredietgever met dat van de pandhoudende schuldeiser van de
handelszaak (wiens pandrecht zich immers krachtens [het oude] artikel 10
Hyp. W. door zaakvervanging uitstrekt tot de door de verzekeraar verschuldigde vergoeding): het recht van laatstgenoemde gaat boven dat van de
kredietgever tegen wie de ingeschreven inpandgeving van de handelszaak
kan worden ingeroepen, zegt de rechtbank van koophandel te Brussel
(22 september 1977, J.T., 1978,634, noot Thilmany, J. enRec. Gen. Enr.
Not., 1979, nr. 22383, noot A. C.). Ook het hof van beroep te Mons besliste
in zijn boven onder de nummers 124 en 126 besproken arrest van 18 november 1986 dat bij dergelijke samenloop de tijd van oorsprong bepalend was
voor de rangregeling zodat het voorrecht van de pandhouder van een
schuldvordering waarvan de inbezitstelling v66r de inschrijving van de akte
van inpandgeving was gebeurd, voorrang had boven dat van de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak.
De samenloop van het voorrecht van de houder van de warrant (cf. supra,
nrs. 122 en 127) met dat van de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak wordt eveneens met toepassing van het beginsel Prior tempore, potior
iure geregeld (Kh. Brussel, 16 december 1986, gecit. onder nrs. 116 en 127;
Kh. Namen, 17 maart 1988, gecit. onder nr. 127; Kh. Luik, 15 maart 1989,
T.B.H., 1989, 982;- anders: Coppens, P. en 't Kint, F., o.c., nr. 142,
R.C.J.B., 1991, 556-559).
Dezelfde oplossing geldt ten slotte bij samenloop van het voorrecht van de
geendosseerde bij inpandgeving van een schuldvordering door endossement
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van de factuur (cf. supra, nr. 125) met dat van de pandhoudende schuldeiser
van de handelszaak (Kh. Brussel, 16 december 1986, l.c.).
189.

SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE PANDHOUDER MET DAT

Het hof van beroep te Antwerpen was van
mening dat het voorrecht van de commissionair (art. 14 en 15 Wet 5 mei
1872) voorrang geniet boven alle voorrechten en dientengevolge voorrang
heeft boven dat van de pandhouder doch tegen zijn arrest (27 oktober 1982)
werd cassatie uitgesproken: door alzo te beslissen werden de artikelen 13
en 20, 3° Hyp.W. alsmede de artikelen 1, 11 en 14 Wet 5 mei 1872 op het
handelspandrecht geschonden, zegt het Hof van Cassatie (25 mei 1984,
A. C., 1983-84, 1234, noot, Bull. en Pas., 1984, I, 1125, noot, T.B.H., 1984,
680, noot, R. W., 1984-85, 2328 en J.T., 1985, 287;- cf. tevens supra,
nr. 163 in fine). Het Hof stelt in zijn arrest dat uit de artikelen 11 en 14
Wet 5 mei 1872 ,blijkt dat het voorrecht van de commissionair wordt
gelijkgesteld met het voorrecht van een pandhouder'' welke opvatting wordt
gedeeld door de rechtsleer (Frectericq, L., o.c., I, nr. 243 in fine; Van
Ryn, J. en Heenen, J., o.c., IV, tweede uitgave, 1988, nr. 45). Het hofvan
beroep te Brussel waarnaar de zaak werd verwezen, oordeelde dat voor de
rangregeling toepassing moest worden gemaakt van het beginsel Prior
tempore, potior iure (Brussel, 20 mei 1986, T.B.H., 1987,738, noot Kokelenberg, J .).
VAN DE COMMISSIONAIR -

190.

SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE VERKOPER VAN ROERENDE

GOEDEREN MET DAT VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN DE HANDELSZAAK Die samenloop wordt geregeld op grond van het beginsel

vervat in artikel23, eerste lid Hyp.W. Om voorrang te verkrijgen moet de
verkoper derhalve het bewijs leveren- wat hij mag doen door alle middelen
- dat de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak wist dat de prijs
van het verkochte goed nog verschuldigd was; dat bewijs kan voortvloeien
uit de neerleggirtg op de griffie van de rechtbank van koophandel van een
eensluidend verklaard afschrift van de factuur of van de verkoopakte, bij
toepassing van artikel 20, 5°, derde lid Hyp.W. en van artikel 546, derde
lid Faill.W. (zie daaromtrent: eerste overzicht, nr. 30, T.P.R., 1967, 124125, tweede overzicht, nr. 45, T.P.R., 1971, 139-140 en vorig overzicht,
nr. 113, T.P.R., 1978, 1212-1213)zonderdateenonderscheidmoetworden
gemaakt naargelang de factum v66r of na de inschrijving van de akte van
. inpandgeving is neergelegd (men zie de in het vorig overzicht onder nr. 113,
!.c., p. 1213, besproken cassatiearresten van 28 september 1972).
De besproken samenloop werd conform die zienswijze geregeld door de
rechtbank van koophandel te Charleroi (5 oktober 1977, gecit. onder
nrs. 186 en 187) en die te Luik (5 mei 1981, gecit. onder nrs. 186 en 187)
terwijl het Hof van Cassatie in zijn arrest van 7 mei 1987 nogmaals zegt dat
het de verkoper opgelegde bewijs wordt geleverd wanneer een afschrift van
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de factuur hinnen vijftien dagen na de levering van het materieel wordt
neergelegd en ,de wet geen onderscheid maakt naargelang de factuur v66r
of na de inschrijving van het pand is neergelegd" (A. C., 1986-87, 1171,
noot, Bull. en Pas., 1987, I, 1034, noot, R. W., 1987-88, 195, noot en
T.B.H., 1988, 13).
191. SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE VERKOPER VAN ROERENDE
GOEDEREN MET HET LANDBOUWVOORRECHT- Krachtens artikel 8, eerste

lid Wet 15 april1884 op de landbouwleningen heeft de verpachter voorrang
hoven de uitlener tenzij hij die heeft laten voorgaan: uit de parlementaire
voorhereiding hlijkt dat met die wetshepaling wordt hedoeld dat het landhouwvoorrecht in rang onmiddellijk na het voorrecht van de verpachter
komt zodat het wordt voorgegaan door de voorrechten die het voorrecht
van de verpachter primeren en voorrang heeft hoven de voorrechten die
door het voorrecht van de verpachter worden geprimeerd (De Page, H. en
Dekkers, R., o.e., VII, nr. 323; Derycke, R., Voorreehten, in A.P.R.,
nr. 255; Lepinois, F., o.e., II, nr. 906; Schreuder, E., o.e., nr. 59, Ann.
Fae. Dr. Liege, 1979, 71-72).
Het landhouwvoorrecht heeft voorrang hoven het voorrecht van de onhetaalde verkoper van roerende goederen wanneer die verzuimd heeft de
uitlener, op het ogenhlik dat de verkochte goederen op de hoeve werden
gehracht, te waarschuwen dat de prijs ervan niet hetaald was want die
samenloop wordt geregeld door artikel23, tweede lid Hyp.W. (Gent,
25 mei 1979, gecit. onder nrs. 172 en 173; De Page, H. en Dekkers, R., I.e.;
Derycke, R., I.e.; Schreuder, E., I.e.).
192.

SAMENLOOP VAN HET LANDBOUWVOORRECHT MET HET VOORRECHT

Het landbouwvoorrecbt
dat in rang onmiddellijk na het voorrecbt van de verpacbter komt (supra,
nr. 191), heeft voorrang hoven bet voorrecht van de pandbouder van de
handelszaak ,te meer daar dit landhouwvoorrecht in casu v66r de inpandgeving van de handelszaak ingeschreven werd", zegt bet bof van heroep te
Gent in zijn arrest van 25 mei 1979 (gecit. onder nrs. 172, 173 en 191).

VAN DE PANDHOUDER VAN DE HANDELSZAAK-
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VI

VOORRECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN

AFDELING

1

HET VOORRECHT VAN DE VERKOPER
(art. 27, 1" Hyp.W.)

193. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING. PRIJS, INTEREST EN KOSTENKrachtens artikel 27, 1° Hyp. W. is de verkoper bevoorrecht op het verkochte onroerend goed ,voor de betaling van de prijs" maar prijs moet in de
ruime zin worden opgevat en omvat met en benevens de som die aan de
verkoper is verschuldigd de bedragen die de koper krachtens de koopakte
aan derden moet betalen (b.v. vervallen belastingen, verzekeringspremies)
zodat de verkoper die bij nalatigheid van de koper verplicht werd zelf die
derden te voldoen en de betaalde bedragen op de koper verhaalt, op het
voorrecht beroep kan doen (De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII, nr. 340;
Derycke, R., Voorreehten, in A.P.R., nr. 280; Kluyskens, A., o.c., VI,
nr: 153; Kokelenberg, J ., De onroerende voorreehten, Leuven, Acco, 1975,
nr. 8; Laurent, F., o.e., XXX, nr. 9; Lepinois, F., o.e., III, 1896, nr. 1040;
Martou, M., o.c., II, nr. 549; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nrs. 989 en 990). Die prijs moet noodzakelijk uit een
geldsom bestaan maar hoeft niet ineens betaalbaar te zijn: ook de in de vorm
van een lijfrente bedongen prijs is bevoorrecht (Rb. Luik, 20 april 1977,
Jur. Liege, 1976-77, 277; De Page, H. en Dekkers, R., I.e.; Derycke, R.,
I.e.; Kokelenberg, J., o.e., nr. 10; Laurent, F., o.e., XXX, nr. 7; Lepinois, F., o.c., III, nr. 1036; R.P.D.B., Compl., VII, V0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nr. 1004).
Het voorrecht waarborgt eveneens de betaling van driejaar interest (art. 87
Hyp.W.) zoals trouwens blijkt uit artikel28, derde lid Hyp.W. krachtens
welke wetsbepaling derden de gevolgen van de door de verkoper ingestelde
rechtsvordering tot ontbinding altijd kunnen tegenhouden mits zij hem het
kapitaal uitkeren , ,samen met het toebehoren dat, overeenkomstig artikel 87 van deze wet, door de inschrijving van het voorrecht is bewaard"
(Cass., 21 november 1986, A. C., 1986-87, 398, noot, Bull. en Pas., 1987,
I, 368, noot, R. W., 1986-87, 1743, T. Not., 1987,473, T.B.B.R., 1987, 162,
noot Gregoire, M., J.T., 1987, 313 en Ree. Gen. Enr. Not., 1990,
nr. 23920, noot; Brussel, 20 december 1978, Rev. Not. B., 1979, 140 en
Ree. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22456, noot A.C.; De Page, H. en Dekkers, R., I.e.; Derycke, R., o.e., nr. 283; Kluyskens, A., I.e.; Kokelenberg, J., o.c., nr. 11; Laurent, F., o.c., XXX, nr. 13; Lepinois, F., o.e.,
III, nrs. 1038 en 1039; Martou, M., o.e., II, nr. 553; R.P.D.B., Compl.,
VII, V0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 994).
De kosten die krachtens artikel1593 B.W. ten laste van de koper komen
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zouden volgens een eerste mening nooit bevoorrecht zijn (De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nr. 341), volgens een andere mening slechts bevoorrecht zijn wanneer ze deel uitmaken van de bedongen prijs en de verkoper
zich ermee heeft belast ze te betalen (Kluyskens, A., I.e.; Laurent, F., o.c.,
XXX, nrs. 11 en 12; Martou, M., o.c., II, nr. 554) en ten slotte volgens de
heersende mening altijd bevoorrecht zijn (Kokelenberg, J., o.c., nrs. 16 tot
23; Lepinois, F., o.c., III, nr. 1041; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 996 tot 998). Het Hof van Cassatie sluit
zich in zijn voormeld arrest van 21 november 1986 bij die heersende mening
aan: de ,prijs" waarvan sprake in artikel 27, 1° Hyp. W. moet in de ruime
zin worden verstaan, ,met inbegrip van de lasten die de koper zich verbindt
te betalen om het gekochte te verkrijgen, als daar zijn de kosten van de akte
en de bedongen rente".

194.

BEHOUD VAN RET VOORRECHT. OVERSCHRIJVING VAN DE KOOPAKTE

Krachtens de
artikelen 29, 30 en 34, eerste lid Hyp.W. hebben de voorrechten in de regel
slechts gevolg ten aanzien van de onroerende goederen voor zover zij zijn
openbaar gemaakt door inschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder en bewaart de verkoper zijn voorrecht door de overschrijving van
de akte van eigendomsoverdracht ,,waarbij wordt vastgesteld dat de koopprijs hem geheel of ten dele verschuldigd is" omdat die overschrijving voor
hem als inschrijving geldt. Het bestaan van de bevoorrechte schuldvordering en de op grond ervan door de koper (nog) verschuldigde bedragen
moeten derhalve uit die akte blijken (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII,
nr. 386; Laurent, F., o.c., XXX, nr. 71; Lepinois, F., o.c., Ill, nr. 1116;
Martou, M., o.c., II, nr. 640; R.P.D.B., Compl., VII, V0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nrs. 919, 920, 923 en 999). De verkoper vermag
tevens een inschrijving van zijn bevoorrechte schuldvordering te nemen
doch de meningen zijn verdeeld over de vraag wanneer die inschrijving kan
worden gedaan: volgens de ene opvatting kan die inschrijving v66r de
overschrijving van de koopakte worden genomen (Kokelenberg, J., o.c.,
nrs. 283 tot 286; Laurent, F., o.c., XXX, nr. 76; Martou, M., o.c., II,
nr. 638), volgens een andere opvatting kan die inschrijving slechts daarna
worden gedaan zodat de ambtshalve inschrijving (infra, nr. 195) ze overbodig maakt (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 387; R.P.D.B.,
Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 917 en 918).
W AARUIT DE BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING BLIJKT -

De verkoper zal zijn voorrecht voor de door hem bedongen rente of de door
hem voorgeschoten kosten van de akte ten aanzien van het verkochte goed
slechts kunnen doen gelden , ,voor zover in de overgeschreven akte of in een
krachtens die akte neergelegd borderel van inschrijving vastgesteld is dat zij
verschuldigd zijn en tot welk beloop'', zegt het Hof van Cassatie in zijn
arrest van 21 november 1986 (gecit. onder nr. 193; R.P.D.B., Compl., VII,
v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 999 in fine, 1000 en 1001).
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195. AMBTSHALVE INSCHRIJVING VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING- Krachtens artikel 35, 1° Hyp.W. is de hypotheekbewaarder op

straffe van vergoeding van alle schade jegens derden gehouden op het
ogenblik van de overschrijving van de akte van eigendomsoverdracht
ambtshalve in zijn register de inschrijving te doen van de schuldvorderingen
die uit die akte voortvloeien. Die maatregel van orde werd uitsluitend in het
belang van derden voorgeschreven; de verkoper zelf bewaart zijn voorrecht
door de overschrijving van de koopakte waaruit zijn schuldvordering blijkt
zodat het gebeurlijke gebrek aan inschrijving hem geen nadeel zou kunnen
berokkenen (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 392 en 395;
Derycke, R., Voorrechten, in A.P.R., nr. 357; Kokelenberg, J., o.c.,
nr. 278; Martou, M., o.c., II, nr. 650; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 915).
Met verwijzing naar die beginselen werd in de besproken periode beslist dat
de verkoper zijn voorrecht voor de betaling van de prijs, drie jaar interest
en de kosten van de koop bewaart door de overschrijving van de koopakte
zodat het van geen belang was dat de inschrijving aileen voor de prijs was
genomen (Brussel, 20 december 1978, gecit. onder nr. 193). Uiteraard
kunnen die interest en die kosten slechts bevoorrecht zijn wanneer uit de
overgeschreven koopakte blijkt tot welk beloop zij verschuldigd blijven
(supra, nr. 194).
196. ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING- Krachtens artikel36
Hyp.W. kan de verkoper, door een uitdrukkelijk beding in de akte, de
hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving in
welk geval hij het voorrecht en het recht om een vordering tot ontbinding
in te stellen verliest maar krachtens zijn titel een hypothecaire inschrijving
kan nemen waarvan echter de rang zal worden bepaald door haar dagtekening.

De besproken wetsbepaling is duidelijk: gelet op de gevolgen van dergelijk
ontslag is daarvoor een uitdrukkelijk beding vereist zodat enerlei stilzwijgende vrijstelling in geen geval zou volstaan (Rb. Luik, 20 april1977, gecit.
ondernr. 193; De Page, H. enDekkers, R., o.c., VII, nr. 397, 2.; Kokelenberg, J., o.c., nr. 333; Lepinois, F., o.c., III, nr. 1145; R.P.D.B., Compl.,
VII, V0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 950; - cf. Werdefroy, F., ,Ontslag van de ambtshalve te nemen inschrijving (Hypotheekw.,
art. 36). Bevoegdheid - Bekwaamheid", T. Not., 1978, 325-335).
197.

VERLIES VAN DE VORDERING TOT ONTBINDING DOOR VERLIES VAN

Krachtens artikel 28, eerste lid Hyp.W. kan de rechtsvordering van artikel1654 B.W. tot ontbinding van de koop niet worden
ingesteld ten nadele van de ingeschreven schuldeiser, noch ten nadele van
de onderverkrijger, noch ten nadele van derden, verkrijgers van zakelijke
rechten, nadat het voorrecht van de verkoper is teniet gegaan of vervallen.
HET VOORRECHT-
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De curator in het faillissement van de koper kan zich slechts op de door
de besproken wetsbepaling geboden bescherming beroepen als hij de hem
door artikel 487, derde lid Hyp. W. opgedragen hypothecaire inschrijving
heeft genomen (Brussel, 28 juni 1978, Pas., 1978, II, 111, Rev. Not. B.,
1978, 552, Res Jur. Imm., 1979, 223 en Rec. Gen. Enr. Not., 1979,
nr. 22413, noot; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 406, litt. Bin
fine; Derycke, R., Voorrechten, inA.P.R., nr. 366; Kokelenberg, J., o.c.,
nr. 381).
De besproken wetsbepaling kan geen toepassing vinden wanneer de akte van
eigendomsoverdracht waarbij wordt vastgesteld dat de koopprijs verschuldigd blijft, niet werd overgeschreven (Kh. Brugge, 26 april 1979, R. W.,
1979-80, 1562; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 403, 1°; Laurent, F., o.c., XXX, nr. 141; Lepinois, F., o.c., III, nr. 1223; R.P.D.B.,
Compl., VII, V 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 412; - anders:
Kokelenberg, J., o.c., nr. 374).

AFDELING

2

HET VOORRECHT VAN DE DEELGENOOT
(art. 27, 2• Hyp.W.)

198.

BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN EN BEHOUD VAN HET VOOR-

Krachtens artikel27, 2° Hyp.W. zijn de medeerfgenamen of
deelgenoten bevoorrecht voor de betaling van de opleg of de vergoeding van
de overwaarde op al de onroerende goederen begrepen in de kavel die met
opleg bezwaard is tenzij het voorrecht door de akte van verdeling tot een
of meer van die onroerende goederen is beperkt, voor de betaling van de
prijs van de veiling op het geveilde goed en, voor zover in de akte van
verdeling een vaste sam voor het geval van uitwinning is bedongen, voor
de bij artikel 884 B.W. bepaalde vrijwaring opal de onroerende goederen
die begrepen zijn in de kavel van de garanten tenzij de akte van verdeling
het voorrecht beperkt tot een deel van die onroerende goederen. De medeerfgenaam of deelgenoot bewaart zijn voorrecht door de overschrijving
van de akte van verdeling of van de akte van veiling omdat die overschrijving voor hem als inschrijving geldt (art. 29, 33 en 34, eerste lid Hyp.W.).

RECHT -

199.

AMBTSHALVE INSCHRIJVING VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING Krachtens artikel 35, 4° Hyp.W. is de hypotheekbewaarder op

straffe van vergoeding van alle schade jegens derden gehouden op het
ogenblik van de overschrijving van de akte van verdeling of van veiling
ambtshalve in zijn register de inschrijving te doen van iedere opleg en
vergoeding van de overwaarde die uit die akte voortvloeit en vermeldt die
inschrijving de bedingen betreffende de vrijwaring wegens uitwinning indien zodanige bedingen zijn gemaakt (cf., wat die maatregel va,n orde
betreft, supra, nr. 195).
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Het Hof van Cassatie herinnerde er in zijn arrest van 9 september 1977 aan
dat de hypotheekbewaarder op grond van de besproken wetsbepaling ,gehouden is, op het ogenblik van de overschrijving, ambtshalve in zijn register
de inschrijving te doen van iedere opleg die uit de akte van verdeling
voortvloeit" (A.C., 1978, 36 en Bull. en Pas., 1978, I, 31).
AFDELJNG

3

HET VOORRECHT VAN DE AANNEMERS, ARCHITECTEN,
METSELAARS EN ANDERE WERKLIEDEN
(art. 27, 5" Hyp.W.)

200. BEGINSEL- Krachtens artikel27, S0 , eerste lid Hyp.W. verkrijgen de
aannemers, architecten, metselaars en andere werklieden (die rechtstreeks
met de eigenaar zijn verbonden door een contract van huur van werk of van
diensten) een voorrecht op het onroerend goed waaraan de werken werden
uitgevoerd mits door een deskundige, op eenzijdig verzoekschrift benoemd
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (art. 58S, 3° Ger.W.)
van het rechtsgebied waarbinnen dat goed gelegen is (art. 629, 2° Ger.W.)
vooraf (zie daaromtrent: tweede overzicht, nr. 47, T.P.R., 1971, 141-142)
een proces-verbaal is opgemaakt, de ingeschreven schuldeisers behoorlijk
opgeroepen zijnde, ten einde de gesteldheid van de plaats te bepalen, met
betrekking tot de werken die de eigenaar verklaart te willen uitvoeren, en
mits de werken, ten laatste binnen zes maanden na hun voltooiing, door een
eveneens op eenzijdig verzoekschrift benoemde deskundige in ontvangst
zijn genomen. Het voorrecht wordt bewaard door de inschrijving van die
beide processen-verbaal (art. 38 Hyp.W.) en is beperkt tot de meerwaarde
die ten tijde van de vervreemding van het onroerende goed bestaat en uit
de daaraan verrichte werken voortkomt (art. 27, S0 , tweede lid Hyp.W.).
201. VERVOLG. TOEPASSINGEN- De aanvraag van een gemeente die liet
gelden dat zij in de rechten van de aannemer ,zal'' worden gesubrogeerd
wanneer zij de prijs van de door hem uit te voeren werken ,zal'' hebben
betaald, tot benoeming van een deskundige op grond van artikel 27, 5°,
eerste lid Hyp.W. werd, met impliciete verwijzing naar artikelll66 B.W.
(De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 366, litt. B, 1°), toegewezen
(Rb. Luik, Voorz., 19 juni 1989, Rev. Liege, 1989, 1S01). Hoewel zulks niet
blijkt uit de gronden van die beschikking, wordt in de erboven gedrukte
samenvatting ervan vermeld dat de uit te voeren werken waaruit een
meerwaarde zou voortkomen, werken van afbraak aan een onroerend goed
waren. Uit die gronden blijkt evenmin dat de gemeente, zoals vereist voor
de toepassing van artikel 1166 B. W., beschikte over een schuldvordering die
zeker was (De Page, H., o.c., III, nr. 191, litt. C).
Met miskenning van artikel 27, S0 , eerste lid Hyp.W. werd in de besproken
periode beslist dat het vonnis waarbij de nadien failliet verklaarde schuldenaar werd veroordeeld tot betaling van de aan zijn architect verschuldigde
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honoraria en het proces-verbaal van definitieve oplevering van de uitgevoerde werken de in die wetsbepaling voorgeschreven processen-verbaal zouden
kunnen vervangen; de rechtbank moest evenwel vaststellen dat geen sprake
kon zijn van een bevoorrechte schuldvordering bij gebreke van de door
artikel 38, eerste lid Hyp. W. vereiste inschrijving van de twee , ,niet bestaande" processen-verbaal (Kh. Brussel, 4 juni 1984, J. T., 1984, 640).

TITEL III

DE HYPOTHEKEN

AFDELING

1

ALGEMENE BEGRIPPEN

202. ALGEMENE KARAKTERTREKKEN VAN HET HYPOTHEEKRECHT- Ret
hypotheekrecht is een zakelijk, onroerend, bijkomend en ondeelbaar recht
(zie: vorig overzicht, nr. 123, T.P.R., 1978, 1217-1218, en de aangehaalde
rechtsleer). ·
203. VERVOLG. ZAKELIJK RECHT- Ret zakelijk hypotheekrecht verschaft
zaaksgevolg: de schuldeiser die een ingeschreven hypotheek op een onroerend goed heeft, volgt dat goed, in welke handen het ook overgaat (art. 41,
derde lid en 96 Hyp.W.; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 439
en 831 tot 835; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nrs. 1228, 1419, 2743 en 2744).
In de besproken p~riode werd op dat zaaksgevolg gewezen (Cass., 21 november 1986, A.C., 1986-87, 394, noot, Bull. en Pas., 1987, I, 364, noot,
R. W., 1986-87, 1823, T. Not., 1987, 204, Rec. Gen. Enr. Not., 1990,
nr. 23918 en samengevat in J.T., 1987, 371; Rb. Brussel, 3 april 1987,
T.B.B.R., 1988, 145).
VERVOLG. ONDEELBAAR RECHT- De hypotheek is krachtens artikel
41, tweede lid Hyp.W. ,uit haar aard" ondeelbaar en blijft voor het geheel
bestaan op al de verbonden onroerende goederen, op elk van die goederen
en op ieder gedeelte ervan doch die ondeelbaarheid (die in het uitsluitend
belang van de hypothecaire schuldeiser door de wet wordt vermoed) behoort
niet tot het wezen van de hypotheek zodat de hypothecaire schuldeiser er
uitdrukkelijk of stilzwijgend kan van afzien (De Page, H. en Dekkers, R.,
o.c., VII, nr. 442, litt. F; Laurent, F., o.c., XXX, nr. 182; R.P.D.B.,
Compl., VII, V 0 Hypotheques et privileges immobi/iers, nr. 1251).

204.

1427

Op een hen onverdeeld toebehorend onroerend goed werd door de (twee)
medeeigenaars een hypotheek verleend tot zekerheid van een kredietverlening aan een van hen en de inschrijving tot vernieuwing van de eerste tegen
die beide medeeigenaars genomen inschrijving wordt slechts tegen een van
hen, met name de kredietnemer, genomen: geoordeeld werd dat, bij gebreke
van bewijs van de aanvoering van de rechthebbende van die kredietnemer
dat of de hypothecaire schuldeiser dan wei de hypotheekbewaarder een
vergissing zou hebben begaan, de omstandigheid dat de inschrijving tot
vernieuwing aileen tegen de kredietnemer werd genomen het gevolg kon zijn
van de beslissing van de hypothecaire schuldeiser zijn inschrijving slechts
tegenzijn schuldenaar te behouden (Rb. Brussel, 18 maart 1976, Pas., 1976,
III, 47 en Rec. Gen. Enr. Not., 1977, nr. 22181, noot A.C.).
205.

ONROERENDE RECHTEN DIE VOOR HYPOTHEEK VATBAAR ZIJN. ON-

De medeeigenaar van een
onroerend goed kan zijn onverdeeld aandeel met hypotheek bezwaren
(art. 577bis, § 4 B.W.; cf. art. 1561, tweede lid Ger.W.) maar het lot van
die hypotheek hangt af van de uitkomst van de verdeling: wegens het
declaratief karakter van de verdeling (art. 577bis, § 8 en 883 B.W.) zal de
hypothecaire schuldvordering die eigenschap verliezen wanneer het onroerend goed aan een andere medeeigenaar wordt toebedeeld (De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., V, nr. 1165 en VII, nr. 483; R.P.D.B., Compl., VII, v0
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1329).
VERDEELD AANDEEL IN EEN ONROEREND GOED -

Nadat de medeeigenaars van een hen voor de helft toebehorend onroerend
goed dat onverdeeld aandeel met hypotheek hadden bezwaard, wordt tot
verdeling in natura van dat goed overgegaan, worden 32 kavels gevormd,
wordt een reglement van medeeigendom opgemaakt en worden hen 16
kavels toebedeeld: vermits die 16 kavels precies overeenkomen met het met
hypotheek bezwaarde onverdeelde aandeel, blijven die kavels voor het
geheel (en niet voor de onverdeelde helft) met die hypotheek bezwaard en
was daarvoor geen vestiging van een nieuwe hypotheek of een nieuwe
hypothecaire inschrijving vereist (Cass. fr., 21 oktober 1980, Rec. Gen.
Enr. Not., 1981, nr. 22670, noot A.C.).
206. IDEM. RECHT VAN ERFPACHT - Het erfpachtrecht kan, voor zijn
tijdsduur, met hypotheek worden bezwaard maar de partijen kunnen overeenkomen dat het erfpachtrecht niet mag worden gehypothekeerd (art. 45,
eerste lid, 2° Hyp.W. en art. 6 en 17 Erfpachtwet); wanneer een overeenkomst over het genot van een onroerend goed voor 27 jaren of Ianger is
gesloten en in die overeenkomst werd bedongen dat het verleende recht mag
worden gehypothekeerd, dan hebben de partijen duidelijk geen verhuring
maar wei de vestiging van een erfpachtrecht bedoeld (zie: vorig overzicht,
nr. 126, T.P.R., 1978, 1219, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak;
- zie, voor een toepassing in de besproken periode, Mons, 9 juni 1977,
gecit. onder nr. 110).
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207. IDEM. VOORWAARDELIJKE, ONTBINDBARE EN VERNIETIGBARE RECHTEN- Krachtens artikel 74 Hyp.W. kunnen zij die op een onroerend goed

enkel een recht hebben dat opgeschort is door een voorwaarde, of in
bepaalde gevallen kan worden ontbonden, of vatbaar is voor vernietiging,
slechts een hypotheek toestaan die aan dezelfde voorwaarden of aan dezelfde vernietiging is onderworpen. Uit die wetsbepaling volgt niet aileen dat
oorspronkelijk onzekere rechten slechts voor even onzekere hypotheken
vatbaar zijn maar ook dat hypotheken gevestigd op oorspronkelijk niet
precaire rechten die evenwellater met terugwerkende kracht teniet worden
gedaan, samen met die rechten tenietgaan (De Page, H. en Dekkers, R.,
o.c., VII, nrs. 472, 473 en 479; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques
et privileges immobiliers, nrs. 479 en 1276).
Wanneer de erfgenamen met wettelijk erfdeel terecht de inkorting vorderen
omdat de verkoop van een onroerend goed een vermomde schenking is
waarvan de waarde bet beschikbaar gedeelte overschrijdt en de voor de
onteigening van dat goed door de begiftigde bekomen vergoeding werd
aangewend tot betaling van de koopprijs van een andere onroerend goed
zodat zaakvervanging is geschied (cf. infra, nr. 213) en dat ander goed
dientengevolge moet terugkeren, dan wordt dat goed krachtens artikel 929
B. W. vrij van de hypotheek waarmee bet door de begiftigde werd bezwaard
(Rb. Hoei, 14 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 883; De Page, H. en Dekkers,
R., o.c., VII, nr. 480, 4°; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nr. 495).
De toewijzing van de door de curator in diens faillissement ingestelde actio
pauliana strekkende tot vernietiging van een overgeschreven koopakte
waarbij de gefailleerde en diens echtgenote een onroerend goed aan hun
zoon hebben verkocht, heeft niet tot gevolg dat een door Iaatstgenoemde
aan een schuldeiser te goeder trouw op dat goed verleende hypotheek zou
tenietgaan (Rb. Brussel, 10 september 1987, gecit. onder nr. 29; De Page,
H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 480, 8°; R.P.D.B., Compl., VII, v0
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1287).
208. SCHULDVORDERINGEN DIE DOOR BEN BEDONGEN HYPOTHEEK KUNNEN WORDEN GEWAARBORGD. TOEKOMSTIGE SCHULD- Een toekomstige

schuld kan worden gewaarborgd door een hypotheek die onmiddellijk kan
worden ingeschreven; wanneer de schuld ontstaat zodat de hypotheek effect
sorteert, dan neemt zij overeenkomstig bet eerste lid van artikel81 Hyp.W.
rang op de dag van de inschrijving (De Page, H. en Dekkers, R., o. c., VII,
nr. 501; Kluyskens, A., o.c., VI, nr. 270; R.P.D.B., Compl., VII, v0
Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 1388 tot 1395; Stranart-Thilly,
A.M., ,L'hypotheque constituee pour sil.rete de toutes sommes dues ou a
devoir par un debiteur a son creancier", Rev. Not. B., 1979, (548), 554;
Vincent, L., o.c., nr. 44, J.T., 1968, 558).
Ten onrechte werd dan ook in de besproken periode beslist dat een tot
zekerheid van een toekomstige schuld verleende en ingeschreven hypotheek
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niet eerder rang kan nemen dan van de dag dat de gewaarborgde schuldvordering ontstaat en ten aanzien van derden vaste dagtekening verkrijgt (Kh.
Namen, 18 september 1980, gecit. onder nrs. 151 en 156).
209.

IDEM. HYPOTHEEK TOT ZEKERHEID VAN ALLE VERSCHULDIGDE OF IN

Voor zover het beginsel van
afbakening van de goederen waarop ze is toegestaan (art. 78, eerste lid
Hyp.W.) en van het bedrag waarvoor ze is verleend (art. 80, eerste lid
Hyp.W.) wordt geeerbiedigd en de schuldvordering in de akte van vestiging
ervan is bepaald of die akte toelaat die schuldvordering later te definieren,
zou een tot waarborg van alle verschuldigde of in de toekomst te betalen
bedragen gevestigde hypotheek volgens bepaalde beslissingen geldig zijn
(Rb. Doornik, 9 mei 1984, bevest. Mons, 6 mei 1986, T. Not., 1987, 211
en 214; Luik, 15 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1223, noot de Leval, G.,
afgew. Cass., 18 mei 1989, A.C., 1988-89, 1098 en Bull. en Pas., 1989, I,
990; Stranart-Thilly, A.M., o.c., Rev. Not. B., 1979, 548-573;- anders:
Moreau-Margreve, I., o.c., nr. 21, R.C.J.B., 1980, 152-155 en R.P.D.B.,
Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 1200 en 1396;
- cf. tevens eerste overzicht, nr. 41, T.P.R., 1967, 133).
DE TOEKOMST TE BETALEN BEDRAGEN -

210. INTEREST VAN DE GEWAARBORGDE SCHULDVORDERING- Krachtens
artikel87 Hyp. W. heeft de hypothecaire schuldeiser die ingeschreven is voor
een kapitaal dat interest opbrengt, het recht om ten hoogste voor drie jaren
in dezelfde rang te worden geplaatst als voor zijn kapitaal, onverminderd
de bijzondere inschrijvingen die voor andere interesten kunnen worden
genomen en hypotheek medebrengen te rekenen van hun dagtekening. Die
wetsbepaling heeft geen betrekking op de v66r de inschrijving vervallen
interest die, zo hij niet in het kapitaal is gei:ncorporeerd, slechts door de
hypotheek zal worden gewaarborgd wanneer zulks in de hypotheekakte
werd bedongen, het bedrag ervan uit die akte blijkt en tegelijk met de
inschrijving voor het kapitaal inschrijving voor dat interestbedrag werd
genomen(DePage, H. enDekkers, R., o.c., VII, nr. 503, litt.A; R.P.D.B.,
Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1405).

De vermelding van de rentevoet van de bedongen interest in de hypotheekakte en in de inschrijving volstaat opdat de hypothecaire schuldeiser voor
de na die inschrijving vervallen interest ,ten hoogste voor drie jaren" in
dezelfde rang zal worden geplaatst als voor zijn kapitaal en die ,drie jaren"
zijn niet noodzakelijkerwijs de eerste drie jaren die op de inschrijving volgen
of de drie jar en die de toewijzing van het gehypothekeerde goed voorafgaan
maar om het even welke hem, op het ogenblik dat zijn recht ten gevolge
van die toewijzing overgaat op de prijs, voor maximaal drie jaar verschuldigde interest (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 504; R.P.D.B.,
Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 1402, 1404 en
1406). De hypothecaire schuldeiser vermag tevens, doch zulks slechts naarmate die reeds vervallen zijn, voor de andere interesten bijzondere inschrij-
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vingen te nemen zonder daardoor de hem door de besproken wetsbepaling
verleende waarborg te verliezen; die andere vervallen interesten zullen
alsdan vanaf de dagtekening van die inschrijvingen eveneens door de
hypotheek worden gewaarborgd (De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII,
nr. 503, Iitt. C; R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges
immobiliers, nrs. 1402 en 1411 tot 1413). Die beginselen werden in de
besproken periode toegepast door de beslagrechter te Luik (4 februari 1981,
fur. Liege, 1981, 309, noot de Leval, G. en Rev. Not. B., 1981, 598).
Wanneer een inschrijving werd genomen ,voor een bedrag van hoogstens
X fr.'', dan kan de toepassing van artikel 87 Hyp. W. niet worden gevorderd
vermits het recht om voor de interest over maximaal drie jaren in dezelfde
rang te worden geplaatst als voor het kapitaal slechts bestaat voor zover in
de hypotheekakte zowel als in de inschrijving is vermeld dat het gewaarborgde kapitaal een interest tegen een bepaalde rentevoet opbrengt (Beslagr.
Neufchateau, 8 september 1981, J.T., 1982, 380). Om dezelfde reden kan
die toepassing niet worden gevorderd wanneer de inschrijving alleen werd
genomen voor het bedrag van de hoofdsom en voor tien procent van dat
bedrag als toebehoren van de hypothecaire schuldvordering (Brussel, 20 december 1978, geeit. onder nrs. 193 en 195).
Artikel87 Hyp.W. heeft geen betrekking op de tijdens een geopend krediet
in rekening-courant vervallen interest omdat die in het kapitaal wordt
gei:ncorporeerd (Kh. Namen, 18 september 1980, gecit. onder nrs. 151, 156
en 208; De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII, nrs. 504 en 509; R.P.D.B.,
Campi., VII, V 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1578).
Wanneer een lagere interestvoet is vermeld op de krachtens de hypotheekakte neergelegde borderellen van inschrijving van die welke in die akte werd
bedongen, dan wordt slechts de tegen die lagere rentevoet te berekenen
interest over maximaal drie jaren door de hypotheek gewaarborgd (Brussel,
20 december 1978, I.e.; Beslagr. Namen, 25 maart 1983, Rev. Reg. Dr.,
1983, 331 en Ree. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23063, noot).
211. TOEBEHOREN ONDERWORPEN AAN DE HYPOTHEEK. ONROERENDE
GOEDEREN DOOR BESTEMMING- Krachtens artikel45, tweede lid Hyp.W.
strekt de verkregen hypotheek zich uit tot het toebehoren dat als onroerend
goed wordt beschouwd zodat de onroerende goederen door hun bestemming
eveneens met die hypotheek zijn bezwaard zonder dat er enig bijzonder
beding toe vereist is (De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII, nr. 517, 3°)
en zonder dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de bij het
verlijden van de hypotheekakte reeds bestaande onroerende goederen door
hun bestemming en die welke nadien werden aangebracht (De Page, H. en
Dekkers, R., I.e.; Lepinois, F., o.e., III, nr. 1250; Martou, M., o.e., II,
nr. 718; R.P.D.B., Campi., VII, V 0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 1350).

Met toepassing van die beginselen zegt het Hof van Cassatie in zijn arrest
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van 21 november 1986 dat de regel van artikel 45, tweede lid Hyp.W.
,zonder dat er enig bijzonder beding toe vereist is, geldt voor zodanig na
de inschrijving van de hypotheek aangebracht toebehoren, ook wanneer het
niet door de aanvankelijke eigenaar is aangebracht, maar door de derde in
wiens handen het goed is overgegaan, tegenover wie, krachtens de artikelen
41, derde lid, en 96 van de Hypotheekwet, de hypotheek het goed volgt"
(geeit. onder nr. 203).
Het bedrijfsuitrustingsmaterieel dat door de failliet verklaarde eigenaar
voor de exploitatie van zijn speciaal daartoe ingericht (gehypothekeerd)
onroerend goed werd aangewend en nuttig was voor die exploitatie, is
onroerend door bestemming en derhalve aan de hypotheek onderworpen
(Kh. Hasselt, 2 december 1982, Limb. Reehtsl., 1983, 31; - cf. Cass.,
11 september 1980, gecit. onder nr. 147).
Wanneer door bestemming onroerend geworden bedrijfsuitrustingsmaterieel zowel met het voorrecht van de onbetaalde verkoper (supra, nr. 151)
als met hypotheek is bezwaard, dan zal de onbetaalde verkoper altijd
voorrang hebben hoven de hypothecaire schuldeiser (art. 12 in fine
Hyp.W.; Luik, 4 oktober 1984, gecit. onder nrs. 67 en 153; De Page, H.
enDekkers, R., o.e., VII, nr. 519; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques
et privileges immobiliers, nr. 1350; Schreuder, E., o.e., nr. 63, Ann. Fae.
Dr. Liege, 1979, 75) en zal, bij verkoop van het met hypotheek bezwaard
onroerend goed samen met zijn toebehoren waaronder het bedrijfsuitrustingsmaterieel, de opbrengst van dat materieel bij vergelijkende waardering
naar evenredigheid van de totale prijs moeten worden bepaald (Mons,
14 september 1983, gecit. onder nrs. 151 en 153; Luik, 4 oktober 1984, I.e.;
Schreuder, E., o.e., nr. 64, I.e., p. 76).
212. IDEM. VERBETERINGEN- Krachtens artikel 45, tweede lid Hyp.W.
strekt de verkregen hypotheek zich uit tot de verbeteringen die aan het met
hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht; zonder dat
daartoe enig bijzonder beding is vereist, zijn die verbeteringen (b.v. op een
gehypothekeerde grond opgerichte gebouwen) derhalve met die hypotheek
bezwaard, zelfs wanneer ze door een derde zouden zijn aangebracht tenzij
die een zakelijk recht heeft dat de hypothecaire schuldeiser kan worden
tegengeworpen en waardoor, in afwijking van de regels van de natrekking,
de eigendom van die verbeteringen niet door de hypotheekverstrekker wordt
verkregen (De Page, H. en Dekkers, R., o.e., VII, nrs. 520 en 521, 2°;
R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nrs. 1364 en 1366).
Een hypotheek wordt gevestigd op een grond ,alsmede op alle erop opgetrokken of op te trekken gebouwen'' en nadien worden op die grond door
een derde gebouwen opgetrokken; geoordeeld werd dat de hypotheek zich
tot die gebouwen uitstrekt omdat die krachtens artikel 553 B.W. worden
vermoed de eigenaar van de gehypothekeerde grond toe te behoren en die
derde geen titel van eigendom kon overleggen waaruit zou blijken dat die
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eigenaar afstand van het recht van natrekking had gedaan doch tevens werd
onoordeelkundig gezegd dat het boven aangehaalde beding voldoet aan de
bepaling van artikel 45bis Hyp.W. volgens welke hypotheek kan worden
gevestigd op gebouwen waarvan de oprichting ontworpen is, mits hij die
de hypotheek verleent, een reeds bestaand recht heeft, op grond waarvan
hij te zijnen behoeve vermag te bouwen (Rb. Arion, 8 november 1988, Rev.
Liege, 1989, 84 enRec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24022): die wetsbepaling
vindt immers geen toepassing wanneer de eigenaar van een grond er een
hypotheek op vestigt en vervolgens op die grond een gebouw wordt opgericht (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 488 in fine en 489;
R.P.D.B., Compl., VII, V 0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 1323).
213. ZAAKVERVANGING. BEGINSEL- Wanneer in een bepaald vermogen
de plaats van een goed, dat komt te verdwijnen, wordt ingenomen door een
nieuw goed dat aan dezelfde regels is onderworpen als het verdwenen goed,
spreekt men van zaakvervanging. In geval van hypotheekstelling geschiedt
zaakvervanging wanneer het gehypothekeerd goed op enigerlei wijze komt
te verdwijnen maar in het patrimonium van de schuldenaar wordt vervangen door een nieuw goed dat ratione hypothecae is onderworpen aan
dezelfde regels als die welke golden voor het verdwenen goed, d.w.z. dat
het, in dezelfde voorwaarden als het verdwenen goed, bestemd is tot
waarborg van de hypothecaire schuldeiser; bij zaakvervanging wordt een
einde gesteld aan het hypotheekrecht, dat wordt vervangen door een recht
van voorrang op het goed dat in de plaats komt van het gehypothekeerde
goed, en wordt tevens de hypothecaire schuldvordering opeisbaar (zie: vorig
overzicht, nr. 129, T.P.R., 1978, 1221, en de aangehaalde rechtsleer; adde: R.P.D.B., Compl., VII, V0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 1298).
214. IDEM. TOEPASSINGEN- In artikel 58, eerste lid Wet 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst, krachtens welke wetsbepaling (die in de
plaats komt voor het eerste lid van het oude artikellO Hyp.W.) de wegens
het verlies of de beschadiging van het met hypotheek bezwaarde goed door
de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding wordt aangewend, in zoverre die niet geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de vervanging van
dat goed, voor de betaling van de hypothecaire schuldvorderingen, ieder
volgens haar rang, en in artikel10 Hyp.W. (zoals gewijzigd door artikel145
Wet 25 juni 1992), krachtens welke wetsbepaling (die in de plaats komt voor
het tweede lid van het oude artikel10 Hyp.W.) elke wegens het tenietgaan,
de beschadiging of het waardeverlies van het met hypotheek bezwaarde
goed door derden verschuldigde vergoeding wordt aangewend, indien de
derden de vergoeding niet gebruiken voor de herstelling van dit goed, voor
de betaling van de hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang,
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wordt toepassing gemaakt van de zaakvervanging (zie oak: vorig overzicht,
nr. 130, T.P.R., 1978, 1222, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak).
Wanneer een onroerend goed door de eigenaar verzekerd is, hetzij tegen
brand, hetzij tegen enig ander onheil, vermag, bij schadegeval, de hypothecaire schuldeiser hoegenaamd niet op grand van bet eerste lid van het oude
artikel 10 Hyp.W. tegenover de verzekeraar meer rechten te doen gelden
dan de verzekerde schuldenaar zelf (Cass., 20 december 1985, A. C., 198586, 592, noot, Bull. en Pas., 1986, I, 519, noot en R. W., 1986-87,' 50, noot
Dhaeyer, Gh., ,Schaderegeling van een door brand geteisterd onroerend
goed zonder wederopbouw"; R.P.D.B., Compl., VII, V 0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nr. 873).
Nadat de hypothecaire schuldeiser beslag heeft gelegd op bet met beschadigde bakstenen opgetrokken gehypothekeerde goed en dat goed heeft doen
verkopen, wordt door de curatoren in het faillissement van de uitgewonnen
eigenaar een door hem v66r dat beslag tegen de leverancier van de bakstenen
ingesteld geding voortgezet; in zijn arrest van 16 oktober 1985 oordeelde
het hof van beroep te Luik, nate hebben opgemerkt dat in de koopakte
werd bedongen dat de vordering tot schadevergoeding, in afwijking van
artikel1615 B.W., niet aan de koper werd overgedragen, dat, zo krachtens
bet tweede lid van het oude artikel10 Hyp. W. de betaling van die schadevergoeding slechts bevrijdt wanneer de uitoefening van bet aan de oorspronkelijk door de hypotheek gewaarborgde schuldvordering verbonden recht van
voorrang wordt gevrijwaard, uit die wetsbepaling niet volgt dat de hypothecaire schuldeiser een uitsluitend recht op die schadevergoeding zou hebben
maar die vergoeding aan de uitgewonnen eigenaar verschuldigd blijft zodat
de curatoren vermochten bet recht op en bet bedrag van die schadevergoeding in rechte te doen vaststellen (fur. Liege, 1985, 638; cf. vorig overzicht,
nr. 130 in fine, /.c.).
215. VERHURING VAN HET GEHYPOTHEKEERD GOED- Krachtens artikel
45, laatste lid Hyp.W. moeten te goeder trouw na de vestiging van de
hypotheek toegestane verhuringen worden geeerbiedigd maar wordt de
huurtijd, indien zij voor langer dan negen jaren zijn aangegaan, verminderd
overeenkomstig artikel 595 B.W., d.w.z. tot de tijd die nag overblijft van
de periode van negen jaren waarin de huurder zich bevindt. Uit die wets bepaling volgt dat een te goeder trouw voor langer dan negen jaren toegestane
verhuring geldig is maar bij beslag op het verhuurde goed zal worden:
verminderd tot de lopende termijn van negen jaren, zelfs wanneer de
huurovereenkomst bij toepassing van artikell, tweede lid Hyp.W. zou zijn
overgeschreven, alsmede dat een al dan niet voor Ianger dan negen jaren
toegestane verhuring slechts geldig is wanneer zij te goeder trouw werd
toegestaan. Ben verhuring is niet te goeder trouw toegestaan wanneer zij
met bedrieglijke benadeling van de rechten van de hypothecaire schuldeiser
gebeurde en, met name, de bedoeling ervan is met medeplichtigheid van de
huurder het onvermogen van de verhuurder-schuldenaar te organiseren, in
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welk geval er aanleiding bestaat tot toepassing van de actio pauliana van
artikel 1167 B.W.; zij is evenmin te goeder trouw toegestaan (en kan
derhalve de hypothecaire schuldeiser niet worden tegengeworpen) wanneer
de hu~r tegen abnormale voorwaarden werd gesloten vermits de schuldenaar niets mag verrichten waardoor de waarde van het gehypothekeerde
goed zou verminderen zodat slechts tegen normale voorwaarden gesloten
huurovereenkomsten als ,te goeder trouw toegestaan" kunnen worden
beschouwd (zie: vorig overzicht, nrs. 131 en 132, T.P.R., 1978, 1222-1223,
en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak).
216. VERvOLG. TOEPASSINGEN- Na faillietverklaring van de schuldenaar
en op een ogenblik dat onroerend beslag op de met hypotheek bezwaarde
goederen duidelijk nakend is, wordt een naamloze vennootschap opgericht
met als voornaamste aandeelhouder de derde-hypotheekverstrekker die
wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van die rechtspersoon en die bij
ten hypotheekkantore overgeschreven authentieke huurovereenkomsten de
bezwaarde goederen tegen abnormaal lage prijzen en voor een termijn van
dertig jaren aan die rechtspersoon verhuurt: de door de hypothecaire
schuldeiser ingestelde actio pauliana wordt toegewezen met dien verstande
dat rechtens wordt gezegd dat bedoelde huren de hypothecaire schuldeiser
en de toekomstige verkrijgers onder bezwarende titel niet kunnen worden
tegengeworpen (Mons, 19 september 1978, gecit. onder nrs. 29 en 30).
Hoewel werd overeengekomen dat het met hypotheek bezwaarde goed
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hypothecaire schuldeiser niet voor Ianger dan drie jaren door hem mocht worden verhuurd (De
Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 589, litt. B, vn. 1 op p. 529),
verpacht de hypotheekverstrekker dat goed zonder meer bij geregistreerde
pachtovereenkomst aan zijn zoon tegen een belachelijk lage pachtprijs en
voor een termijn van 27 jaren: het behoeft geen betoog dat de door de
hypothecaire schuldeiser ingestelde actio pauliana gegrond werd verklaard
en rechtens werd gezegd dat de pacht tegen hem noch tegen de verkrijgers
onder bezwarende titel van het gehypothekeerde goed kon worden ingeroepen (Rb. Verviers, 23 oktober 1984, Rev. Not. B., 1986, 149).
Een gehypothekeerd onroerend goed dat bij een ten hypotheekkantore
overgeschreven authentieke handelshuurovereenkomst is verhuurd voor een
termijn van 24 jaren, wordt op vervolging van de eerst ingeschreven
hypothecaire schuldeiser in beslag genomen en openbaar verkocht en de
koper die zich beroept op de artikelen 1251, 2° B.W. en 45, laatste lid
Hyp.W., voert aan dat de handelshuur hem niet kan worden tegengeworpen: volgens de rechtbank zou uit de algemeenheid van de bewoordingen
van artikel1251, 2° B.W. blijken dat het voordeel van de daarin vastgelegde
wettelijke indeplaatsstelling wordt toegekend aan aile verkrijgers van onroerende goederen en dus oak aan de kopers na inbeslagneming (cf. Ledoux,
J.-L., ,Chronique de jurisprudence. Les saisies (Du Code judiciaire a
1982)", nr. 232,J.T., 1983, (741), 758, R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypo-
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theques et privileges immobiliers, nrs. 3195 tot 3199bis en, in negatieve zin,
Engels, C., ,De rangregeling na uitvoerend beslag en faillissement",
nrs. 46 tot 51, T.P.R., 1983, (413), 438-441) zodat, vermits de feitelijke
omstandigheden aantoonden dat de huur tegen normale voorwaarden werd
gesloten, de huurtijd van die te goeder trouw toegestane verhuring moest
worden verminderd overeenkomstig artikel595 B.W. wat tevens uitsloot dat
de huurder aanspraak zou kunnen maken op het in de Handelshuurwet
geregelde recht op hernieuwing van de huur (Rb. Leuven, 24 juni 1986,
R. W., 1987-88, 1372, T. Not., 1988,319, noot Vanbeylen, K. enRec. Gen.
Enr. Not., 1989, nr. 23.695). Uit het vonnis kan niet worden opgemaakt
of de door de artikelen 5, eerste lid en 3, eerste lid Hyp.W. voorgeschreven
kanttekeningen (supra, nrs. 35 en 29) al dan niet waren geschied.
Op een gehypothekeerd onroerend goed dat bij geregistreerde onderhandse
akte (die tevens kwijting inhoudt van een aanzienlijke door de verhuurder
als vooruitbetaalde huurgelden ontvangen som) is verhuurd voor een termijn van 18 jaren, werd beslag gelegd door de hypothecaire schuldeiser die
aanvoert dat de huur hem noch de verkrijger van dat goed kan worden
tegengeworpen: beslist werd dat ten aanzien van de hypothecaire schuldeiser
en de verkrijger die huur slechts verbindend was voor de tijd die nog
overbleef van de op het ogenblik van de beslaglegging nog lopende eerste
periode van negen jaren en die kwijting slechts gold tot de datum van het
beslagexploot (Vred. Marche-en-Famenne, 15 juni 1984, gecit. onder nr. 8;
De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 575 en 591).
217.

RECHTSVERVOLGING DOOR DE HYPOTHECAIRE SCHULDEISER. ARTI-

1563 VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK - Krachtens artikel 1563,
eerste lid Ger. W. kan de schuldeiser de vervolgingen tot uitwinning van de
onroerende goederen waarop hij geen hypotheek heeft, niet beginnen dan
ingeval de goederen waarop hij hypotheek heeft, ontoereikend zijn.
KEL

In de besproken periode oordeelde het Hof van Cassatie dat die bepaling
,noch de openbare orde raakt noch dwingend recht uitmaakt" waaruit
volgt ,dat partijen onder elkaar vrijelijk mogen overeenkomen van de
bepaling van artikel1563 af te wijken" (3 mei 1985, A.C., 1984-85, 1192,
concl. Proc.-Gen. Krings, E., Bull. en Pas., 1985, I, 1084, R. W., 1985-86,
175, concl. Proc.-Gen. Krings, E., noot, T. Not., 1985, 133 en concl.
Proc.-Gen. Krings, E., p. 121-128 en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23222,
noot A. C.;- in dezelfde zin: Antwerpen, 30 apri11985, T. Not., 1985, 166
enRec. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23262, noot; Gent, 17 mei 1988 (gronden
van dit arrest), gecit. onder nrs. 29 en 30; Beslagr. Doornik, 12 maart 1984,
samengevatinJ.T., 1985, 148, noot;- anders: Beslagr. Leuven, 17 februari 1984, R. W., 1984-85, 1855, noot Werckx, J., ,De uitwinningsvolgorde
bij uitvoerend beslag op onroerend goed in het Iicht van artikel 1563
Ger.W." en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23189, noot A.C. en de in het
vorig overzicht onder nr. 133, T.P.R., 1978, 1223, vermelde rechtspraak;
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cf. tevens Beslagr. Brussel, 1 april 1980, samengevat in T. A ann., 1980,
329).
218. HET RECHT VAN INDIVIDUELE RECHTSVERVOLGING VAN DE HYPOTHE-

Bij faillissement is, indien geen
vervolgingen tot uitwinning van onroerende goederen zijn begonnen v66r
de verwerping of de ontbinding van het akkoord, alleen de curator gerechtigd om de verkoop van die goederen te vervolgen, zulks na machtiging van
de rechter-commissaris en in de door de artikelen 1190 tot 1193 Ger.W.,
resp. door artikel 1193ter Ger.W. voorgeschreven vormen en kan, indien
die vervolgingen wei zijn begonnen, de curator die te allen tijde (dus zowel
v66r als na de vergadering van de schuldeisers) staken door, met machtiging
van de rechtbank van koophandel, de inbeslaggenomen goederen in dezelfde vormen te doen verkopen in welk geval hij plaats, dag en uur van de
verkoop doet betekenen aan de vervolgende schuldeiser, aan de gefailleerde
en aan alle ingeschreven schuldeisers (art. 564, eerste tot vierde lid
Faill.W.). Evenwel vinden die bepalingen van artikel 564 Faill.W. geen
toepassing op de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser die in iedere
stand van het geding (dus zowel v66r als na de vergadering van de schuldeisers) het gehypothekeerde goed kan verkopen ,overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1560 tot 1626 van het Gerechtelijk Wetboek" (art. 564,
vijfde lid Faill.W.). Precies omdat de overeenkomstig artikel1190 Ger.W.
of artikel 564, tweede lid Faill.W. door hem bekomen machtiging de eerst
ingeschreven hypothecaire schuldeiser krachtens artikel 564, vijfde lid
Faill.W. niet kan worden tegengeworpen, is in dat geval artikel1621, eerste
lid Ger. W. (krachtens welke wets bepaling de beslagene na de overschrijving
van het beslag de vervolging van het uitvoerend beslag op onroerend goed
kan doen schorsen gedurende een door de beslagrechter te bepalen termijn
die ten hoogste twee maanden mag bedragen, op voorwaarde dat v66r die
overschrijving een vonnis bestaat dat krachtens artikel 1190 Ger.W. of
krachtens artikel 564 Faill.W. de verkoop van de in beslag genomen
goederen beveelt) niet van toepassing zodat de curator zich, als vertegenwoordiger van de beslagene, niet op die wetsbepaling kan beroepen om de
schorsing van de door die hypothecaire schuldeiser begonnen vervolging te
bekomen en zelf tot de verkoop over te gaan (zie: vorig overzicht, nr. 134,
T.P.R., 1978, 1223-1224, en de aangehaalde rechtspraak en rechtsleer; cf., in de besproken periode, in die zin, Antwerpen, 27 juni 1979 (gronden
van dit arrest), R. W., 1983-84, 570, noot en Rec. Gen. Enr. Not., 1984,
nr. 23052, noot en, in minder uitgesproken zin, Antwerpen, 19 december
1983, T. Not., 1985, 117 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23265, noot).
CAIRE SCHULDEISERS BIJ FAILLISSEMENT-

Volgens een eerste opvatting zou het optreden van de eerst ingeschreven
hypothecaire schuldeiser om de verkoop van het gehypothekeerde goed te
vervolgen, het recht van de curator om dezelfde verkoop te vervolgen niet
uitsluiten maar zou uit artikel 564, vijfde lid Faill.W. aileen volgen dat de
(tot die verkoop gemachtigde) curator een met het recht van die schuldeiser
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concurrerend recht heeft om dat goed te verkopen zodat de meest gerede
partij alsdan de voorrang zou hebben (Mons, 20 juni 1979, Pas., 1979, II,
133, noot, J.T., 1980,261 enRee. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22553, noot;
Antwerpen, 27 juni 1979, I.e.; Antwerpen, 19 december 1983 (gronden van
dit arrest), I.e.; Beslagr. Nivelles, 31 oktober 1979, Ree. Gen. Enr. Not.,
1982, nr. 22760, noot; Beslagr. Arion, 18 december 1980, Jur. Liege, 1981,
169; Beslagr. Charleroi, 23 maart 1982, Jur. Liege, 1982, 309, noot de
Leval, G.; Kh. Charleroi, 23 februari 1983, Pas., 1983, III, 28, Rev. Reg.
Dr., 1983, 350, noot 't Kint, F. en Ree. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23044,
noot; Kh. Brussel, 6 december 1983, gecit. onder nr. 70; Kh. Brussel, 2 mei
1984, gecit. onder nr. 70; Jaspar, J.-L., o.e., B.R.H., 1977, 99-100; Ledoux, J.-L., o.e., Rev. Not. B., 1984, 579-581;- zie ook de in het vorig
overzicht onder nr. 134 in fine, I.e., 1224-1225, besproken rechtspraak). Die
meest gerede partij zou zij zijn die het eerst de aanwijzing of benoeming
van een notaris bekwam (Mons, 20 juni 1979, I.e.; Beslagr. Arion, 18 december 1980, I.e.) maar volgens andere beslissingen zou niet de tot verkoop
gemachtigde curator doch wel de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser voorrang hebben wanneer die reeds voordien had laten overgaan tot de
overschrijving van het exploot van beslaglegging (Antwerpen, 27 juni 1979,
I.e.; Antwerpen, 19 december 1983, I.e.; Beslagr. Charleroi, 23 maart 1982,
I.e.) of van het aan het beslag voorafgaande bevel (Antwerpen, 27 juni
1979, I.e.); volgens een bepaalde mening zou de voorrang dan weer gewoon
moeten gaan naar de partij die het eerst van haar recht tot verkoop gebruik
had gemaakt (Kh. Charleroi, 23 februari 1983, I.e.) terwijl zelfs werd
geoordeeld dat zou moeten worden uitgegaan van de twee onderscheiden
voor de verkoping vastgestelde data om de voorrang te bepalen (Beslagr.
Nivelles, 31 oktober 1979, /.c.).
Volgens een tweede opvatting zou het optreden van de eerst ingeschreven
hypothecaire schuldeiser om de verkoop van het gehypothekeerde goed te
vervolgen, het recht van de curator om dezelfde verkoop te vervolgen
uitsluiten omdat uit artikel 564, vijfde lid Faill.W. zou volgen dat de (tot
die verkoop gemachtigde) curator geen met het recht van die schuldeiser
concurrerend recht om dat goed te verkopen behoudt (Gent, 24 februari
1983, T. Not., 1983, 162 en Ree. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22946, noot
A.C.; Brussel, 10 mei 1983, T.B.H., 1984, 141, noot, Rev. Not. B., 1985,
236, noot Ledoux, J .-L. en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23266; Beslagr.
Leuven, 29 december 1970, R. W., 1970-71, 1293; Engels, C., o.c., nr. 524;
Parijs, R. en VanBuggenhout, C., o.e., B.R.H., 1981, 390-391; Rens, J.L.,
,Samenloop van uitvoerend beslag op onroerend goed met een andere
procedure tot verkoop", T. Not., 1974, (97), 103). De tegen voormeld
arrest van 24 februari 1983 ingestelde voorziening in cassatie werd verworpen: het Hof, na erop te hebben gewezen dat het bestreden arrest vaststelt
dat het door de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser gelegde onroerend beslag op bet hypotheekkantoor is overgeschreven alvorens de beschikking waarbij de curator machtiging verkreeg voor de verkoop, werd gewe-
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zen zodat toepassing van artikel 1621 Ger.W. ,reeds om die reden"
uitgesloten is, zegt dat , ,het laatste lid van artikel 564 van de Faillissementswet, samen met het Gerechtelijk Wetboek ingevoerd, aan de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, ten deze verweerster, het recht geeft om,
ongeacht de overige bepalingen van het genoemd artikel, 'in iedere stand
van het geding het goed waarop de hypotheek rust, (te) verkopen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1560 tot 1626 van het Gerechtelijk
Wetboek', en zulks met uitsluiting van artikel 1621" en ,daaruit volgt dat
het optreden van de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, om de
verkoop van het gehypothekeerde goed te vervolgen, het ,uitsluitend
recht", en ook enig concurrerend recht van de curator om dezelfde verkoop
te vervolgen, uitsluit" (Cass., 21 september 1984, A.C., 1984-85, 126, noot,
Bull. en Pas., 1985, I, 105, noot, R. W., 1985-86, 318, noot, T.B.H., 1985,
367, Rev. Not. B., 1985, 233, noot D.S., Rec. Gen. Enr. Not., 1986,
nr. 23264, noot en 1987, nr. 23491, noot en samengevat in J. T., 1985, 185;
Van Buggenhout, C. en Parijs, R., ,Stand van zaken inzake de verkoop
van de onroerende goederen toebehorende aan de gefailleerde", T.B.H.,
1985, 355). Die jurisprudentie van het Hof werd onderwijl reeds nagevolgd
(Luik, 22 juni 1987, Rev. Liege, 1988, 947 en Rec. Gen. Enr. Not., 1989,
nr. 23693; cf. tevens Rb. Dendermonde, 23 mei 1990, T. Not., 1990, 268).
De respectieve rechten van de optredende ingeschreven hypothecaire schuldeiser in tweede (of nog lagere) rang en van de curator om de verkoop van
het gehypothekeerde goed te vervolgen, moeten worden geregeld door de
combinatie van artikel 564, tweede lid Faill.W. en artikel 1621 Ger.W.: de
curator kan zich slechts op artikel 1621 Ger.W. beroepen om de schorsing
van de door die hypothecaire schuldeiser begonnen vervolging te bekomen
en zelf tot de verkoop over te gaan wanneer de beschikking waarbij hij
machtiging voor die verkoop verkreeg, werd gewezen v66r de overschrijving
van het exploot van beslaglegging (Beslagr. Charleroi, 23 maart 1982, I.e.;
Engels, C., o.c., nr. 522; - anders: Ledoux, J.-L., o.c., Rev. Not. B.,
1984, 577-579).
219.

UITWINNING VAN HET GEHYPOTHEKEERDE ONROEREND GOED. RECHT

Artikel 1639 Ger.W. bepaalt dat de rechten van de
ingeschreven schuldeisers ten gevolge van de toewijzing van het onroerend
goed overgaan op de prijs, d.i. de tegenwaarde van het verkochte goed:
daarin is niet begrepen het bedrag van de B.T.W. dat door de koper is
gestort en in handen van de aangestelde notaris is gebleven nadat, van de
belasting die ter zake van de vervreemding is verschuldigd, de belasting
geheven van de handelingen die tot de oprichting van het vervreemde
gebouw strekken of bijdragen, werd afgetrokken zodat de hypothecaire
schuldeisers hun recht van voorrang niet op dat bedrag kunnen uitoefenen
(Cass., 20 oktober 1988, A. C., 1988-89, 208, noot, Bull. en Pas., 1989, I,
188, noot, J.T., 1989, 201 en Rec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24023;
Donnay, M., ,Procedure de l'ordre apres adjudication d'un immeuble sur
VAN VOORRANG -
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saisie-execution ou sur faillite", nr. 6, Rec. Gen. Enr. Not., 1979,
nr. 22392, p. 207-208).
Het recht van voorrang van de hypothecaire schuldeiser gaat over op de
opbrengst die door de verkoping van het gehypothekeerde goed wordt
opgeleverd zodat die voorrang zich uitstrekt tot de op de koopprijs van dat
goed verschuldigde interest (Mons, 17 april1990, Rev. Liege, 1990, 1101,
Rec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24027 en, met telkens 18 april 1990 als
opgegeven datum, Rev. Reg. Dr., 1990, 501 en Rev. Not. B., 1991, 23; cf.
supra, nr. 134).

AFDEL!NG

2

WETTELIJKE HYPOTHEKEN

220. WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE MINDERJARIGE- Artikel49, tweede lid Hyp.W. bepaalt dat de familieraad, naar gelang van de omstandigheden, kan verklaren dat op de goederen van de voogd geen hypothecaire
inschrijving zal worden genomen. De inschrijving is de regel, de vrijstelling
ervan de uitzondering en dergelijke vrijstelling kan niet worden verleend
metals enige motivering dat de voogd gefortuneerd is, alle waarborgen van
eerbaarheid en rechtschapenheid biedt en het volle vertrouwen van de
familieraad geniet; vermits hij lid is van de familieraad kan de vrederechter
krachtens artikel51, eerste lid Hyp. W. verzet do en tegen een op die gronden
genomen beslissing tot vrijstelling en daartoe volstaat dat hij binnen acht
dagen die beslissing overlegt aan de procureur des Konings met mededeling
dat hij ertegen opkomt zodat de procureur des Koning als hoofdpartij de
in het belang van de minderjarige vereiste vordering kan instellen (zie:
tweede overzicht, nr. 48, T.P.R., 1971, 142-143, en de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak;- adde: R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nr. 1661 in fine; - zie, voor een toepassing in de
besproken periode, Rb. Brussel, 2 september 1986, Pas., 1986, III, 106 en
samengevat in Rev. Liege, 1989, 1218).
Krachtens artikel 60 Hyp.W. kan de familieraad, indien de door de voogd
verstrekte waarborgen in de loop van de voogdij blijkbaar overmatig
worden, na de toeziende voogd te hebben gehoord, bij een met redenen
omklede beslissing, de aanvankelijk gestelde zekerheid verminderen en
moet die beslissing ter homologatie aan de rechtbank worden onderworpen
die, na advies en op tegenspraak van het openbaar ministerie, uitspraak
doet. Volgens de meerderheidsopvatting kan de familieraad daarenboven;
naar vereis van omstandigheden, de door haling van de inschrijving toestaan
(Laurent, F., o.c., XXX, nr. 317; Lepinois, F., o.c., III, nr. 1348; Martou,
M., o.c., II, nr. 855bis; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypothequesetprivileges immobiliers, nrs. 1695 tot 1697; - anders: De Page, H., o.c., II, Les
personnes, volume II, quatrieme edition, par Masson, J.-P., Brussel, Bruylant, 1990, nr. 1353; - zie, voor toepassingen in de besproken periode,
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Vred. Marchienne-au-Pont, familieraad, 25 juni 1986, T. Vred., 1987, 172
en Vred. Marchienne-au-Pont, familieraad, 24 september 1986, T. Vred.,
1987, 175).

221. AANVULLENDE EN BIJKOMENDE WAARBORGEN VAN DE MINDERJARI-

Krachtens de artikelen 55 en 57 Hyp.W. kan de familieraad, indien
de voogd geen onroerende goederen bezit, nadat hij bij toepassing van
artikel455 B.W. heeft vastgesteld vanaf welk bedrag de verplichting voor
de voogd begint om het saldo van de inkomsten boven de uitgaven te
beleggen, bevelen dat, in afwachting van die belegging, de kapitalen van de
minderjarige door de voogd in de Deposito- en Consignatiekas zullen
worden gestort en mag de voogd die kapitalen slechts terugnemen ten einde
die overeenkomstig de beslissing van de familieraad te gebruiken op een
wijze zoals voorgeschreven in de laatste van die wetsbepalingen. Wanneer
de minderjarige onder het wettig gezag van zijn ouders staat, dan moeten
die zieh gedragen naar de voorschriften van die wetsbepalingen m.b.t. de
belegging van diens kapitalen, zegt het hof van beroep te Brussel in zijn
arrest van 11 maart 1986 (Rev. Not. B., 1987, 49). Onderwijl werd artikel
379 in een gewijzigde lezing opnieuw in het Burgerlijk Wetboek opgenomen
(art. 46 Wet 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming) welke wetsbepaling de toepassing van de artikelen 55
en 57 Hyp.W. bij beheer van de goederen van de minderjarige door zijn
ouders onnodig maakt (R.P.D.B., Compl., VII, V 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1677).

GE-

Krachtens artikel 61, eerste lid Hyp.W. mag de voogd, zonder de bijstand
van de toeziende voogd, geen terugbetaling ontvangen ,van niet opeisbare
kapitalen, of van schuldvorderingen met tijdsbepaling die eerst na de
meerderjarigheid van de pupil zullen vervallen": uit de geest en de geschiedenis van de Hypotheekwet blijkt dat onder die bewoordingen, die geen
beperking inhouden, ,alle onverwachte kapitaalsinkomsten moeten worden verstaan waarmee geen rekening kon worden gehouden bij de vaststelling van de wettelijke hypotheek", zegt het Hof van Cassatie in zijn arrest
van 10 april 1978, zodat de voogd niet bevoegd is om alleen, zonder de
bijstand van de toeziende voogd, het rentevormend kapitaal te innen dat
aan de minderjarige is verschuldigd ten gevolge van een arbeidsongeval na
het openvallen van de voogdij (A.C., 1978, 914, noot, Bull. en Pas., 1978,
I, 888, noot, R. W., 1978-79, 719, noot Gotzen, R., ,De uitbetaling van
kapitalen die minderjarigen ten deel vallen", J. T., 1978, 493, Rev. Trim.
Dr. Fam., 1979, 155, noot Gotzen, R., ,Le paiement de capitaux revenant
a des mineurs sous tutelle" en samengevat in T.S.R., 1978, 437 en in Rec.
Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22508; De Page, H., o.c., II, Les personnes,
volume II, par Masson, J.-P., nrs. 1359 in fine en 1371, litt. B; R.P.D.B.,
Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 1684 tot
1686bis; - zie, voor een toepassing bij wegens een misdrijf of oneigenlijk
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misdrijf aan de minderjarige verschuldigde schadevergoeding, Corr. Leuven, 7 april I986, Pas., I986, III, 70, noot).
222. WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE GEHUWDE VROUW - De artikelen
64 tot 72 Hyp.W. over de in het huwelijkscontract bedongen hypotheek en
de wettelijke hypotheek van de gehuwde vrouw werden opgeheven door de
Wet Huwelijksvermogensstelsels (art. I6, 3° van art. 4); die wetsbepalingen
blijven evenwel van kracht bij wijze van overgangsmaatregel, tot aan de
vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel, voor echtgenoten die, gehuwd v66r de inwerkingtreding van de Wet Huwelijksvermogensstelsels,
een ander stelsel dan de gemeenschap hebben aangenomen dan wel krachtens de wet of een overeenkomst onder de regels van het gemeenschapsstelsel
vallen, en overeengekomen zijn het bestaande stelsel ongewijzigd te handhaven (art. 47, § I van art. 4).
Overeenkomstig artikel67 Hyp. W. kan de vrouw, krachtens een machtiging
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, gedurende het
huwelijk hypothecaire inschrijvingen vorderen op de onroerende goederen
van haar echtgenoot , ,wegens alle gronden van verhaal die zij tegen hem
kan hebben" en uit de algemene termen van die wetsbepaling volgt dat de
machtiging kan worden verleend om een inschrijving te nemen tot zekerheid
van een schuldvordering tot levensonderhoud (zie: vorig overzicht, nr. 136,
T.P.R., I978, I225-I226, en de aangehaalde rechtsleer). Die inschrijving
kan zelfs na de ontbinding van het huwelijk worden gevorderd (zie: tweede
overzicht, nr. 50, T.P.R., I97I, I43-I44, endeaangehaalderechtspraaken
rechtsleer). In de besproken periode werd, tegelijk met een levensonderhoud
op grond van het oude artikel 205, § 2 B.W. (thans, in een omgewerkte
lezing, artikel 205bis, §I B.W.), do0r een weduwe gevorderd dat haar de
machtiging zou worden verleend om tot zekerheid van dat uit te keren
levensonderhoud op bepaalde onroerende goederen behorende tot de nalatenschap van wijlen haar man een hypothecaire inschrijving te nemen voor
een bepaald bedrag; het levensonderhoud wordt gedeeltelijk toegekend
doch met miskenning van de voorgeschreven specificatie van het bedrag
wordt gezegd dat een reeds door de weduwe tot zekerheid van andere
schuldvorderingen op die nalatenschap genomen inschrijving voorlopig kan
gelden ,tot zekerheid van de uitbetaling van het onderhoudsgeld" (Vred.
Gent, 7e kant., 3 november I978, R. W., I98I-82, 956) maar het vonnis
wordt op dat punt in hoger beroep gewijzigd met dien verstande dat de
gevraagde machtiging met volledige afbakening wordt verleend (Rb. Gent,
I9 december I979, Pas., I980, III, 62, R. W., I98I-82, 954 en Rec. Gen.
Enr. Not., I982, nr. 22787, noot A.C.).
Ben door de curator in het (v66r die inwerkingtreding uitgesproken) faillissement van de manna de inwerkingtreding van de Wet Huwelijksvermogensstelsels tegen diens echtgenote ingestelde tegenvordering strekkende tot
haar veroordeling tot het verlenen van opheffing van een door haar v66r
die inwerkingtreding genomen wettelijke hypothecaire inschrijving omdat
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de door het oude opgeheven doch voor de hoven vernoemde echtgenoten
bij wijze van overgangsmaatregel van kracht gebleven (art. 37 en 47, § 1 van
art. 4 Wet Huwelijksvermogensstelsels) artikel 559 Faill.W. opgelegde beperkingen niet werden nageleefd, werd afgewezen omdat die wetsbepaling
ter zake niet bij wijze van overgangsmaatregel van kracht was en, , ,nu het
faillissement dagtekent van 14 juni 1976 en de wet pas in werking trad op
28 september 1976, slechts in die tussenperiode door de curator rechtsgeldig
een vordering op grond van artikel 559 Fw. ingesteld had kunnen worden"
terwijl de hypothecaire inschrijving onder de gelding van de oude wetgeving
was genomen en derhalve wettig was (Gent, 11 oktober 1979, R. W., 197980, 2523 en Rev. Not. B., 1981, 52) maar tegen dat arrest werd cassatie
uitgesproken omdat ten gevolge van de faillietverklaring v66r de inwerkingtreding van de Wet Huwelijksvermogensstelsels ,de omvang van de wettelijke hypotheek van verweerster, krachtens het toen vigerende artikel 559
van de Faillissementswet, ten aanzien van de gezamenlijke schuldeisers
beperkt bleef tot de goederen en rechten die in die wetsbepaling zijn
vermeld, zulks ongeacht het tijdstip waarop desaangaande zou worden
geconcludeerd of waarop de juiste grenzen van de wederzijdse rechten
zouden worden bepaald" en de opheffings- en wijzigingsbepalingen van de
Wet Huwelijksvermogensstelsels ter zake zonder gevolg blijven vermits
krachtens artikel 2 B.W. de nieuwe regeling slechts voor het toekomende
geldt (Cass., 9 oktober 1981, A.C., 1981-82, 209, noot, Bull. en Pas., 1982,
I, 211, noot, R. W., 1981-82, 1870 enRec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22857).
De kosten van de opheffing van de wettelijke hypotheek die werd verleend
om de vereffeningsverdeling na echtscheiding te bewerkstelligen, zijn ten
laste van de onverdeeldheid (Brussel, 21 september 1984, T. Not., 1985,
146; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 1843).
223. WETTELIJKE HYPOTHEKEN VAN DE SCHATKIST. SUCCESSIERECHT-

Krachtens artikel 84, tweede en derde lid W.Succ. ,wordt de invordering
der rechten van successie en van overgang bij overlijden gewaarborgd door
een wettelijke hypotheek op al de voor hypotheek vatbare goederen door
de overledene in het Rijk nagelaten" en dekt die waarborg ,insgelijks de
interesten alsmede de kosten van vervolging en van geding''.
Krachtens artikel 87, vierde lid W .Succ. heeft de inschrijving, bij ontstentenis van een der akten of beslissingen waarvan sprake in het tweede lid van
dat artikel, ,slechts plaats tegen de op verzoek gegeven toelating vanwege
de vrederechter van het kanton waarin het ontvangstkantoor ligt" en
,bepaalt het bevel de bezwaarde goederen en de som ten belope waarvan
de inschrijving mag genomen worden". Ben op dergelijk verzoekschrift
gegeven beschikking waarbij, alvorens recht te doen, de ontvanger werd
verzocht een raming van de netto-activa van de nalatenschap en, zo mogelijk, de identiteit van de erfgenamen mee te delen, werd in hoger beroep
vernietigd en de vordering werd toegewezen omdat de inschrijving krachtens
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de artikelen 47, 87 en 88 W.Succ. mag worden gevorderd voor een door de
ontvanger te begroten sam en, wanneer ze binnen achttien maanden na het
overlijden wordt gevorderd, onder de naam van de overledene wordt
genomen zonder dat de erfgenamen, legatarissen of begiftigden in het
borderel nader moeten worden bepaald (Vred. Waver, 20 april1983 en Rb.
Nivelles, 6 september 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23002, noot
A. C.).
Krachtens de artikelen 86, eerste en tweede lid en 92 W.Succ. kan de
wettelijke hypotheek zonder inschrijving aan derden worden tegengeworpen gedurende een termijn van achttien maanden te rekenen van de datum
van het overlijden, behoudt zij haar uitwerking met ingang van dezelfde
datum indien de inschrijving v66r het verstrijken van voormelde termijn
wordt gevorderd en worden de vroeger door derden verkregen rechten er
niet door benadeeld. De v66r het overlijden ingeschreven schuldeisers
hebben derhalve de voorrang boven de Schatkist maar haar door de
hypotheek gewaarborgde schuldvordering gaat boven die van een gewone
schuldeiser van de overledene, oak wanneer die over een v66r het overlijden
verkregen uitvoerbare titel beschikt (Beslagr. Brussel, 30 juni 1977, Rec.
Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22467; R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques
et privileges immobiliers, nr. 1914).
224. WETTELIJKE HYPOTHEKEN VAN DE SCHATKIST. DIRECTE BELASTIN-

Krachtens artikel 316, eerste lid W.I.B. zijn de directe belastingen
in hoofdsom en opcentiemen, de interesten en de kosten gewaarborgd door
een wettelijke hypotheek op al de aan de belastingschuldige toebehorende
goederen, die in Belgie gelegen en daarvoor vatbaar zijn.
Krachtens artikel 316, tweede lid W.I.B. bezwaart de hypotheek eveneens
de goederen van de echtgenote of echtgenoot , ,in de mate dat de invordering
der aanslagen op de vermelde goederen mag vervolgd worden". De opheffing van een op grand van die wetsbepaling op een eigen goed van de
weduwe van de belastingschuldige genomen hypothecaire inschrijving moet
worden bevolen wanneer blijkt dat de invordering der aanslagen krachtens
artikel 295, § 1, 2° W.I.B. niet op dat goed mocht worden vervolgd en de
fiscus zijn aanvoering dat het gemeenschappelijk vermogen of het eigen
vermogen van de echtgenote werd verrijkt ten koste van het eigen vermogen
van de belastingschuldige, bewijst noch aanbiedt te bewijzen (Rb. Brussel;
20 juni 1983, A/g. Fisc. T., 1983, 260, noot Lievens, S.).
De betrokkenen die, alvorens de bedragen vereffend te hebben die door de
wettelijke hypotheek zijn gewaarborgd, de bezwaarde goederen wensen vrij
te maken van hypotheek, kunnen daartoe krachtens artikel 322 W.I.B. bij
de bevoegde ontvanger een verzoek indienen dat wordt ingewilligd zo de
Staat reeds voldoende zekerheid bezit, of zo deze hem wordt gegeven, voor
het bedrag van hetgeen hem verschuldigd is. Die wetsbepaling belet de Staat
niet de bezwaarde goederen van de hypotheek te bevrijden om de eigenaars
toe te Iaten die met instemming van de meerderheid van hun schuldeisers
GEN-
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tegen een gunstige prijs uit de hand te verkopen zodat hij moet worden
veroordeeld om opheffing van de inschrijvingen te verlenen bij gebreke
waaraan binnen de gestelde termijn te voldoen de beslissing als opheffing
zal gelden, zegt de beslagrechter te Brussel (21 april 1986, Rec. Gen. Enr.
Not., 1986, nr. 23393).
De goederen van de personen die krachtens het oude artikel 342, vierde lid
W.I.B. (thans artikel 348, eerste lid W.I.B.) hoofdelijk gehouden zijn, als
daders of medeplichtigen van valsheid in geschriften of het gebruik van
valse stukken, tot betaling van de ontdoken belasting, kunnen niet met de
wettelijke hypotheek van de Schatkist worden bezwaard (Mons, 11 oktober
1984, J.T., 1984, 679, Rev. Not. B., 1985, 405, noot Sace, J., Rec. Gen.
Enr. Not., 1985, nr. 23156 en Bull. Bel., 1986, 2441).
De vordering tot doorhaling van een op grand van artikel 316 W.I.B.
genomen hypothecaire inschrijving is ,een geding ten grande" dat ,aan de
bevoegdheid van de beslagrechter, die zetelt zoals in kart geding, ontsnapt"
zodat het dossier bij toepassing van artikel 88, § 2, tweede lid Ger.W. aan
de voorzitter van de rechtbank moet worden voorgelegd, zegt de beslagrechter te Antwerpen (25 juni 1981, F.J.F., 1982, 242).
225. IDEM. GERECHTELIJK AKKOORD- Krachtens de artikelen 5, eerste lid
en 11 Besluit op het Gerechtelijk Akkoord volgt uit de indiening van het
verzoek tot gerechtelijk akkoord van rechtswege voorlopige schorsing van
gelijk welke handelingen van tenuitvoerlegging en kan de schuldenaar,
hangende de rechtspleging tot het bekomen van het akkoord, niet vervreemden, noch met hyptheek bezwaren, noch zich verbinden, zonder machtiging
van de rechter-commissaris. De indiening van het verzoekschrift doet aldus
een samenloop ontstaan onder alle chirografaire schuldeisers van de schuldenaar die het akkoord aanvraagt ingevolge welke samenloop de schuldeisers
die over een nag niet ingeschreven wettelijke hypotheek beschikken, door
het achteraf laten inschrijven van die hypotheek op de goederen van de
aanvrager, geen rechten kunnen bekomen die aan de andere chirografaire
schuldeisers zouden kunnen worden tegengeworpen en de bepalingen van
de artikelen 316, 317 en 318 W.I.B. bieden voor de fiscus niet de mogelijkheid ,om zich, door het laten inschrijven van zijn wettelijke hypotheek na
het indienen van de aanvraag tot gerechtelijk akkoord, ten nadele van de
andere chirografaire schuldeisers, te onttrekken aan de regel van het vastleggen van de rechten van de chirografaire schuldeisers" zoals die voortvloeit
uit de bepalingen van voormelde artikelen 5, eerste lid en 11, zegt het Hof
van Cassatie in zijn arrest van 17 oktober 1980 (A.C., 1980-81, 175, noot,
Bull. en Pas., 1981, I, 208, noot, R. W., 1980-81, 2063, noot, J.T.,
1981, 551 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22703). Het hof van beroep
waarnaar de zaak werd verwezen, deelde die opvatting (Brussel, 23 maart
1983, R. W., 1983-84, 91, T.B.H., 1983, 578 enRec. Gen. Enr. Not., 1984,
nr. 23023).
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226. IDEM. VEREFFENING VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP- De Staat
moet verbod worden opgelegd om op grond van artikel 86 W.B.T.W.
wettelijke hypothecaire inschrijvingen op de onroerende goederen van een
in vereffening zijnde vennootschap te vorderen wanneer blijkt dat tengevolge van die inschrijvingen onderhandelingen over de verkoping van die
goederen zouden kunnen afspringen waardoor de rechten van de andere
schuldeisers zouden worden geschaad (Rb. Mons, 4 december 1984, gecit.
onder nr. 60; Rb. Mons, 28 mei 1985, Rev. Reg. Dr., 1985,278 enF.J.F.,
1987, 306). Evenmin mag de Staat op grond van artikel 316, eerste lid
W.I.B. wettelijke hypothecaire inschrijvingen op onroerende goederen van
een dito vennootschap nemen wanneer de rechten van de andere schuldeisers daardoor worden geschaad of de verrichtingen van de vereffening
erdoor worden belemmerd (Brussel, 15 maart 1990, gecit. onder nr. 60; Rb.
Brussel, kort ged., 18 mei 1989, gecit. onder nr. 60).
227.

WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE GEZAMENLIJKE SCHULDEISERS VAN
DE GEFAILLEERDE Krachtens artikel 487, derde lid Faill.W. zijn de

curatoren verplicht uit naam van de gezamenlijke schuldeisers inschrijving
te nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde, waarvan zij het
bestaan kennen.
Een op een eigen grond van de gewezen echtgenote van de gefailleerde
opgericht huis is, zelfs wanneer zou worden bewezen dat het tijdens hun
onderwijl door echtscheiding ontbonden huwelijk op gemeenschappelijke
kosten van de echtgenoten werd gebouwd, haar eigen goed zodat de curator
niet vermag op grond van de besproken wetsbepaling een inschrijving op
dat goed te nemen (Gent, 24 juni 1982, R. W., 1983-84, 871, noot en Rec.
Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23012, noot; R.P.D.B., Compl., VII, V 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1972).
Wanneer in hoger beroep een vonnis van faillietverklaring wordt vernietigd
en de oorspronkelijke tot die faillietverklaring strekkende vordering wordt
afgewezen, dan moet tegelijk op grond van artikel95 Hyp. W. de doorhaling
van de door de curator ten behoeve van de gemeenschappelijke schuldeisers
genomen hypothecaire inschrijving worden bevolen (Brussel, 22 juni 1983,
R. W., 1983-84, 1816).
228. VERVOLG. MACHTIGING TOT OPHEFFING NA AKKOORD- De homologatie van het akkoord behoudt ten voordele van iedere schuldeiser de op
grond van artikel 487, derde lid Faill.W. op de onroerende goederen van
de gefailleerde ingeschreven hypotheek en te dien einde doen de curatoren
het vonnis van homologatie op het kantoor der hypotheken inschrijven
(art. 518, eerste lid Faill.W.; R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et
privileges immobiliers, nrs. 1973 tot 1977). Krachtens artikel 518, tweede
lid Faill.W. kan de rechtbank van koophandel, op verslag van de rechtercommissaris, de voormalige curatoren of bij ontstentenis van hen, een
speciaal daartoe door haar aangewezen curator machtigen om handlichting
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95 en samengevat in Rev. Not. B., 1981, 399, noot R.D. V.). De gevraagde
machtiging kan niet worden verleend wanneer geen klaarblijkelijk voordeel
voor de minderjarige wordt aangetoond (Rb. Kortrijk, 8 januari 1980, I.e.;
Rb. Kortrijk, 1 april 1980, I.e.; De Page, H., o.e., II, Les personnes,
volume II, par Masson, J.-P., nr. 1057).
231. VERVOLG. ONTVOOGDE MINDERJARIGEN - Krachtens artikel 483
B.W. mag de ontvoogde minderjarige onder geen enkel voorwendselleningen aangaan, zonder een beslissing van de familieraad, gehomologeerd door
de rechtbank van eerste aanleg, de procureur des Konings gehoord, en
krachtens artikel484, eerste lid B. W. mag hij zijn onroerende goederen niet
verkopen of vervreemden , ,zonder de vormen in acht te nemen die aan de
niet ontvoogde minderjarige zijn voorgeschreven".

De door zijn huwelijk ontvoogde minderjarige die een hypothecaire lening
wenst aan te gaan, moet dientengevolge daartoe machtiging van de familieraad, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg, verkrijgen (Rb.
Oudenaarde, 2 februari 1982, T. Not., 1982, 146 en samengevat in Rev.
Not. B., 1982, 447; Jeugdrb. Kortrijk, 19 februari 1985, R. W., 1984-85,
2768 enRee. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23322, noot) zonder dat de bijstand
van zijn curator is vereist (Rb. Mons, 10 mei 1978, J.T., 1978, 510, Rev.
Not. B., 1978, 546 en Ree. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22320, noot; Jeugdrb.
Kortrijk, 19 februari 1985, I.e.; De Page, H., o.e., II, Les personnes,
volume II,. par Masson, J.-P., nr. 1484 in fine). Die voorafgaande machtiging is eveneens vereist wanneer beide ouders van de door huwelijk ontvoogde minderjarige nog Ieven (Rb. Arion, 25 februari 1977, Jur. Liege, 197778, 28; - zie daaromtent: vorig overzicht, nr. 139, T.P.R., 1978, 12271228). Volgens een dissidente en gewaagde stelling zou, wanneer een der in
gemeenschap gehuwde echtgenoten minderjarig is, de andere echtgenoot
zich op grond van artikel1420 B.W. door de rechtbank van eerste aanleg
kunnen Iaten machtigen om aileen een hypothecaire lening aan te gaan
omdat de minderjarige echtgenoot , ,in de onmogelijkheid verkeert zijn wil
te kennen te geven" m.b.t. die te verrichten handeling (Rb. Antwerpen,
25 juli 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 302, noot Gallus, N., ,L'incapacite du mineur emancipe et l'impossibilite de manifester sa volonte au sens
de !'article 1420 du Code civil"; Rb. Nivelles, 17 juli 1981, Rev. Not. B.,
1983, 148, noot De Busschere, C.).
Wanneer een (meerderjarige) echtgenoot een eigen goed met hypotheek wil
bezwaren en dat goed het gezin tot voornaamste woning dient zodat
krachtens artikel215, § 1, eerste lid B.W. de instemming van zijn minderjarige echtgenoot vereist is, dan vermag die daarmee in te stemmen zonder
welke voorafgaande machtiging ook (Rb. Brussel, 8 juni 1977, R. W.,
1977-78, 1058, noot J.P. en Ree. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22276; Rb.
Mons, 26 maart 1980, Ree. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22549, noot, Rev.
Not. B., 1980, 309 en samengevat in Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 223).

1448

232. ONHERROEPELIJKE VOLMACHT TOT VESTIGING VAN EEN HYPOTHEEK
- Krachtens artikel 1988, tweede lid B.W. is een uitdrukkelijke Iastgeving
vereist om goederen met hypotheek te bezwaren (De Page, H. en Dekkers,
R., o.c., V, nrs. 390 en 392) en krachtens artikel 76, tweede lid Hyp.W.
moeten volmachten tot het vestigen van een hypotheek in dezelfde vorm als
de hypotheekakte worden gegeven, met name bij een authentieke akte of
bij een in rechte of voor een notaris erkende onderhandse akte (R.P.D.B.,
Compl., VII, v 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 1495 en 1500).
De hypotheek komt niet tot stand door de afgifte van een onherroepelijke
volmacht tot vestiging ervan maar slechts door het Iaten verlijden, met
gebruikmaking van die volmacht, van de hypotheekakte (Kh. Namen,
14 februari 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 196; Kh. Mons, 25 februari 1988,
Rev. Reg. Dr., 1988, 283).
Een authentieke onherroepelijke volmacht tot vestiging van een hypotheek
op een aan beide echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen, onverdeeld toebehorend onroerend goed werd slechts door een
echtgenoot ondertekend; die volmacht is derhalve, wat de andere echtgenoot betreft, , ,onbestaande", zegt het hof van beroep te Gent in zijn arrest
van 12 januari 1985, en ,het gebrek in de bedoelde akte" kan niet worden
verholpen door te verwijzen naar een door die echtgenoot ondertekende
onderhandse akte waarbij die zich verbond tot het verlenen van hypotheek
vermits krachtens artikel 76 Hyp.W. een authentieke akte of een in rechte
of voor notaris erkende onderhandse akte vereist is (T. Not., 1985, 135,
nootF.B., Rec. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23267, nootA.C. en samengevat
in Rev. Not. B., 1985, 512, noot De Vroe, J.).
Voigt uit bet voorschrift van artikel 76 Hyp. W. dat de authentieke volmacht
tot het vestigen van een hypotheek een bijzondere opgave van de aard en
de Jigging van ieder van de tegenwoordige onroerende goederen waarop de
hypotheek wordt toegestaan, moet bevatten, precies zoals krachtens artikel
78, eerste lid Hyp.W. wordt vereist voor de hypotheekakte zelf? Die vraag
werd in de besproken periode ontkennend beantwoord: artikel 78, eerste lid
Hyp.W. heeft aileen betrekking op de hypotheekakte zelf zodat een onherroepbare volmacht tot vestiging van hypotheek op aile onroerende goederen
waarvan de hypotheekverstrekker eigenaar is of zou worden, rechtsgeldig
zou zijn (Beslagr. Brussel, 22 september 1983, Rev. Not. B., 1984, 257, noot
Chandelle, J .-M., ,Le mandat irrevocable d'hypothequer tous immeubles
dont sont ou deviendraient proprietaires les affectants aIa siirete d'une dette
determinee" en samengevat in T. Not., 1984, 288; - anders: R.P.D.B.,
Compl., VII, v 0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 15273 ; - cf.
Ledoux, J.-L., o.c., nr. 133, J.T., 1987, 326-327).
233. HYPOTHEEK VERLEEND DOOR EEN DERDE - Niet aileen de schuldenaar zelf maar ook een derde vermag een hypotheek op een hem toebehorend onroerend goed toe te staan tot zekerheid voor de nakoming van de
door de schuldenaar aangegane verbintenis; die hypotheekverstrekker is
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uiteraard niet persoonlijk maar slechts propter rem, onder verb and van het
gehypothekeerde goed, ten opzichte van de schuldeiser verbonden zodat zijn
situatie vergelijkbaar is met die van de verkrijger van een met hypotheek
bezwaard goed (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 720 tot 723;
R.P.D.B., Campi., VII, v 0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 1566).
Die beginselen werden in de besproken periode in herinnering gebracht (Rb.
Brussel, 3 april 1987, gecit. onder nr. 203; Beslagr. Brussel, 6 april1987,
Rev. Liege, 1987, 854; Beslagr. Doornik, 29 mei 1987, Rev. Liege, 1988,
817).
AFDELING

4

DE HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING

234.

DE RYPOTREKEN EN DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 445, VIERDE
447 EN 448 VAN DE FAILLISSEMENTSWET. VERWIJZING- Deze materie
wordt behandeld in het overzicht van rechtspraak over het faillissement,
waarnaar wordt verwezen (Geinger, H., Colle, P. en Van Buggenhout, C.,
o.c., nrs. 166, 175, 176 en 178, T.P.R., 1991, 539 en 542-544).

LID,

235.

DE RYPOTREKEN EN DEBEPALING VAN ARTIKEL

11 VAN RET BESLUIT

Krachtens artikel 11 Besluit op bet
Gerechtelijk Akkoord kan de schuldenaar, hangende de rechtspleging tot
het bekomen van het akkoord, niet vervreemden, noch met hypotheek
bezwaren, noch zich verbinden, zonder machtiging van de rechter-commissaris.
Wanneer v66r de indiening van het verzoek tot gerechtelijk akkoord een
onherroepelijke volmacht tot vestiging van een hypotheek werd gegeven
maar slechts na die indiening de hypotheek tot stand kwam, door het Iaten
verlijden, met gebruikmaking van die volmacht, van de hypotheekakte (cf.
supra, nr. 232), dan kan de vervolgens op grand van die hypotheek genamen inschrijving niet aan de andere schuldeisers worden tegengeworden
(Luik, 15 mei 1987, gecit. onder nr. 209; R.P.D.B., Campi., VII, V 0
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1562-1564;- cf., wat de wettelijke hypotheek van de Schatkist inzake directe belastingen betreft, het
boven onder nr. 225 besproken arrest van het Hof van Cassatie van 17 oktober 1980).
OP RET GERECRTELIJK AKKOORD -

236.

1444 VAN RET
Vanaf de dag waarop het beslag is overgeschreven, kan geen daad van vestiging van hypotheek betreffende het in beslag
genomen onroerend goed worden ingeroepen tegen de schuldeiser die bewarend beslag heeft gelegd (art. 1444, eerste lid Ger.W.); hetzelfde geldt voor
de vestiging van hypotheek die aan de overschrijving van het beslag is
DE RYPOTREKEN EN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL

GERECRTELIJK WETBOEK -
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voorafgegaan, maar op dat tijdstip nog niet was ingeschreven (art. 1444,
tweede lid Ger. W.).
In die gevallen wordt het percentsgewijs aandeel van de gewone schuldeiser
die het beslag heeft gelegd in de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed berekend alsof de hypothecaire schuldvordering slechts een
gewone schuldvordering zou zijn vermits de hypotheek hem niet kan
worden tegengeworpen (Beslagr. Neufchateau, 16 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 196, noot de Leval, G.).
237. DE HYPOTHEKEN EN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 1577 VAN HET
GERECHTELIJK WETBOEK - Vanaf de dag van de overschrijving van het

beslag of van het bevel kan de handeling van vestiging van een hypotheek,
verricht door de schuldenaar op het onroerend goed waarop beslag is gelegd
of dat in het bevel is aangeduid, niet worden ingeroepen tegen de vervolgende schuldeiser (art. 1577, eerste lid Ger.W.); dit geldt eveneens voor de
vestiging van een hypotheek, verricht v66r de overschrijving van het beslag
of het bevel, maar op dat ogenblik nog niet ingeschreven (art. 1577, tweede
lid Ger.W.).
In die gevallen wordt het percentsgewijs aandeel van de vervolgende gewone
schuldeiser in de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed berekend alsof de hypothecaire schuldvordering slechts een gewone schuldvordering zou zijn vermits de hypotheek hem niet kan worden tegengeworpen
(Beslagr. Luik, 24 juni 1981, Jur. Liege, 1983, 99; Beslagr. Dinant, 16 december 1988, gecit. onder nr. 106). De hypothecaire schuldeiser blijft
volledig voorrang hebben hoven de andere niet door artikel 1577 Ger.W.
beschermde gewone schuldeisers zodat die de nadelige gevolgen ondergaan
van de toepassing van die wetsbepaling (Beslagr. Luik, 24 juni 1981, I.e.;
Schreuder, E., ,L'hypotheque legale du Tresor face aIa saisie immobiliere
et a Ia faillite du debiteur", nrs. 12 en 13, Rev. Not. B., 1977, (322),
328-329; cf. vorig overzicht, nr. 144, T.P.R., 1978, 1229-1230).
238.

INSCHRIJVING TEGEN EEN SCHULDENAAR DIE GEEN RECHT OP HET

De hypotheek neemt tussen de schuldeisers onderling niet
eerder rang dan van de dag der inschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder gedaan, in de vorm en op de wijze die de wet voorschrijft
(art. 81, eerste lid Hyp.W.). De om die inschrijving te verkrijgen aan de
hypotheekbewaarder te overhandigen borderellen moeten de door artikel
83, tweede lid Hyp.W. voorgeschreven opgaven bevatten doch enerlei
verzuim daaromtrent heeft aileen dan nietigheid van de inschrijving ten
gevolge, wanneer daaruit nadeel voor derden ontstaat (art. 85 Hyp.W.).
GOED HEEFT -

Op de borderellen bij zijn aanvraag om hypothecaire inschrijving ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van een failliete vennootschap
van koophandel (art. 487, derde lid Faill.W.) werd door de curator in dat
faillissement die vennootschap aangeduid als eigenaar van het goed waarop
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de inschrijving werd gevorderd hoewel dat goed niet die vennootschap maar
wel een bestuurder ervan toebehoorde. Het hof van beroep te Luik oordeelde dat een andere schuldeiser, met name de Belgische Staat, door de
inschrijving van zijn wettelijke hypotheek regelmatig rechten op dat goed
had verkregen en de door de curator tegen de failliete vennootschap die
,geen recht of titel had" op dat goed, genomen inschrijving niet verkregen
was en dus geen recht van voorrang op de verkoopprijs ervan kon verlenen;
de tegen zijn arrest (23 januari 1986) ingestelde voorziening wegens beweerde schending van o.a. de artikelen 83 en 85 Hyp.W. werd verworpen omdat
het arrest zijn beslissing niet verantwoordt door de vergissing die de curator
zou hebben begaan bij het invullen van de borderellen ,maar zijn beslissing
hierop grondt dat er tegende eigenaar van het goed geen geldige inschrijving
is genomen'', de appelrechters daarom , ,niet meer behoefden na te gaan of
de bewuste onregelmatigheid al dan niet voor verweerder een nadeel tot
gevolg heeft gehad'' en het hof van beroep , ,zijn beslissing overeenkomstig
artikel 81, eerste lid, van de Hypotheekwet heeft verantwoord" (Cass.,
18 februari 1988, A. C., 1987-88, 788, Bull. en Pas., 1988, I, 727, R. W.,
1988-89, 1260, noot, J.T., 1989, 181 en T.B.B.R., 1989, 160; Kokelenberg,
1., ,De nietigverklaring van hypothecaire inschrijving", T.B.R.R., 1989,
92-100).

239. VRIJWILLIGE DOORHALING VAN DE INSCHRIJVING - Krachtens de
artikelen 92, eerste en derde lid en 93, eerste en tweede lid Hyp.W. wordt
de hypothecaire inschrijving doorgehaald krachtens de toestemming van de
belanghebbende partijen, d.w.z. de schuldeiser, zijn rechthebbenden of
erfgenamen en, in het algemeen, al wie rechten op de inschrijving heeft
verkregen (zie: vorig overzicht, nr. 146, T.P.R., 1978, 1230-1231), moet de
last tot doorhaling uitdrukkelijk en in authentieke vorm worden gegeven
en moet, om de doorhaling te bekomen, de akte in brevet of de uitgifte der
authentieke akte, houdende toestemming, op het kantoor van de hypotheekbewaarder worden overgelegd maar is een woordelijk uittreksel uit de
authentieke akte voldoende, wanneer de notaris die het heeft afgegeven
daarin verklaart dat de akte noch voorwaarde, noch voorbehoud bevat.
De eenvoudige opheffing van een hypotheek door handlichting van de
hypothecaire inschrijving verleend door de schuldeiser aan zijn schuldenaar, tast het bestaan van de hoofdverbintenis als dusdanig niet aan (Cass.,
3 mei 1990, A. C., 1989-90, 1137, Bull. en Pas., 1990, I, 1014 en T. Not.,
1990, 362). De akte van opheffing die geen kwijting van de schuld inhoudt
en waarin de hypothecaire schuldeiser verklaart afstand te doen van alle
rechten van hypotheek doch zich uitdrukkelijk alle persoonlijke rechten
tegen de schuldenaars voor te behouden, heeft tot gevolg dat de hypothecaire schuld die eigenschap verliest maar als gewone schuld blijft bestaan (Rb.
Luik, 6 november 1981, Rev. Not. B., 1984, 197, noot De Valkeneer, R.;
De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 803, litt. B, 2° en E).
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240. GEDWONGEN DOORHALING VAN DE INSCHRIJVING- Bij gebreke van
toestemming van de belanghebbende partijen kan een vordering tot doorhaling van de hypothecaire inschrijving worden ingesteld en de rechtbanken
moeten die doorhaling bevelen in de door artikel 95 Hyp.W. opgesomde
gevallen welke opsomming evenwel slechts enuntiatief is (De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 801, 802 en 815; R.P.D.B., Compl., VII, v0
Hypotheques et privileges immobiliers, nrs. 2181 en 2658;- voor toepassingen inzake wettelijke hypotheken zie men supra, nrs. 224, 226 en 227).
De als inleidende vordering ingestelde eis tot doorhaling moet worden
gebracht voor de rechtbank van de plaats waar de inschrijving gedaan is
(art. 94, eerste lid Hyp.W.) maar een tussen de schuldeiser en de schuldenaar aangegane afwijkende overeenkomst m.b.t. de territoriale bevoegdheid moet tussen hen worden nagekomen (art. 94, tweede lid Hyp.W.).
· W anneer de hypothecaire lening tussen handelaars werd gesloten, dan
behoort de door de schuldenaar tegen de schuldeiser ingestelde inleidende
vordering strekkende tot het doen bevelen van de doorhaling van de
hypothecaire inschrijving krachtens artikel 573, eerste lid, 1° Ger. W. tot de
volstrekte bevoegdheid van de rechtbank van koophandel want krachtens
artikel 2, laatste lid W .Kh. wordt elke verbintenis van kooplieden, om het
even of ze slaat op onroerende of op roerende goederen, als daad van
koophandel aangemerkt tenzij bewezen is dat ze een oorzaak heeft die
vreemd is aan de koophandel, zegt de burgerlijke rechtbank te Gent in haar
vonnis van 28 september 1983 (T. Not., 1984, 390; - cf. tevens supra,
nr. 224 in fine). Vermits de waarde van dergelijke vordering niet bepaald
is, geldt in ieder geval de regeling van artikel 592 Ger.W. (cf. De Page, H.
en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 819).
AFDELING 5
GEVOLGEN VAN DE HYPOTHEEK TEN OPZICHTE VAN DERDEN

241. RECHT VAN VOORRANG. SAMENLOOP VAN HYPOTHEEK MET VOOR, RECHTEN- Krachtens artikel12 Hyp. W. heeft de bevoorrechte schuldeiser

de voorrang boven de andere schuldeisers, ,zelfs de hypothecaire".
De curator die een met hypotheek bezwaard onroerend goed verkoopt, kan
ten aanzien van de hypothecaire schuldeiser het voorrecht voor de gerechtskosten voor zijn ereloon en kosten m.b.t. die verkoop inroepen in de mate
dat zijn handelingen in het belang van die schuldeiser zijn verricht (zie
daarover supra, nr. 70).
Wanneer door bestemming onroerend geworden bedrijfsuitrustingsmaterieel zowel met het voorrecht van de onbetaalde verkoper als met hypotheek
is bezwaard, dan zal de onbetaalde verkoper altijd voorrang hebben boven
de hypothecaire schuldeiser (zie daarover supra, nrs. 153 en 211 in fine).
De op het verzekerde onroerende goed bevoorrechte schuldvordering wegens twee jaarpremies gaat boven die van de hypothecaire schuldeiser (zie
daarover supra, nr. 170).
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De chronologische volgorde van de inschrijvingen is krachtens artikel 12,
derde lid Wet 15 april 1884 op de landbouwleningen bepalend voor de
rangregeling bij samenloop van het landbouwvoorrecht met de hypotheek
(Gent, 25 mei 1979, gecit. onder nrs. 172, 173, 191 en 192; De Page, H. en
Dekkers, R., o.c., VII, nr. 300, litt. B, 2°; Derycke, R., Voorrechten, in
A.P.R., nr. 210 in fine).
Het voorrecht van de onbetaalde verkoper van een onroerend goed heeft
voorrang boven de wettelijke hypotheek van de gezamenlijke schuldeisers
van de failliet verklaarde koper van dat goed (Brussel, 28 juni 1978, gecit.
onder nr. 197; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 840, litt. C, 2°).
ZAAKSGEVOLG. ZUIVERING - Een met hypotheken bezwaard onroerend goed wordt verkocht aan een vennootschap van koophandel (met als
enige vennoten de twee zonen van de verkopers) tegen een lagere prijs dan
de som van de hypothecaire schulden en op verzoek van de koopster worden
de, om de zuivering van de hypotheken te bekomen, krachtens artikel 110
Hyp.W. vereiste betekeningen bij deurwaardersexploot ,aan de schuldeisers, ter woonplaats door hen bij de inschrijving gekozen" gedaan en zulks,
wat de hypothecaire schuldeiser in tweede rang betreft, aan de door die
schuldeiser op de borderellen van zijn hypothecaire inschrijving vermelde
gekozen woonplaats (art. 83, derde lid Hyp.W.), met name ,het parket van
de Procureur des Konings in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout"
(cf. R.P.D.B., Compl., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nr. 2067bis). Het afschrift van de akte wordt door het parket niet aan die
schuldeiser overgemaakt zodat die er slechts weet van krijgt nadat de door
artikel115 Hyp. W. op straffe van verval voorgeschreven termijn van veertig
dagen (Laurent, F., o.c., XXXI, nr. 506; Lepinois, F., o.c., VI, 1900,
nr. 2604; Martou, M., o.c., IV, 1857, nr. 1508; R.P.D.B., Compl., VII,
0
V Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 3086) waarbinnen hij kan
vorderen dat het onroerend goed in openbare veiling wordt verkocht, reeds
was verstreken. Het hof van beroep te Antwerpen zegt in zijn arrest van
14 december 1987 ,dat moet aangenomen worden dat er een gewoonte
bestaat om in het kader van artikel 83 van de wet op de voorrechten en
hypotheken woonplaats te kiezen op het parket van de Procureur des
Konings en dat de betekeningen die op de gekozen woonplaats werden
verricht door het parket worden overgemaakt aan de hypothecaire schuldeiser" en ,dat ten deze ten gevolge van een overheidsmaatregel (bedoelde
schuldeiser) niet tijdig heeft kunnen vorderen dat het onroerend goed in
openbare veiling zal worden verkocht" om welke reden het hof de door
artikel115 Hyp.W. bepaalde termijn verlengt ,met een nieuwe gelijkaardige termijn aanvang nemende op datum van huidig arrest" (T. Not., 1988,
81 en Rec. Gen. Enr. Not., 1989, nr. 23670).

242.
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AFDELING

6

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HYPOTHEEKBEWAARDERS

243. BEGINSEL - Krachtens de artikelen 128 en 130 Hyp.W. zijn de
hypotheekbewaarders aansprakelijk voor de schade die ontstaat uit het
verzuimen, in hun registers, van inschrijvingen die op hun kantoor zijn
gevorderd en uit het niet vermelden, in hun getuigschriften, van een of meer
van de bestaande inschrijvingen ,tenzij de vergissing voortkomt uit de
ontoereikendheid van aanduidingen, die hun niet ten laste kan worden
gelegd" en mogen zij in geen geval de inschrijvingen of de afgifte van
getuigschriften weigeren of vertragen, op straffe van schadevergoeding aan
de partijen (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 939 en 941).
244. VERVOLG. TOEPASSINGEN- Wanneer een hypotheekbewaarder Weigert een hypothecaire inschrijving door te halen, dan moet de vordering
ertoe strekkende de doorhaling van die hypothecaire inschrijving te doen
bevelen tegen hemzelf worden ingesteld zodat de tegen ,de hypotheekbewaarder te X" ingestelde vordering niet-ontvankelijk is wanneer blijkt dat
hij die weigerde op de datum van de betekening van het inleidende exploot
van dagvaarding geen hypotheekbewaarder meer was (Beslagr. Arion,
21 december 1979, Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22482, noot A.C. en Rev.
Not. B., 1980, 245; cf. vorig overzicht, nr. 147, T.P.R., 1978, 1231, en de
aangehaalde rechtsleer en rechtspraak; - adde: R.P.D.B., Campi., VII,
v0 Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 3506).
Op grand van een leningsovereenkomst met hypotheekstelling moesten
inschrijvingen op drie onroerende goederen worden gevorderd op twee
onderscheiden kantoren van bewaring der hypotheken. Op een van die
kantoren worden door een notaris, samen met de authentieke uitgifte van
de leningsovereenkomst, de krachtens artikel83, tweede lid Hyp. W. vereiste
borderellen bezorgd doch zo op dat kantoor de hypothecaire inschrijving
op twee onroerende goederen moest worden gevorderd, was door een
vergissing van diens klerk de aanduiding van een van die goederen op een
van die borderellen doorgehaald; de inschrijving werd door de bewaarder
aileen op het andere goed gedaan, het borderel met de geschrapte aanduiding werd door hem behouden en het andere borderel werd met de uitgifte
aan de notaris terugbezorgd. Aileen de notaris en niet de hypotheekbewaarder is aansprakelijk voor de uit het verzuim van inschrijving op een van
bedoelde goederen ontstane schade, zegt de rechtbank, want de hypotheekbewaarder was hoegenaamd niet verplicht de borderellen met elkaar te
vergelijken (Rb. Brussel, 8 september 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984,
nr. 23080, noot A.C.; De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 941,
litt. g; R.P.D.B., Campi., VII, v0 Hypotheques et privileges immobiliers,
nrs. 2037, 2053 en 2158).
Wanneer in de door artikel 127 Hyp.W. bedoelde schriftelijke vordering
werd verzuimd het met hypotheek bezwaarde goed precies aan te duiden,
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dan kan de hypotheekbewaarder niet aansprakelijk worden gesteld voor de
schade ontstaan uit de vermelding, in zijn getuigschrift, dater geen inschrijving op dat goed zou bestaan (Rb. Gent, 24 juni 1988, T.B.B.R., 1989, 173;
De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nr. 948 in fine; Michielsens, A.,
, ,Het aanvragen van een hypothecair getuigschrift: dagelijkse kost, maar
een moeilijk recept?", nr. 3, T. Not., 1980, (5), 7-9).
De burgerlijke rechtbank te Brussel ten slotte bracht in haar hoven onder
nr. 204 besproken vonnis van 18 maart 1976 in herinnering dat de hypotheekbewaarder krachtens artike1134 Hyp. W. de vergissingen die hij mocht
hebben begaan, op zijn kosten kan herstellen, door in zijn registers een
overschrijving van de borderellen te doen, maar alleen op de lopende dag
en voorafgegaan door een nota waarin de eerste overschrijving wordt
vermeld (De Page, H. en Dekkers, R., o.c., VII, nrs. 753 en 774).
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