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HOOFDSTUKl

DE BESLAGRECRTER

§ 1. Materiele bevoegdheid

1. ALGEMEEN. - De beslagrechter is bevoegd om kennis te nemen van de
vorderingen betreffende de middelen van tenuitvoerlegging en de bewarende
beslagen als bedoeld in art. 1395 Ger.W .. Voor deze betwistingen is hij
uitsluitend bevoegd (Cass., 27 februari 1995, R. W, 1995-96, 43: een bodemrechter is niet bevoegd te oorde1en over de rechtmatigheid van een tenuitvoerlegging). De beslagrechter mag enkel oordelen over de rechtmatigheid
en de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging, zonder dat hij echter uitspraak mag doen betreffende de rechten van partijen (Cass., 28 september
1990, Arr. Cass., 1990, 101, nr. 46, Pas., 1991, I, 93, nr. 46; Cass., 3 juni
1994, R.W, 1994-95, 880, Arr. Cass., 1994, 576, Pas., 1994, I, 554, Soc.
Kron., 1995, 13). De beslagrechter mag niet raken aan de materieelrechtelijke verhouding tussen partijen. Dit is het uitsluitend terrein van de bodemrechter. De bevoegdheid van de appelrechter die kennisneemt van een hoger
beroep tegen een beschikking van de beslagrechter reikt evenmin verder
(Bergen, 2 juni 1991, J.L.M.B., 1992, 1396).
Aldus kan de beslagrechter niet beslissen dat een uitvoerbare titel kan
worden ten uitvoer gelegd tegen een andere partij dan diegene die in de titel
als schuldenaar wordt aangewezen (Cass., 27 juni 1996, R. W., 1996-97, 789).
Ret bestreden arrest had daarentegen geoordeeld dat de vaststelling van een
rechtsopvolging (aan passiefzijde) neerkomt op het beslechten van een
geschil nopens de draagwijdte van de uitvoerbare titel en dus aan de beslagrechter toekomt.
In het raam van de beoordeling van de tenuitvoerlegging is hij ook bevoegd
om kennis te nemen van de incidentele geschillen die daarover kunnen
rijzen. Zij het dan, dat in dergelijke gevallen zijn rechtsmacht beperkt blijft.
Rij kan - behoudens wanneer de wet het anders bepaalt - niet verder gaan
dan een voorlopig en beperkt onderzoek dat de bodemrechter niet bindt
(Cass., 11 mei 1995, Arr. Cass., 1995, 466, R. W, 1995-96, 745, J.T., 1995,
624). Ret Rof van Cassatie opteert terecht voor een mime interpretatie. De
beslagrechter mag de betwistingen niet uit de weg gaan die noodzakelijk
moeten worden beslecht om het executiegeschil te kunnen oplossen. In het
betrokken geval ging het om een bewarend beslag op goederen waarover
door de beslaglegger werd betoogd dat zij slechts in schijn aan een derde
toebehoorden. Volgens het hof kan en moet de beslagrechter de gerezen
betwisting over het voorhanden zijn van simulatie beslechten.
Ret hof voegt er echter aan toe dat dit enkel kan gaan om een ,voorlopig en
beperkt onderzoek". Betekent zulks dan dat een dergelijk onderzoek bij een
uitvoerend beslag niet mogelijk is? Geenszins. Natuurlijk mag de beslagrechter niet tornen aan de uitvoerbare titel (b.v. Parijs, 7 mei 1996, D., 1996,
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somm., 354) of, meer algemeen geformuleerd: mag hij niet ingrijpen in de
materieelrechtelijke verhouding tussen de procespartijen. Bedoeld wordt: de
obligatoire verhoudingen. Van een geheel andere aard zijn de betwistingen
betreffende de omvang van het verhaalsrecht van de schuldeiser. Deze
geschillen moeten, wanneer zij onlosmakelijk verbonden zijn met de tenuitvoerlegging, worden bestempeld als executiegeschillen. Aldus moet ook bij
een uitvoerend beslag, een betwisting over simulatie omtrent het eigendomsrecht van de beslagen goederen door de beslagrechter worden beslecht. Op
dezelfde wijze moet de beslagrechter ook andere incidentele geschillen
beslechten die een sequeel zijn van de tenuitvoerlegging. Te denken valt
aan de vraag of een debiteur het voordeel van de terrnijn verliest krachtens
art. 1188 B.W., of een schuldvordering is overgegaan op een cessionaris en
hiermee ook de bevoegdheid tot executie van de titel van de rechtsvoorganger (b.v. Gent, 14 april1995, R. W., 1995-96, 326 met noot Storme, M.E.;
Gent, 16 mei 1995, R.W, 1995-96,582: met betrekking tot subrogatie), een
betwisting omtrent een uitvoerend paulianabeslag (infra nr. 53), de doorbraak van rechtspersoonlijkheid (infra nr. 52) en de geschillen omtrent het
verhaalsrecht van schuldeisers van gehuwde debiteuren (infra nr. 56). In al
deze gevallen zal de beslagrechter zich niet beperken tot een ,beperkt en
voorlopig onderzoek", maar de gerezen betwisting beslechten.
2. UITWINNING OP GOEDEREN. - Onder ,rniddelen van tenuitvoerlegging"
wordt begrepen: de executie die plaats heeft op het vermogen van de
debiteur. De beslagrechter is derhalve in principe niet bevoegd om kennis
te nemen van geschillen inzake reele executie (zie nader vorig overzicht
T.P.R., 1991, 85, nr. 4). Dergelijke betwistingen behoren tot de bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg (art. 569, 5° Ger.W.. B.v.: Rb. Antwerpen, 1 maart 1994, R.G.E.N, 1992, nr. 24.117: uitdrijving krachtens een
notariele akte). Aangezien de beslagrechter tot deze rechtbank behoort, kan
hij in die bevoegdheid delen wanneer hij, noch de partijen, toepassing maken
van art. 88, § 2 Ger.W. en is hij derhalve ook bevoegd voor alle niet in
art. 1395 Ger.W. bedoelde executiegeschillen (Cass., 3 juni 1994, R. W.,
1994-95, 880, Arr. Cass., 1994, 576, Pas., 1994, I, 554: principe. B.v.:
Beslagr. Namen, 27 augustus 1993, J.T., 1993, 760).
3. VERDELINGSINCIDENT. - Algemeen wordt aanvaard dat de beslagrechter
deelt in de volheid van bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg.
Wanneer in limine litis, noch door de rechter, noch door de partijen het
verdelingsincident wordt opgeworpen, kan de beslagrechter zich niet meer
van de zaak ontdoen ( o.m.: A. P.R., tw. Beslag, 34, nr. 50; De Leval, Traite
des saisies, 26-27, nr. 14; Laenens, J., ,Overzicht van rechtspraak. Bevoegdheid", T.P.R., 1993, 1523, nr. 66. Zie ook in die zin: Bergen, 2 mei 1991,
J.T., 1992, 39, J.L.M.B., 1992, 1393; Voorz. Rb. Luik, 20 januari 1995, Act.
dr., 1996, 277). Dit onderstelt dat de rechtbank bevoegd is om kennis te
nemen van het geschil (Bergen, 2 juni 1992, J.L.M.B., 1992, 1396).
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Deze uitbreiding van bevoegdheid bij afwezigheid van een verdelingsincident, laat volgens het Hof van Cassatie echter niet toe dat de beslagrechter
zou beslissen over de zaak zelf en in het bijzonder dat hij zou uitspraak doen
over hetgeen over de rechten van partijen is beslist in de titel op grond
waarvan bet beslag werd gelegd (Cass., 3 juni 1994, R. W., 1994-95, 880, Arr.
Cass., 1994, 576, Pas., 1994, I, 554). Met deze precisering kan worden
ingestemd. Het executiegescbil voor de beslagrechter kan er inderdaad niet
toe leiden dat hetgeen door een recbter definitief werd beslist opnieuw ter
discussie komt. Verschillend lijkt ecbter tocb bet geval te zijn waarin het
executiegeschil rijst bij andere titels, zoals notariele akten. Wordt een dergelijke akte vanuit het oogpunt van de uitvoerbare kracht met een vonnis
gelijkgesteld, dan blijft tussen beide toch een wezenlijk verschil bestaan.
Bij een vonnis verzet bet gezag van gewijsde zicb er tegen dat de partijen
opnieuw in vraag zouden stellen wat in bet vonnis werd beslist. Gebeurt de
executie op grond van een notariele akte dan staat niets er aan in de weg dat
de schuldenaar voor de bodemrecbter het negotium ter discussie stelt. Rijst
een dergelijke discussie over de bindende kracht of over de uitlegging van de
akte voor de beslagrechter en wordt geen verdelingsincident opgeworpen,
dan kan er geen bezwaar tegen zijn dat de beslagrechter hierover uitspraak
doet.
4. BEVOEGDHEID VOORZITIER.- Art. 1395 Ger.W. doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de voorzitter om in geval van boogdringendheid kracbtens
art. 584 Ger.W. uitspraak: -te-doen inbeslagiaken-(Gent,-9 maart i995}tW.,
1995-96, 437; Voorz. Rb. Namen, 13 december 1994,Act. dr., 1996, 353). In
de meeste gevallen zal echter niet voldaan zijn aan de vereiste spoedeisendheid voor een dergelijke tussenkomst (Brussel, 13 september 1994, J.T.,
1995, 50 met noot Van Bunnen, Ing. Cons., 1994, 313). Die bevoegdheid
komt echter enkel toe aan de voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg
(Voorz. Kh. Verviers, 4 december 1990, J.L.M.B., 1991, 501).
5. INTERPRETEREN. - Het komt de beslagrecbter niet toe een uitvoerbare titel
te interpreteren. Het is wel zijn taak om de draagwijdte van de uitvoerbare titel
te onderzoeken. Hierbij dient hij zicb niet te beperken tot het beschikkend
gedeelte, maar kan hij ook acht slaan op de motivering. Deze draagwijdte moet
dan hieruit zonder twijfel naar voren komen, zonder dat de beslagrechter zijn
toevlucht dient te nemen tot interpretaties (Beslagr. Namen, 27 augustus 1993,
J.T., 1993, 760. Zie ook: Brussel, 25 april 1991, J.T., 1991, 771). Enkel bij
emstige betwisting omtrent de draagwijdte van de titel kan hij de uitvoering
schorsen tot aan de beslechting van de uitleggingsvraag door de bodemrechter
(Beslagr. Antwerpen, 12 juni 1995, T. Not., 1995, 468).
Het interpreteren mag niet verward worden met het onderzoek naar de vraag
of de partijen de in deze titel opgelegde verplichtingen hebben uitgevoerd.
Dit onderscheid komt aan bod in een beschikking van de beslagrechter te
Brussel. W anneer een der ouders gebouden is bij te dragen ten belope van de
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helft in de onkosten voor school en kledij van de kinderen, dan kan de
beslagrechter beslissen dat, nu onderhoudsbijdragen in de regel niet in natura
kunnen worden voldaan, de schuldenaar de nakorning van zijn verplichtingen niet bewijst (Beslagr. Brussel, 4 oktober 1995, J.L.M.B., 1996, 489).
6. SCHORSING VAN TENUITVOERLEGGING. - De beslagrechter kan in principe
niet de uitvoerbaarheid van een executoire titel schorsen. Aldus kan hij in
principe niet de voorlopige uitvoerbaarheid van een beslissing schorsen (b.v.
Beslagr. Luik, 19 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 851; Rb. Brussel, 19 februari
1991, Act. dr., 1992, 1373). Die bevoegdheid komt evenrnin toe aan de
appelrechter (Gent, 9 maart 1995, R. W., 1995-96, 437 met noot; Brussel,
23 juni 1993, J.L.M.B., 1993, 1266, P & B, 1994, 16: ook niet wanneer tot
hem een verzoek tot herroeping van gewijsde is gericht; Arbh. Brussel,
1 december 1992, R.S.R., 1992, 429; Arbh. Bergen, 5 september 1991,
J.T.T., 1992, 412; Luik, 18 mei 1990, T.B.B.R., 1993, 59 met noot ClossetMarchal, J.L.M.B., 1991, 79, J.T., 1990, 675, Pas., 1990, II, 228, Rev. Reg.
Dr., 1990, 511; Arbh. Luik, 28 februari 1990, J.T.T., 1991, 146) of aan de
voorzitter in kort geding (Gent, 9 maart 1995, gecit.; Voorz. Arbrb. Gent,
6 oktober 1993, T.G.R., 1993-4, 138: evenrnin kan de voorzitter, anders dan
de appelrechter (infra nr. 43), bet kantonnement toestaan wanneer dit uitdrukkelijk was uitgesloten; Voorz. Kh. Kortrijk, 10 december 1992, R. W.,
1993-94, 1502; Voorz. Rb. Antwerpen, 2 december 1992, T.B.B.R., 1993,
492; Voorz. Arbrb. Charleroi, 10 april 1992, J.T.T., 1992, 415. Omgekeerd
kan de voorzitter ook niet de voorlopige tenuitvoerlegging toestaan: Arbh.
Bergen, 19 mei 1992, J.L.M.B., 1992, 1187).
Enkel wanneer zij geconfronteerd worden met een manifeste onregelmatigheid kan van deze regel worden afgeweken (Gent, 9 maart 1995, R. W., 199596, 437. Zie ook: Brussel, 3 mei 1990, J.L.M.B., 1991, 77: wanneer de
voorlopige tenuitvoerlegging door de rechter ultra petita werd bevolen; Rb.
Namen, 24 augustus 1993, J.L.M.B., 1993, 1473: in geval van een ,manifeste
procedurale onregelmatigheid"). Somrnige rechtspraak gaat nag verder en
soms ook te ver, door de opportuniteit van de gerechtelijke uitspraak te
beoordelen (b.v. Voorz. Rb. Gent, 12 mei 1993, T.G.R., 1993-3, 109: schorsing van bet vonnis dat ,juridisch correct" is, maar ,feitelijk onredelijk").
In bepaalde gevallen wordt door de wetgever aan de rechter zo'n schorsingsbevoegdheid verleend. Dit is bet geval voor de beslagrechter krachtens
art. 1127 Ger.W .. Een ander voorbeeld levert art. 1714 Ger.W. op, dat aan
de rechter voor wie een vordering tot uitvoerbaarverklaring of tot vernietiging van een scheidsrechtelijke uitspraak aanhangig is, de bevoegdheid
verleent om de tenuitvoerlegging op te schorten. Voor de beslagrechter is
in dat verband echter geen taak weggelegd (Rb. Brussel, 4 november 1991,
Pas., 1992, III, 27).
Deze schorsingsbevoegdheid kan ook- met grote omzichtigheid - worden
aangewend wanneer er over de draagwijdte van de uitvoerbare titel een
ernstige betwisting rijst (Beslagr. Antwerpen, Antwerpen, 12 juni 1995,
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T. Not., 1995, 468: principe) en er hierdoor onherstelbare schade zou uit
voortvloeien (Beslagr. Brugge, 11 februari 1991, T. Not., 1992, 366). Een
schorsing kan ook worden toegestaan in geval van een manifest rnisbruik van
executierechten (b.v. Beslagr. Luik, 20 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 694).
Volgens het hof te Bergen kan de beslagrechter de voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis schorsen wanneer blijkt dat gelet op de nieuwe
omstandigheden de kansen op een hervorrning door de appelrechter zeer
ernstig zijn. Ret in die omstandigheden vervolgen van de tenuitvoerlegging
levert rechtsrnisbruik op (Bergen, 16 mei 1995, J.L.M.B., 1996, 486). Zonder
afbreuk te willen doen aan de concrete merites van het geval, lijkt dit wel
zeer verregaand. De beslagrechter mag niet vooruitlopen op de beslissing
van de appelrechter. Omgekeerd kan de beslagrechter evenrnin oordelen dat
het vonnis uitvoerbaar is omdat het tegen deze beslissing ingesteld rechtsrniddel niet ontvankelijk zou zijn. De ontvankelijkheid van het hoger beroep
komt uitsluitend toe aan de appelrechter (Beslagr. Antwerpen, 13 september
1989, A.R. 43.796, onuitgeg.).
7. ACTUALITEIT.- Verder komt het de beslagrechter toe te oordelen of de
uitvoerbare titel nog actueel of doeltreffend is (over dit begrip: De Leval,
Traite, 440, nr. 228 e.v.; A.P.R., tw. Beslag, 259, nr. 472 e.v. infra nr. 156).
Deze problematiek komt frequent aan bod in verband met de executie van
alimentatievorderingen. Aldus is de beslagrechter bevoegd om vast te stellen
dat de rechterlijke beslissing waarbij een echtgenoot wordt veroordeeld om
bij te dragen in de lasten van het huwelijk vervallen is wegens de overschrijving van de echtscheiding (Cass., 3 november 1994, R. W., 1994-95,
1294, J.T., 1995, 236. Zie ook: Beslagr. Brussel, 28 februari 1992, J.L.M.B.,
1994, 973, T.B.B.R., 1993, 177: i.e. het overlijden van de gerechtigde).
W anneer de rechter vaststelt dat de titel niet meer actueel is, kan hij de
uitvoering schorsen (b.v. Beslagr. Antwerpen, 26 januari 1993, T. Not., 1993,
239: geen alimentatie voor een kind verschuldigd nu inrniddels het kind aan
de hoede van de alimentatieschuldenaar werd toevertrouwd. Zie ook: Beslagr. Luik, 19 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 851; Beslagr. Bergen, 2januari
1992, J.L.M.B., 1992, 1187: notariele akte gewijzigd door een rechterlijke
beslissing; ook al wordt die beslissing ongedaan gemaakt, dan is de titel niet
meer actueel). Over dergelijke executiegeschillen met betrekking tot alimentatievorderingen in het bijzonder: A.P.R., tw. Beslag, 265-269, nrs. 484-496;
Baeteman, G., ,De uitvoering van onderhoudsverplichtingen" in Personen
en Familierecht. Gezin en recht in een postmoderne samenleving, (PU
Cyclus W. Delva), 1994, 159-200; Gallus, N., ,Le recouvrement des aliments", Les ressources de lafamille, 1992,28 e.v.).
8. BEVOEGDHEID- TOEPASSINGEN. - Aldus werd de beslagrechter bevoegd
geacht voor:
- de betwistingen over de uitvoering van een gemeenrechtelijke loonoverdracht (Beslagr. Antwerpen, 5 december 1989, R.W., 1990-91, 95).
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I.
Hetzelfde dient aangenomen te worden voor betwistingen inzake de
uitvoering van een fiduciaire overdracht tot zekerheid van schuldvorderingen (Dirix & De Corte, Zekerheidsrechten, 1996,346, nr. 563. Zie b.v.
Antwerpen, 22 december 1993, T. Not., 1994, 379 met noot Dirix);
-

betwistingen die rijzen bij de uitvoering van executieafspraken. In het
raam van de tenuitvoerlegging komen tussen beslaglegger en beslagene
vaak diverse afspraken tot stand die veelal neerkomen op betalingsregelingen of die betrekking hebben op de schorsing van de tenuitvoerlegging. Aan de oorspronkelijke rechtsverhouding wordt hierdoor echter
niets gewijzigd. De partijen komen enkel overeen, om volgens de tussen
hen afgesproken modaliteiten, de uitvoerbaarheid van de titel waarin die
verbintenis is vervat, op te schorten. De afspraken betreffen dus niet de
schuldvordering, maar enkel de tenuitvoerlegging, nl. de schorsing of de
stopzetting van de executie. Voor betwistingen die terzake kunnen rijzen
is derhalve de beslagrechter bevoegd (b.v.: Beslagr. Antwerpen, 5 december 1989, R. W., 1990-91, 95; Beslagr. Antwerpen, 18 juni 1996, T. Not.
1996, 544 waar een dergelijke overeenkomst weliswaar wordt gekwalificeerd als ,dading"). Aldus is hij ook bevoegd om toezicht te houden op
de evolutie van een afbetalingsplan (Beslagr. Luik, 20 maart 1991,
J.L.M.B., 1991, 694);

-

verzet tegen het voorafgaand bevel (Beslagr. Antwerpen, 12 juni 1995,
T. Not., 1995, 468);

-

geschillen m.b.t. de tenuitvoerlegging van andere titels dan vonnissen en
arresten, zoals notariele akten (b.v. Beslagr. Turnhout, 26 november
1992, T.B.B.R., 1994, 78), of een fiscaal dwangbevel (b.v. Luik, 2 december 1988, Pas., 1989, II, 133);

-

het verlenen van respijttermijnen voor dergelijke titels. De termijn uit
art. 1334 Ger.W. geldt op straffe van verval (Luik, 9 november 1990,
Rev. Reg.Dr., 1991, 171). Die bevoegdheid geldt ook wanneer de verbintenis niet strekt tot de betaling van een geldsom (vgl. Beslagr. Kortrijk, 28 februari 1991, T.G.R., 1991, 65);

-

de terugvordering door de beslagene na opheffing van het beslag van
door de derde-beslagene betaalde bedragen (Beslagr. Hasselt, 30 oktober
1995, T.B.B.R., 1996, 252).

Daarentegen is hij niet bevoegd voor:
-

een vordering tot teruggave van een borgsom opgelegd aan de verzoekende partij bij een beslag inzake namaak (Beslagr. leper, 2 november
1990, T.B.B.R., 1992, 176);

-

de interpretatie van een overeenkomst tot vrijwillige consignatie van een
geldsom (Gent, 10 januari 1995, P & B, 1995, 94);

-

de aanstelling van een sekwester op eenzijdig verzoekschrift; hiervoor is
enkel de voorzitter bevoegd gelet op het bepaalde in art. 584 Ger.W.
(Beslagr. Oudenaarde, 28 juni 1995, T.G.R., 1996, 20).
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9. SCHADEVERGOEDING. - De bevoegdheid van de beslagrechter om kennis
te nemen van vorderingen tot schadevergoeding wegens onrechtmatige beslagen is onomstreden. Het moet echter gaan om een vordering die kadert in
een executiegeschil. Aldus kan een aansprakelijkheidsvordering niet voor de
beslagrechter worden gebracht wanneer de uitvoeringshandelingen waarop
zij betrekking hebben, reeds zijn voltooid ( A.P.R., tw. Beslag, 42, nr. 67). In
gelijke zin werd geoordeeld dat de beslagrechter niet bevoegd is om kennis te
nemen van de aansprakelijkheidsvorderingen tegen een gerechtsdeurwaarder
wegens miskenning van de regels der evenredige verdeling. Een dergelijke
vordering staat geheel los van betwistingen omtrent de tenuitvoerlegging
(Cass., 14 februari 1992, Arr. Cass., 1991-92, 562, R. W., 1991-92, 1439,
Pas., 1992, I, 533, nr. 313).
10. DWANGSOM. - De beslagrechter neemt kennis van de betwistingen
omtrent de tenuitvoerlegging van de dwangsom. De schuldeiser behoeft
immers geen nieuwe titel, noch kan de beslagrechter hem die titel verschaffen (Beslagr. Antwerpen, 14 november 1991, R. W., 1991-92, 1477; Beslagr.
Antwerpen, 14 november 1994, R. W., 1991-92, 1447). Dergelijke geschillen
worden als executiegeschillen aangemerkt ( zie hierover: A.P.R., tw. Beslag,
42-47, nr. 69. Zie recent ook: Van Rossum, A., ,Dwangsom. Recente
ontwikkelingen", NIB, 1996, 1491-1497. B.v.: Beslagr. Luik, 12 oktober
1993, J.L.M.B., 1994, 1312; Beslagr. Luik, 13 juni 1994, J.L.M.B., 1994,
1316). Dit is niet het geval voor de beslissing van de dwangsomrechter tot
weigering van de tenuitvoerlegging van de dwangsom (Cass., 22 januari
1996, P & B, 1996, 179).
Aldus wordt de beslagrechter geconfronteerd met de vraag of de opgelegde
verplichtingen al dan niet werden nagekomen. Hierbij staat steeds een
restrictieve interpretatie van het gerechtelijk gebod of verbod voorop. Het
hof te Brussel maakt terecht de vergelijking met het strafrecht; de dwangsom
is immers een private straf. De debiteur moet immers precies weten waaraan
zich te houden (Brussel, 25 april1991, J.T., 1991, 771). Verder kan ook bier
de actualiteit van de titel worden beoordeeld. Aldus kan de beslagrechter
vaststellen dat de dwangsom niet werd verbeurd gelet op de contacten die
sindsdien tussen partijen hebben plaatsgevonden (Hof Leeuwarden, 24 januari 1996, NJ., 1996, nr. 444; Beslagr. Luik, 20 juni 1994, J.L.M.B., 1994,
1318: akkoord van schuldeiser met alternatieve oplossing).
De beslagrechter kan oak nagaan of de dwangsom niet is verjaard (b.v.
Brussel, 25 april1991, gecit.). Aldus kan de dwangsom die werd verbeurd,
niet meer worden ingevorderd wanneer sindsdien meer dan zes maanden zijn
verlopen en deze termijn niet werd gestuit door een bevel ofbeslag (Beslagr.
Luik, 30 maart 1992, J.L.M.B., 1992, 1179. Zie oak: Gent, 24 mei 1994,
R. W., 1995-96,779 metnoot; Brussel, 6 april1995,A.J.T., 1995-96, 172 met
noot Vernimmen; Beslagr. Brussel, 8 oktober 1991, R. W., 1993-94, 234 met
noot Laenens; Brussel, 4 oktober 1995, P & B, 1996, 129). De stuiting blijft
voortduren tijdens het gehele geding dat volgt op een verzet dat tegen het
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bevel is ingesteld (Cass., 7 december 1995, R. W., 1995-96, 1416. Zie ook:
Bergen, 7 november 1991, J.T., 1992,268: na beslag is dit gedurende de duur
van de uitwinningsprocedure).
De vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom
behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechter die ze heeft opgelegd
(Luik, 4 november 1991, T.B.B.R., 1992, 416 met noot Closset-Marchal).
Volgens een gedeelte van de rechtspraak werd aangenomen dat het vorenstaande niet wegneemt dat de beslagrechter kan vaststellen dat de dwangsom
niet kon worden verbeurd, nu de debiteur niet in schuldig verzuim is
gekomen wegens een situatie van overmacht (Beslagr. Antwerpen, 23 mei
1989, R. W., 1989-90, 308). Op zijn minst zou in dergelijk geval de beslagrechter de tenuitvoerlegging moeten kunnen schorsen (o.m.: Van Campernolle, J., ,L'astreinte", in Rep. Not., XIII, 80, nr. 125). Het Benelux-Gerechtshof opteert echter voor een duidelijke afbakening van de bevoegdheden van de executierechter en de dwangsomrechter. De bevoegdheid om
de dwangsom op te heffen in geval van onmogelijkheid komt uitsluitend toe
aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd (Benelux-Gerechtshof,
12 februari 1996, R. W., 1995-96, 1298 met conclusie Janssens de Bisthoven,
A.J.T., 1996-97, 330 met noot Bailon, J.T., 1996, 280. Zie ook: Cass., 2 mei
1996, R. W., 1996-97, 656 met noot. Voorheen terecht anders: Brussel, 6 april
1995, gecit.; Beslagr. Antwerpen, 23 mei 1989, R.W., 1989-90, 308). Deze
rechtspraak moet worden betreurd. De beoordeling dat de dwangsom niet
kon worden verbeurd wegens overmacht, is bij uitstek een executiegeschil
waarvoor de beslagrechter bevoegd is.
11. PANDHANDELSZAAK.- Tot de verkoop kan dan eerst worden overgegaan
nadat het beslag door de voorzitter van de rechtbank van koophandel is
geldig verklaard. Het Hof van Beroep te Gent bevestigt dat de beslagrechter
niet bevoegd is om over de rechtsgeldigheid van dit beslag te oordelen.
Evenmin is de beslagrechter bevoegd om te oordelen over de vraag of een
derde-verkrijger eigenaar is van de handelszaak of over de uitoefening van
het volgrecht van de pandhouder (Gent, 22 november 1994, R. W., 1995-96,
193 met noot Dirix). Wei wordt aangenomen dat hij bevoegd is om kennis te
nemen van eventuele revindicatievorderingen van derden die beweren eigenaar te zijn van bepaalde van de in beslag genomen goederen (A.P.R., tw.
Beslag, 34, nr. 51; De Leval, G., Traite, 28, nr. 15 A. Zie ook: Gent, 27 juni
1995, T. Not., 1995, 477).
12. FISCALE ZAKEN. - De beslagrechter is niet bevoegd om te oordelen over
het al dan niet verschuldigd zijn van belastingschulden (Beslagr. Charleroi,
9 oktober 1990, Bull. Bel., 1991, 2674); Beslagr. Dinant, 18 oktober 1991,
Bull. Bel., 1994, 118: Beslagr. Veurne, 26 oktober 1988, Bull. Bel., 1991,
107; Beslagr. Namen, 8 oktober 1993, Bull. Bel., 1995, 2843). Hij kan enkel
de regelmatigheid van de beslagprocedure toetsen (Antwerpen, 1 april1992,
Bull. Bel., 1996, 220; Beslagr. Brussel, 26 april1989, Bull. Bel., 1995, 559;
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Beslagr Gent, 21 september 1993, T.G.R., 1993-4, 154). Aldus kan de
beslagrecbter niet kennisnemen van grieven die de aanslag betreffen en die
los staan van de uitvoerbaarbeid van bet kobier (Bergen, 2 juni 1992,
J.L.M.B., 1992, 1396, Bull. Bel., 1995, 571. Zie ook: Voorz. Rb. Luik,
20 januari 1995, Act. dr., 1996, 277). Het voeren van executiegescbillen
met de enkele bedoeling tijd te winnen kan aanleiding geven tot scbadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding (b.v.: Beslagr. Namen,
27 november 1990, Bull. Bel., 1992, 1593; Beslagr. Antwerpen, 17 juni
1991, Bull. Bel., 1992, 3377).
De beslagrecbter is niet bevoegd om termijnen van respijt te verlenen in
fiscale zaken (o.m.: Luik, 14 juni 1991, Bull. Bel., 1992, 345; Luik, 11 maart
1993, Bull. Bel., 1996, 3210: dit levert overigens geen scbending op van bet
gelijkheidsbeginsel; Luik, 6 mei 1993, Bull. Bel., 1995, 1480; Luik, 25 juni
1993, Bull. Bel., 1994, 2010; Beslagr. Antwerpen, 17 juni 1991, Bull. Bel.,
1992, 3377; Beslagr. 26 maart 1993, F.J.F., 1993, 528. Anders: Luik,
9 november 1990, J.L.M.B., 1991, 83). Ook bier kan een tergend en roekeloos verzoek aanleiding zijn tot bet toekennen van scbadevergoeding (Beslagr. Turnbout, 13 december 1990, Bull. Bel., 1996, 217: 25.000 fr.).
13. STRAFZAKEN. - De beslagrecbter nocb de voorzitter in kort geding
kunnen de wettigbeid van een strafrecbtelijk beslag toetsen (Brussel, 8 juni
1994, R. W., 1994-95, 609 met noot Billiouw en Clarysse; Gent, 22 oktober
1993, R. W. ;·1993~94;720;Voorz. Rb; Antwerpen,-7 maart 1996, R.W., 199697, 160 met noot Vandeplas; Voorz. Rb. Brussel, 26 mei 1994, R.W., 199495, 261. Vgl.: Gent, 11 januari 1994, R. W, 1994-95,368, P & B, 1994-4,92:
toetsing wanneer de aangevoerde recbtskrenking bet gevolg is van een
kennelijk onrecbtmatige bandeling. Zie hierover: Englebert, J., ,Le concours
de saisies penales et civiles", Cah. Dr. Jud., 1994, nr. 16, 6-13).
Treft een beslag in strafzaken onroerende goederen dan stuit de overschrijving van een dergelijk beslag soms op de weigering van de bypotbeekbewaarder wegens bet ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling
(Voorz. Rb. Antwerpen, 12 december 1995, A.J.T., 1996-97, 55 met terecbt
kritiscbe noot De Meester).

§ 2. Territoriale bevoegdheid

14. PRINCIPE.- De bevoegde beslagrecbter is deze van bet ressort waar bet
beslag werd gelegd (art. 633 Ger.W.) (vgl.: Beslagr. Luik, 13 mei 1996,
J.L.M.B., 1996, 1264: bet verzet tegen bet bevel voorafgaand aan een
uitvoerend onroerend beslag dient gebracbt voor de recbter van bet arrondissement waar bet bevel werd betekend niettegenstaande dat bet beslag
goederen betreft, gelegen in een ander arrondissement). Werd nog geen
beslag gelegd en werd evenmin een beslag in bet vooruitzicbt gesteld, dan
moet een eventuele ,preventieve" vordering gebracht worden voor de be-
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slagrechter van de woonplaats van de debiteur (Beslagr. Luik, 16 november
1994, J.T., 1995, 370).
Deze regel bepaalt ook de intemationale bevoegdheid van de beslagrechter
(zie ook art. 16 EEX-verdrag). Aldus is de beslagrechter niet bevoegd om
kennis te nemen van een betwisting omtrent een beslag dat in het buitenland
werd gelegd, ook al wordt de schuldvordering door de nationale wet beheerst
en hebben de partijen hun woonplaats alhier (cfr. Trib. Lyon, 4 mei 1993, D.,
1994, jur., 55 met noot Remery. Zie daarentegen: Arrondrb. Breda, 20 maart
1992, N.J., 1993, nr. 242).
Voor een beslag onder derden is dit de rechter van het rechtsgebied waar het
derdenbeslag werd betekend (Beslagr. 8 februari 1994, T. Not., 1994, 171).
Deze regel is van openbare orde. De woonstkeuze gedaan in het exploot van
aanzegging, blijft derhalve zonder gevolg (Beslagr. Brugge, 8 februari 1994,
gecit.).
In bet kader van fiscale beslagen rijst de vraag naar de toepassing van art. 632
Ger.W. dat in belastingzaken de rechter aanwijst van de plaats waar bet
kantoor is gelegen waar de belasting moet worden gei"nd. De voorkeur moet
gegeven worden aan de toepassing van art. 633 Ger.W. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer in het kader van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag
(art. 164 KB-WIB (art. 215oud) de derde-beslagene moet worden gedagvaard: Beslagr. Brussel, 26 mei 1992, A.R. 92/951, onuitgeg.. Zie ook Gent,
14 december 1993, T. Not., 1994, 127: dat bet onderscheid maakt tussen bet
materieel fiscaal recht en het uitvoeringsgeschil; Arrondrb. Nijvel, 6 februari
1990, T.B.B.R., 1990, 379. Anders: Arrondrb. Luik, 29 februari 1996,
J.L.M.B., 1996, 1261 met afkeurende noot De Leval). Art. 632 Ger.W. moet
worden toegepast wanneer de betwisting betrekking heeft op de belastingschuld (Luik, 18 december 1990, Bull. Bel., 1992, 1404).
Overeenkomstig art. 73 Octrooiwet moet in afwijking van art. 633 Ger.W. de
vordering strekkende tot de machtiging van een beslag inzake namaak m.b.t.
octrooien worden gebracht voor de beslagrechter die zitting houdt ,ter zetel"
van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de inbreuk of de exploitatie is
geschied (Antwerpen, 10 februari 1993, R. W., 1993-94, 265. Voorheen
anders: Beslagr. Antwerpen, 23 februari 1989, R.W., 1989-90, 59).
15. SAMENHANG. - Wordt het beslag gelegd op goederen gelegen inverschillende arrondissementen dat kan de zaak gebracht worden voor een der
bevoegde beslagrechters die bij samenhang ook bevoegd is over de executie
in het andere arrondissement. De regels uit art. 565 en 566 Ger.W. kunnen
ook toegepast worden ingeval onderscheiden procedures van derdenverzet
tegen beschikkingen van de beslagrechter indien tussen die procedures
samenhang bestaat (Beslagr. Luik, 13 mei 1996, J.L.M.B., 1996, 1264).
Aldus kan bij een uitvoerend beslag op onroerende goederen in onderscheiden arrondissementen de schuldeiser kiezen tussen een der territoriaal bevoegde beslagrechters en deze keuze ook vermelden in bet beslagexploot
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(infra nr. 228). De eis moet gesteld worden dat deze samenhang ook nog in
concreto bestaat (Arrondrb. Brussel, 3 april 1995, J.T., 1995, 590).

§ 3. Rechtspleging
16. De beslagrechter houdt zitting zoals in kort geding. Behoudens de wet
dit anders bepaalt, geschiedt de rechtsingang bij dagvaarding (b. v. Beslagr.
Dinant, 12 maart 1993, J.L.M.B., 1993, 1007: verzoek betalingsuitstel). De
termijn voor dagvaarding bedraagt ten minste twee dagen (Bergen, 23 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1990, 93). Dit is ook het geval voor de dagvaarding
strekkende tot derdenverzet tegen een beschikking die een bewarend beslag
toestaat of een verzet tegen een dergelijk beslag (Beslagr. Verviers, 2 juni
1995,Act. dr., 1996,304. Ziein dezelfde zin o.m.: Laenens, J., ,Termijnen in
het gerechtelijk recht", T.B.B.R., 1991, (7), 8, nrs. 6-7; Englebert, J., ,Le
delai de comparution en cas d' opposition ou de tierce opposition a une
decision de refere,, J.L.M.B., 1990, 839-842. Anders: Beslagr. Verviers,
28 februari 1992, J.L.M.B., 1993, 1004 met noot Englebert). In spoedeisende
gevallen kan hij, zoals de kort gedingrechter krachtens art. 1036 Ger.W., een
beschikking geven om de termijnen van dagvaarding te verkorten, ook
wanneer de zaak nog niet voor hem werd ingeleid of hem nog niet is
toegewezen (Cass., 24 september 1993, Arr. Cass., 1993,755, R.W., 199394, 851, P & B, 1994, 14). Voorheen werd veelal aangenomen dat het
verzoekschrift tot verkmting van dagvaardi1lgstermijnen diende gericht te
worden tot de voorzitter van de rechtbank (b.v. Beslagr. Brugge, 12 mei
1992, T. Not., 1992, 542).
Art. 747, § 2 Ger.W. tot regeling van de conclusietermijnen is derhalve
evenmin van toepassing voor de beslagrechter. De toepassing van deze
bepaling is moeilijk verzoenbaar met het spoedeisend karakter van de
procedure (Beslagr. Antwerpen, 5 maart 1993, R.W., 1992-93, 1172; Beslagr. Antwerpen, 10 september 1993, R. W., 1993-94, 334: met uitzondering
voor de revindicatieprocedure. Anders: Beslagr. Veurne, 5 mei 1993, R. W.,
1993-94,547 met noot, P & B, 1993-7, 195. Zie hierover nader: Taelman, P.,
,Kan art. 747, § 2 Ger.W. toepassing vinden in de rechtspleging voor de
beslagrechter?", P & B, 1993-7, 178-181).
De beslissingen van de beslagrechter zijn in beginsel uitvoerbaar bij voorraad (b.v. Beslagr. Hoei, 11 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 92: intrekking van
beschikking die toelating verleent tot het leggen van bewarend beslag).
De beslagrechter is, behoudens hij oordeelt als bodemrechter, niet gebonden
door het adagium ,le criminel tient le civil en etat" ( Gent, 21 november
1995, A.J.T., 1996-97, 13 met noot Snaet; Beslagr. Brugge, 11 februari 1991,
T. Not., 1992, 366; Beslagr. Brussel, 9 april 1991, T.B.B.R., 1992, 91;
Beslagr. Veurne, 18 december 1991, T.B.B.R., 1992, 92). Dit is zowel het
geval bij de l:ieoordeling van de toelating c.q. handhaving van bewarende
beslagen, als bij de beslechting van geschillen bij uitvoerend beslag (Beslagr.
Brussel, 26 april 1989, Bull. Bel., 1995, 559). Aldus heeft een strafklacht
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geen schorsende werking op een uitvoerbare titel (Beslagr. Charleroi, 28 juni
1991, J.L.M.B., 1992, 897: evenmin trouwens als een strafvordering).

HooFDSTUK II

VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING

17. ALGEMEEN.- De voorlopige tenuitvoerlegging houdt een afwijking in
op het algemeen beginsel van de schorsende kracht van de gewone rechtsmiddelen (zie A.P.R., tw. Beslag, 154, ms. 277-278). De voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis is, zowel wanneer ze van rechtswege plaats heeft
als wanneer ze door de rechter wordt toegestaan, een loutere mogelijkheid en
nooit een verplichting voor de begunstigde van een vonnis. Indien de
begunstigde van een uitvoerbaar vonnis gebruik maakt van die mogelijkheid
en opdracht geeft tot voorlopige tenuitvoerlegging, doet zij dit volgens
art. 1398, tweede lid Ger.W. ,op eigen risico". In het arrest van 7 april
1995 geeft het Hof van Cassatie voor het eerst duidelijk aan wat de draagwijdte is van het risico waarvan sprake in art. 1398, tweede lid Ger.W.,
waarmee de begunstigde van een bij voorraad uitvoerbaar vonnis rekening
moet houden als hij tot voorlopige tenuitvoerlegging overgaat. Het risico
voor de executant omvat een teruggaveplicht en een schadevergoedingsplicht. Ingeval de voorlopig tenuitvoergelegde beslissing op verzet of in
beroep geheel of ten dele wordt gewijzigd of vemietigd, is de executant
enerzijds teruggave verschuldigd van hetgeen hij reeds in uitvoering van de
hervormde beslissing heeft ontvangen en kan hij anderzijds eventueel gehouden zijn tot herstel van de schade, veroorzaakt door de voorlopige tenuitvoerlegging. Omtrent de juridische grondslag en omvang van de teruggaveplicht heerst in de rechtspraak en rechtsleer geen discussie. De wijziging/vernietiging van een uitvoerbaar verklaard vonnis doet de rechtsgrond
van de voorlopige tenuitvoerlegging vervallen met terugwerkende kracht.
Dit heeft tot gevolg dat de partij, tegen wie is uitgevoerd, de reeds door haar
geleverde prestaties als onverschuldigd kan terugvorderen. Het wijzigende of
vemietigende vonnis/arrest vormt een titel op grond waarvan de teruggave
kan worden gevorderd van hetgeen ter uitvoering van de gewijzigde of
vemietigde beslissing is gepresteerd, ook indien dit in het dispositief gedeelte van de wijzigende of vernietigende i.Jitspraak niet expliciet wordt
gezegd. Tot het arrest van 7 april 1995 heerste echter in rechtspraak en
rechtsleer wel grote onduidelijkheid omtrent de juridische grondslag en
omvang van de schadevergoedingsplicht van de executant. In het arrest
van 7 april 1995 heeft het Hof van Cassatie expliciet beslist dat art. 1398,
tweede lid Ger.W. een vorm van foutloze aansprakelijkheid bevat. De partij
die een bij voorraad uitvoerbaar vonnis doet uitvoeren, handelt op eigen
risico: bij gehele of gedeeltelijke wijziging van het vonnis, dient de executant
niet alleen terug te geven hetgeen hij ingevolge de gewijzigde of vemietigde
beslissing heeft ontvangen, maar ook de schade te vergoeden die ,door de
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enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade trouw
offout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 B.W. is vereist" (Cass., 7 april
1995, R. W., 1995-96, 184, met noot Broeckx, K.). De juridische grondslag
van de schadevergoedingsplicht is van groat praktisch belang, omdat zij
determinerend is voor de precieze omvang van de schadevergoedingsplicht.
Dit wordt vooral duidelijk bij de executie van een geldsomveroordeling. Nu
de aansprakelijkheid van de executant ingevolge het cassatie-arrest van
7 april1995 client te worden beschouwd als een objectieve aansprakelijkheid,
zal hij in geval van wijziging of vernietiging van zijn precaire titel tot
volledige teruggave verplicht zijn van de ontvangen gelden, vermeerderd
met de vergoedende intresten vanaf de dag der betaling tot de datum van de
wijzigende uitspraak, zonder dat hiertoe enige fout (1382 B.W.) of kwade
trouw (art. 1378, tweede lid B.W.) is vereist. Het is raadzaam dat de
wijzigende beslissing uitdrukkelijk aangeeft dat de intresten verschuldigd
zijn vanaf de dag dat de schuldeiser de terug te betalen hoofdsom ontvangen
heeft (Arbh. Antwerpen, 2 maart 1983, J.T.T., 1983, 296). Vanaf de dag van
de wijzigende uitspraak zijn overeenkomstig art.1153 B.W. ook de moratoire
intresten verschuldigd tot de dag van de effectieve betaling. Indien de
schuldeiser op rechtmatige wijze de voorlopige executie heeft vervolgd, zijn
de moratoire intresten slechts verschuldigd vanaf de datum van het wijzigend
vonnis/arrest. Het arrest van het Hof van Cassatie vond inmiddels navolging
in de lagere rechtspraak (Gent, 19 april 1996, T.B.H., 1996, 996).
18. UITVOERBAARHEID VAN RECHTSWEGE. - In een aantal gevallen voorziet de
wet in de uitvoerbaarheid van rechtswege van rechterlijke beslissingen. Deze
beslissingen zijn ,van rechtswege" uitvoerbaar, wat betekent dat de uitvoerbaarheid niet hoeft gevorderd te worden door de eisende partij, noch uitdrukkelijk door de rechter moet worden toegekend. Bovendien is het de rechter
verboden deze wettelijke uitvoerbaarheid in een concreet geval uit te sluiten,
tenzij een bijzondere wetsbepaling hem deze bevoegdheid verschaft. De beschikkingen in kart geding zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet
of boger beroep, en zonder borgtocht, als de rechter niet bevolen heeft dater een
wordt gesteld (Cass., 20 maart 1991,Arr. Cass., 1990-91, 773; Pas., 1991, I, 685;
R. W., 1991-92, 151, noot Vandeplas, A.). Er bestaat betwisting over de vraag of
ook de beschikkingen van de beslagrechter steeds van rechtswege uitvoerbaar bij
voorraad zijn. Zijn beschikkingen op eenzijdig verzoekschrift, b.v. in geval van
bewarend beslag, zijn dit alleszins overeenkomstig art.1029, tweede lid Ger.W.
De vraag is vooral aan de orde inzake de beschikkingen die de beslagrechter treft
op grand van art.1395, tweede lid Ger.W. volgens welk de vorderingen voor de
beslagrechter worden ingesteld en behandeld ,zoals" in kart geding. Is art.1039,
tweede lid Ger.W. in dit geval van toepassing? In rechtspraak en rechtsleer wordt
overwegend verdedigd dat dit steeds bet geval is (Beslagr. Hoei, 11 juni 1990,
J.L.M.B., 1991, 92). Of dit ook het geval is voor beschikkingen inzake revindicatie, wordt echter betwist (pro uitvoerbaarheid: Beslagr. Hasselt, 3 januari 1989,
T.B.B.R., 1989, 421; zie ookA.P.R., tw. Beslag, 305, ur. 586).
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Een beslissing van de vrederechter in het kader van voorlopige en dringende
maatregelen, waarbij een conservatoire maatregel wordt genomen om de
huwgemeenschap te beschermen, blijft ook na de echtscheiding uitvoerbaar.
Tot deze uitspraak kwam de beslagrechter te Brussel, die moest oordelen
over een verzet tegen een uitvoerbaar derdenbeslag, na echtscheiding en
tijdens de procedure van vereffening-verdeling van de huwgemeenschap
gelegd door een echtgenoot op basis van een beschikking van de Vrederechter, waarbij de andere echtgenoot werd veroordeeld om de door haar van
de spaarrekening afgenomen bedragen, terug te storten (Beslagr. Brussel,
19 juni 1992, T.B.B.R., 1994, 160). Een provisionele uitkering na echtscheiding kan verder worden tenuitvoergelegd na het vonnis waarin het recht zelf
op uitkering werd afgewezen, zo dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad
werd verklaard en in hoger beroep wordt bestreden (Brussel, 27 september
1994, P & B, 1995, 80, noot Taelman, P.).

19. UITVOERBAARHEID TEN GEVOLGE VAN EEN RECHTERLIJKE UITSPRAAK. Overeenkomstig art.1398, eerste lid Ger.W. kan de rechter op verzoek van
de eiser de voorlopige tenuitvoerlegging toestaan van de vonnissen, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt. Deze uitvoerbaarverklaring
door de rechter is facultatief: zij moet gevorderd worden en de rechter is niet
verplicht aan deze vordering gevolg te geven. Aangenomen wordt dat het
volstaat de voorlopige tenuitvoerlegging te vragen in de inleidende dagvaarding. De rechter mag niet nalaten over de vordering tot uitvoerbaarverklaring
uitspraak te doen, ook al heeft de partij haar verzoek daartoe enkel verwoord
in de akte van rechtsingang en later in haar conclusie niet meer herhaald
(Brussel, 3 mei 1990, J.L.M.B., 1991, 77; Arbh. Brussel, 1 december 1992,
R.S.R., 1992, 429). De praktijk, waarbij een eisende partij de uitvoerbaarverklaring van het vonnis vraagt bij wege van een ,stijlformule" in de
inleidende akte, zonder enige nadere motivering en waarbij de rechter de
uitvoerbaarheid zonder motivering verleent, wordt in sommige rechtspraak
aan de kaak gesteld ( Brussel, 15 oktober 1993, J.T., 1994, 69; Rb. Mechelen,
24 juni 1991, T.B.B.R., 1994, 140, noot Broeckx, K.).
Wanneer een partij wordt veroordeeld tot betaling van een geldsom bij een
vonnis, dat vatbaar is voor hoger beroep maar dat ,oij voorraad uitvoerbaar
is verklaard, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling", is die
geldsom op de datum van dat vonnis opeisbaar (Cass., 26 november 1992,
Arr. Cass., 1991-92, 1350; Pas., 1992, I, 1306; R.W, 1992-93, 1373).
Het is overbodig op verzoek van de gei"ntimeerde de voorlopige tenuitvoerlegging te bevelen van een arrest op tegenspraak, verrnits noch de voorziening in cassatie, noch de terrnijn voor dergelijke voorziening een schorsende
werking hebben (Bergen, 13 oktober 1994, Act. Dr., 1996, 107).
20. MOTIVERING VAN DE UITVOERBAARHEID.- De rechter oordeelt op onaantastbare wijze over het verzoek om een vonnis uitvoerbaar bij voorraad te
verklaren (Arbh. Bergen, 5 september 1991, J.T.T., 1992, 412). Bepaalde
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rechtspraak beklemtoont dat de motivering van de uitvoerbaarverklaring en
van de afwijzing van het verzoek daartoe hoogst wenselijk is, teneinde de
rechter ertoe te brengen de voorlopige tenuitvoerlegging slechts met passende omzichtigheid toe te staan (Arbh. Bergen, 7 april1992, J.L.M.B., 1992,
1204; Rb. Brussel, 8 juni 1995, J.L.M.B., 1996, 302). De uitvoerbaarheid bij
voorraad moet volgens het Arbeidshof te Bergen uitzonderlijk blijven (Arb h.
Bergen, 7 april 1992, J.L.M.B., 1992, 1204). Als motieven tot uitvoerbaarverklaring werden bijvoorbeeld aangenomen: de omstandigheid dat de litigieuze verbintenissen niet ernstig betwist of betwistbaar zijn en de schuldenaar blijk geeft van een dilatoire houding ( Brussel, 15 oktober 1993, J.T.,
1994, 69; Kh.Brussel, 16 mei 1991, J.T., 1991, 701; Rev. Not. B., 1992,257,
noot Mathelart, E.); als er gevaar bestaat dat de partij, tegen wie de uitvoerbaarheid wordt gevraagd, zich insolvabel zou maken (Arbh. Brussel,
1 december 1992, R.S.R., 1992, 432); de financiele moeilijkheden van de
bouwheer, onzekerheid omtrent de tegemoetkoming door de verzekeraar van
de architect en het faillissement van de aannemer (Rb. Nijvel, 27 juni 1994,
J.L.M.B., 1995, 313).
21. ZEKERHEIDSSTELLING. - De uitvoerbaarheid bij voorraad moet niet
afhankelijk worden gesteld van een zekerheidsstelling, als de solvabiliteit
van de schuldeisers niet in gevaar is (Kh.Brussel, 16 mei 1991, J.T., 1991,
701; Rev. Not. B., 1992, 257, Mathelart, E.).
22. VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING IN HOGER BEROEP. - De voorlopige
tenuitvoerlegging kan altijd worden gevraagd aan de appelrechter, hetzij
de partij nagelaten heeft dit te verzoeken voor de eerste rechters, hetzij dezen
verzuimd hebben over een dergelijk verzoek uitspraak te doen of het hebben
afgewezen (art.l401 Ger.W.)(Gent, 9 november 1992, T.G.R., 1993, 24). De
uitvoerbaarheid bij voorraad kan aldus voor het eerst in hoger beroep worden
gevraagd (Arbh. Brussel, 21 december 1989, Rechtspr. Arb. Br., 1990, 117;
Pas., 1990, II, 128). Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat een vordering tot
voorlopige tenuitvoerlegging, als bedoeld bij art.1401 Ger.W., niet bij verzoekschrift mag worden ingesteld. De appelrechter aan wie dezelfde appreciatiebevoegdheid wordt toegekend als aan de eerste rechter, mag uitspraak
doen zowel over de vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging van het
vonnis van de eerste rechter, als over de vordering tot uitsluiting van het
kantonnement (Cass., 3 januari 1992, Arr. Cass., 1991-92, 385; R. W., 199192, 1333, noot; Pas., 1992, I, 379; Antwerpen, 30 mei 1989, Limb. Rechtsl.,
1989, 135, noot Van Helmont, P.; Antwerpen, 20 juni 1990, Rechtspr. Antw.,
1992, 36). De appelrechter kan in raadkamer, op verzoek van de gedaagde in
hoger beroep, het bestreden vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren (Antwerpen, 27 september 1989, R. W., 1990-91, 299, met noot Laenens, J.).
Wanneer een partij hoger beroep aantekent tegen een vonnis teneinde het ten
gronde te doen herzien, de andere partij haar hoger beroep beperkt tot het
vorderen van de uitvoerbaarheid bij voorraad van het bestreden vonnis, en de
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appelrechter uitspraak doet door een enkel arrest over beide voorzieningen,
wordt het boger beroep met betrekking tot de uitvoerbaarheid bij voorraad
evenwel zonder voorwerp, verrnits arresten van rechtswege uitvoerbaar bij
voorraad zijn (Bergen, 9 oktober 1992, J.T.T., 1993, 162).
Betwist is de vraag of de appelrechter het bestreden vonnis uitvoerbaar bij
voorraad kan verklaren, zonder voorafgaandelijk onderzoek naar de toelaatbaarheid en de gegrondheid van het boger beroep. De meeste rechtspraak
antwoordt hierop bevestigend (Bergen, 25 april1989, J.L.M.B., 1989, 1050;
Rb. Gent, 22 juni 1990, T.B.B.R., 1991, 93). Wanneer een verzoek tot
uitvoerbaarverklaring aanhangig wordt gemaakt bij de appelrechter, dient
deze enkel te onderzoeken of er een concreet gevaar bestaat dat de partij
tegen wie de uitvoerbaarheid bij voorraad wordt gevraagd, zich insolvabel
zou maken, zonder de toelaatbaarheid, noch de gegrondheid van het boger
beroep te moeten onderzoeken (Brussel, 29 juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1381).
Dit standpunt wordt niet algemeen aanvaard. Het spreekt voor zich. dat de
appelrechter eerst de toelaatbaarheid van het boger beroep moet onderzoeken, alvorens het eerste vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (A. P.R.,
tw. Beslag, 161, nr. 289).
Een verzoek van de ge1ntimeerde tot uitvoerbaarverklaring kan slechts
ingewilligd worden ingeval van bijzondere omstandigheden. Dit is niet het
geval als de veroordeelde partij niet insolvabel is en het risico dat de
ge1ntimeerde inroept om de uitvoerbaarheid te bekomen, aan eigen inertie
te wijten is (Arbh. Bergen, 7 april 1992, J.L.M.B., 1992, 1204). De schuldeiser die voor de appelrechter in gebreke blijft de concrete omstandigheden
van de zaak uiteen te zetten, die van aard zouden zijn een voorlopige
tenuitvoerlegging te rechtvaardigen, verantwoordt zijn aanvraag tot voorlopige tenuitvoerlegging niet. Gewoon uiting geven van een emstige vrees
dat de schuldenaar het boger beroep te baat zal nemen om maatregelen tegen
te houden die voor hem nadelig kunnen zijn, kan niet volstaan als bewijs van
een eventueel georganiseerde insolvabiliteit, bij gebrek aan bewijskrachtige
gegevens (Brussel, 15 oktober 1993, J.T., 1994, 69). De uitvoerbaarheid kan
verantwoord zijn: indien de kans bestaat dat de appellant het vonnis niet zal
uitvoeren mocht dit worden bevestigd (Bergen, 24 februari 1992, J.L.M.B.,
1992, 722, noot de Leval, G.); indien het onvermogen van de schuldeiser of
het risico van insolventie van de schuldeiser, verbonden aan de vertraging in
de afhandeling van de zaak wegens rolbelasting, bewezen is ( Arbh. Brussel,
7 oktober 1992, J.T.T., 1993, 99); indien de appellant de akte van boger
beroep niet motiveerde (Gent, 9 november 1992, T.G.R., 1993, 24).
23. SCHORSING VAN DE UITVOERBAARHEID. - De bodemrechter kan enkel
uitstel verlenen voor de tenuitvoerlegging van zijn beslissing in het vonnis
zelf dat uitspraak doet over het geschil dat voor hem aanhangig is (art. 1333
Ger.W.). Hij kan geen uitstel verlenen voor de tenuitvoerlegging van de
gerechtelijke beslissing na de uitspraak. Derhalve mag de kort gedingrechter
niet doen hetgeen de bodemrechter zelf niet kan (supra, nr. 6). De bodem-
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rechter, die moet oordelen over het verzet tegen een uitvoerbaar verklaard
verstekvonnis, kan niet de voorlopige tenuitvoerlegging schorsen van het
verstekvonnis, zonder eerst de grond van de zaak op tegenspraak te hebben
onderzocht (Rb. Brussel, 30 december 1992, T.B.B.R., 1994, 81; J.L.M.B.,
1993, 979). De tenuitvoerlegging wordt niet geschorst door de neerlegging
van een strafldacht (Beslagr. Charleroi, 28 juni 1991, J.L.M.B., 1992, 896).
Overeenkomstig artikel 1402 Ger.W. kunnen de rechters in hoger beroep in
geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid (Arbh. Bergen, 5 september 1991, J.T.T.,
412; Arbh. Brussel, 1 december 1992, R.S.R., 1992, 429; Rb. Namen,
24 augustus 1993, J.T., 1993, 742). Dit verbod strekt zich uit tot de beslissing
van de appelrechter, die het voorwerp is van een vordering tot herroeping van
gewijsde (Brussel, 23 juni 1993, J.L.M.B., 1993, 1266; P & B, 1994, 16).
Recente rechtspraak aanvaardt dat het verbod van art. 1402 Ger.W. niet
absoluut geldt en dat de uitdrukldng ,in geen geval" niet te letterlijk moet
worden genomen. Een eerste geval, waarin wordt aangenomen dat de appelrechter in afwijking van art. 1402 Ger.W. de bevoegdheid heeft om de
voorlopige tenuitvoerlegging te schorsen, doet zich voor wanneer de eerste
rechter ultra petita de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan. Een
rechter die zijn vonnis uitvoerbaar verklaart zonder dat hem dit gevraagd
werd, beslist ultra petita (Bergen, 24 februari 1992, J.L.M.B., 1992, 722, noot
de Leval, G.) en zijn vonnis is hierdoor nietig. In dat geval beslissen bepaalde
appelrechters dat zij wegenseen mauifeste miskenning van het beschikkingsbeginsel door de eerste rechter de tenuitvoerlegging van het vonnis
kunnen verbieden of doen schorsen (Brussel, 3 mei 1990, J.L.M.B., 1991,
77). Een tweede uitzondering op het verbod van art.1402 Ger.W. wordt
aanvaard wanneer de eerste rechter met inbreuk op een procedurebeginsel of
-voorschrift heeft beslist. Dit geval doet zich voor wanneer de uitvoerbaarheid wordt toegestaan in een geval waarin dit door de wet verboden is, of met
miskenning van de rechten van verdediging van de veroordeelde partij. In
geval van manifeste onregelmatigheid, wordt aanvaard dat de appelrechter
de voorlopige tenuitvoerlegging kan schorsen (Gent, 9 maart 1995, R. W,
1995-96, 437, noot; Arbh. Bergen, 29 mei 1995, J.T.T., 1995, 405; zie ook:
Rb. Namen, 24 augustus 1993, J.T., 1993, 742; Rb. Brussel, 8 juni 1995,
J.L.M.B., 1996, 302; Broeckx, K., ,Is het verbod voor de appelrechter om de
uitvoerbaarverklaring bij voorraad te schorsen (art.l402 Ger.W.) absoluut?",
T.B.B.R., 1994, 143-147) (supra nr. 6).
Het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van een rechtbank, waarbij het
verzet tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring van een scheidsrechtelijke uitspraak ongegrond wordt verklaard, doet geen afbreuk aan de uitvoerbaarheid van de arbitrale uitspraak. De beslagrechter moet de tenuitvoerlegging bij voorraad eerbiedigen en mag niet de schorsing ervan bevelen (Rb.
Brussel, 19 februari 1991, Act. Dr., 1992, 1373, zie ook: De Bournonville, P.,
,Le sursis a execution de la sentence arbitrale exequaturee", noot onder
Brussel, 19 oktober 1989, Ann. Dr. Lg., 1990, 255-261).
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HET KANTONNEMENT

§ 1. Algemeen

24. Uit de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake kantonnement
(art. 1403 tot 1407) blijkt dat het begrip kantonnement in twee verschillende

betekenissen wordt gehanteerd. Ofwel betreft het kantonnement de oorzaken
van het bewarend ofuitvoerend beslag (art. 1403 en 1404, eerste lid), ofwel
heeft het kantonnement betrekking op het voorwerp van het beslag
(art. 1407). Beide vormen van kantonnement zijn erg verschillend wat betreft
toepassingsvoorwaarden en gevolgen, zodat het aangewezen is het onderscheid tussen beide vooraf duidelijk aan te geven.
§ 2. Kantonnement van de oorzaken van bet beslag

25. BEGRIP. - Dit kantonnement wordt omschreven als een recht dat toekomt aan de schuldenaar om het bewarend of uitvoerend beslag te verhinderen, of de inbeslag genomen goederen opnieuw te bevrijden, door in de
Deposito- en Consignatiekas of in handen· van een erkende of aangestelde
sekwester een bedrag in bewaring te geven dat toereikend is om tot waarborg
te strekken voor de schuld in hoofdsom, interest en kosten (art. 1403 en 1404,
eerste lid Ger.W.). Door een beroep te doen op het ka:ntonnement kan de
schuldenaar hetzij een dreigend beslag voorkomen, hetzij een einde maken
aan de onbeschikbaarheid van het beslagene. Door het kantonnement van de
oorzaken van het bes1ag komt het beslagene immers vrij.
Het grote verschil tussen kantonnement bij bewarend beslag en kantonnement bij uitvoerend beslag is dat bij bewarend beslag het kantonnement niet
geschiedt met bijzondere bestemming van de gekantonneerde gelden voor de
beslagleggende schuldeiser. Bij uitvoerend beslag daarentegen geldt het
kantonnement als voorwaardelijke betaling; zodat de gekantonneerde gelden
worden bestemd voor de betaling van de schuldeiser op voorwaarde dat diens
rechten achteraf worden erkend. Het gevolg hiervan is dat later aantredende
schuldeisers beslag kunnen leggen op de gelden die gekantonneerd werden
na bewarend beslag, nu dit kantonnement niet geschiedt met bijzondere
bestemming voor de eerste beslagleggende schuldeiser. Ook een beslag
van een later aantredende schuldeiser op de gelden die gekantonneerd
werden na uitvoerend beslag zal effect sorteren als de rechten van de eerste
beslagleggende schuldeiser niet worden erkend. Het zal evenwel zonder
effect blijven als de eerste beslaglegger wei als schuldeiser wordt erkend
en in de mate waarin dit geschiedt, onidat in dit geval de betaling moet
worden geacht te zijn verricht op de dag van het kantonnement. Bovendien is
deze betaling bij een later faillissement van de schuldenaar niet nietig op
grond van art. 445 Faill.W. maar kan ze enkel nietig worden verklaard
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krachtens de art. 446 of 448 Faill.W. (Broeckx, K., Comm. Ger. Recht.,
Antwerpen, Kluwer, 1992, Art. 1403, nrs. 7-8).
a) Kantonnement van de oorzaken van bewarend beslag
26. ALGEMEEN. -Art. 1403 Ger.W. beschrijft de toepassingsmodaliteiten
van het kantonnement van de oorzaken van het bewarend beslag. Bij bewarend beslag is het kantonnement, meer nog dan bij uitvoerend beslag, een
absoluut en strikt persoonlijk recht van de schuldenaar, die geen voorafgaande toelating dient te vragen aan de beslagrechter (Beslagr. Veume,
18 maart 1992, T.B.B.R., 1992, 70). Bij onroerend beslag kan ook de derde
verkrijger of de hypothecaire schuldeiser daarop een beroep doen krachtens
art. 1444, derde lid Ger.W.
27. TUSSENKOMST BESLAGRECHTER. - Art. 1403 Ger.W. voorziet in de
tussenkomst van de beslagrechter om na te gaan of de wettelijke voorwaarden voor het kantonnement vervuld zijn en om de wijze en de modaliteiten
van het kantonnement nader te bepalen, echter niet om de toelating tot het
kantonnement te verlenen. Het komt de beslagrechter niet toe de opportuniteit van het kantonnement te beoordelen. De tussenkomst van de beslagrechter is niet vereist wanneer de schuldenaar rechtstreeks kantonneert in
handen van de gerechtsdeurwaarder (art. 1405) en evenmin in geval van
,minnelijk" of ,oneigenlijk" kantonnement, waarvan de geldigheid thans
algemeen wordt aangenomen (infra nr. 45).
28. VOORWAARDEN. - De schuldenaar lastens wie bewarend beslag werd
gelegd, kan overgaan tot kantonnement. Het volstaat dat een bewarend
beslag nakend is, opdat de schuldenaar tot kantonnement zou kunnen overgaan, zodat hij niet hoeft te wachten toter effectief bewarend beslag wordt
gelegd. Het recht op kantonnement kan bovendien enkel uitgeoefend worden
door een schuldenaar die een geldsom verschuldigd is. Verder kan het
kantonnement geen toepassing vinden bij beslagen, die weliswaar een bewarend karakter hebben, maar die er niet toe strekken uiteindelijk tot een
verkoop te komen om betaling van de schuldvordering te verkrijgen. Het
kantonnement is eveneens uitgesloten bij beslag inzake namaak, maar kan
wei ingeroepen worden bij pandbeslag (art. 1461 Ger.W.).

29. GEVOLGEN. - Het kantonnement van de oorzaken van het bewarend
beslag is erop gericht een dreigend beslag tegen te gaan of de onbeschikbaarheid van het beslagene op te heffen. De onbeschikbaarheid ingevolge
bewarend beslag treft immers het volledige beslagen goed. Algemeen wordt
aanvaard dat de schuldenaar geen vordering kan instellen om een gedeeltelijke opheffing te bekomen voor alles wat de oorzaken van het beslag zou
overtreffen. Door evenwei de oorzaken van het derdenbeslag te kantonneren,
kan de schuldenaar wei de vrijgave bekomen van het bedrag dat deze
oorzaken zou overtreffen. De gekantonneerde gelden worden in de plaats
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gesteld van de inbeslaggenomen goederen. Er vindt een zakelijke subrogatie
plaats. Anders dan bij een uitvoerend beslag, geldt het kantonnement bij
bewarend beslag niet als voorwaardelijke betaling (Bergen, 23 mei 1990,
J.L.M.B., 1990, 1103; Van Haegenborgh, G., ,Bewarend bes1ag, kantonnement en bankgarantie", noot onder Beslagr. Antwerpen, 12 november 1992,
R. W., 1992-93, 1169). Kantonnement bij bewarend beslag verleent aan de
beslagleggende schuldeiser geen enkel voorrecht. Later aantredende schuldeisers kunnen eveneens beslag leggen op de gekantonneerde geldsom, aangezien deze verder deel blijft uitmaken van het vermogen van de debiteur
(Bergen, 23 mei 1990, J.L.M.B., 1990, 1103).
Indien de rechter ten gronde naderhand de vordering van de beslagleggende
schuldeiser afwijst, welke beslissing gezag van gewijsde heeft vanaf de
uitspraak, beschikt de schuldeiser niet langer over een zekere en vaststaande
schuld in de zin van art. 1415 Ger.W. om het bewarend beslag te rechtvaardigen, zodat de schuldenaar de intrekking kan vragen van de beschikking waarbij toelating tot het beslag werd gegeven en de vrijgave van het
kantonnement, zelfs van het rninnelijk kantonnement, desnoods onder verbeurte van een dwangsom (Beslagr. Charleroi, 19 februari 1991, J.L.M.B.,
1991, 720).
30. MODALITEITEN. - Het kantonnement kan geschieden met of zonder
tussenkomst van de beslagrechter. De schuldenaar kan aan de beslagrechter
vragen de modaliteiten van het kantonnement nader te bepalen. De beslagrechter mag niet oordelen over de gepastheid van het kantonnement, maar
dient enkel indien nodig te onderzoeken of de voorwaarden vervuld zijn. De
schuldenaar kan ook rechtstreeks in handen van de optredende gerechtsdeurwaarder een toereikend bedrag in consignatie geven om tot waarborg te
strekken van de oorzaken van het beslag. De tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder is vereist. De rechtstreekse starting door de schuldenaar in de
Deposito- en Consignatiekas kan geen kantonnement tot stand brengen
(art. 1405, tweede lid Ger.W.). De gerechtsdeurwaarder maakt een procesverbaal op van de bewaargeving van de gelden in zijn handen en is ertoe
gehouden de gelden binnen de drie dagen op een rekening te storten, die hij
bij de Deposito- en Consignatiekas voor zich laat openen, en waarop de naam
van de beslagene wordt vermeld.
31. BEDRAG. - Analyse van de rechtspraak wijst uit dat er grote verwarring
heerst over de vraag welk precies bedrag gekantonneerd moet worden. De
gekantonneerde gelden moeten in ieder geval volstaan om de schuldvordering, die oorzaak is van het beslag, te dekken in hoofdsom, interest en kosten,
zoals dit kan worden vastgesteld aan de hand van de ingeroepen titel.
Aangezien het kantonnement bij bewarend beslag niet geldt als voorwaardelijke betaling, maar enkel als een bewaargeving, dient het gekantonneerde
bedrag ook de in de toekomst te vervallen rente te omvatten. Kantonnement
voor een minder bedrag kan niet worden toegestaan. Bij gegrondverklaring
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van de schuldvordering, zal de schuldenaar immers ook de intresten vanaf
bet kantonnement aan de schuldeiser verschuldigd zijn (Gent, 4 januari 1994,
P&B, 1994,77, noot Brijs, S.). Bovendien moet bette kantonneren bedrag in
een keer volstaan om te beantwoorden aan de schuld in hoofdsom, interest en
kosten. Een gedeeltelijk kantonnement of een kantonnement door middel van
maandelijkse afkortingen is uitgesloten (Luik, 27 september 1990, J.L.M.B.,
1991, 81). Wanneer na bet beslag door een eerste schuldeiser, nog andere
schuldeisers zich bij dit beslag hebben aangesloten door bet formuleren van
tegenspraak of verzet, moet de schuldenaar bet totaal bedrag van aile
schuldvorderingen kantonneren om een einde te maken aan de onbeschikbaarheid van bet beslagene.
32. SAMENSTELLING VAN HET BEDRAG. - Het bedrag van bet kantonnement
kan op diverse wijzen worden samengesteld. In de eerste plaats kan de
schuldenaar hetzij een toereikend bedrag storten, hetzij bet kantonnement
samensteilen door voorafneming op gelden die bij derden in beslag genomen
werden. Dit laatste is enkel mogelijk indien de schuldvordering die de
schuldenaar lastens de derde bezit zeker, vaststaand en opeisbaar is (Beslagr.
Luik, 5 december 1988, J.L.M.B., 1989, 168) en minstens evenveel bedraagt
als de schuld van de beslagene ten aanzien van de schuldeiser. Zowel de
derde-beslagene als de schuldeiser moeten akkoord gaan met deze wijze van
kantonneren. In de tweede plaats kan bet kantonnement samengesteld worden bij equivalent. Indien bet besl:1g werd gel~gd op gelden, kunnen d~ze bij
voorafnennng worden
tot kantonnement, maar wanneer anderssoortige goederen in beslag genomen werden, kan bet kantonnement aileen
door middel van de opbrengst van de verkoop van bet geheel of van een deel
van deze goederen worden samengesteld. In de derde plaats kan bet kantonnement worden samengesteld door een zekerheidsstelling van de schuldenaar (infra nr. 33).

aangewend

33. BANKGARANTIE. - De debiteur, die een belangrijk deel van zijn vermogen geblokkeerd weet door een bewarend beslag, tracht niet zelden in der
minne opheffing van het beslag te verkrijgen door het aanbieden van een
bankgarantie. Zo een garantie verzekert dan de betaling van de bedragen
waartoe de schuldenaar eventueel bij een vonnis uitvoerbaar bij voorraad
veroordeeld zal worden. De vraag rijst of de beslaglegger gedwongen kan
worden om genoegen te nemen met deze vorm van zekerheidsstelling. Kan
hij de bankgarantie weigeren omdat de wetgever aileen het recht op kantonnement door middel van effectieve storting van een geldsom kent?
kingenomen wordt dat de beslagrechter de schuldeiser moet verplichten
om een naar haar inhoud onbetwistbare bankgarantie te aanvaarden, indien
deze garantie een voiledige zekerheid verschaft aan de beslaglegger. De met
met redenen omklede weigering van een bankgarantie, uitgegeven door een
gereputeerde bank, maakt rechtsmisbruik uit van de beslaglegger als het
nadeel dat hij door zijn weigering berokkent, voiledig buiten verhouding is
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met het voordeel dat hij erdoor verkrijgt (Beslagr. Antwerpen, 12 november
1992, R. W., 1992-93, 1169, noot Van Haegenborgh, G.).

b) Kantonnement van de oorzaken van uitvoerend beslag

34. ALGEMEEN. -Art. 1404 Ger.W. regelt het kantonnement van de oorzaken van het uitvoerend beslag. Zoals bij bewarend beslag is het recht op
kantonnement bij uitvoerend beslag een onaantastbaar recht van de schuldenaar. Het is geenszins uitgesloten in fiscale zaken (Beslagr. Veurne, 18 maart
1992, T.B.B.R., 1992, 170). Door de instelling van het kantonnement na
voorlopige tenuitvoerlegging, stond de wetgever toe dat de schuldeiser niet
onmiddellijk het voordeel kon genieten van de te zijnen gunste uitgesproken
veroordelingen, teneinde aldus de schuldenaar te beschermen tegen het risico
van insolvabiliteit van de schuldeiser mocht deze laatste ertoe gehouden
worden het bedrag van de veroordelingen terug te betalen (Beslagr. Brussel,
21 februari 1990, J.L.M.B., 1991, 104; J.T., 1991, 479). Anderzijds heeft het
kantonnement tot doel de begunstigde van een voorlopige tenuitvoerlegging
te beschermen tegen de kwade trouw en de vertragingsmaneuvers van zijn
schuldenaar (Vz. Rb. Kh. Brussel, 24 oktober 1994, J.T., 1995, 218;
J.L.M.B., 1995, 958).
De schuldenaar kan zich zelfs op dit recht beroepen in geval van executie van
een vreemde rechterlijke beslissing, waartegen in het land van herkomst
hoger beroep werd ingesteld, ook al is het door de Belgische rechter verleende exequatur niet meer vatbaar voor derdenverzet door de schuldenaar.
Het exequatur kan niet tot gevolg hebben dat een recht op kantonnement dat
in Frankrijk zou worden erkend, niet in Belgie kan worden ingeroepen
(Beslagr. Luik, 28 maart 1990, J.T., 1990, 180). Ook dwangsommen die
verschuldigd zijn krachtens een bij voorraad uitvoerbare beslissing, waartegen hoger beroep werd aangetekend, kunnen het voorwerp uitmaken van
een kantonnement (Beslagr. Luik, 9 mei 1994, J.T., 1995, 111).
35. VOORWAARDEN. - Iedere schuldenaar, die veroordeeld is tot betaling
van een geldsom bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing kan zijn toevlucht
nemen tot het kantonnement, op voorwaarde dat hij vooraf verzet of hoger
beroep heeft aangetekend, hetzij dat de schorsing van de vervolging werd
bevolen door de rechter (art. 1127 en 1334 Ger.W.) of ingevolge een wetsbepaling (zie b.v. art. 1514, 1541, 1613 Ger.W.). Hetkantonnementis slechts
mogelijk bij een geldsomveroordeling. Een schuldenaar heeft slechts recht
op kantonnement nadat hij verzet of hoger beroep tegen het vonnis heeft
ingesteld, doch niet na het instellen van een cassatievoorziening. Het louter
voornemen van de schuldenaar om de te zijnen laste uitgesproken veroordelingen te betwisten, volstaat niet om het recht van kantonnement toe te
passen (Vz. Rb. Kh.Brussel, 24 oktober 1994, J.T., 1995, 218; J.L.M.B.,
1995, 958, noot). Het kantonnement kan enkel ingeroepen worden voor de
bedragen waarvoor een rechtsmiddel werd aangewend.
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36. WETTELIJK VERBOD. - In tegenstelling tot het kantonnement bij bewarend beslag, is het kantonnement bij uitvoerend beslag krachtens de wet in
enkele gevallen uitgesloten. Het is de schuldenaar van een uitkering tot
levensonderhoud verboden toevlucht te nemen ·tot het kantonnement
(art. 1404, eerste lid Ger.W.) (Cass., 23 juni 1988, Arr. Cass., 1987-88,
1408; Pas., 1988, I, 1299). Volgens de Belgische rechtspraak dient het begrip
,uitkering tot levensonderhoud" strikt ge!nterpreteerd te worden teneinde
het recht op kantonnement niet uit te hollen. Volgens deze rechtspraak gaat
het enkel om de vorderingen tot alimentatie in de gebruikelijke betekenis die
het Burgerlijk Wetboek daaraan geeft, en niet b.v. om de opzeggingsvergoeding naar aanleiding van het beeindigen van een arbeidsovereenkomst
(Brussel, 1 oktober 1987, J.T., 1987, 647). De beslagene kan niet aan het
wettelijk kantonnementsverbod ontkomen door het voorwerp van het beslag
te kantonneren (Beslagr. Luik, 31 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 850). Een
ander wettelijk kantonnementsverbod is te vinden in art. 1752bis, § 1, vierde
lid B.W. waarin het recht op kantonnement wordt uitgesloten na een gerechtelijke beslissing waarin de verplichting wordt opgelegd om de huurwaarborg vrij te geven. V olgens sommige rechtspraak wordt het kantonnement impliciet uitgesloten door de Onteigeningswet (Beslagr. Brussel, 18 november 1991, J.T., 1992, 206).
'
Naast de wettelijke uitzonderingen, kan het recht op kantonnement ook
uitgesloten worden door de rechter ten gronde voor het geheel of een
gedeelte van de uitgesproken veroordelingen, indien de vertraging .in de
regeling de schuldeiser blootstelt aan een ernstig nadeel (art. 1406 Ger.W.)
(Arbh. Luik, 17 april1990, J.L.M.B., 1991, 98; Luik, 18 mei 1990, Rev. Reg.
Dr., 1990, 511).
37. GEVOLGEN. - Het kantonnement bij uitvoerend beslag geldt - in
tegenstelling tot het kantonnement bij bewarend beslag - als voorwaardelijke betaling aan de schuldeiser. Die wordt bijgevolg beschermd tegen het
risico van insolvabiliteit van de schuldenaar. Hij dient geen samenloop meer
te vrezen met andere schuldeisers van deze schuldenaar zodat hij de sanctie
van de nietigheid van rechtswege van art. 445 Faill.W. in geval van faillissement kan ontlopen. Deze voorwaardelijke betaling aan de schuldeiser is
tegenwerpelijk aan de andere schuldeisers onder voorbehoud van toepassing
van de art. 446-448 Faill.W. in geval van faillissement. De storting geldt als
betaling wanneer bewezen wordt dat de beslaglegger schuldeiser is van de
beslagene, ook als het door de schuldeiser gelegde beslag nietig is. De
eigendomsoverdracht ten voordele van de schuldeiser geschiedt met terugwerkende kracht tot op de dag van de consignatie, wanneer het eerste vonnis
wordt bevestigd. De schuldeiser kan dan de vrijgave eisen van de gekantonneerde gelden met de intresten die deze gelden inmiddels hebben opgebracht.
38. MODALITEITEN. -Net zoals bij bewarend beslag kan ook het kantonnement bij uitvoerend beslag geschieden met of zonder tussenkomst van de
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beslagrechter (supra m 30). De schuldenaar kan weigeren in te stemmen met
de zekerheidsstelling door een derde die zich borg stelt voor de terugbetaling
van de gelden in geval het vonnis zou worden hervormd. Deze borgstelling
biedt niet dezelfde voordelen als het kantonnement. De solvabiliteit van de
borg kan verminderd zijn op het ogenblik dat geoordeeld wordt over het
verhaal van de schuldenaar en bovendien kan de borg van kwade wil zijn
(Beslagr. Brussel, 21 februari 1990, J.L.M.B., 1991, 104; J.T., 1991, 479).
39. BEDRAG. - De schuldenaar dient een bedrag in bewaring te geven,
toereikend om tot waarborg te strekken voor de schuld in hoofdsom, interest
en kosten. In de rechtspraak bestaat vooral veel verwarring omtrent de vraag
welke intresten precies gekantonneerd moeten worden. Het lijdt geen twijfel
dat het kantonnement in elk geval de intresten dient te omvatten die reeds
vervallen zijn op het ogenblik dat tot kantonnement wordt overgegaan.
Aangezien evenwel het uitvoerend kantonnement, in tegenstelling tot het
bewarend kantonnement, geldt als voorwaardelijke betaling, houden de
intresten op de hoofdsom op te lopen vanaf de dag van de consignatie van
·de gelden door de schuldenaar. Dit heeft voor gevolg dat de som die
gekantonneerd moet worden enkel de reeds vervallen rente dient te omvatten. Na de consignatie kunnen geen intresten meer verschuldigd zijn. Wanneer een uitvoerbaar vonnis waartegen verzet of hoger beroep is ingesteld de
schuldenaar heeft veroordeeld tot betaling van het bedrag van de schuldvordering in hoofdsom, doch de uitspraak over de interest heeft aangehouden,
moet het kantonnement, om te gelden als betaling en de loop der interest te
stuiten, betrekking hebben op de hoofdsom maar niet op de op de dag van het
kantonnement vervallen interest (Cass., 5 september 1996, J.T., 1997, 25).
Zolang het uitvoerend kantonnement geschiedt met strikte naleving van de
wettelijke bepalingen terzake, houden de intresten op te lopen vanaf de dag
van de storting van de gelden. Moeilijker wordt het wanneer het kantonnement niet conform de wettelijke bepalingen geschiedde, m.a.w. in geval van
zogenaamd ,oneigenlijk" of ,rninnelijk" kantonnement. Een oneigenlijk
kantonnement door de schuldenaar werkt niet bevrijdend zolang de schuldeiser niet akkoord ging met deze wijze van kantonneren. In dit geval blijft de
wettelijke interest lastens de schuldenaar verder lopen tot op de dag van de
volledige betaling (Beslagr. Hasselt, 5 januari 1988, A.R.87.B.779, onuitg.;
bevestigd door Antwerpen, 15 mei 1990, A.R. m. 555/88, onuitg.). Indien en
voor zover men aanvaardt dat ook een rninnelijk kantonnement, buiten de
wettelijke voorwaarden maar met toestemrning van de schuldeiser, als
voorwaardelijke betaling kan gelden, houden de intresten op te lopen vanaf
de consignatie.
40. SAMENSTELLING VAN HET BEDRAG.- Het kantonnement kan enkel worden
samengesteld uit gelden. Kantonnement in andere roerende waarden, b.v. door
het deponeren van goud bij de bank, is uitgesloten. Het kantonnement moet
immers beantwoorden aan de oorzaken van het aangevochten vonnis in hoofd-
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som, interest en kosten, terwijl de fluctuatie van de goudkoers deze overeenstemming niet kan waarborgen. Bovendien brengt het deponeren van goud
geen interest op (Beslagr. Luik, 23 mei 1990, J.L.M.B., 1991, 104). Indien het
kantonnement op verzoek van de schuldeiser wordt vervangen door een
borgstelling, zijn de kosten van de borgstelling ten laste van deze schuldeiser
(Bergen, 28 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1350). Het te kantonneren bedrag moet
in een keer volstaan om te beantwoorden aan de Schuld in hoofdsom, interest
en kosten. Het kantonnement kan bijgevolg niet samengesteld worden door
gespreide stortingen, noch kan door de beslagrechter uitstel worden verleend
om het te kantonneren bedrag bijeen te brengen, wat zou neerkomen op een
ongeoorloofde schorsing van een onmiddellijk uitvoerbaar vonnis en bijgevolg
op een overtreding van het verbod van art. 1333, tweede lid Ger.W. en art. 1402
Ger.W. (Luik, 27 september 1990, J.L.M.B., 1991, 81). Het kantonnement kan
wel geschieden door het blokkeren van effecten bij een bank (Antwerpen,
26 maart 1991, R.W, 1991-92, 1066).
c) Rechterlijk verbod

41. VOORWAARDEN.- Het recht op kantonnement kan uitgesloten worden
door de rechter die uitspraak doet over de vordering zelf voor het geheel of
een gedeelte van de uitgesproken veroordelingen, indien de vertraging in de
regeling de schuldeiser blootstelt aan een ernstig nadeel (art. 1406 Ger.W.)
(Arbh. Luik, 17 april1990, J.L.M.B., 1991, 98; Luik, 18 mei 1990, Rev. Reg.
Dr., 1990, 511). Het kantonnementsverbod moet uitdrukkelijk gevraagd
worden door de schuldeiser, die een verzoek daartoe aan de bodemrechter
voorlegt. Alleen de rechter die uitspraak doet over de vordering zelf, kan het
recht op kantonnement geheel of ten dele uitsluiten, niet de beslagrechter of
de voorzitter in kort geding, tenzij voor de veroordelingen die zij zelf zouden
uitspreken. Het komt de beslagrechter dus niet toe het kantonnement te
verbieden, noch het kantonnementsverbod van de bodemrechter ongedaan
te maken (Beslagr. Luik, 31 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 850; supra m. 6).
42. MOTIVERING. - De schuldeiser die de uitsluiting van het kantonnement
vraagt, is verplicht deze eis voldoende te motiveren door aan te tonen dat hij
dringend de beschikking over de gelden nodig heeft. Het kantonnement kan
slechts verboden worden indien de vertraging in de regeling de schuldeiser
blootstelt aan een ernstig nadeel (Luik, 18 mei 1990, J.T., 1990, 675; Brussel,
31 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 994, noot; Brussel, 20 augustus 1992, J.T.,
1993, 578; Arbh. Brussel, 1 december 1992, R.S.R., 1992, 429; Gent,
22 december 1993, P&B, 1994, 41, noot Plovie; Intern. Vervoerr., 1994,
370; Luik, 5 mei 1994, J.L.M.B., 1995, 950). De bewijslast hiervan ligt bij de
schuldeiser (Brussel, 28 oktober 1994, J.L.M.B., 1995, 951). Het kantonnementsverbod is verantwoord op verzoek van een bejaarde die geen middelen
van bestaan heeft (Luik, 30 april 1992, J.L.M.B., 1992, 729), of omdat de
schuldeiser dringend contant geld of de schadevergoeding nodig heeft om
zijn eigen schuldeisers te kunnen vergoeden (Kh.Brussel, 3 mei 1993, T.R. V.,
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1994, 108, noot Van Gerven, D.; Luik, 5 mei 1994, J.L.M.B., 1995, 950;
Brussel, 28 oktober 1994, J.L.M.B., 1995, 951, noot P.H.); wanneer uit de
omstandigheden van de zaak blijkt dat, indien de begunstigden van de bij
voorraad uitvoerbare titel niet kunnen beschikken over een bijkomend bedrag, er een ernstig nadeel is in de zin van art. 1406 Ger.W. (Luik, 20 november 1992, J.L.M.B., 1993, 268). Het recht op kantonnement kan ook worden
uitgesloten wanneer de schuldenaar dit recht enkel wil hanteren om de
uitvoering van zijn niet betwistbare verplichtingen te vertragen (Kh. Brussel,
16 mei 1991, Rev. Not. B., 1992, 257, noot Mathelart, B.,). Wanneer geen
ernstige omstandigheden worden ingeroepen waaruit kan worden afgeleid
dat elke vertraging bij betaling de schuldeiser een zwaar nadeel zou berokkenen, bestaat er geen aanleiding om de schuldenaar het recht op kantonnement te ontzeggen (Arbh. Luik, 17 april 1990, Soc. Kron., 1991, 402). De
mogelijkheid van kantonnement kan evenwel niet volledig worden uitgesloten indien de schuldeiser nalaat aan te tonen dat hij zich in een delicate
financiele situatie bevindt (Rb. Aarlen, 28 april1992, Rev. Reg. Dr., 1992,
420). De beoordelingscriteria inzake een eventuele uitsluiting van het kantonnement zijn niet noodzakelijk dezelfde als deze tot toekenning van een
provisioned bedrag in kort geding (Brussel, 28 oktober 1994, J.L.M.B.,
1995, 951).
Zelfs wanneer de schuldeiser kan aantonen dat hij in een benarde financiele
situatie verkeert, wordt zijn verzoek tot het uitspreken van een kantonnementsverbod niet steeds ingewilligd. Zo werd geoordeeld dat het recht op
kantonnement niet dient te worden ontzegd aan de schuldenaar die staat
tegenover een weinig solvabele schuldeiser die een gerechtelijk akkoord
heeft verkregen en derhalve geen zekerheden te bi'eden heeft (Kh.Gent,
9 april1991, R.W, 1994-95, 1232, noot).
43. HOGER BEROEP.- Het vonnis waarin beslist wordt dater geen reden is tot
kantonnement, is appellabel (Brussel, 19 oktober 1990, J.L.M.B., 1991, 341).
De appelrechter kan de motivering onderzoeken op grand waarvan de eerste
rechter het kantonnement heeft verboden (Arbh. Luik, 17 april 1989,
J.L.M.B., 1991, 98). Hij kan beslissen dat er al dan niet reden is tot
kantonnement, vooraleer zich- over de grand uit te spreken (Brussel, 9
oktober 1990, J.T., 1991, 341; Brussel, 20 augustus 1992, J.T., 1993, 578;
Luik, 30 april1992, J.L.M.B., 1992, 729; Luik, 12 november 1992, J.L.M.B.,
1993, 268; Gent, 25 juni 1993, P&B, 1993, 189). Art. 1402 Ger.W. volgens
hetwelk de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van het eerste
vonnis mag schorsen, verhindert niet dat hij een kantonnementsverbod
ongedaan maakt (Brussel, 31 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 994; Brussel,
20 augustus 1992, J.T., 1993, 578; Gent, 27 april1995, R.W., 1995-96,310,
noot; Beslagr. Brussel, 8 juni 1995, J.L.M.B., 1996, 302). De appelrechter
kan het kantonnementsverbod ongedaan maken en aan de schuldenaar het
recht op kantonnement teruggeven, wanneer niet blijkt dat het verbod is
opgelegd op grand dat een vertraging in de regeling de schuldeiser blootstelt
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aan een ernstig nadeel (Brussel, 31 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 994; Arbb.
Luik, 17 april 1989, J.L.M.B., 1991, 98; Gent, 28 oktober 1994, T. G.R., 1995,
180). De appelrecbter kan bet kantonnementsverbod opbeffen wanneer de
financiele toestand van de scbuldeiser doet uitscbijnen dat de scbuldenaar, in
geval van bervorming van bet eerste vonnis, de gelden die in voorlopige
uitvoering daarvan werden betaald, niet zal kunnen recupereren (Luik, 18 mei
1990, J.T., 1990, 675; J.L.M.B., 1991, 79; Pas., 1990, II, 228; T.B.B.R., 1993,
59, noot Closset-Marcbal, G.; Rev. Reg. Dr., 1990, 511).
Het kantonnement kan ook voor bet eerst in boger beroep worden uitgesloten, b.v. wanneer de appelrecbter alvorens over de grond van de zaak
uitspraak te doen, overeenkomstig art. 1401, eerste lid Ger.W. de voorlopige
tenuitvoerlegging toestaat (Cass., 3 januari 1992, Arr. Cass., 1991-92, 385;
R. W, 1991-92, 1333, noot; Pas., 1992, I, 379; Luik, 30 april1992, J.L.M.B.,
1992, 729; Brussel, 28 oktober 1994, J.L.M.B., 1995, 951, noot P.H.). De
appelrecbter kan bet verbod ook onderwerpen aan de voorwaarde van een
voorafgaande borgstelling door de scbuldeiser of beperken tot een gedeelte
van bet verscbuldigde bedrag. Hij kan eveneens de scbuldenaar verplicbten
te betalen aan een sekwester die ermee belast wordt op geregelde tijdstippen
een bepaald bedrag aan de scbuldeiser te betalen. Zo oordeelde bet Hof van
Beroep te Luik dat tot vrijwaring van de recbten van de appellant kan worden
beslist dat bet bedrag van 750.000 Fr. dat ten voorlopige titel en onder
voorrecbt van de uitvoering bij voorraad verscbuldigd is, zal worden toevertrolJWd mtn een sekwt!ster, die door partijen_moetworden_u_itgekuz_en in
onderlinge overeenstemming, en bij ontstentenis van akkoord, door bet bof
en dat de sekwester maandelijks aan de gerecbtigde de som van 20.000 Fr.
zal moeten betalen (Luik, 12 november 1992, J.L.M.B., 1993, 268).
d) Oneigenlijk of minnelijk kantonnement
44. BEGRIP. - Het wettelijk kantonnement vergt een vaak omslacbtige en
tijdrovende procedure die bovendien omwille van de lage rentevoet van de
Deposito- en Consignatiekas voor partijen niet erg aantrekkelijk is. Er
groeide een beboefte aan een meer informele vorm van kantonnement die
een bogere interest biedt. Aldus ontstond de praktijk dat partijen buiten de
voorschriften van bet Gerecbtelijk W etboek om, overeenkomen om bet
bedrag waartoe de scbuldenaar bij een uitvoerbare beslissing is veroordeeld
op een gemeenscbappelijke rekening op naam van beide partijen te blokkeren. Deze praktijk wordt omschreven als bet ,oneigenlijk" of ,minnelijk"
kantonnement.
45. MINNELIJK KANTONNEMENT EN UITVOEREND BESLAG. -Lange tijd bestond
in recbtsleer en recbtspraak onzekerbeid over de vraag of dit oneigenlijk
kantonnement dezelfde gevolgen kan bebben als een wettelijk kantonnement, meer in bet bijzonder of de scbuldeiser in geval van samenloop ook bij
oneigenlijk kantonnement de gekantonneerde bedragen exclusief voor zicb
kan opeisen. Een groot gedeelte van de recbtspraak en recbtsleer hield
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aanvankelijk vast aan een strikte toepassing van de wettelijke bepalingen.
Het kantonnement, dat niet wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen, zou bijgevolg niet de gevolgen van het wettelijk kantonnement kunnen
hebben. De bedragen die gestort worden op een gemeenschappelijke rekening zonder tussenkomst van de beslagrechter zouden eigendom blijven van
de beslagene-solvens.
Diverse argumenten werden aangehaald ter ondersteuning van deze restrictieve opvatting. Art. 1404, tweede lid Ger.W. vormt een uitzondering op de
algemene regel dat een schuldeiser niet op een aan derden tegenwerpelijke
wijze aan een deel van zijn goederen een bijzondere bestemming kan geven
en het onttrekken aan het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers,
verzekerd door de art. 7 en 8 van de Hypotheekwet. Een minnelijk kantonnement zonder rechterlijke controle kan de belangen van de andere schuldeisers schaden. Het gevolg van deze restrictieve opvatting is dat een oneigenlijk kantonnement op een gemeenschappelijke bankrekening op naam
van twee advocaten, geen voorwaardelijke betaling tot gevolg heeft in de zin
van art. 1404, tweede lid Ger.W., zodat de geblokkeerde gelden onderworpen
worden aan de samenloop met andere schuldeisers (Bergen, 20 juni 1989,
Ann.Dr.Liege, 1990, 65, met noot de Leval, G.; Bergen, 23 mei 1990,
J.L.M.B., 1990, 1103).
Volgens een ander gedeelte van de rechtspraak en de rechtsleer wordt
daarentegen terecht verdedigd dat de consignatie op een gemeenschappelijke
rekening een werkelijke betaling uitmaakt (Gent, 29 april1989, R. W., 198990, 992; Beslagr. Luik, 25 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 106; Dirix, E. en
Broeckx, K., A.P.R., tw. Beslag, 1992, 204, nr. 371). Deze sui generis
overeenkomst is tegenwerpelijk aan andere schuldeisers wanneer zij tussen
partijen geldig tot stand is gekomen. Art. 444 Faill.W. doet geen afbreuk aan
de tegenwerpelijkheid van deze overeenkomst aan de boedel wanneer de
overeenkomst gesloten werd voor de faillietverklaring.
Het Hof van Cassatie heeft inmiddels de geldigheid van het oneigenlijk
kantonnement aanvaard in zijn arrest van 9 november 1990. Het hof wijst
erop dat de feitenrechters op onaantastbare wijze in feite oordelen over de
bedoeling van de partijen bij de consignatie van de gelden. De feitenrechter
kan uit de briefwisseling die tussen de advocaten van partijen werd gevoerd
en uit de omstandigheden van de zaak, afleiden dat de consignatie van de
gelden geschiedde onder de dreiging van een gedwongen tenuitvoerlegging
en dat de partijen de bedoeling hadden de consignatie te doen gelden als een
betaling, zij het dan met blokkering van de fondsen op een rekening tot over
het bodemgeschil definitief werd beslist. Een consignatie van een som geld
dient niet noodzakelijk als een bewaargeving te worden beschouwd, doch
kan onder omstandigheden als voorwaardelijke betaling worden uitgelegd
(Cass., 9 november 1990, Arr. Cass., 1990-91, 288; Pas., 1991, I, 256; R. W,
1991-92, 535, noot Dirix, E.). Het argument dat het minnelijk kantonnement
buiten de controle van de beslagrechter blijft, dient verworpen te worden.
Om betwisting te voorkomen kan wel aan de beslagrechter worden gevraagd
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voor recht te zeggen dat het beslag verhinderd wordt door het storten van
gelden op een gemeenschappelijke rekening bij de bank (Beslagr. Luik,
17 april 1989, T.B.B.R., 1990, 254). Verder is vereist dat de geldsom ook
effectief buiten de macht van de solvens wordt geplaatst. Dit kan geschieden
door het overhandigen van de gelden hetzij aan de schuldeiser zelf, hetzij aan
een overeengekomen derde die over de sommen zal beschikken volgens de
gemaakte afspraken (Broeckx, K., Comm.Ger.Recht, Antwerpen, Kluwer,
1992, Art. 1404 Ger.W., nrs. 36-44). Er is evenrnin sprake van kantonnement
indien de schuldenaar de verschuldigde som stort op een bankrekening op
haar naam en die van haar raadsman (Beslagr. Luik, 9 mei 1994, J.T., 1995,
Ill).
46. Na het cassatie-arrest van 9 november 1990 kan geen twijfel meer
bestaan over de mogelijke tegenwerpelijkheid van een rninnelijk kantonnement. De tegenwerpelijkheid van het rninnelijk kantonnement wordt thans
nagenoeg algemeen aanvaard. De art. 444 e.v. Faill.Wet doen hieraan geen
afbreuk, wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen voor de verdachte
periode en er geen bedrieglijke benadeling is van de schuldeisers (Antwerpen, 26 maart 1991, R. W., 1991-92, 1066; Brussel, 18 december 1991,
J.L.M.B., 1992, 701; Bergen, 5 april 1995, P&B, 1996, 100; Act. Dr.,
1996, 110; Gent 26 april 1996, R.W., 1996-97, 680 met noot Dirix). De
gelijkstelling met het wettelijk kantonnement moet worden aangenomen
wanneer geen-betwisting wordt opgeworpen- door een andere schuldeiser
en er geen aanwijzing van collusie bestaat (Beslagr. Luik, 25 juni 1990,
J.L.M.B., 1991, 106). Niet alle rechtspraak aanvaardt de gelijkstelling van
een rninnelijk met een wettelijk kantonnement. Het Hof van Beroep te
Brussel oordeelde dat de consignatie van gelden op een spaarboekje op
naam van de raadslieden van huurder en verhuurder, niet moet beschouwd
worden als een rninnelijk kantonnement, maar als een zakelijke zekerheid ter
vrijwaring van de schuldvordering van de verhuurder. Deze zakelijke zekerheid is tegenwerpelijk aan de curator van de gefailleerde huurder, wanneer
zij werd gesteld zonder bedrieglijk inzicht. In deze zaak was een huurder
door de vrederechter veroordeeld om het bedrag van de verschuldigde
achterstallen te consigneren op een geblokkeerde rekening in afwachting
van de beslissing over de tegenvordering van de huurder m.b.t. door hem
geleden schade (Brussel, 18 december 1991, J.L.M.B., 1992, 701, noot).
Ondanks het cassatie-arrest van 9 november 1990 weigert somrnige rechtspraak de tegenwerpelijkheid van het rninnelijk kantonnement te erkennen
(Beslagr. Kortrijk, 4 maart 1991, T.G.R., 1991, 63).
47. De werking van een rninnelijk kantonnement blijft gedeterrnineerd door
de strekking van de overeenkomst, niet aileen in de externe verhouding maar
evenzeer in de onderlinge verhouding tussen partijen (bijv. Antwerpen,
2 april 1996, R. W., 1996-97, 679). De afspraken tussen partijen zijn ook
bepalend voor de vraag of de schuldeiser ook nog aanspraak kan maken op
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conventionele intresten, dan wel of hij zich moet tevreden stellen met de
intresten die door de geconsigneerde gelden werden voortgebracht. Deze
vraag komt aan de orde in het arrest van het Hof van Beroep te Gent van
30 mei 1995 (R.W., 1996-97, 678). Na een onderzoek van de afspraken
tussen partijen en van de door hen nadien ingenomen houding, komt het hof
tot het besluit dat in het betrokken geval de partijen met de consignatie geen
voorwaardelijke betaling hebben beoogd. Hieruit wordt dan afgeleid dat de
in het gelijk gestelde schuldeiser verder nog aanspraak kan maken op de
conventionele intresten. Als uitleggingsregel moet veeleer worden vooropgesteld dat de partijen in principe dezelfde gevolgen op het oog hebben als
bij een wettelijk kantonnement. Zoals ook daar het geval is, heeft een
rninnelijk kantonnement dan in de regel tot gevolg dat de solvens bevrijd
is van de na de starting vervallen intresten. De schuldeiser heeft wel het recht
zich te verzetten tegen een rninnelijk kantonnement (Beslagr. Luik, 15 september 1995, Act. Dr., 1996, 314).
MINNELIJK KANTONNEMENT EN BEWAREND BESLAG. Een rninnelijk kantonnement is ook geoorloofd ter voorkorning of bevrijding van een bewarend
beslag. Dit kantonnement geldt niet als voorwaardelijke betaling. De gekantonneerde gelden worden niet onttrokken aan de samenloop met de
overige schuldeisers van de schuldenaar. Om die reden verschaft het verstrekken van een bankgarantie grotere waarborgen (Beslagr. Antwerpen,
12 november 1992, R.W, 1992-93, 1169, noot Van Haegenborg, G.). In
die zin besliste het Hof van beroep te Luik terzake van een rninnelijk
kantonnement naar aanleiding van een bewarend beslag, dat de geconsigneerde gelden het vermogen van de beslagene niet hebben verlaten en
derhalve niet aan de samenloop met zijn overige schuldeisers zijn onttrokken
(Luik, 22 december 1995, J.L.M.B., 1996, 468). In dit geval zal de schuldenaar derhalve nog verder intresten verschuldigd zijn die vervallen zijn sinds
het kantonnement (Gent, 4 januari 1994, P&B, 1994, 77, noot Brijs, S.). De
vraag of het rninnelijk kantonnement exteme werking verdient, zal steeds
afhangen van hetgeen tussen de partijen is overeengekomen. Indien de afspraak tussen de partijen bijvoorbeeld ondubbelzinnig luidt dat de geconsigneerde gelden aan de beslaglegger zullen toekomen wanneer zijn aanspraken door de bodemrechter worden erkend, dan kan het rninnelijk kantonnement ook hier als een voorwaardelijke betaling worden geduid (Dirix,
E., ,Nogmaals over rninnelijk kantonnement", R. W, 1996-97, (680), 681, nr.
3). Ingeval van emstige betwisting tussen partijen, kan dergelijke afspraak niet
worden aangenomen (Luik, 6 februari 1996, J.L.M.B., 1996, 1038).

48.

§ 3. Kantonnement van het voorwerp van het beslag
49. ALGEMEEN. - Ret kantonnement van het voorwerp van het beslag
daarentegen slaat op een bijzondere vorm van bewaargeving, waarbij naar
aanleiding van een bewarend of uitvoerend beslag op gelden of roerende
goederen die in handen zijn van een andere persoon dan de schuldenaar, door
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deze laatste, de schuldeiser die beslag liet leggen of de derde die de goederen
onder zich heeft, aan de beslagrechter gevraagd wordt dat de inbeslaggenomen goederen in bewaring zullen worden gegeven aan een sekwester of
aan de Deposito- en Consignatiekas (art. 1407). Deze vorm van kantonnement stelt geen einde aan de onbeschikbaarheid van bet beslagene. Het geldt
evenmin als een voorwaardelijke betaling, zodat de beslaglegger niet aan de
samenloop met de andere schuldeisers van de beslagene ontkomt. Het
kantonnement van bet voorwerp van bet beslag is er niet op gericht bet
beslagene te bevrijden of bet beslag te verhinderen, doch enkel de in beslag
genomen goederen te verplaatsen, zonder aan bet gelegde beslag zelf te
raken (Beslagr. Charleroi, 18 juni 1996, J.L.M.B., 1996, 1252). Artikel1407
Ger.W. laat enkel bet kantonnement toe van bet voorwerp van bet beslag, nl.
van de vorderingen van de beslagen schuldenaar waarop beslag is gelegd, en
niet van de oorzaken van bet beslag (Beslagr. Luik, 31 januari 1990,
J.L.M.B., 1990, 850). Het kantonnement van bet voorwerp van bet beslag
is geen recht: bet wordt onderworpen aan bet oordeel van de beslagrechter
(Rb. Charleroi, 14 mei 1991, J.L.M.B., 1992, 897). Het is niet omdat bet
kantonnement van de oorzaken van bet beslag verboden is, dat hetzelfde
verbod zou gelden voor bet kantonnement van bet voorwerp van bet beslag
(Beslagr. Charleroi, 18 juni 1996, J.L.M.B., 1996, 1252).
50. MODALITEITEN. -De voorafgaande tussenkomst van de beslagrechter is
vereist, tenzij partijen akkoord gaan. In tegenstelling tot het kantonnement
van de oorzaken van bet beslag, kan dat van bet voorwerp van bet beslag
gevraagd worden door aile betrokken partijen: schuldeiser, schuldenaar of
derde. Indien de vordering tot kantonnement van bet voorwerp van bet beslag
wordt ingesteld door de beslaglegger of de beslagene, kan de derde niet
gedwongen worden de gelden uit handen te geven, dan wanneer de schuld
zeker, vaststaand en opeisbaar is (Beslagr. Luik, 31 januari 1990, J.L.M.B.,
1990, 850). Het verzoek om kantonnement kan uitgaan van de derde bij wie
bet in beslag genomen voorwerp zich bevindt, indien bet in beslag genomen
voorwerp een bijzondere zorg vereist. De kosten van bet kantonnement
worden ten laste gelegd van de schuldenaar tegen wie bet beslag is gelegd
en de beslaglegger die zich ten onrechte hebben verzet tegen de kantonnementsvordering van de derde-beslagene (Beslagr. Charleroi, 18 juni 1996,
J.L.M.B., 1996, 1252, noot).
51. DERDENBESLAG. - Ook in geval van derdenbeslag, kan de derde-beslagene vragen te kantonneren, b.v. omdat de eigen schuld van de derdebeslagene ten aanzien van de schuldeiser, rente draagt (Kh. Brussel, 10 oktober 1990, Cah. Dr. Jud., 1991, 84). Het kantonnement van bet voorwerp van
bet beslag heeft o.a. als doel, wanneer het sommen betreft, bet verschuldigd
zijn van interest te vermijden. De derde-beslagene, aan wie de mogelijkheid
van kantonnement wordt aangeboden, pleegt een fout, wanneer hij deze
mogelijkheid niet gebruikt. Dit geldt b.v. voor een derdenbeslag op loon.
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Het loon geeft immers interest vanaf de datum van de opeisbaarheid (Arbh.
Luik, 24 juni 1992, J.L.M.B., 1992, 1175; Arbrb. Luik, 7 december 1990,
T.S.R., 1991, 149; J.T.T., 1991, 199).

HOOFDSTUK

IV

BESLAGBAARBHEID
AFDELING

1

ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1. Goederen van de debiteur

52. ALGEMEEN. - Een beslag kan in de regel enkel worden gelegd op de
goederen die eigendom zijn van de beslagene. De vraag of de eigendom op
de beslagene-koper is overgegaan hangt af van de strekking van de overeenkomst en van de aard van de goederen (b.v. voor onroerende goederen: art. 1
Hyp.W., infra nr. 218). Aldus kan een schuldeiser van de koper van aandelen,
hierop geen beslag meer leggen wanneer deze overdracht werd ontbonden
(Beslagr. Brussel, 15 juni 1996, T.R. V., 1996, 407). Over de vraag naar het
eigendomsrecht van bunkers aan boord van een zeeschip: H.R., 17 maart
1989, N.J., 1990, nr. 427.
De !nco-terms geven geen uitsluitsel over de vraag op welk ogenblik het
eigendomsrecht op de koper is overgegaan. Aldus kan een schuldeiser van de
FOB-koper die niet in het bezit is gesteld van het cognossement geen beslag
leggen onder de zeevervoerder op de vervoerde goederen. Die bevoegdheid
komt wel toe aan de schuldeiser van de cognossementhouder (Cass.fr.,
12 oktober 1993, Rechtspr. Antw., 1994, 425 dat het bestreden arrest vernietigt: Douai, 25 april 1991, D.M.F., 1991, 645). Door het Franse Hof van
Cassatie werd eveneens beslist dat bij een C & F-koop de schuldeiser van de
koper beslag kan leggen op de goederen wanneer zij aan boord van het schip
werden gebracht en er geen cognossement werd afgeleverd (Cass.fr., 5 oktober 1993, Eur. Vervoerr., 1995,41. Zie over deze problematiek o.m.: Roland,
R., ,Le transfert de la propriete dans les ventes maritimes", Rechtspr. Antw.,
1994, 6-14).
Gaat het om roerende lichamelijke goederen, dan wordt de beslaglegger
beschermd door bewijsregel uit art. 2279 B.W. Hij mag aannemen dat de
goederen die in het bezit zijn van zijn debiteur, deze ook toebehoren. Deze
problematiek komt voornamelijk aan de orde bij de beoordeling van revindicaties (infra nr. 182).
In dezelfde sleutel van de vertrouwensleer mag een schuldeiser zijn verhaalsrechten ook uitoefenen op goederen die slechts in schijn aan een derde
toebehoren. Hij mag een dergelijke simulatie bestrijden en de goederen in
beslag nemen. Aldus besliste het Hof van Cassatie dat het beslag kan worden
gelegd op een bankrekening die slechts in schijn aan een derde toebehoort
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(Cass., 11 mei 1995, R. W., 1995-96, 745, J.T., 1995, 624. Zie voor Nederland: H.R. 9 juni 1995, N.J., 1996, nr. 213. Zie hierover ook: A.P.R., tw.
Beslag, 20, nr. 28; De Leval, Traite, 271, nr. 137). Om dezelfde reden is aan
een schuldeiser die beslag legt op een handelszaak, een gesimuleerde overdracht van de handelszaak niet tegenwerpelijk (Gent, 24 oktober 1995,
A.J.T., 1995-96, 575 met noot De Smedt). Ook kunnen hiermee in verband
gebracht worden de gevallen van doorbraak van de rechtspersoonlijkheid, al
moet ter zake steeds de nodige terughoudendheid aan de dag worden gelegd
(b.v. Beslagr. Namen, 17 december 1993, Rev. Not. B., 1994, 197. Zie ook:
H.R. 4 oktober 1991, N.J., 1992,247 met noot P.V.S.: de loutere verstrengeling van de beide rechtspersonen is onvoldoende). Voor toepassingen biervan bij zgn. ,one ship companies" zie infra nr. 125.

§ 2. Paulianabeslag

53. Schuldeisers kunnen op grond van art. 1167 B.W. anterieure beschikkingshandelingen van hun debiteur bestrijden wanneer die met bedrieglijke
miskenning van hun verhaalsrechten werden gesteld. Beschikt de schuldeiser
reeds over een uitvoerbare titel, dan kan hij meteen tot executie overgaan op
deze goederen en de pauliaanse vordering eerst als tegeneis formuleren in het
raam van het executiegeschil wanneer de derde in verzet komt tegen het
uitvoerend beslag. De beslagrechtel'die kennisneemt vaneen-mvindicatievordering, oordeelt dan als bodemrechter over de toepassingsvoorwaarden
van art. 1167 B.W. ( Gent, 21 juni 1994, R. W., 1994-95, 717: uitvoerend
beslag op door de schuldenaar in een vennootschap ingebrachte goederen.
Zie ook: Gent, 24 oktober 1995, A.J.T., 1995-96, 575 met noot De Smedt).
Beschikt de schuldeiser nog niet over een uitvoerbare titel, dan kan hij op het
betrokken goed alvast bewarend beslag leggen. De mogelijkheid van zo'n
pauliana-beslag wordt in de recente rechtspraak terecht erkend (Antwerpen,
4 januari 1993, R. W., 1993-94, 199 met noot Dirix; Gent, 22 juni 1993, R. W.,
1993-94, 204; Gent, 19 december 1995, T. Not., 1996, 226 met noot Van
Heuverswyn). Een dergelijk beslag strekt dan tot zekerheid van de schuldvordering die de beslaglegger heeft op zijn debiteur. Ret wordt echter gelegd
op een goed dat zich alsnog in het vermogen van een derde bevindt. De
beslaglegger mag immers op grond van art. 1167 B.W. de tegenwerpelijkheid van deze eigendomsoverdracht bestrijden, zodat het goed verder aan
zijn verhaalsrecht wordt blootgesteld. De beslagrechter zal bij het toestaan
van een dergelijk beslag moeten nagaan of ,prima facie" aan de vereisten
van art. 1167 B.W. is voldaan. Wordt de pauliaanse vordering uiteindelijk
door de bodemrechter ingewilligd en beschikt de schuldeiser inmiddels over
een uitvoerbare titel op zijn debiteur, dan kan het bewarend beslag worden
omgezet in een uitvoerend beslag.
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§ 3. Onverdeeldheid

54. ALGEMEEN. - Indien de goederen aan meerdere personen in onverdeeldheid toebehoren, dan heeft dit niet tot gevolg dat de debiteur zijn aandeel aan
het verhaalsrecht van zijn schuldeisers kan onttrekken. De schuldeiser put uit
de artikelen 7 en 8 Hyp.W. een eigen recht om de verdeling te vorderen
binnen de beperkingen van art. 815 B.W.

Aldus is een bewarend beslag mogelijk op het onverdeelde aandeel van de
debiteur (b.v. Luik, 25 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 261: beslag op goederen
waarvan de schuldenaar voor een zesde naakte eigenaar is). Ook een uitvoerend beslag kan worden gelegd, zij het dat dit geen voortgang kan vinden
tot na de verdeling of veiling (cfr. art. 1561 Ger.W.) (Gent, 26 maart 1996,
T.Not., 1996, 584. Vgl.: Rb. Luik, 29 november 1993, J.L.M.B., 1994, 1186,
R.G.E.N., 1995, nr. 24.482). Is de beslagleggende schuldeiser de enige
andere mede-eigenaar, dan is een verdeling overbodig en kan de schuldeiser
de uitwinning vervolgen en zich doen betalen uit verkoopopbrengst ten
belope van het aandeel van de beslagene (Gent (14e kamer), 4 juni 1991,
A.R. 42.082, onuitgeg.).
Evenzo kan beslag worden gelegd op een schuldvordering die aan meerdere
gerechtigden toebehoort. W anneer aldus beslag wordt gelegd op een gezamenlijke bankrekening door een schuldeiser van een der rekeninghouders,
dan treft dit beslag het gehele saldo op dat ogenblik. De bank zal derhalve al
de tegoeden blokkeren (Brussel, 3 april 1996, R. W., 1996-97, 227 met noot
Dirix). Algemeen wordt aangenomen dat een verdeling hier niet nodig is.
W ordt de deelgerechtigdheid van de andere rekeninghouders vastgesteld,
dan treft het beslag enkel de bedragen die aan de beslagene toekomen (zie
A.P.R., tw. Beslag, 57, nr. 86 en 337-338, nr. 657; R.P.D.B., tw. ,La saisiearret bancaire"' nr. 55).
55. TONTINE. - Ben tontine-overeenkomst brengt geen onverdeeldheid tot
stand: iedere partij wordt geacht exclusief eigenaar te zijn onder de ontbindende voorwaarde van zijn vooroverlijden en onder opschortende voorwaarde van zijn overleven (Zie hierover o.m.: Bouckaert, F., ,Tontine",
T. Not., 1982, 241 e.v.; Id., ,Un procede juridique oublie: la tontine", Rev.
Not. B., 1983, 570 e.v.; Rasson, G., ,Tontine", Rev. Not. B., 1990, 286 e.v.;
Michiels, D., ,Bedingen van tontine en aanwas", R. W, 1995-96, 969 e.v.).
Gelet op de retroactieve werking van de vervulde voorwaarde, bestaat er op
geen enkel ogenblik een toestand van mede-eigendom, derwijze dat de deelgenoten niet de verdeling kunnen vorderen. Aan deze analyse wordt veelal
ook een externe werking verleend in dier voege dat ook schuldeisers zich
hierbij hebben neer te leggen. De voorkeur verdient echter de opvatting die
aan de tontine-overeenkomst enkel een interne werking toekent en haar niet
tegenwerpelijk acht aan derde-schuldeisers (Michiels, D., o.c., R. W, 199596, 974, nr. 18; Rep. Not., ,La saisie immobiliere" (uitgave 1995), nr. 65 en
de verwijzingen aldaar). Dezen zullen de beide partijen onverminderd als
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mede-eigenaar kunnen beschouwen en op grond van art. 1561 Ger.W. de
verdeling kunnen vorderen.
§ 4. Echtgenoten

56. WETTELIJK STELSEL. - Gaat het om een gemeenschappelijke schuld, dan
kan de schuldeiser in principe verhaal zoeken op de goederen van de echtgenoot-schuldenaar, de eigen goederen van de echtgenoot-niet-schuldenaar
en het gemeenschappelijk vermogen (b.v. met betrekking tot belastingschulden: Luik, 10 september 1992, Bull. Bel., 1994, 1996; Luik, 27 mei 1993,
Bull. Bel., 1995, 1482; Beshtgr. Namen, 30 juni 1989, Bull. Bel., 1995, 1467;
Beslagr. Charleroi, 20 november 1990, Bull. Bel., 1994, 2711; Beslagr.
Namen, 30 september 1994, Bull. Bel., 1996, 56). De drie vermogens gelden
voor de schuldeiser als een en hetzelfde onderpand. Er is derhalve geen
rechtsrnisbruik wanneer hij eerst verhaal zoekt op de eigen goederen van de
andere echtgenoot (Brussel, 27 juni 1991 dat Beslagr. Nijvel, 3 mei 1989
bevestigt, Bull. Bel., 1996, 29; Rb. Kortrijk, 16 september 1991, Bull. Bel.,
1996, 451). Voor deze uitwinning volstaat het dat de schuldeiser beschikt
over een uitvoerbare titel ten laste van de echtgenoot-schuldenaar. Om tot
uitwinning te kunnen overgaan op het gemeenschappelijk vermogen c.q. op
de eigen goederen van de echtgenoot-niet-schuldenaar, behoeft de schuldeiser enkel te beschikken over een uitvoerbare titel ten laste van zijn debiteur.
Het is_ derhalve 11i~ nood:z;akelijk om tevens _ee_n \Jitvgerbm:etitelte v:erkri}
gen ten laste van de andere echtgenoot (Gent, 27 november 1990, T. Not.,
1991, 190; Gent, 17 juni 1995, T. Not., 1995, 557 met noot Bouckaert), noch
client in de titel het gemeenschappelijk karakter van de schuld te zijn vastgesteld.
De tenuitvoerlegging client dan te worden vervolgd ten laste van de echtgenoot wiens (eigen) goederen worden uitgewonnen. Concreet betekent dit dat
bij uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed het voorafgaand bevel
client te worden betekend aan de echtgenoot-eigenaar van de betrokken
goederen. Het bevel dat enkel werd betekend aan de echtgenoot-debiteur
en niet aan de andere echtgenoot op wiens eigen onroerend goed beslag werd
gelegd, is nietig (art. 1564 en 1622 Ger.W.) (Bergen, 1 juni 1995, Act. dr.,
1996, 342: een kennisgeving kan in dit verband niet worden gelijkgesteld
met een betekening; evenrnin kan toepassing worden gemaakt van de art. 860
tot 867 Ger.W.). De andere echtgenoot kan tegen elke fase van de uitvoering
in verzet komen (zie hierover ook: Ledoux, J.L., ,Saisie immobiliere de
biens appartenant a uncouple", Rev. Not. B., 1994, 110-117).
Geschiedt de uitwinning op het gemeenschappelijk vermogen, dan wordt
aangenomen dat de vervolging kan gebeuren ten laste van een der echtgenoten. De meerderheidsopvatting lijkt thans in die zin gevestigd dat het
volstaat dat de andere echtgenoot op de hoogte wordt gebracht van het
uitvoerend beslag.
De eigen goederen van de niet-gehouden echtgenoot kunnen aan dit ver-
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haalsrecht worden onttrokken wanneer het gaat om ,onvolkomen" gemeenschappelijke schulden bedoeld in art. 1414 tweede lid B.W. Aldus kan voor
beroepsschulden enkel beslag gelegd worden op eigen goederen van de
echtgenoot-schuldenaar en op het gemeenschappelijk vermogen (Bijvoorbeeld: Luik, 23 mei 1989, R.G.E.N., 1994, nr. 24.304; Brussel, 19 december
1989, R.G.E.N., 1991, nr. 24.009; Luik, 29 maart 1990, T.B.B.R., 1993, 321;
Gent, 17 juni 1995, T. Not., 1995,557 met noot Bouckaert; Beslagr. Namen,
30 september 1994, Bull. Bel., 1996, 56). Derhalve kan hiervoor ook beslag
worden gelegd op de inkomsten van de echtgenoot-niet-schuldenaar (bijvoorbeeld door middel van een loonbeslag) (Gent, 27 november 1990,
T. Not., 1991, 190). Verder wordt de schuldeiser hierbij beschermd door
het vermoeden van gemeenschap (art. 1405,4° B.W. Bijvoorbeeld: Beslagr.
Leuven, 25 oktober 1988, T.B.B.R., 1990, 127: de schuldeiser kan beslag
leggen op alle bankrekeningen op naam van man en vrouw).
De niet-gehouden echtgenoot kan tegen deze uitwinning in verzet komen. De
echtgenoot kan doen gelden dat de schuld een persoonlijke schuld is van de
andere echtgenoot, derwijze dat de eigen goederen c.q. ook de gemeenschappelijke goederen aan het verhaalsrecht moeten worden onttrokken. De betwisting die hieromtrent rijst moet beschouwd worden als een executiegeschil waarvoor de beslagrechter bevoegd is (Gent, 27 november 1990, T. Not.,
1991, 190; Beslagr. Charleroi, 20 november 1990, Bull. Bel., 1994, 2711).
De vraag die voorligt is niet te weten of de verzetdoende echtgenoot
schuldenaar is, maar wel of op zijn goederen beslag kan worden gelegd.
Door die vraag te beantwoorden, raakt de beslagrechter niet aan de inhoud
van de uitvoerbare titel, maar spreekt hij zich enkel uit over de omvang van
het verhaalsrecht van de executiegerechtigde zoals dit door de wet wordt
bepaald (zie nader: Dirix, E., ,Executierechten en huwelijksvermogensrecht" in Twintig jaar na de wet van 14 juli 1976, Leuven, 1996).
57. Eigen schulden kunnen, in principe, slechts verhaald worden op de eigen
goederen van de echtgenoot-debiteur en op diens inkomsten (ook al vallen
die in de gemeenschap). De schuld tot betaling van alimentatie aan een exechtgenote is zo'n eigen schuld. Hiervoor kan derhalve geen beslag worden
gelegd op een appartement dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijk
vermogen tussen de debiteur en zijn tweede echtgenote (Cass., 27 mei 1991,
R. W., 1991-92, 307, T. Not., 1992, 178). De huwelijksgemeenschap is geen
onverdee1dheid in de zin van art. 1561 Ger.W. Een schu1deiser kan derhalve
niet de verdeling vorderen van de huwgemeenschap (Rb. Brugge, 28 december 1993, T.V.B.R., 1994,91. zie ook: Gent, 17 juni 1995, gecit.; Rb. Luik,
21 januari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 358; Beslagr. Antwerpen,
29 januari 1990, T. Not., 1993, 235 met bespreking Verbeke).
58. SCHEIDING VAN GOEDEREN.- Is de schuldenaar gehuwd onder een stelsel
van scheiding van goederen, dan wijkt het verhaalsrecht van zijn schuldeiser
nagenoeg niet af van het gemeen recht (b.v. Gent, 26 maart 1996, T. Not.,
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1996, 584). Iedere echtgenoot staat in met de eigen goederen. Aan de
scheiding van goederen beantwoordt ook de scheiding van schulden. Een
gezamenlijke gehoudenheid van de echtgenoten kan bijvoorbeeld wel voortv1oeien uit de regels van het primair huwe1ijksgoederenrecht (art. 222 B.W.).
In dat geva1 kan beslag worden gelegd op de goederen van de andere
echtgenoot ook al beschikt de schuldeiser jegens hem niet over een uitvoerbare tite1 (Beslagr. Luik, 17 juni 1996, J.L.M.B., 1996, 1250).
§ 5. Concubinaatsverhoudingen

59. De rege1s uit het huwelijksvermogensrecht zijn niet vatbaar voor ana1ogische toepassing op concubinaatsverhoudingen (b.v.: Rb. Brusse1, 10 december 1993, R.G.E.N., 1994, 227, nr. 24.363). Schulden zijn in beginse1
persoonlijk en kunnen enkel verhaald worden op de goederen van de
debiteur. W anneer de partners een conventionele onverdeeldheid hebben
tot stand gebracht, dan vindt art. 815 B.W. toepassing (Zie o.m.: Dirix, E.,
,Vermogensrechte1ijke aspecten van het concubinaat", in Concubinaat,
Leuven, 1992, 207-226 en de verwijzingen aldaar, infra nr. 172).
§ 6. Samenloop

60. Nafaillissement is geen bewarend of uitvoerend beslag meer mogelijk.
De ge1egde beslagen verliezen in beginsel hun uitwerking op de dag van de
faillietverldaring (Brusse1, 25 januari 1990, T.B.-Ho, 1990, 888; J.L.Mo-B.,
1990, 844. Zie hierover ook: Dirix, E., ,Bes1ag en faillissement", in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Brusse1, 1994, 103-118). Buiten
dit collectief beslag blijven de zgn. ,separatisten'. Aldus kan de eerst
ingeschreven hypothecaire schuldeiser verder zijn verhaalsrechten op het
gehypothekeerde goed uitoefenen niettegenstaande het faillissement. Dit
recht komt de hypothecaire schuldeiser toe ook al is hij in de uitwinningsprocedure in de plaats getreden van een beslag1eggende chirografaire schuldeiser (Kh. Brusse1, 18 januari 1996, T. Not., 1996, 201-207, J.L.M.B., 1996,
490, J.T., 1996, 415).
Vo1gens de rechtbank van Dendermonde begaat de notaris die bij een
uitvoerend beslag de voorkeur geeft aan de curator in plaats van aan de eerst
ingeschreven hypothecaire schuldeiser geen beroepsfout, nu dit punt omstreden was in rechtspraak en rechtsleer (Rb. Dendermonde, 23 mei 1990,
T. Not., 1990, 268).
De samenloop ten gevolge van een vereffening van de vennootschap belet
enke1 de individuele daden van tenuitvoerlegging van chirografaire schuldeisers (en deze met een algemeen voorrecht) wanneer daardoor afbreuk zou
kunnen worden gedaan aan de rechten van de andere schuldeisers (Cass.,
23 januari 1992, R. W., 1992~93, 1085 met noot Van Haegenborgh. Zie
voorheen: Cass., 24 maart 1977, R.W., 1977-78, 385 met noot Simont,
R.C.J.B., 1977, 628 met noot Gerard). Dit za1 bijvoorbeeld het geva1 zijn
wanneer het actief ontoereikend blijkt te zijn om alle schuldeisers te voldoen
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(Bergen, 21 november 1990, R.P.S., 1991, 137 met noot t'Kint; Beslagr.
Luik, 20 december 1989, J.L.M.B., 1991, 87; Beslagr. Luik, 21 april 1994,
Pas., 1993, III, 19, Rev. Reg. Dr., 1994, 354).
Een akkoord met boedelafstand doet eveneens een samenloop ontstaan
waardoor de individuele executierechten worden beperkt (Luik, 1 maart
1994, J.L.M.B., 1994, 693).
De beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap doet een situatie van
sarnenloop ontstaan. De voorrang moet gegeven worden aan het collectief
vereffeningsbewind, derwijze dat individuele tenuitvoerleggingen moeten
worden opgeschort (Gent, 29 maart 1994, R. W., 1995-96, 62 met noot. Zie
ook: Dirix & De Corte, Zekerheidsrechten, 1996, 50, nr. 77).
Ook de onbeheerde nalatenschap doet een situatie van sarnenloop ontstaan.
Deze samenloop ontstaat door de beschikking bedoeld in art. 1228 B.W. tot
aanwijzing van de curator. De uitvoerende beslagen die werden afgewikkeld
voor dat tijdstip kunnen niet meer worden aangetast, derwijze dat de schuldeisers de bedragen die zij naar aanleiding van die beslagen hebben ontvangen, mogen behouden (Cass., 2 juni 1994, Pas., 1994, I, 544 met conclusie
advocaat-generaal Liekendael, Arr. Cass., 1994, 567, T. Not., 1995,283 met
noot Bouckaert, R.W, 1994-95, 782, J.T., 1995, 48). Dit is ook het geval
wanneer het beslag werd gelegd na het overlijden. Voor de individuele
excecutierechten van de hypothecaire, pandhoudende en bijzonder bevoorrechte schuldeisers wordt terecht aansluiting gezocht bij wat geldt bij faillissement (Bouckaert, o.c., T. Not., 1995, 286). Deze sarnenloop verhindert in
beginsel ook schuldvergelijking (Brussel, 3 november 1994, J.T., 1995, 215).
AFDELING 2
BESLAGBARE GOEDEREN

§ 1. Principe

61. ALGEMEEN. - Het vermogen is het geheel van goederen en rechten in
geld waardeerbaar die aan een rechtssubject toebehoren. Dit vermogen dient
als onderpand voor de schuldeisers (art. 7 en 8 Hyp.W.).
In beginsel treft het verhaalsrecht van de schuldeiser aile activa van de
debiteur. Aldus kan beslag worden gelegd op een cognossement (Beslagr.
Antwerpen, 8 mei 1996, Eur. Vervoerr. 1996, 542). De omstandigheid dater
voor het beslag op een bepaalde soort van goederen geen geeigende wetsbepaling bestaat, volstaat niet om dit goed aan het verhaalsrecht te onttrekken.
Aldus kan een beslag worden gelegd op een merk (Gent, 16 maart 1993,
R. W., 1994-95, 1378) en op andere intellectuele eigendomsrechten (infra
nr. 131). Evenzo kan beslag gelegd worden op een ,Anwartschaftsrecht"
naar Duits recht (Amsterdam, 9 juli 1992, N.J., 1994, 294). Ook kan beslag
worden gelegd op zgn. ruileenhedenrekening (genoemd ,barteringrekening'), zijnde een rekening-courant-systeem waarbij tussen de deelnemers
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aan het systeem wordt betaald door middel van deze ruileenheden i.p.v. met
geld, terwijl deze niet kunnen omgewisseld worden in geld. Op het saldo van
zo'n rekening is beslag mogelijk (H.R., 5 november 1993, N.J.B., 1993
(bijlage), 531).
Een beslag is ook mogelijk op de handelswaarde van voetbalspelers (Beslagr.
Hasselt, 27 april 1990, R. W., 1990-91, 758; Beslagr. Hasselt, 14 november
1995, T.B.B.R., 1996, 249). Een dergelijk beslag druist niet in tegen de
menselijke waardigheid. W anneer men de hedendaagse topsport voor ogen
houdt, dan klinkt dit verwijt trouwens vals. Het beslag treft overigens niet de
fysieke personen, maar wel de patrimoniale waarde van de met de spelers
gesloten overeenkomsten. Deze overeenkomsten vertegenwoordigen onrniskenbaar een activa-bestanddeel van het vermogen van de club. Een beslag
levert evenrnin beperkingen op aan de vrije overdracht der spelers. De
beslagen club is enkel gehouden de transfertsommen af te dragen aan de
beslaglegger (bij bewarend beslag: te bewaren als sekwester voor de schuldeiser). Zijn de schuldenaren van deze sommen bekend, dan kan uiteraard een
beslag onder derden worden gelegd.
62. ONBESLAGBAARHEID. - De onbeslagbaarheid van een bepaald goed kan
slechts voortvloeien hetzij uit de wet, hetzij uit zijn aard of omdat het
uitsluitend aan de persoon van de beslagene verbonden is (cfr. Cass.,
27 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, nr. 307, R. W., 1983-84, 1637, Pas.,
1983, I,622). ])atQ.~ gQe~eren _aan e~n bepaalci doel zijn v~rboiulen,Jaat _Qu_s
niet toe hen aan het verhaalsrecht van de schuldeisers te onttrekken. Benevens in de art. 1408 e.v. Ger.W. zijn ook nog in bijzondere wetten gevallen
van onbeslagbaarheid aan te wijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de
inkomsten uit penitentiaire arbeid ingevolge art. 67 K.B. 21 mei 1965
houdende Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen. Deze onbeslagbaarheid is niet strijdig met de art. 6 en 6bis G.W. (Rb. Leuven, 26 januari
1993, T.B.B.R., 1994, 162, R.W, 1993-94,56 met noot Van Laethem).
Een maaltijdcheque dient beschouwd te worden als een voordeel in natura en
is gelet op zijn aard (persoonlijk karakter, beperkte aanwendbaarheid) niet
vatbaar voor beslag (Beslagr. Antwerpen, 7 november 1991, R. W., 1991-92,
683).
Ook is het mogelijk dat de partijen zich langs contractuele weg het recht
ontzeggen om voor een bepaalde schuldvordering of om op bepaalde activa
geen beslag te leggen. Aldus kan de opdrachtgever van een documentair
krediet geen beslag leggen op de schuldvordering van de begunstigde op de
bank (Cass., 23 juni 1994, R.W., 1994-95, 564, met noot Dirix).
63. UITOEFENING VAN RETENTIERECHT. - Volgens het hof te Brussel moet de
uitoefening van een retentierecht worden uitgesloten op goederen waarop
geen beslag mogelijk is (Brussel, 1 december 1988, J.T., 1989,76, Rev. Reg.
dr., 1991, 167). Volgens een meer genuanceerde benadering dient mede gelet
te worden op de ratio legis, derwijze dat het retentierecht enkel moet worden

1434

I.

uitgesloten wanneer het de bedoeling van de wetgever is het bezit van de
debiteur te waarborgen (A.P.R., tw. Beslag, 70, nr. 112. Zie hierover ook:
Georges, F., ,Observations sur le droit de retention", Act. dr., 1996, 159172).
§ 2. Niet-beslagbare roerende goederen

64. ALGEMEEN. - De niet voor beslag vatbare roerende goederen worden
opgesomd in art. 1408 Ger.W. Deze bepaling werd gewijzigd door de wet
van 14 januari 1993. Hierin werd een evenwichtige oplossing gevonden
waardoor het executierecht niet geheel wordt uitgehold (zie hierover o.m.:
Broeckx, K., ,Het beslag op roerende goederen" in Het nieuwe beslagrecht,
Nat. Kamer der Gerechtsdeurwaarders, Brussel, 1993, 47 e.v.; Dirix, E.,
,Wijzigingen aan het beslagrecht", R.W, 1992-93, 890-893; Fevery, D.,
,Onbeslagbaarheid van roerende goederen", P & B, 1993-7, 169-177; Van
Haegenborgh, G., ,Het nieuwe beslagrecht", Waarvan akte, 1993, 96-101).
De opsomming van de goederen die geacht moeten worden strikt noodzakelijk te zijn om aan de beslagene en zijn gezin een menswaardig bestaan
te verzekeren, werd gevoelig uitgebreid.
Luxegoederen of goederen van een buitensporige waarde blijven ook verder
uitgesloten. Verder blijft een beperkende interpretatie geboden (anders:
Beslagr. Brussel, 23 juli 1992, Rev. Rig. Dr., 1993, 60).
W at de werking in de tijd betreft, moet gelet worden op de wet die geldt ten
tijde van het beslag ( vgl. Luik, 14 december 1995, J.L.M.B., 1996, 466 dat
evenwel beslist dat op geldige wijze volgens het oude art. 1408 Ger.W.
gelegde beslag slechts kan worden vervolgd op de goederen die beantwoorden aan het nieuwe art. 1408 Ger.W.)
Het faillissementsbeslag heeft evenwel een absolute en algemene draagwijdte en treft zelfs de goederen, die krachtens art. 1408 Ger.W. niet voor beslag
vatbaar zijn (Antwerpen, 24 januari 1995, R. W., 1995-96, 780).
De beslagimmuniteit geldt niet voor goederen die zich op een andere plaats
bevinden dan waar de beslagene gewoonlijk woont of werkt (art. 1408, § 2).
Aldus kunnen bijvoorbeeld meubelen die zich bevinden bij een derde, in een
opslagplaats e.d. onverkort in beslag worden genomen. Uitgangspunt is de
gedachte dat deze goederen door de beslagene zelf niet voor het huishouden
werden bestemd en dus geen bescherrning verdienen. De uitzondering van
art. 1408 § 2 geldt echter niet wanneer de goederen verplaatst werden buiten
de wil van de beslagene. Aldus geldt deze regel niet wanneer het beslag werd
gelegd in de verkoopzaal waar de goederen zich bevinden ingevolge een
eerder beslag (Beslagr. Leuven, 21 februari 1995, R. W., 1995-96, 575). Men
kan eraan toevoegen: wanneer de verplaatsing van de goederen past in een
normaal gebruik van deze goederen (b.v. bij een hersteller).
65. HUISHOUDELIJKE GOEDEREN. - Artikel 1408, § 1, 1° nieuwe stijl omvat
thans diverse meubelen en huishoudtoestellen. Deze opsomming is vrij
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gedetailleerd zodat mag verwacht worden dat de interpretatieproblemen die
vroeger vaak aan de orde waren, thans achterwege zullen blijven. Met het
oog op de naleving van deze bepaling verdient het aanbeveling dat de
gerechtsdeurwaarder niet alleen omschrijft welke goederen hij in beslag
neemt, maar dat hij tevens vermeldt welke goederen ter beschikking blijven
van de beslagene. De wet legt evenwel - anders dan het oorspronkelijk
antwerp- niet een dergelijke verplichting op (Luik, 14 december 1995,
J.L.M.B., 1996, 466).
Onder deze opsomming vallen o.m.: wasmachine en strijkijzer, de verwarmingstoestellen, een toestel om warme maaltijden te bereiden, een toestel om
voedingsmiddelen te bewaren (b.v. een ijskast), een verlichtingstoestel per
bewoonde kamer, een kast om schoenen in op te bergen (Beslagr. Charleroi,
17 juni 1996, J.L.M.B., 1996, 1264), voorwerpen en produkten voor lichaamsverzorging en onderhoud van de waning (b.v. een stofzuiger). Dit
is echter niet het geval voor allerhande elektronische huishoudtoestellen
(Beslagr. Charleroi, 17 juni 1996, J.L.M.B., 1996, 1264). Verder zijn niet
vatbaar voor beslag: de voorwerpen bestemd voor de kinderen (b.v. speelgoed, maar ook: een muziekinstrument: Par!. St., Kamer, 1990-91, nr. 1146/
6, 23). Aldus bijvoorbeeld: een televisietoestel, maar niet: een videorecorder
(Beslagr. Charleroi, 17 juni 1996, J.L.M.B., 1996, 1264); gereedschap nodig
voor het onderhoud van de tuin (niet: een dure grasmaaier of een tractor:
Parl.St., Kamer, 1990-91, nr. 1146/6, 24. Wel bijvoorbeeld een grasmaaier
van een courant type, aangezien zo'n toestel noodzakelijk is voor het andere
houd van een tuin: Beslagr. Charleroi, 17 juni 1996, J.L.M.B., 1996, 1264).
66. BEROEPSGOEDEREN. - De onbeslagbaarheid van de beroepsgoederen
werd in de nieuwe bepaling uitgebreid. Beneden de drempel van
100.000 fr. zijn deze goederen niet vatbaar voor beslag. Zij kunnen wel
nog onbeperkt in beslag worden genomen ,voor de betaling van de goederen". Het moet gaan om goederen die volstrekt noodzakelijk zijn voor de
beroepsuitoefening (b.v. Beslagr. Charleroi, 17 juni 1996, J.L.M.B., 1996,
1264: een telefonisch antwoordapparaat voor een zelfstandige verpleegster).
Goederen die hiervoor enkel maar nuttig zijn, genieten geen bescherming
(Beslagr. Bergen, 10 februari 1995, Act. dr., 1996, 202; dit is het geval voor
de auto van een kinesitherapeut). De begroting van de waarde van die
goederen gebeurt aan de hand van de realisatiewaarde en niet van de
aankoopprijs of de vervangingswaarde (Beslagr. Luik, 28 juni 1993,
J.L.M.B., 1993, 1280). De waarde wordt bepaald naar het tijdstip van het
beslag.
Tenslotte weze herhaald dat deze bepaling enkel strekt tot de bescherming
van fysieke personen, zonder dat zij kan worden uitgebreid tot rechtspersonen (Beslagr. Antwerpen, 20 november 1990, A.R. 46.550, onuitgeg.; Beslagr. Namen, 8 oktober 1993, Bull. Bel., 1996, 38; Beslagr. Luik, 20 november 1995, Act. dr., 1996, 229).
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67. PROCEDURE.- In het nieuwe artikel1408 § 3 Ger.W. werd een snelle en
vereenvoudigde procedure ingebouwd voor het beslechten van de geschillen
die naar aanleiding van de toepassing van deze bepalingen kunnen rijzen. De
beslagene moet op straffe van verval zijn grieven aan de gerechtsdeurwaarder meedelen, hetzij op het ogenblik van de beslaglegging, hetzij binnen vijf
dagen na de betekening van de eerste ak:te van beslag. Deze grieven kunnen
ook kenbaar gemaak:t worden aan de gerechtsdeurwaarder belast met de
aanzegging van het beslag (Beslagr. Leuven, 21 februari 1995, onuitgeg.).
Betreft het een beslag onder derden, dan dienen de grieven te worden
geformuleerd bij de aanzegging van het beslag of binnen de vijf daaropvolgende dagen (Beslagr. Verviers, 31 maart 1995, Act. dr., 1996, 293).
Deze opmerkingen worden door de gerechtsdeurwaarder vermeld op het
proces-verbaal van beslaglegging. Was dit niet mogelijk ten tijde van het
beslag, dan kan de beslagene- zij het binnen de termijn van vijf dagenook nog op een andere wijze zijn opmerkingen aan de gerechtsdeurwaarder
kenbaar mak:en (b.v. mondeling of bij gewone brief of fax: Beslagr. Luik,
28 juni 1993, J.L.M.B., 1993, 1280; Beslagr. Verviers, 31 maart 1995, Act.
dr., 1996, 293). In dat geval verdient het de voorkeur dat de gerechtsdeurwaarder hiervan een afzonderlijk proces-verbaal opmaak:t (zie ook: Beslagr.
Verviers, 31 maart 1995, gecit.). Na het verstrijken van deze vervaltermijn is
de vordering van de beslagene niet toelaatbaar (Beslagr. Hasselt, 23 november 1993, Bull. Bel., 1996, 880; Beslagr. Charleroi, 27 april 1995, Act. dr.,
1996, 209).
De opmerkingen moeten betrekking hebben op de beslagbaarheid van de
goederen. Andere grieven die de beslagene zou kunnen doen gelden, zijn niet
relevant en kunnen de schorsing van de tenuitvoerlegging niet tot gevolg
hebben (Gent, 8 maart 1994, R. W., 1994-95, 1092; Beslagr. Charleroi, 17 juni
1996, J.L.M.B., 1996, 1264). Aldus kan de beslagrechter langs deze weg niet
kennisnemen van grieven betreffende de uitvoerbare titel (Beslagr. Antwerpen, 30 augustus 1993, J.L.M.B., 1994, 1284 met noot De Leval, De Gerechtsd., 1994, 109). De procedure staat enkel open voor de beslagene. Een
revindicatievordering door een derde kan bijvoorbeeld niet langs deze weg
voor de rechter worden gebracht. Overigens kan de beslagene evenmin voor
deze derden optreden en grieven doen gelden omtrent het eigendomsrecht
van de in beslag genomen goederen (Beslagr. Hasselt, 10 januari 1995,
T.B.B.R., 1995, 342; Beslagr. Bergen, 10 februari 1995, Act. dr., 1996,
202; Beslagr. 13 juli 1995, Bull. Bel., 1996, 232; Beslagr. Luik, 20 maart
1996, J.L.M.B., 1996, 1263).
De bewijslast over de niet-naleving van art. 1408 Ger.W. rust geheel op de
beslagene. Van de gerechtsdeurwaarder moet worden vermoed dat hij zijn
ambt heeft uitgeoefend volgens de wettelijke bepalingen (Beslagr. Bergen,
10 februari 1995, Act. dr., 1996, 202). Indien er opmerkingen over de
beslagbaarheid worden geformuleerd, dan moet vervolgens binnen een
termijn van vijftien dagen een afschrift van het proces-verbaal van beslaglegging worden neergelegd ter griffie van de beslagrechter. Dit gebeurt hetzij
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door de gerecbtsdeurwaarder, betzij door de meest gerede partij. Ongeacht de
gebrekkige formulering moet art. 1408 § 3, eerste lid Ger.W. zo worden
uitgelegd dat de termijn van 15 dagen enkel betrekking heeft op de neerlegging van het proces-verbaal, niet op de vaststelling der terechtzitting (Beslagr. Verviers, 31 maart 1995, Act. dr., 1996, 293). Aan de rechtsingang zijn
geen andere formaliteiten verbonden. Of er rolrecht dient te worden betaald,
is omstreden (ontkennend: Beslagr. Verviers, 31 maart 1995, Act. dr., 1996,
293. Anders: De Leval, a. c., J.L.M.B., 1993, 1286). De voorkeur verdient de
opvatting dat het rolrecbt wel verscbuldigd is, met dien verstande dat de
procedure geen voortgang kan vinden zolang dit niet wordt betaald en de
tenuitvoerlegging kan worden verdergezet. De recbtsplegingsvergoeding is
verschuldigd door de in bet ongelijk gestelde partij (Beslagr. Verviers,
31 maart 1995, gecit.).
Betwisting bestaat over de vraag of de termijn van 15 dagen voorgeschreven
is op straffe van verval. Voor deze interpretatie kan steun worden gevonden
in de parlementaire voorbereiding en meer bepaald in een uitdrukkelijke
tussenkomst van de Minister van Justitie in die zin (Parl. St., Kamer, 199293, nr. 718/2, 2). Hiertegen wordt geargumenteerd dat een dergelijke interpretatie in strijd komt met art. 860, derde lid Ger.W. dat voor een vervaltermijn een uitdrukkelijke bepaling vereist. Het niet naleven van de termijn
zou dan zonder sanctie blijven (in die zin: Beslagr. Luik, 28 juni 1993,
J.L.M.B., 1993, 1280). De voorkeur moet worden gegeven aan de eerst
genoemde opvatting. Na het verstrijken van de termijn kan de beslaglegger
de executie verder zetten (X noot onder Beslagr. Verviers, 31 maart 1995,
gecit.).
W at is de verbouding tussen deze nieuwe procedure en de gemeenrecbtelijke
wijze van recbtsingang (art. 1395 Ger.W.)? Terecbt werd beslist dat de beslagene die geen opmerkingen heeft geformuleerd binnen de op verval voorgescbreven termijn, niet meer door middel van een dagvaarding de betwisting
over de beslagbaarbeid van bepaalde goederen voor de beslagrecbter kan
brengen (Gent, 8 maart 1994, R. W., 1994-95, 1092 met noot Dirix).
§ 3. Loon, e.d.

68. ALGEMEEN.- Het loon (en de hiermee gelijkgestelde inkomsten) zijn
slecbts gedeeltelijk vatbaar voor beslag en overdracbt. Deze bedragen worden bepaald in art. 1409. Zij worden thans elk jaar bij K.B. aangepast
rekening houdend met bet indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit gebeurde laatst bij K.B. 11 december 1996 (B.S., 25 december 1996).
Deze bescherming blijft niet beperkt tot loontrekkenden, maar geldt ook voor
bedragen uitgekeerd ter uitvoering van prestaties, uitgekeerd aan personen
die onder gezag van een ander persoon buiten een arbeidsovereenkomst
arbeid verricbten. Door de beslagrecbter te Luik wordt deze bescberming
zelfs uitgebreid tot bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen (Be&lagr. Luik, 21 december 1994, Act. dr., 1996, 272). Daarentegen werd
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beslist dat de commissielonen die genoten worden uit de activiteiten als
zelfstandig verzekeringstussenpersoon niet onder het toepassingsgebied vallen van art 1409 Ger.W. (Bergen, 10 november 1995, Act. dr., 1996, 419:
geen toepassing van het supervoorrecht van de alimentatieschuldeiser). Wel
dient de eis te worden gesteld dat de inkomsten een zekere periodiciteit
vertonen (Beslagr. Luik, 2 oktober 1995, Act. dr., 1996, 264).
Krachtens art 1410 § 1 Ger.W. wordt het toepassingsgebied van art. 1409
Ger.W. uitgebreid tot andere uitkeringen zoals o.m.:
alimentatie door de rechter toegewezen (b.v. Bergen, 19 juni 1990, Rev.
not. B., 1991, 156);
- pensioenen en gelijkgestelde uitkeringen (§ 1, 2°);
- vakantiegeld (Arbrb. Brussel, 27 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 1326).
Indien de beslagene gelijktijdig de bedragen bedoeld in art. 1409 en uitkeringen opgesomd in art. 1410, § 1 ontvangt, dan worden die bedragen
samengevoegd voor de berekening van het beslagbaar gedeelte (Cass.,
11 maart 1991, Arr. Cass., 1990-91, 723, Pas., 1991, I, 641, J.T., 1991,
749, J.L.M.B., 1991, 686; Rb. Charleroi, 29 april1991, J.L.M.B., 1992, 896).

-

69. ARTIKEL 1409BIS. - Aan personen die inkomsten uit een andere oorsprong genieten (b.v. huuropbrengsten), wordt thans in art 1409bis Ger.W.
een gelijkaardige bescherrning geboden. Geldt de immuniteit uit art. 1409
Ger.W. van rechtswege, dan moet hier de beslagene een beroep doen op deze
bescherming volgens de procedure geregeld in art. 1408, § 3 Ger.W. De
beslagrechter zal dan het niet voor beslag vatbaar deel van de inkomsten
bepalen nadat de beslagene inzage heeft gegeven van zijn vermogenstoestand (b.v. Beslagr. Verviers, 31 maart 1995, Act. dr., 1996, 293). De
vervaltermijn van vijf dagen waarvan sprake in deze bepaling begint niet
te lopen vanaf de datum van het derdenbeslag, maar vanaf de aanzegging van
dit beslag (Beslagr. Luik, 28 november 1994, Act. Dr., 1996, 270 met noot
De Leval; Beslagr. Verviers, 31 maart 1995, Act. dr., 1996, 293).
Ook wordt thans in art. 1412 Ger.W. verwezen naar deze bepaling zodat de
alimentatieschuldeiser op dergelijke uitkeringen eveneens over zijn zgn.
supervoorrecht beschikt (onder het vroegere recht was zulks niet geval:
Beslagr. Brugge, 10 januari 1990, Bull. Bel., 1991, 1199).
70. DRAAGWIJDTE. - De bescherrning tegen beslagmaatregelen geldt echter
niet wanneer de beslagene het loon (of de gelijkgestelde uitkeringen) ontvangt op een bankrekening. Zodra de werkgever het loon heeft uitbetaald,
vindt de Loonbeschermingswet geen toepassing meer. Het beslag onder de
bank is dan ook geen loonbeslag (A.P.R., tw. Beslag, 75, nr. 121. Zie b.v.
Beslagr. Aarlen, 5 september 1989, Bull. Bel., 1992, 852). Hetzelfde geldt
voor onderhoudsgelden. Een gerechtsdeurwaarder wordt belast met een
loonbeslag door de alimentatieschuldeiser. Schuldeisers van laatstgenoemde
leggen op hun beurt beslag in handen van de gerechtsdeurwaarder. Kunnen
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de door de gerechtsdeurwaarder gei"nde bedragen nu beschouwd worden als
onderhoudsgelden derwijze dat zij onder de toepassing vallen van de beperkte beslagbaarheid? Neen, antwoordt het Hof van Beroep te Gent. De
derde-beslagene (i.e. de gerechtsdeurwaarder) is de beslagene (i.e. diens
opdrachtgever) geen onderhoudsgelden verschuldigd, maar het provenu
van een executiemaatregel (Gent, 6 december 1994, 14e kamer, A.R.
1994/1276, onuitgeg.). In dezelfde zin beslist de beslagrechter te Bergen
inzake de bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekkingen ten laste
van de ziekenfondsen (art. 1410, § 2, S0 Ger.W.). Eens deze bedragen bij de
beslagene zijn terecht gekomen, kan hij zich niet meer op de onbeslagbaarheid ervan beroepen (Beslagr. Bergen, 18 januari 1996, J.L.M.B., 1996, 491 ).
Indien men aanneemt dat niet enkel de schuldvordering (bijvoorbeeld tot
alimentatie) maar ook de ,penningen" worden bedoeld, kan men verdedigen
dat de bescherming hierop behouden blijft. Dit onderstelt dat zij nog verder
individualiseerbaar zijn en er dus geen enkele vermenging heeft plaats
gevonden met gelden van andere oorsprong (Beslagr. Namen, S september
1989, Bull. Bel., 1992, 8S2: principe. Voor zo'n eerder theoretisch geval:
Beslagr. Antwerpen, 10 mei 1993, Bull. Bel., 1994, 33SS. Zie ook: Trib.
Lyon, 26 oktober 1993, D., 1994, somm., 341).
71. ONBESLAGBARE UITKERINGEN. - De in het geheel niet-beslagbare uitkeringen worden opgesomd in art. 1410, § 2 Ger.W. Dit is o.m. het geval voor:
-

de bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekkingen ten laste van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering (art. 1410, § 2, S0 Ger.W.). Deze
onbeslagbaarheid geldt niet enkel wanneer de bedragen aan de gerechtigde worden uitgekeerd, maar ook wanneer zulks gebeurd aan de verstrekker van de verzorging (Cass., 1S maart 1990, Arr.Cass., 1989-90,
921, R.W., 1990-91, 28, Pas., 1990, 82S; Brussel, 23 oktober 1990,
J.L.M.B., 1991, 717, J.T., 1991, 496 met noot Cruyplants. Anders:
Beslagr. Brussel, 4 februari 1992, J.T., 1992, 778). Met dien verstande
dat de onbeslagbaarheid enkel de schuldvordering betreft, derwijze dat
eens deze bedragen aan hem werden gestort, de beslagene zich niet meer
op de immuniteit kan beroepen (Beslagr. 18 januari 1996, J.L.M.B.,
1996, 491). Inmiddels besliste het Arbitragehof dat art. 1410, § 2, S0
Ger.W. een schending van het gelijkheidsbeginsel oplevert (Arbitragehot, 13 november 1996, B.S., 2S januari 1997, J.L.M.B., 1996, 1640 met
noot Witmeur).

-

de bedragen uitgekeerd als bestaansminimum (§ 2, 7°).
Om die reden· is er ook geen aanleiding om de sanctie van art. 1S42
Ger.W. toe te passen ten laste van het O.C.M.W. in geval verzuim van de
verplichtingen als derde-beslagene (Beslagr. Gent, 16 oktober 1990,
T.B.B.R., 1991, 667). Deze bedragen kunnen echter integraal in beslag
worden genomen door een alimentatieschuldeiser (Luik, 22 juni 1992,
J.L.M.B., 1992, 1172: het O.C.M.W. loopt aansprakelijkheid op wanneer
het de rechten van de alimentatieschuldeiser miskent).
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-

de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening (§ 2, 8°).
Deze bedragen zijn ook niet vatbaar voor beslag door alimentatieschuldeisers.

72. ALIMENTATIE. - Aan de schuldeiser van alimentatie wordt door de
wetgever om begrijpelijke redenen een bijzondere positie toegekend.
Ten einde de alimentatieschuldeiser te beschermen, zijn de beperkingen uit
de art. 1409, 1409bis en 1410 Ger.W. niet van toepassing wanneer het beslag
wordt gelegd voor onderhoudsgelden (Antwerpen, 13e Kamer, 29 oktober
1990, A.R. 1783/89, onuitgeg.). Een uitzondering geldt krachtens art. 1410,
§ 2, 8° Ger.W. voor bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening. W erd het beslag gelegd voor vervallen alimentatie door de erfgenamen
van de gerechtigde, dan gelden deze beperkingen echter wei aangezien het
gaat om een schuld van de nalatenschap (Beslagr. Brussel, 28 februari 1992,
J.L.M.B., 1994, 973).
Verder beschikt de alimentatieschuldeiser over een zgn. ,supervoorrecht"
aangezien hij een absolute voorrang verkrijgt op andere schuldeisers die
beslag hebben gelegd c.q. aan wie de loonvordering werd overgedragen.
Deze regels gelden ook wanneer het beslag wordt gelegd voor onderhoudsgelden verschuldigd krachtens een overeenkomst bij echtscheiding door
onderlinge toestemming (Beslagr. Antwerpen, 10 oktober 1995, A.R.
3569, onuitgeg.).
Art. 1412bis moet echter beperkend worden gei"nterpreteerd. De hypotheekaflossingen toegekend door de kart gedingrechter zijn geen onderhoudsgelden, derwijze dat de derde-beslagene (i.e. de werkgever) dient rekening te
houden met het wettelijk beperkt beslagbaar gedeelte van het loon van zijn
werknemer (Gent, 23 mei 1995 (14° kamer, A.R. 48.726/93), onuitgeg.).
Evenrnin kan art. 1412bis worden toegepast voor de gerechtskosten en de
executiekosten (Beslagr. Luik, 25 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 106).
Voor onderhoudsvorderingen geldt ook nog een beperking van de mogelijkheid tot schuldvergelijking. Luidens art. 1293, 3° B.W. kan een debiteur van
alimentatie ,die niet vatbaar verklaard is voor beslag" deze schuld niet
compenseren met een schuldvordering op de alimentatiegerechtigde (Bergen, 19 juni 1990, Rev. Not. B., 1991, 156; Beslagr. brussel, 30 maart 1992,
Rev. Reg. Dr., 1993, 15). Enkel voor het bedrag ten belope waarvan op de
onderhoudsgelden beslag kan worden gelegd, is schuldvergelijking door de
alimentatieschuldenaar mogelijk (Beslagr. Antwerpen, 11 april 1991, A.R.
57.620, onuitgeg.). Schuldvergelijking blijft echter onbeperkt mogelijk wanneer zowel hoofd- als tegenvordering tot alimentatie strekken. Zijn de onderhoudsgelden echter bestemd voor de kinderen van de partijen, dan geldt ook
hier het compensatieverbod (Beslagr. Brussel, 16 juli 1992, T.B.B.R., 1993,
272). Of compensatie ook onbeperkt mogelijk is wanneer de tegenvordering
betrekking heeft op de terugvordering van in het verleden te veel verrichte
uitkeringen, is omstreden (contra: Antwerpen, 25 maart 1991, R. W, 199192, 509; Beslagr. Hasselt, 9 januari 1996, A.R. 94/1304, onuitgeg.: compen-
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satie is slechts mogelijk binnen de beperkingen van art. 1409 Ger.W. Anders:
Antwerpen, 11 april 1986, R. W., 1986-87, 1123 met noot Arnou). Volgens
bet hof te Gent kan de inhouding op de verder verschuldigde bedragen
zonder enige beperking geschieden, tenzij de bodemrechter die de onderhoudsbijdragen retroactief heeft verminderd, dit inhoudingsrecht heeft uitgesloten of beperkt (Gent, 7 februari 1995, 14e kamer, A.R. 1994/0951,
onuitgeg.).
§ 4. Uitvoeringsimmuniteit van de overheid

73. ALGEMEEN. - Het beginsel van de uitvoeringsimmuniteit werd voor de
invoering van bet nieuwe art. 1412bis Ger.W. nog bij herhaling door de
lagere rechtspraak doorbroken (b.v.: Gent, 27 juni 1989, R. W., 1989-90, 993,
J.L.M.B., 1989, 1325: de continulteit van bet bestuur komt niet in bet gedrang
door een uitvoerend beslag op landbouwgronden die verpacht worden;
Beslagr. Brussel, 29 januari 1990, J.L.M.B., 1991, 89: principe; Beslagr.
Brussel, 20 december 1990, R.W., 1991-92, 299 met noot Van Volsem en
Van Heuven: rechtsgeldigheid van een uitvoerend beslag op termijnrekening
van een gemeente bij bet Gemeentekrediet; Beslagr. Luik, 10 februari 1992,
J.L.M.B., 1992, 642; Beslagr. leper, 24 mei 1991, T.B.B.R., 1992, 90: beslag
op antiek van een O.C.M.W.; Beslagr. Brussel, 11 januari 1994, R. W., 199394, 1237, T.B.B.R., 1994,266: principe).
Ook bet Hof van Cassatie heeft zijn voorheen ingenomen standpunt genuanceerd( Cass., 30 september 1993, Arr.-Cass.,-1993, 778, R W., 1993~94, 954
met noot, Pas., 1993, I, 769, P & B, 1994, 3, 67 met noot Vareman, A.,
J.L.M.B., 1994, 290). Het hof verwierp daarin een voorziening tegen een
beslissing van bet Hof van Beroep te Brussel dat toelating had verleend tot
bet leggen van beslag inzake namaak bij het Waals Gewest met de aanstelling van een deskundige als bewaarder van de inbeslaggenomen documenten. Het hof overwoog dat bet beginsel van de uitvoeringsimmuniteit zich er
niet tegen verzet dat een rechter toestaat dat een deskundige bepaalde
voorwerpen of documenten beschrijft die in handen zijn van een openbaar
persoon, alsook dat het bewaren van een voorwerp of document door een
deskundige, bet beginsel van de uitvoeringsimmuniteit ,alleen miskent in
zoverre daardoor de continulteit van de openbare dienst werkelijk in bet
gedrang komt". Het hof lijkt aldus enige relativering van bet principe der
uitvoeringsimmuniteit via een inhoudelijke toetsing aan de continulteit van
de openbare dienst te aanvaarden, ook al moet er op gewezen worden dat er
in casu helemaal geen uitvoering was op het vermogen van de overheid; de
van namaak verdachte voorwerpen behoorden immers niet toe aan de overheidsinstelling.
74. ARTIKEL 1412BIS. - Door de wet van 3"0 juni 1994 werd een nieuw
art. 1412bis Ger.W. ingevoerd (B.S., 21 juli 1994). Over deze nieuwe
bepaling: Baert, K., ,Immuniteit bij beslag. Art. 1412 bis Ger.W.", in
Nieuwe wetgeving, 1994, 123 e.v.; Brijs, S., ,Nieuwe wetgeving: de absolute
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uitvoeringsimmuniteit van de overheid doorbroken", R. W., 1994-95, 199495, 625-633; Dirix, E., ,Beslag op goederen van de overheid", De Gerechtsdeurwaarder, 1995, 139-149; Nyssens, Cl., ,Le principe de l'immunite
d'execution des pouvoirs publics assoupli par le legislateur", Rev. Reg.
Dr., 1994, 299 e.v.; Peeters, B., ,De dwanguitvoering op overheidsgoederen", T.S:P., 1995, 67-75; Stranart, A.-M. en Goffaux, P., ,L'immunite
d'execution des personnes publiques et I' article 1412bis du Code judiciaire",
J.T., 1995; 437-447; Witmeur, R., ,Peut-on contraindre les autorites publiques a executer une condamnation prononcee contre elles?", Cah. Dr. Jud.,
1994, 21-39; Comm. Ger. R., ,Artikel1412bis Ger.W.").
Samengevat komt de nieuwe regeling neer op het volgende. Als uitgangspunt
wordt het principe van de onbeslagbaarheid bevestigd.
In afwijking hiervan kan beslag worden gelegd op de goederen die vermeld
zijn op een lijst van beslagbare goederen opgesteld door de overheid. De
verklaring van de beslagbare goederen moet volgens art. 1412bis Ger.W.
uitgaan van ,de bevoegde organen". Bedoeld worden de organen die bevoegd zijn om over de goederen te beschikken. Inrniddels heeft de Koning
gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de modaliteiten van de ,verklaring" nader te regelen. Luidens art. 1 van het K.B. van 5 april 1995 (B.S.,
19 mei 1995) wordt deze verklaring neergelegd in de vorm van een register
of van een andere gemakkelijk te raadplegen vorm. W anneer apparatuur
noodzakelijk is voor de consultatie, wordt deze ter beschikking gesteld.
Verder wordt een opsomming gegeven van de verplichte vermeldingen
(datum van verklaring en van neerlegging, beschrijving van het goed, plaats
van het goed, nummering van de goederen) en worden de modaliteiten
bepaald van de wijzigingen (vermelding in afzonderlijke addenda bij de
oorspronkelijke verklaring).
Werd er geen lijst opgesteld (of werd hij niet bekendgemaakt) of is de
waarde van de in de lijst opgenomen goederen ontoereikend om de schuldeiser te voldoen, dan mag beslag worden gelegd op goederen die voor de
openbare rechtspersoon ,kennelijk niet nuttig" zijn voor de uitoefening van
zijn taak of voor de continui"teit van de openbare dienst. De wetgever opteert
voor een functioned criterium. Het staat aan de schuldeiser om te bewijzen
dat de betrokken goederen kennelijk niet nuttig zijn voor het bestuur. Indien
door het bestuur een lijst werd opgesteld met voor beslag vatbare goederen,
dan dient de schuldeiser eveneens aan te tonen dat deze goederen niet
toereikend zijn.
Het gaat hier om een marginale toetsing: het beslag is enkel mogelijk
wanneer er tussen redelijke mensen geen discussie mogelijk is over het niet
nuttig karakter (Beslagr. Verviers, 12januari 1996,J.L.M.B., 1996,477, Rev.
Reg. Dr., 1996, 309 met noot De Hemptinne). Wel moet de eis worden
gesteld dat het gaat om een ,rechtstreeks" nut; dit wordt door de rechter in
concreto beoordeeld (Beslagr. Verviers, 12januari 1996, gecit.). De overheid
mag zich niet beperken tot het louter tegenspreken van de beweringen van de
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beslaglegger, maar dient actief mee te werken in de bewijsvoering (Beslagr.
Verviers, 12 januari 1996, gecit.).
Met betrekking tot een beslag gelegd op kunstwerken in wandelgangen van
een O.C.M.W.-rusthuis, oordeelde de beslagrechter te Verviers in de hiervoren reeds geciteerde beschikking met een uitvoerige motivering dat zo'n
beslag niet mogelijk is, nu deze schilderijen onmiskenbaar bijdragen tot het
geestelijk welzijn van de ouderlingen en zij derhalve in het verlengde liggen
van de opdracht van het O.C.M.W. Een strenger standpunt wordt echter
ingenomen door het hof te Luik dat deze beslissing hervormt (Luik, 13 juni
1996, J.M.L.B., 1996, 1651. Zie in gelijke zin in verband met antiek van een
O.C.M.W.: Beslagr. leper, 24 mei 1991, T.B.B.R., 1992, 90).
Tot bescherming van de publieke rechtspersonen heeft de wetgever twee
bijzondere modaliteiten ingevoerd met betrekking tot de verzetsprocedure.
Een eerste procedurele waarborg bestaat erin dat, in afwijking van art. 1498
Ger.W., door het verzet de tenuitvoerlegging wordt geschorst. Dit verzet
moet echter worden aangetekend binnen een termijn van een maand en zulks
op straffe van verval (Beslagr. Brussel, 7 maart 1996, P & B, 1996, 162 met
noot GdL). Vervolgens is de beslissing van de beslagrechter, in afwijking
van art. 1039 Ger.W., nooit uitvoerbaar bij voorraad.
75. VREEMDE STATEN. -De immuniteit van jurisdictie komt niet overeen
met de immuniteit van executie. Bij het laatste staat de vraag naar de
bestemming van de goederen centraal. Enkel de goederen van een vreemde
staat die bestemd zijn voor de uitoefening van de soevereiniteit genieten van
de uitvoeringsimmuniteit (zie voor interessante toepassingen: Brussel,
10 maart 1993, J.T., 1994, 787 met noot Verhoeven; Beslagr. Brussel,
27 februari 1995, J.T., 1995, 565: de verdragsrechtelijke immuniteit mag
geen dekmantel worden voor activiteiten die vreemd zijn aan de diplomatieke missie; Beslagr. Brussel, 9 maart 1995, J.T., 1996, 567. Zie hierover
ook: D' Argent, P., ,Le juge des saisies, le Conseil de securite et l'immunite
d'execution restreinte des Etats etrangers", J.T., 1995, 568-572). Aldus kan
geen beslag worden gelegd op de goederen van internationale instellingen nu
deze goederen geacht worden te dienen voor het doel van dergelijke instellingen (Beslagr. Brussel, 27 mei 1991, Rev. Reg. Dr., 1992, 86).
Consulaire missies genieten eveneens van de uitvoeringsimmuniteit. Het
beslag kan echter worden gelegd op goederen die vreemd zijn aan de
consulaire of diplomatieke activiteiten. Dit is echter niet het geval voor
het beslag op een bankrekening waarvan de tegoeden dienen voor het betalen
van de functioneringskosten (Beslagr. Luik, 12 oktober 1994, J.L.M.B.,
1259).
Over het beslag op schepen van de ex-U.S.S.R.-handelsvloot: Beslagr.
Antwerpen, 7 februari 1994, Eur. Vervoerr., 1995, 622; Beslagr. 22 februari
1994, Eur. Vervoerr., 1995, 628; Beslagr. Antwerpen, 7 december 1994,
Rechtspr. Antw., 1995, 356, Eur. Vervoerr., 1995, 633; Beslagr. Antwerpen,
17 februari 1995, Eur. Vervoerr., 1995, 639; Beslagr. Antwerpen, 28 februari
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1995, Eur. Vervoerr., 1995, 647; Beslagr. Antwerpen, 24 mei 1995, Eur.Vervoerr., 1995, 653. Voor Nederland: R.R. 28 mei 1993, N.J., 1994,
329).

HOOFDSTUK

V

BEWAREND BESLAG
AFDELING

1

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

§ 1. Urgentie

76. BEGRIP. - Bewarend beslag kan slechts gelegd worden wanneer er
sprake is van hoogdringendheid. Ret gaat hier om een grondvoorwaarde
en niet om een ontvankelijkheidsvoorwaarde (Brussel, 17 november 1993,
R. W., 1993-94, 927). Ret beslag kan dus niet aangewend worden als louter
pressiemiddel. Ret bewarend beslag is gewettigd telkens wanneer naar
objectieve maatstaven de verhaalsrechten van de beslaglegger in de toekmnst
gevaar lopen. Dit zal het geval zijn wanneer de financiele positie van de
debiteur precair is. Bijvoorbeeld wanneer de debiteur op het punt staat
belangrijke activa te verkopen (Beslagr. Antwerpen, 7 december 1994,
Eur. Vervoerr., 1995, 633, Rechtspr. Antw., 1955, 356). Ook kan er hoogdringendheid zijn wanneer het beslag strekt tot het behoud van een voorrecht.
Indien aldus te vrezen valt dat het onderpand uit het vermogen zal verdwijnen en de schuldeiser hierdoor zijn preferentie verliest, kan er eveneens
sprake zijn van urgentie (Gent, 15 december 1992, R. W., 1993-94, 127). Dat
de schuldenaar een beursgenoteerde vennootschap is, hoeft de urgentie niet
uit te sluiten (Beslagr. Brussel, 6 januari 1992, Rev. Reg. Dr., 1992,482, J.T.,
1993, 318 evenmin als de solvabiliteit van de moederonderneming). Van
urgentie is geen sprake wanneer de omstandigheden die terzake door de
beslaglegger worden aangevoerd reeds sinds lang bekend zijn (Beslagr.
Brussel, 26 januari 1995, Act. dr., 1996, 279). Evenmin kan de schuldeiser
volstaan door te verwijzen naar het trage verloop van de procedure voor de
bodemrechter en de gerechtelijke achterstand (Beslagr. Veurne, 27 november
1991, T.B.B.R., 1992, 273; Beslagr. Verviers, 2 juni 1995, Act. dr., 1996,
178). De loutere mogelijkheid van de verkoop van een gefinancierd voertuig
wijst nog niet op insolvabiliteit (Bergen, 30 januari 1995, Act. dr., 1996,
152). Evenmin kan worden volstaan met de verwijzing naar loutere geruchten omtrent de financiele toestand van de debiteur (Brussel, 7 september
1993, P & B, 1995, 193; Beslagr. Veurne, 27 november 1991, gecit.). Wel
zijn richtinggevend: de jaarrekeningen en de opzegging van de kredieten
door de bank (Beslagr. Brussel, 6 januari 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 482,
J.T., 1993, 318).
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77. TOEPASSINGSGEBIED.- Het vereiste van de urgentie heeft een algemene
strekking en is bijgevolg ook aan de orde wanneer bet beslag wordt gelegd
krachtens een vonnis (o.m. Beslagr. Veurne, 27 november 1991, T.B.B.R.,
1992, 273; Beslagr. Charleroi, 30 juni 1992, J.T., 1993, 270; Beslagr. Verviers, 2 juni 1995, Act. dr., 1996, 178).
Wanneer bet bewarend beslag wordt gelegd krachtens een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is, kan over de urgentie redelijkerwijze geen discussie
meer rijzen (anders: Brussel, 7 september 1993, P & B, 1995, 193). Is bet
inderdaad zo dat bet gezag van gewijsde zich enkel uitstrekt tot hetgeen de
rechter die de voorlopige tenuitvoerlegging toestond, heeft beslist en dat bij
diens beoordeling bet vereiste der urgentie niet aan de orde is, dan geldt toch
onverminderd de regel ,qui peut le plus, peut le moins".
78. RETENTIERECHT.- In een beschikking van de voorzitter van de rechtbank te Luik wordt een verband gelegd tussen bet bewarend beslag en bet
retentierecht. Terecht wordt geoordeeld dat de uitoefening van dit recht
onderstelt dat de retentor, zoals de beslaglegger, beschikt over een zekere
en vaststaande schuldvordering (Voorz. Rb. Luik, 21 december 1994, Act.
dr., 1996, 157 met noot Georges). Of aan de retentor, zoals eveneens wordt
beslist, ook de voorwaarde der hoogdringendheid moet worden gesteld, is
echter betwijfelbaar. Het uitoefenen van bet retentierecht of de exceptio non
adimpleti contractus stelt deze eis niet. Overigens is bet retentierecht bij
uitstek een pressiemiddel, dat ertoe strekt een debiteur tot nakoming te
dwingeii (oo.Kru is aTesolvaoelf-Over gelijkenis en verschil vanoeide
rechtsfiguren: Georges, F., ,Observations sur le droit de retention et la saisie
conservatoire", Act. dr., 1996, 159-172; zie ook supra nr. 63).
§ 2. Kwaliteit van de vordering

79. ZEKERHEID. - De schuldeiser moet beschikken over een ,zekere"
schuldvordering. Het toetsingsrecht van de beslagrechter ter zake kan bet
best ,marginaal" worden genoemd. Hij zal bet beslag toestaan (ofna verzet:
handhaven) wanneer de aanspraken van de eiser prima facie gegrond voorkomen. Of anders geformuleerd: wanneer die aanspraken een ,voldoende
schijn van gegrondheid hebben" of niet voor ,redelijke betwisting" vatbaar
zijn (b.v. Beslagr. Brussel, 16 april 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 57: wanneer
na een summier onderzoek de klaarblijkelijke gegrondheid kan worden
vastgesteld). Dit is bet geval wanneer de vordering wordt vastgesteld in
vervallen en niet betwiste facturen (Beslagr. Luik, 30 november 1992,
J.L.M.B., 1993, 281). Hierbij zal de beslagrechter de ernst van de aanspraken
en bet gevoerde verweer tegen elkaar afwegen (b.v. Beslagr. Luik, 29 april
1996, J.L.M.B., 1996, 1263).
Een schuldeiser kan bewarend beslag leggen ten laste van de borg, ook al
werd de hoofdschuldenaar nog niet uitgewonnen. Het voorrecht van uitwinning staat niet in de weg dat de schuldeiser van zodra de gewaarborgde
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verbintenis opeisbaar is, over een opeisbare schuldvordering beschikt ten
laste van de borg (Cass., 10 mei 1991, Arr.Cass., 1990-91, 906, R. W., 199192, 405 met noot Dirix, Pas., 1991, I, 794).
80. OPEISBAARHEID.- Artikel 1415, tweede lid Ger.W. laat het beslag toe
voor schuldvorderingen inzake te vervallen periodieke inkomsten. Deze
bepaling wordt ook aangegrepen om - in het algemeen - beslag te leggen
voor toekomstige schuldvorderingen wanneer wordt aangetoond dat de betaling ervan in de toekomst gevaar loopt (Gent, 21 november 1995, A.J.T.,
1996-97, 13 met noot Snaet).
§ 3. Recbterlijke macbtiging

81. PRINCIPE. - In de regel is voor bet leggen van een bewarend beslag
steeds de toestemming van de beslagrechter vereist.
Wordt het beslag nagestreefd door een buitenlandse schuldeiser, dan kan de
beslagrechter geen cautio judicatum solvi opleggen. Dit is wel mogelijk in
bet geding strekkende tot de opheffing van het beslag op verzoek van de
beslagene in limine litis (Beslagr. Brussel, 7 juni 1995, Act. dr., 1996, 309).
§ 4. Procedure

82. VERZOEKSCHRIFf. - De machtiging wordt gevraagd bij eenzijdig verzoekschrift. Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de in art. 1026
Ger.W. opgesomde vermeldingen. Worden in het verzoekschrift meerdere
raadslieden aangeduid, dan heeft het ontbreken van de handtekening van een
van hen niet de nietigheid tot gevolg (Beslagr. Oudenaarde, 28 juni 1994,
T.G.R., 1996, 20). Het verzoekschrift dient alle elementen te bevatten die
moeten toelaten om de wettelijke voorwaarden voor het beslag te controleren
en die de schuldenaar de mogelijkheid bieden zijn verweer te voeren (Beslagr. Antwerpen, 23 april 1992, R. W., 1992-93, 265). Dit is niet het geval
wanneer het verzoekschrift onduidelijkheid laat bestaan over de juiste verhoudingen tussen de partijen en de elementen waarop de hoogdringendheid
is gebaseerd. Of dit verzuim noodzakelijk de intrekking van de beschikking
tot gevolg heeft, zoals werd beslist, moet worden betwijfeld. De beslaglegger
behoudt immers het recht om tijdens de rechtspleging op tegenspraak nadere
gegevens te verschaffen om zijn vordering te staven.
§ 5. Recbtsmiddelen

83. TEGEN AFWIJZENDE BESCHIKKING. - Tegen een dergelijke beschikking
staat enkel hager beroep open. De appelrechter beschikt over dezelfde bevoegdheid als de beslagrechter (supra nr. 1). Aldus kan de appelrechter in
dezelfde omstandigheden als de beslagrechter eisen dat door de beslaglegger
een zekerheid wordt gesteld (Gent, 20 september 1994, R. W., 1995-96, 707;
Antwerpen, 27 september 1994, R.W., 1994-95, 611).
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Gelet op het relatief karakter van het gezag van gewijsde dat aan de beschikking van de beslagrechter toekomt, kan de schuldeiser ook een nieuw
verzoekschrift aanbieden aan de beslagrechter wanneer hij over nieuwe
elementen beschikt. Dit is niet het geval wanneer de aangevoerde omstandigheden reeds bekend waren ten tijde van het eerste verzoekschrift (Beslagr.
Bergen, 20 februari 1991, J.L.M.B., 1991, 992).
84. TEGEN BESLAG ZONDER RECHTERLIJKE MACHTIGING. - Krachtens art. 1420
Ger.W. kan de beslagene de opheffing vragen van het bewarend beslag dat
gelegd werd zonder voorafgaande beschikking van de beslagrechter op basis
van een vonnis of een gelijkwaardige akte. Deze vordering wordt ingeleid en
behandeld zoals in kort geding (art. 1395, tweede lid).
W anneer beslag werd gelegd zonder voorafgaande machtiging van de beslagrechter, is geen termijn bepaald om een vordering tot opheffing in te
stellen (Beslagr. Luik, 10 december 1990, J.L.M.B., 1991, 412). Wanneer
inzake bewarend scheepsbeslag het beslag werd gelegd voor een schuld ten
laste van de vorige eigenaar (infra nr. 124), dan dient de beslagene niet
noodzakelijk de vorige eigenaar in de verzetsprocedure te betrekken. Alleen
bij een betwisting van eigendom is het geschil onsplitsbaar (Gent, 8 september 1992, T.B.H., 1994, 556, infra nr. 183).
85. TEGENDEBESCHIKKING DIEHETBESLAGTOELAAT.- Tegen de beschikking
waarbij toelating tot bewarend beslag wordt verleend, kan overeenkomstig
art. 1419 Ger.W. enkel derdenverzet worden aangetekend (Brussel, 17 november 1993, R. W., 1993-94, 927: een hoger beroep van de beslagene is niet
ontvankelijk; Brussel, 15 maart 1996, J.T., 1996, 601). Het derdenverzet
wordt met dagvaarding van alle partijen gebracht voor de rechter die de
bestreden beslissing heeft gewezen (art. 1125). Onder ,partijen" worden
enkel diegenen bedoeld die in de procedure op eenzijdig verzoekschrift
aanwezig waren. Het verzet van de beslagene of een andere belanghebbende
derde moet derhalve enkel gericht worden tegen de oorspronkelijke verzoeker die toelating verkreeg en tegen de eventuele tussenkomende partij.
Dit derdenverzet is mogelijk door de beslagene of iedere andere belanghebbende partij. Aldus is het denkbaar dat het derdenverzet uitgaat van de
derde-beslagene, op voorwaarde dat hij hiertoe een persoonlijk belang kan
aantonen (Beslagr. Brussel, 17 februari 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 485: de
verwijzing naar de commerciele belangen is echter niet voldoende). Deze
strenge houding moet worden goedgekeurd: de verhouding beslagleggerbeslagene dient de derde-beslagene in principe niet aan te gaan. Ben andere
schuldeiser heeft evenmin belang bij het instellen van een derdenverzet (zie
Bergen, 12 december 1995, J.T., 1996, 326: verzet door de ex-echtgenoot
van de beslagene is niet ontvankelijk).
Dit derdenverzet kan enkel gebracht worden voor de rechter die de bestreden
beschikking heeft gewezen. Dit is ook zo wanneer de beschikking gelet op de
samenhang op grond van art. 634 Ger. W. machtiging verleende voor een
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beslaglegging in onderscheiden arrondissementen en wanneer de voorwaarden van die samenhang door de beslagene worden aangevochten (Beslagr.
Luik, 16 november 1994, Act. dr., 1996, 267).
Het derdenverzet client uitdrukkelijk te strekken tot de intrekking van de
beschikking en niet enkel tot de opheffing van het beslag (Brussel, 17 november 1993, gecit.). De beschikking tot intrekking geldt trouwens als
opheffing van het beslag (art. 1419 in fine Ger.W.). Is de intrekking van
de beschikking niet gevraagd, dan kan dit niet meer worden rechtgezet door
een uitbreiding van de eis in conclusie wanneer de termijn van art. 1034 is
verstreken (b.v. Brussel, 11 oktober 1994, P & B, 1995, 204; Beslagr.
Antwerpen, 13 juni 1995, T. Not., 1995, 473. Anders: Beslagr. Luik, 16 november 1994, Act. dr., 1996, 267). Het derdenverzet hoeft echter niet in
sacrale bewoordingen te worden gesteld. W anneer de vordering strekt tot ,de
nietigverklaring" van de beschikking dan komt zulks neer op een verzet
tegen de beschikking in de zin van art. 1419 Ger.W. (Brussel, 9 november
1994, P & B, 1995, 205). Waar het op aankomt is dat voldoende blijkt dat de
beschikking wordt aangevochten. Dit is duidelijk niet het geval wanneer in
het exploot de beschikking geheel niet wordt vernoemd (Antwerpen, IVbis 0
kamer, 16 december 1996, A.R. 1995/2867, onuitgeg.).
Het verzet heeft geen schorsende werking, tenzij de beslagrechter krachtens
art. 1127 Ger.W. de schorsing van de tenuitvoerlegging toestaat. Het derdenverzet sluit de toepassing van art. 1127 Ger.W. immers niet uit (Brussel,
9 november 1994, gecit.).
Door het derdenverzet komt het geschil voor dezelfde rechter met dien
verstande dat de eenzijdige procedure wordt omgezet in een procedure op
tegenspraak. De beslagrechter op derdenverzet kan niet aileen de bestreden
beschikking wijzigen, maar ook ingrijpen in de reeds verrichte uitvoeringshandelingen om zein overeenstemming te brengen met de nieuwe beslissing.
Derhalve is hij ook bevoegd om de handhaving van het gelegde beslag
afhankelijk te stellen van een zekerheid (Gent, 20 september 1994, R. W.,
1995-96, 707),
Het rechtsmiddel van derdenverzet heeft slechts een relatieve werking. De
gevolgen van de intrekking strekken zich niet uit tot de beslagenen die geen
derdenverzet hebben ingesteld (Brussel, 9 november 1994, gecit.). De beslagrechter kan de opheffing van het beslag verbinden aan de verbeurte van
een dwangsom. Dit is echter overbodig nu reele executie mogelijk is doordat
. de beslagrechter kan beslissen dat zijn beschikking zal gelden als opheffing
van het beslag (Beslagr. Luik, 10 december 1990, J.L.M.B., 1991, 412;
Beslagr. Verviers, 2 juni 1995, Act. dr., 1996, 178).
86. WIJZIGING OF INTREKKING WEGENS VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN. - Na
het verstrijken van de termijn voor derdenverzet, kan de beslagene de
beschikking enkel nog aanvechten op grond van art. 1419, tweede lid Ger.W.
Deze bepaling laat hem toe ingeval van veranderde omstandigheden de
wijziging of de intrekking van de beschikking te vragen door dagvaarding
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hiertoe van alle partijen voor de beslagrechter. Het moet gaat om omstandigheden die ontstaan zijn na de beschikking of die althans nadien aan de
beslagene ter kennis zijn gekomen (Beslagr. Bergen, 20 januari 1994, Rev.
Not. B., 1994, 200). Dergelijke nieuwe omstandigheden kunnen bijvoorbeeld
oak betrekking hebben op de evolutie van het geding voor de bodemrechter
(Beslagr. Luik, 5 mei 1993, J.L.M.B., 1993, 851: het gebrek aan diligentie
vanwege de beslaglegger).
87. OPHEFFING WEGENS AFWIJZING VAN DE EIS TEN GRONDE. - De bodemrechter die kennisneemt van de vordering is bevoegd de opheffing van het
bewarend beslag te bevelen en de uitspraak te doen over de kosten van het
beslag (Vred. Hoei, 1 maart 1990, T. Vred., 1990, 378).
Er bestaat onenigheid over de vraag of het vonnis over de grand van de zaak,
waarbij de eis wordt afgewezen als ongegrond, al dan niet van rechtswege,
het bewarend beslag opheft. Veelal wordt geoordeeld dat het vonnis van de
bodemrechter waarbij de eis wordt afgewezen geen automatische opheffing
van het beslag inhoudt. De opheffing ervan moet uitdrukkelijk gevraagd
worden, hetzij aan de bodemrechter zelf, hetzij nadien aan de beslagrechter.
De schuldeiser die in weerwil van het afwijzend vonnis, niet vrijwillig
overgaat tot de opheffing van het bewarend beslag onder derden, handelt
evenwel onzorgvuldig en kan veroordeeld worden tot schadevergoeding.
§ 6. Aansprakelijkheid

88. Het recht om beslag te leggen vindt zijn grenzen in de leer van het
misbruik van recht. Dit impliceert een marginale toetsing.
De aansprakelijkheid komt vooral aan de orde wanneer het beslag werd
gelegd zonder rechterlijke machtiging (bijvoorbeeld een derdenbeslag op
grand van onderhandse stukken). Indien tijdens de verzetsprocedure blijkt
dat de beslaglegger in het geheel niet bij machte is aan te tonen dat de
voorwaarden voor het beslag aanwezig waren, dan kan zijn beslag enkel
worden uitgelegd als een ongeoorloofd drukkingsmiddel (Beslagr. Brussel,
16 april 1992, Rev. Reg. Dr., 1993, 57; Beslagr. Luik, 11 december 1995,
J.L.M.B., 1995, 490; Beslagr. Brussel, 26 januari 1995, Act. dr., 1996, 279:
dat het beslag naderhand vrijwillig werd opgeheven, neemt die aansprakelijkheid niet weg; Beslagr. Luik, 10 december 1990, J.L.M.B., 1991, 412).
Maar oak wanneer het beslag werd gelegd op grand van een beschikking,
sluit dit de aansprakelijkheid niet uit (Bergen, 20 september 1993, J.L.M.B.,
1994, 355). Het beslag wordt immers gelegd op risico van de schuldeiser.
De omstandigheid dat de bodemrechter de vordering van de beslaglegger niet
heeft ingewilligd, heeft nag niet tot gevolg dat het bewarend beslag als
onrechtmatig moet worden bestempeld. Het staat aan de rechter om in
concreto de omstandigheden waarin het beslag werd gelegd c.q. gehandhaafd
te beoordelen. Die aansprakelijkheid komt bijvoorbeeld in het gedrang
wanneer de beslaglegger zelf ernstige twijfels had moeten hebben over de
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kwaliteit van zijn schuldvordering (Antwerpen, 1Vbis0 kamer, 21 oktober
1996, A.R. 1995/2668 onuitgeg.). De beslaglegger treft echter geen schuld
wanneer hij volledig te goeder trouw het beslag heeft gelegd (Beslagr.
Antwerpen, 20 augustus 1993, Rechtspr. Antw., 1995, 241). Evenmin is
determinerend voor het aannemen van aansprakelijkheid het bedrag van de
vordering of de waarde van de in beslag genomen goederen, nu een debiteur
met geheel zijn vermogen instaat voor zijn schulden (Antwerpen, 17 september 1991, R.W., 1991-92,957 met noot Carette).
De schade, ondergaan door wie getroffen wordt door een intempestief gelegd
bewarend derden-beslag, bestaat niet enkel in de onbeschikbaarheid van de
in beslag genomen gelden en in het onvermijdelijk diskrediet in de sector
waarin de beslagene werkt, maar ook in de kosten die moeten gemaakt
worden in de procedure tot opheffing van het beslag (Beslagr.Brussel,
13 april1989, J.T., 1990, 49).
§ 7. Omzetting in uitvoerend beslag

89. Heeft de schuldeiser die een uitvoerbare titel verkrijgt vooraf reeds
bewarend beslag gelegd, dan dient niet opnieuw beslag te worden gelegd.
Werder reeds bewarend beslag gelegd, dan is er, zo luidt art. 1497 Ger.W.,
geen grond voor een nieuw beslag voorafgaand aan de tenuitvoerlegging.
Door de omzetting blijven de goederen ononderbroken verder onder beslag.
Het beslag verandert enkel van aard. Aldus is de derde-beslagene na de
omzetting niet gehouden tot het afleveren van een nieuwe verklaring (Gent,
12 september 1995, P & B, 1996, 128).
AFDELING

2

BIJZONDERE BEPALINGEN

§ 1. Bewarend beslag op roerend goed

90. ALGEMEEN. - Het bewarend beslag wordt gelegd volgens de regels
inzake uitvoerend beslag op roerend goed, die verder worden besproken.
Het beslag wordt dus gelegd volgens het bepaalde in de artikels 1501 e.v.
Ger.W.: de vereiste aanwezigheid van de getuige, de voorwaarden voor het
beslag buiten de woonplaats, de regeling voor het verschaffen van de toegang, de verplichting tot nauwkeurige en omstandige omschrijving van de
goederen, enz. Hierop bestaan enkele afwijkingen, die voortvloeien uit het
specifiek karakter van het bewarend beslag (zie art. 1424 e.v. Ger.W.).
Het proces-verbaal van beslaglegging moet, op straffe van nietigheid, een
nauwkeurige en omstandige beschrijving van de in beslag genomen voorwerpen bevatten. Artikel 1501 Ger.W., dat krachtens art. 1424 Ger.W.
toepasselijk is op het bewarend beslag op roerend goed, vereist op straffe
van nietigheid van het beslagexploot de bijstand van een getuige die voldoet
aan de gestelde voorwaarden, maar verbindt diezelfde nietigheid niet aan de
vervolgens in het artikel voorgeschreven vermelding van de naam, de voor-
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naam en het beroep van de getuige (Cass., 5 april1991, Arr. Cass., 1990-91,
807; Pas., 1991, I, 715; R.W., 1991-92, 294; J.T., 1992, 395).

91. SEKWESTER.- Indien de vrees bestaat dat de beslagene de goederen zou
vervreemden of beschadigen, kan aan de voorzitter van de rechtbank de
aanstelling van een sekwester worden gevraagd (art. 584 Ger.W.) (b.v.:
Vz.Rb. Luik, 6 februari 1995, J.L.M.B., 1996, 489). De aanstelling van een
sekwester en het ,aan de ketting leggen" van een wagen zijn denkbare
maatregelen om het bewarend beslag ten volle doeltreffend te maken. Daar
zij afwijken van het principe van het vrij gebruik van de in beslag genomen
goederen door de schuldenaar, kunnen zij echter alleen worden toegestaan
wanneer er zeer ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de beslagene
tussen het tijdstip van de inbeslagneming en dat van de verkoop zou trachten
het goed te onttrekken aan de vordering van zijn schuldeiser of wanneer het
bedreigde goed het enige element van het vermogen van de schuldenaar
uitmaakt (Luik, 20 oktober 1994, J.T., 1995, 217; Act. Dr., 1996, 150).
92. REVINDICATIE. - Indien het beslag goederen treft die aan een derde
toebehoren, dan kan die derde een vordering tot revindicatie instellen
(art. 1514 Ger.W., zie ook infra nr. 182 e.v.). Enkel hij die beweert eigenaar
te zijn van alle of van een gedeelte van de in beslag genomen goederen, kan
deze revindiceren. Ten onrechte wordt door sommige rechtspraak aangeno1llen dat die derdei.]J.V. een vorde!lngtot revindicatie inte stellen,ookzijn
toevlucht kan nemen tot het doen van derdenverzet. De derde heeft immers
geen inkijkrecht in de verhouding tussen de schuldeiser (beslaglegger) en de
schuldenaar (beslagene) en heeft er in de regel geen belang bij om de
intrekking van de beschikking te vorderen, behoudens om zijn eigendomsrecht op te eisen waarvoor hij echter de revindicatievordering moet instellen.
Voor roerende goederen geldt het bezit als titel (art. 2279 B.W.). De
beslagleggende schuldeiser mag ervan uitgaan dat de goederen, die hij
aantreft in de woonplaats van zijn schuldenaar, ook diens eigendom zijn.
Het tegenbewijs kan slechts d.m.v. deugdelijke, bewijskrachtige en niet voor
betwisting vatbare titels en stukken geleverd worden. Zoniet kan het verzet
tergend en roekeloos voorkomen en aanleiding geven tot schadevergoeding
(Beslagr. Brugge, 25 februari 1986, Bull. Bel., 1992, 2263). Wanneer het
uitvoerend beslag werd voorafgegaan door een bewarend beslag dat naderhand werd omgevormd in een uitvoerend beslag, kan de revindicant aan de
beslaglegger geen factuur tegenwerpen, die dateert van na het bewarend
beslag dat tot gevolg had de beslagene te verhinderen te beschikken over de
eigendom van het goed ten nadele van de beslaglegger, zodat de daad van
beschikking hem niet tegenwerpelijk is (Beslagr. Charleroi, 8 januari 1991,
J.L.M.B., 1991, 719). De bewering dat de goederen aan de revindicerende
partij zijn geschonken, klinkt ongeloofwaardig, wanneer blijkt dat de beslagenen sinds de datum van de zgn. gift voor de schuldeisers op de vlucht
waren (Gent, 20 december 1995, T. Not., 1995, 291).
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§ 2. Bewarend beslag op onroerend goed
ALGEMEEN. - Ret bewarend beslag op onroerend goed is onderworpen
aan de algemene regels van het uitvoerend beslag op onroerend goed
(art.1429 Ger.W.). De beschikking, waarbij bewarend beslag op onroerend
goed wordt toegestaan, wordt als niet-bestaande beschouwd, indien binnen
een maand na haar dagtekening niet een beslagexploot volgt, dat binnen de
genoemde termijn behoorlijk ter overschrijving is aangeboden in het hypotheekkantoor (art. 1433 Ger.W.) (Beslagr. Luik, 28 juni 1995, Act. Dr., 1996,
395).
Wanneer een beschikking een onroerend bewarend beslag in Belgie toelaat
op grond van een vonnis gewezen door de ,tribunal de grande instance" van
Kinshasa en vervolgens wordt bestreden bij wege van derdenverzet, verschilt
de procedure voor de beslagrechter van deze voor de Zai"rese rechtbank. De
beslaglegger heeft derhalve geen enkele verplichting om te verwijzen naar de
in de procedure ten gronde gekozen woonplaats om de beschikking te
betekenen waarbij het beslag wordt toegelaten. Rij is er evenmin toe verplicht te betekenen aan de verblijfplaats in Belgie van eiser, wanneer blijkt
dat de aan deze verblijfplaats gerichte briefwisseling systematisch wordt
temggestuurd of geweigerd onder het voorwendsel dat de derde-opposant er
niet woonachtig is. Onder deze omstandigheden heeft de beslaglegger de
beschikking, waarbij het beslag wordt toegelaten, terecht doen betekenen aan
de woonplaats in Zai"re van de eiser, zoals deze voorkomt op het uittreksel uit
het Belgische nationale register (Beslagr. Bergen, 20 januari 1994, Rev. Not.
B., 1994, 200).

93.

§ 3. Bewarend derdenbeslag

94. BEGRIP. - Ret bewarend beslag onder derden is het beslag gelegd in
handen van de schuldenaar van de beslagene op hetgeen deze aan de
beslagene moet betalen of moet afgeven. Ret beslag wordt dus gelegd op
de schuldvordering die de beslagene heeft op een derde.
VOORWERP. De schuldvordering die het voorwerp is van het beslag
moet bij bewarend of uitvoerend beslag aan dezelfde kwaliteiten voldoen. Zij
heeft de betaling van een geldsom of de afgifte van een zaak tot voorwerp.
Ret kan gaan om een actuele opeisbare schuldvordering. De schuldvordering
kan ook gesteld zijn onder voorwaarde, op termijn of in geschil zijn (art. 1446
en 1539, tweede lid Ger.W.). Ret volstaat dat op het ogenblik van het beslag
een rechtsverhouding bestaat tussen de beslagene en de derde waarin die
,toekomstige" vordering haar grondslag vindt. Ret beslag strekt zich dan
verder ook uit tot al de na het beslag krachtens die rechtsverhouding gedane
betalingen en uitkeringen.

95.

96. SIMULATIE. - In zijn arrest van 11 mei 1995 besliste het Rof van
Cassatie dat de beslagrechter is bevoegd om te beslissen dat wegens simu-
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latie bewarend beslag kan worden gelegd op een bankrekening geopend op
naam van een derde, wanneer de werkelijke houder van de rekening de
schuldenaar van de beslaglegger is (Cass., 11 mei 1995, R. W., 1995-96, 745;
J.T., 1995, 624; supra nr. 52). Hoewel bewarend beslag in de regel, aileen ten
laste van de schuldenaar en niet van een derde kan worden gelegd, is dit bij
veinzing niet het geval. Daaruit volgt dat de schuldeiser, wanneer hij aantoont dat de werkelijke houder van een ten name van een andere rechtspersoon geopende rekening zijn schuldenaar is, bewarend beslag onder
derden op die rekening kan leggen ten laste van zijn schuldenaar. In dat
geval komt het aan de beslagrechter toe om, binnen de bij art. 1489, tweede
lid Ger.W. opgelegde grenzen, nate gaan of de voorwaarden betreffende de
toestemming tot of de handhaving van een bewarend beslag onder derden
vervuld zijn (Cass., 11 mei 1995, gecit.).
97. BESLAG IN EIGEN HAND EN.- De derde-beslagene die tegelijk schuldeiser
en schuldenaar is van de beslagene, kan derdenbeslag leggen in zijn eigen
handen (Brussel, 26 september 1988, T.B.B.R., 1991, 374, noot Broeckx, K.).
Dit beslag in eigen handen vereist, zoals het gewoon bewarend beslag, dat de
schuldvordering van de beslaglegger op de beslagene eisbaar en zeker is,
minstens vatbaar voor een emstige voorlopige raming (Gent, 18 oktober
1994, P&B, 1995, 52. Zie nader: Dirix, E., ,Gerechtelijke compensatie en
beslag in eigen handen", in Liber Amicorum E. Krings, 1991, 105 e.v.).
98. REKENING-COURANT.- Het is mogelijk bewarend derdenbeslag te leggen
op het voorlopig positief saldo van een rekening-courant, dat bestaat op het
ogenblik van het beslag. Dergelijk beslag vrijwaart voor de beslaglegger
enkel het saldo van de rekening-courant, na verrekening van de verrichtingen
die reeds geschied waren voor het beslag, maar nog niet op de rekening
waren ingeschreven (Lanoye, L., ,Beslag onder derden op een (bank)rekening", in Liber Amicorum M. Briers, Gent, 1993, 281-298). Partijen kunnen
geldig een beding van eenheid van rekening overeenkomen, d.w.z. dat
verschillende bestaande rubriekrekeningen slechts het onderdeel zijn van
een enkele rekening-courant (Brussel, 16 maart 1989, J.T., 1990, 288, met
noot Buyle, J.P. en Poelmans, 0.).
99. GEZAMENLIJKE REKENING. - Het derdenbeslag gelegd op een gezamenlijke bankrekening treft het gehele saldo van de rekening. De bank dient zich
niet in te Iaten met de interne verhouding tussen de rekeninghouders (Brussel, 3 april1996, R.W, 1996-97,227, noot Dirix, E.).
100. DOCUMENTAIR KREDIET.- Bij documentair krediet kan de opdrachtgever geen beslag onder derden leggen op de schuldvordering die de begunstigde van het krediet heeft op de bank. Dit verbod geldt ook al is de
schuldvordering geheel vreemd aan het documentair krediet (Cass., 23 juni
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1994, R. W., 1994-95, noot Dirix, E., ,Beslag op documentair krediet",
J.L.M.B., 1994, 986}.
101. BUITENGERECHTELIJK VERZET. - Een bewarend beslag onder derden
heeft geen enkele juridische waarde indien de vorm- en grondvereisten niet
werden nageleefd. Door te handelen zonder inachtname van de voorgeschreven regels, schaadt de beslaglegger niet alleen de beslagene maar ook de
andere schuldeisers. De bankier aan wie gevraagd wordt rekening te houden
met een onregelmatig verzet tegen de betaling in handen van de schuldenaar,
moet wel de schuldeiser onmiddellijk uitnodigen de juiste beslagprocedure te
volgen (Cass., 19 april1990,Arr. Cass., 1989-90, 1071; R.W., 1990-9,561,
noot Dirix, E., J.L.M.B., 1990, 982 met noot de Leval; Zie ook: Block, G.
,Saisie-arrets et oppositions amiables", R. G.E.N., 1994, nr. 24.311, 41-54 ).

Ret beslag wordt gelegd bij exploot van een gerechtsdeurwaarder. Informeel
beslag bij brief is niet toegelaten. De notaris in wiens handen een dergelijk
informeel derdenbeslag wordt gelegd, is er volgens het Hof van Beroep te
Gent evenwel toe gehouden aan de schuldeiser te laten weten of hij al dan
niet met dit informeel beslag rekening zal houden. Antwoordt de notaris niet,
dan wekt hij bij de schuldeiser de schijn met dit beslag rekening te zullen
houden. Rij is derhalve aansprakelijk voor de schade die de schuldeiser heeft
ondergaan doordat het bedrag van de schuld op de koopsom niet werd
voorafgenomen. Ook de advocaat van de schuldeiser is aansprakelijk, aangezien hij had moeten weten dat informeel beslag onder derden geen
juridische gevolgen heeft. Beiden zijn solidair tot schadevergoeding gehouden (Gent, 24 november 1994, T. Not., 1995, 185, noot Bouckaert, F.; R. W,
1995-96, 368).
102. TITEL. - Ret bewarend beslag onder derden kan worden gelegd ofwel
op grond van authentieke of onderhandse stukken zonder enig verlof van de
beslagrechter (1445 Ger.W.), ofwel krachtens een beschikking van de beslagrechter (art. 1447 Ger.W.). Met ,stukken" waarover de schuldeiser
overeenkomstig art. 1445 Ger.W. moet beschikken om bewarend beslag
onder derden te kunnen leggen, wordt bedoeld een titel die de schuldeiser
reeds bezit en waaruit zijn schuldvordering blijkt. Het bewarend beslag
onder derden kan steunen op een onderhandse titel indien deze een schuldvordering vaststelt die voldoet aan de voorwaarden inzake zekerheid, opeisbaarheid en vaststaand karakter. De eenzijdige documenten die uitgaan
van de beslagleggende partij, kunnen aileen een onderhandse titel, die een
bewarend beslag rechtvaardigt, vormen wanneer de beslagen partij haar
schuld niet betwist en wanneer een tussen handelaren uitgegeven factuur
wordt aanvaard (Bergen, 23 februari 1988, R.R.D., 1993, 93). De beschikking waarbij de beslagrechter overeenkomstig art. 1415 Ger.W. verlof verleent om bewarend beslag te leggen op roerend goed, is weliswaar een
authentieke akte, maar bet is niet de titel die de schuldeiser reeds bezit,
waaruit zijn schuldvordering blijkt en op grond waarvan hij zonder enig
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verlof van de beslagrechter bewarend beslag onder derden kan leggen (Cass.,
5 april 1991, Arr. Cass., 1990-91, 805; Pas., 1991, I, 714; R. W., 1991-92,
259; J.T., 1992, 395). Ten aanzien van een schuldenaar-handelaar maakt een
aanvaarde factuur een onderhands stuk uit in de zin van art. 1445 Ger.W.
(Beslagr. Brussel, 30 november 1992, J.L.M.B., 1993, 281). Het administratief document C4 bestemd voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, is
geen onderhands stuk dat, in de zin van art. 1445 Ger.W., als grondslag kan
dienen voor een bewarend beslag (Rb. Brussel, 23 juli 1992, J.T., 1993, 230).
Het onderzoek van de balans van de beslagen vennootschap, een dagvaarding
in kort geding en een brief van een bedrijfsrevisor leveren geen onderhandse
stukken op (Beslagr. Brussel, 26 januari 1995, J.T., 1996, 279). Het beslag op
grond van een onderhands stuk, in casu een vervallen wissel, kan enkel
worden gelegd voor het bedrag van de schuldvordering die uit dat stuk blijkt.
Voor andere schuldvorderingen dient een machtiging aan de beslagrechter te
worden gevraagd (Brussel, 8 mei 1991, J.T., 1991, 660).

103. GEVOLGEN.- Door het beslag wordt de in beslag genomen schuldvordering integraal onbeschikbaar (Brussel, 3 april 1996, R. W. , 1996-97, 227,
noot Dirix, E.). Van dat ogenblik af kunnen de beslagen schuldenaar en de
derde-beslagene geen handelingen meer verrichten waardoor de rechten van
de beslaglegger worden beknot. De onbeschikbaarheid heeft tot gevolg dat
de beslagene niet aileen geen betaling meer kan ontvangen, maar ook
betreffende die sehuldvordering geen-nieuwe-overeenkomsten kan sluiten,
die de rechten van de beslaglegger schaden, zoals het verlenen van uitstel
(Gent, 11 december 1990, R. W., 1991-92, 93). Het derdenbeslag schorst het
lopen van de interesten niet. Het blokkeert evenmin de rekening-courant
tussen de bank en zijn client (Brussel, 16 maart 1989, J.T., 1990, 288). Het
derdenbeslag heeft niet tot gevolg de schuldvordering te doen verdwijnen uit
het vermogen van de schuldenaar. Het beslag verleent aan de schuldeiser
geen voorrecht of een exclusief recht op de in beslag genomen schuldvordering (Brussel, 25 januari 1990, J.L.M.B., 1990, 844). De in beslag genomen
sommen verdwijnen slechts uit het patrimonium van de schuldenaar op het
ogenblik van de betaling door de derde-beslagene in handen van de beslaglegger (Brussel, 26 september 1988, T.B.B.R., 1991, 374). De beslagleggende schuldeiser moet de schuldvordering nemen zoals hij die aantreft, naar
het tijdstip waarop het beslag wordt gelegd. Het beslag wijzigt niets aan de
onderlinge rechtspositie van de partijen (beslagene en derde) zoals die uit de
tussen hen bestaande rechtsverhouding blijkt.
104. MORATOIRE RENTE. - Het beslag omvat niet enkel de hoofdsom, maar
ook de accessoria van de vordering. Is op de schuldvordering bijvoorbeeld
een conventionele rente verschuldigd, dan valt die, in beginsel, ook onder het
beslag. Het bewarend beslag onder derden schorst het lopen van de interest
niet (Kh. Brussel, 10 oktober 1990, Cah. Dr. Jud., 1991, 84, noot BiquetMathieu, C.; Dirix, E., ,Moratoire rente en beslag onder derden", noot onder
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Cass., 20 november 1992, R.W., 1992-93, 961-962). De rente blijft verder
lopen, zonder dat de schuldenaar hiervan wordt bevrijd. De derde-beslagene
kan dit wel verhinderen door zijn toevlucht te nemen tot het kantonnement
van het voorwerp van het beslag (art. 1407 Ger.W.). Is de schuldvordering
niet conventioneel rentedragend, dan kan door de debiteur wel moratoire
rente verschuldigd zijn wanneer hij in verzuim komt. Dit is het geval
wanneer de vordering eisbaar is en de debiteur in gebreke werd gesteld,
behoudens wanneer dit vereiste door de wet of door een overeenkomst
terzijde werd geschoven (cfr. art. 1153 B.W.). Het derdenbeslag heeft tot
gevolg dat de derde-beslagene niet meer bevrijdend kan betalen aan zijn
schuldeiser (de beslagene). Is de debiteur reeds in verzuim wanneer het
beslag wordt gelegd, dan wordt hij hierdoor niet bevrijd van de moratoire
rente. Het recht op moratoire interest die verschuldigd is na een regelmatige
aanmaning, gaat voor de schuldeiser niet verloren doordat bij zijn schuldenaar beslag onder derden is gelegd op de hem verschuldigde sommen (Cass.,
20 november 1992, Arr. Cass., 1991-92, 1337; Pas., 1992, I, 1293).
105. VERPLICHTINGEN VAN DE DERDE-BESLAGENE- ART. 1452-1456 GER.W. Wanneer een schuldeiser bewarend of uitvoerend beslag legt onder een derde
op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is, is
deze derde tot twee wettelijke verplichtingen gehouden: (a) vanaf de ontvangst van de akte houdende derden-beslag mag hij de sommen of zaken die
voorwerp zijn van het beslag niet meer uit handen geven; (b) binnen vijftien
dagen na het derden-beslag is hij gehouden een nauwkeurige verklaring te
doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag (art. 1452
en 1539 Ger.W.). De rniskenning van beide verplichtingen wordt streng
gesanctioneerd. De derde-beslagene, die zich niet houdt aan het afgifteverbod, wordt gewoon schuldenaar verklaard voor de oorzaken van het beslag,
onverrninderd schadevergoeding (art. 1451 en 1540 Ger.W.). Indien hij de
verklaring laattijdig of onnauwkeurig doet, kan hij geheel of ten dele
schuldenaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag,
onverrninderd de kosten van de tegen hem ingestelde procedure (art. 1456 en
1542 Ger.W.). Deze strenge sancties werden ingegeven door de zorg het
mechanisme van het derden-beslag te vrijwaren en de belangen van de
beslaglegger te beschermen tegen mogelijke collusie tussen de derde-beslagene en de schuldenaar. Toch blijkt deze sanctie in de rechtspraak niet steeds
even streng te worden toegepast.

a) Afgifteverbod
106. BEGRIP. - Vanaf de ontvangst van de akte houdende bewarend derdenbeslag, mag de derde-beslagene de sommen of zaken die het voorwerp
zijn van het beslag, niet meer uit handen geven, op straffe van gewoon
schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverrninderd schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond
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bestaat (art. 1451 Ger.W.). Eenzelfde verp1ichting geldt ingeval van uitvoerend derdenbeslag (art. 1540 Ger.W.).

107. DUUR.- Ret afgifteverbod blijft bestaan totdat de geldigheidsduur van
het beslag verstreken is en deze bedraagt in principe drie jaar vanaf de
dagtekening van de beschikking of, indien geen beschikking werd gegeven,
vanaf het exploot, buiten het geval van schorsing voorzien in artikel 1493
Ger.W. Dat de derde-beslagene, die dit afgifteverbod miskent, soms te streng
wordt bestraft, blijkt uit het arrest van het Rof van Beroep te Brussel van
26 september 1988. Een bank-derde-beslagene werd aansprakelijk gesteld
wegens miskenning van het afgifteverbod omdat zij, in de onwetendheid dat
de geldigheidsduur van het beslag was geschorst door een procedure ten
grande, na verloop van de wettelijke geldigheidsduur van drie jaar de in
beslag genomen tegoeden van de schuldenaar had vrijgegeven (Brussel,
26 september 1988, T.B.B.R., 1991, 374, noot Broeckx, K.). Nochtans
voorziet de wetgever niet in een verplichting ten laste van de beslaglegger
om ten voordele van de derde-beslagene van deze schorsing melding te
maken in de beslagberichten, die overeenkomstig art. 1390, vierde lid
Ger.W. van rechtswege vervallen bij het verstrijken van de geldigheidsduur
van het beslag. Deze lacune stelt de derde-beslagene bloat aan het risico de in
beslag genomen sommen of zaken voortijdig uit handen te geven indien hij
niet van de schorsing in kennis werd gesteld.
108. Ret verbod tot afgifte hou-dt op ten vroegste twee dagen na het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen te rekenen van de aanzegging
van het beslag aan de persoon of aan de werkelijke of gekozen woonplaats
van de schuldenaar. Ret verzet van de beslagen schuldenaar ontslaat de
derde-beslagene niet van de verplichting geen sommen meer uit handen te
geven en zijn verklaring te doen.
109. SANCTIE.- Bij de toepassing van de sanctie van schuldenaarverklaring, beschikt de beslagrechter over een ruime beoordelingsvrijheid. Zo werd
beslist dat mild moet opgetreden worden ten aanzien van de derde-beslagene
aan wie de gerechtsdeurwaarder in het beslagexploot geen kennis had
gegeven van de tekst van de art. 1540 en 1542 Ger.W. die precies de zware
sancties bepalen voor de miskenning van de onbeschikbaarheid van de in
beslag genomen goederen (art. 1540 Ger.W.) en voor de laattijdige en
onjuiste verklaring (art. 1542 Ger.W.) (Brussel, 9 februari 1989, J.L.M.B.,
1989, 858). Ret Rof van Beroep te Luik besliste dat de schuldeiser door de
schuldenaarverklaring van de derde-beslagene, die het afgifteverbod heeft
overtreden, niet meer kan bekomen dan wanneer dit verbod gerespecteerd
zou geweest zijn, vermits de schade van de schuldeiser beperkt blijft tot het
bedrag dat het beslag had kunnen opbrengen (Luik, 19 november 1993,
J.L.M.B., 1994, 965).
Omtrent de aansprakelijkheid van de derde-beslagene die ingeval van schor-
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sing van de geldigheidsduur van het beslag door een procedure ten grande,
de tegoeden uit handen geeft, lopen de meningen uiteen. In het voomoemde
arrest van 26 september 1988 stelde het Hof van Beroep te Brussel dat de
derde-beslagene zich niet kan beroepen op het feit nooit verwittigd te zijn
geweest van de procedure die ten grande was ingesteld. De Beslagrechter te
Antwerpen daarentegen besliste dat de derde-beslagene die de tegoeden
vrijgeeft zonder te weten dat een bodemprocedure was ingesteld, niet aansprakelijk kan worden gesteld. De derde-beslagene moet verwittigd worden
van de schorsing voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het beslag
(Beslagr. Antwerpen, 28 september 1980, J.T., 1981, 478). De beslaglegger
heeft er dan ook aile belang bij in de beslagberichten melding te doen maken
van de schorsing van het beslag en de derde-beslagene te verwittigen van het
bestaan van de schorsing.
b) Verklaring van derde beslagene

110. BEGRIP. - Binnen vijftien dagen na het derden-beslag is de derdebeslagene gehouden verklaring te doen van de sommen of zaken die het
voorwerp zijn van het beslag. Deze verklaring moet nauwkeurig aile gegevens bevatten die dienstig zijn voor de vaststeiling van de rechten van de
partijen (art. 1452 Ger.W.)( Brussel, 10 juni 1994, J.T., 1994, 774; Beslagr.
Brussel, 14 december 1992, onuitg., A.R.nr. 15.264/91). De derde-beslagene
moet in zijn verklaring de situatie weergeven, zoals die op het ogenblik van
het beslag bestaat (Brussel, 16 maart 1989, J.T., 1990, 288). De derdebeslagene moet een verklaring afleggen, zelfs indien hij geen schuldenaar
is van de beslagene (Antwerpen, 9 februari 1993, R. W., 1992-93, 1271). De
nauwkeurigheid van de verklaring wordt door bepaalde rechtspraak streng
beoordeeld. Volgens de Beslagrechter te Turnhout is de verklaring van de
derde-beslagene waarbij deze gewoonweg stelt dat de schuldenaar van de
opdrachtgever van het beslag van hem geen gelden tegoed heeft, niet nauwkeurig in de zin van art. 1456 Ger.W. (Rb. Tumhout, 16 september 1991,
T.B.B.R., 1992, 533). De derde-beslagene kan het bewijs leveren dat hij zich
van zijn schuld heeft bevrijd, zonder dat hij verplicht is een akte met vaste
datum over te leggen in de zin van art. 1328 Ger.W. (Cass., 3 maart 1995,
Arr. Cass., 1995, 266, nr. 132). De naleving van de gestelde termijn van
vijftien dagen is essentieel: het is van groat belang dat de schuldeiser zo
spoedig mogelijk verneemt of de derde-beslagene al dan niet schuldenaar is
van zijn schuldenaar (Beslagr. Brussel, 17 oktober 1990, J.L.M.B., 1991,
408).
111. SANCTIE. - Indien hij zijn verklaring niet heeft gedaan binnen de
wettelijke termijn of niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, kan de derdebeslagene, die daartoe wordt opgeroepen voor de beslagrechter, geheel of ten
dele schuldenaar worden verklaard van de oorzaken van het beslag, onverminderd de kosten van de tegen hem ingestelde procedure, die in die gevailen
te zijnen laste vailen (art. 1456 Ger.W.). Het gaat om een solidaire gebon-
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denheid in de persoon van de derde-beslagene. Bij bewarend derdenbeslag
kan de derde-beslagene evenwel enkel ,schuldenaar worden verklaard",
maar kan hij nog niet effectief als solidaire schuldenaar tot betaling van de
bedragen worden veroordeeld, hetgeen wel mogelijk is bij uitvoerend derdenbeslag (Beslagr. Antwerpen, 22 oktober 1990, R.W, 1992-93, 1270;
bevestigd door Antwerpen, 9 februari 1993, R.W., 1992-93, 1270; Dirix,
E., ,De aard van de verklaring tot schuldenaar", R. W., 1989-90, 1021). De
sanctie heeft tot doel de economie van bet derdenbeslag te vrijwaren. Bij het
opleggen van deze sanctie beschikt de beslagrechter over een ruime beoordelingsbevoegdheid (Beslagr. Antwerpen, 13 mei 1991, R.W., 1992-93, 995).
Hij oordeelt in feite, en derhalve op onaantastbare wijze, of de sanctie
bepaald in art. 1456 Ger.W. dient te worden toegepast (Cass., 3 december
1990, Arr. Cass., 1990-91, 365; Pas., 1991, 327; J.L.M.B., 1992, 248). De
beslagrechter zal eerst moeten beoordelen volgens de omstandigheden of de
sanctie moet worden toegepast, en zo ja, in welke mate dit dient te gebeuren
(Beslagr. Luik, 4 december 1991, J.L.M.B., 1992, 891). Hij mag rekening
houden met de concrete omstandigheden om te bepalen of de schuld geheel
of gedeeltelijk opgelegd dient te worden (Gent, 28 maart 1995, T.G.R., 1995,
239). Deze soevereine appreciatiebevoegdheid heeft aanleiding gegeven tot
divergenties in de rechtspraak.
Bij de beoordeling van de vraag of de sanctie moet worden toegepast, wordt
meestal rekening gehouden met het al dan niet voorhanden zijn van kwade
trouw of schuldig verzuim in hoofde van de derde-beslagene, I>e sanctie
wordt verantwoord geacht wanneer de derde-beslagene door bedrog, kwade
trouw, of schuldig verzuim de goederen van de beslagen schuldenaar aan het
pand van zijn schuldeisers poogt te onttrekken (Beslagr. Luik, 4 december
1991, J.L.M.B., 1992, 891). Er is sprake van schuldig verzuim wanneer de
beslagen schuldenaar gedelegeerd bestuurder is van de vennootschap-derdebeslagene, die omwille van de verwevenheid van haar belangen met deze van
haar bestuurder - dewelke perfect op de hoogte was van de wettelijke
verplichtingen van de derde-beslagene - niet kan voorhouden geen kennis
te hebben van deze verplichtingen (Beslagr. Kortrijk, 19 oktober 1992, R. W.,
1992-93, 1065). Andere rechtspraak neemt aan dat niet uitsluitend mag
uitgegaan worden van het al dan niet aanwezig zijn van bedrog, kwade
trouw of schuldig verzuim om de sanctie te kunnen uitspreken. W anneer de
beslaglegger bewijst dat de verklaring laattijdig of onnauwkeurig is, kan de
sanctie worden toegepast en enkel het terecht inroepen van verschoningsgronden door de derde-beslagene mag de beslagrechter weerhouden de
sanctie uit te spreken. De vraag of de lichtste fout in de zin van art. 1382
B.W. reeds volstaat om de sanctie toe te passen, hoeft derhalve niet te
worden gesteld, daar het traditionele begrip ,fout" buiten de filosofie staat
die te vinden is achter deze burgerlijke sanctie (Beslagr. Antwerpen, 13 mei
1991, R. W., 1992-93, 995). De sanctie moet worden toegepast zelfs indien de
vertraging louter te wijten is aan een schuldig verzuim, en niet aan enige
collusie tussen de derde-beslagene en de schuldenaar (Beslagr. Brussel,
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17 oktober 1990, J.L.M.B., 1991, 408). De beslaglegger moet niet bewijzen
dat de derde-beslagene, die geen verklaring heeft gedaan omdat hij geen
schuldenaar is, daadwerkelijk de hoedanigheid heeft van schuldenaar van
zijn schuldenaar. Het is de derde-beslagene die moet bewijzen dat zijn
nalatigheid verschoonbaar is (Gent, 27 november 1990, T.G.R., 1991, 20).
112. W at betreft de vraag tot welk bedrag de derde-beslagene gehouden is,
wordt door een deel van de rechtspraak beslist dat de schuldenaarverklaring
niet beperkt dient te blijven tot het bedrag van de schuldvordering van de
debiteur op de derde-beslagene, d. w.z. tot het voorwerp van het beslag. De
sanctie van artikel 1456 Ger.W. heeft geen indemnitair karakter zodat de
vraag of door het verzuim aan de beslaglegger schade is toegebracht, buiten
beschouwing blijft (Beslagr. Brussel, 17 oktober 1990, J.L.M.B., 1991, 408;
Beslagr. Antwerpen, 22 oktober 1990, R.W., 1992-93, 1270; Beslagr. Brussel, 24 april1991, J.T., 1991, 604; Beslagr. Kortrijk, 19 oktober 1992, R. W.,
1992-93, 1065; Antwerpen, 9 februari 1993, R. W., 1992-93, 1270). Waar een
lichte vertraging in het doen van de verklaring nog een matiging van de
schuldenaarverklaring kan verantwoorden, is dit niet het geval bij een
aanzienlijke vertraging (Beslagr. Brussel, 17 oktober 1990, J.L.M.B., 1991,
408). Andere rechtspraak daarentegen neemt aan dat de sanctie van art. 1456
Ger.W. niet automatisch is, en slechts kan worden opgelegd wanneer de
schuldeiser effectief nadeel heeft geleden door de onvolledige of ontbrekende verklaring (Luik, 25 januari 1994, onuitg., A.R. nr. 28.038/91; Beslagr. Luik, 4 december 1991, J.L.M.B., 1992, 891). De schuldenaarverklaring moet beperkt blijven tot het bedrag dat de schuldeiser had kunnen
bekomen, mocht de derde-beslagene zijn wettelijke verplichtingen hebben
nageleefd. Het tegendeel aanvaarden zou ertoe leiden dat de schuldeiser er
alle belang bij heeft dat de derde-beslagene geen verklaring doet, voor zover
diens solvabiliteit groter is dan deze van de beslagen debiteur (Beslagr. Luik,
22 december 1993, J.L.M.B., 1994, 870 en Beslagr. Luik, 23 februari 1994,
J.L.M.B., 1994, 969, m.b.t. uitvoerend derdenbeslag).
113. TOEPASSINGEN. - De sanctie werd toegepast ten aanzien van een
werkgever, die in gebreke bleef een verklaring af te leggen. De omstandigheid dat de beslagen werknemer onwettig afwezig is gebleven op het werk en
nadien een onregelmatige opzegging deed, kan niet als verschoningsgrond
worden ingeroepen (Beslagr. Antwerpen, 13 mei 1991, R. W., 1992-93, 995).
Ben notaris, in wiens handen derdenbeslag wordt gelegd, weet of dient door
zijn vertrouwdheid met de rechtsregels te weten, dat hij gehouden is een
tijdige verklaring van derde-beslagene te doen, zelfs indien hij geen schuldenaar was van de beslagene (Beslagr. Antwerpen, 22 oktober 1990, R. W.,
1992-93, 1270; bevestigd door Antwerpen, 9 februari 1993, R. W., 1992-93,
1270). De omstandigheid dat de derde-beslagene relaties heeft met talrijke
personen, kan de vertraging in het afleggen van de verklaring niet verantwoorden. Het is de taak van de derde-beslagene, die rechtspersoonlijkheid
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bezit, aile interne maatregelen te treffen om te kunnen voldoen aan de vele
wettelijke verplichtingen van uiteenlopende aard, die binnen een bepaalde
termijn moeten nagekomen worden (Beslagr. Brussel, 19 oktober 1990,
J.L.M.B., 1991, 408).
114. VERKLARING VAN DE ADVOCAAT-DERDE-BESLAGENE.- In een uitvoerig
gemotiveerde beschikking deed de Beslagrechter te Brussel uitspraak over
het dilemma waarmee een advocaat wordt geconfronteerd, wanneer in zijn
handen derdenbeslag wordt gelegd. Heeft zijn plicht tot beroepsgeheim,
waarvan de schending strafbaar wordt gesteld door art. 458 Sw., tot gevolg
dat hij geen verklaring van derde-beslagene mag afleggen? Volgens de
Brusselse Beslagrechter is het beroepsgeheim van de advocaat algemeen
en absoluut in deze zin dat dit geheim aile juridische of andere feiten dekt,
alsmede aile stukken en documenten, die de client aan zijn advocaat heeft
toevertrouwd. Aan dit beroepsgeheim kan niet worden geraakt door de
advocaat toe te laten een verklaring van derde-beslagene af te leggen. Het
reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 22 april1971legt aan
de advocaat, in wiens handen derdenbeslag wordt gelegd, de plicht op zich
hiertegen te verzetten door het inroepen van het beroepsgeheim. Anderzijds
laat het beroepsgeheim van de advocaat niet toe inbreuk te plegen op regels
die van openbare orde zijn en een financieel asiel te creeren voor debiteurs te
kwader trouw. Derhalve heeft het beroepsgeheim enkel voor gevolg dat de
advocaat-niet-verplicht is een-verklaring van derde-beslagene te doen, zonder
dat het hem geoorloofd is te ontsnappen aan het verbod de gelden uit handen
te geven.
Ingevolge zijn plicht om bij de uitoefening van zijn beroep de principes van
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid in acht te nemen, is het wenselijk
dat de stafuouder erop zou toezien dat de advocaat het beroepsgeheim op
regelmatige wijze inroept (Beslagr. Brussel, 14 februari 1991, J.L.M.B.,
1991, 423).
115. GELDIGHEIDSDUUR. - Buiten het geval van schorsing, voorzien in
artikel1493 Ger.W., geldt het bewarend beslag onder derden gedurende drie
jaren met ingang van de dagtekening van de beschikking en, indien er geen
beschikking is gegeven, te rekenen vanaf het exploot. Bij het verstrijken van
de driejarige termijn houdt het beslag van rechtswege op gevolg te hebben,
tenzij het vernieuwd wordt (art. 1458 Ger.W.) (Bergen, 23 september 1991,
J.L.M.B., 1992, 876). Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het
bewarend de.rdenbeslag en bij gebreke aan de hernieuwing van het beslag
moet de derde-beslagene onmiddellijk de fondsen uit handen geven. De
derde-beslagene die rekening houdt met een informeel verzet in zijn handen,
kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de beslagen schuldenaar lijdt ingeval van interestverlies. Deze aansprakelijkheid wordt des te
strenger beoordeeld als de derde-beslagene een notaris of bankinsteiling is
(Bergen, 23 september 1991, J.T., 1992, 331; J.L.M.B., 1992, 876).
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De vordering over de zaak zelf schorst de geldigheidsduur van het bewarend
derdenbeslag. Indien de procedure ten gronde wordt ingesteld voor het
verstrijken van de driejarige geldigheidsduur van het beslag, wordt deze
duur geschorst tot de dag waarop de eindbeslissing niet meer vatbaar is voor
gewone rechtsmiddelen. De derde-beslagene die de gelden, ondanks de
schorsing, door een procedure ten gronde heeft vrijgegeven bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het beslag, kan door de beslaglegger aansprakelijk worden gesteld, zelfs indien hij niet op de hoogte was van de
schorsing (Brussel, 26 september 1988, T.B.B.R., 1991, 374, noot Broeckx,
K.).

HOOFDSTUK

VI

BIJZONDERE VORMEN VAN BESLAG
§ 1. Pandbeslag

116. Teneinde de uitoefening van zijn voorrecht (art. 20, 1° Hyp.W.) veilig
te stellen kan de verhuurder op deze goederen een pandbeslag leggen
(art. 1461). Het gaat hier om een vereenvoudigd bewarend beslag.
Ben betekening van een pandbeslag raakt niet het ,huurrecht" zelf en valt
derhalve niet onder bescherrning van art. 215, § 2 B.W. (Beslagr. Antwerpen,
18 december 1989, R. W, 1989-90, 1065).
Dit beslag kan gelegd worden op de goederen die zich in de gehuurde
plaatsen bevinden. Het kan ook de goederen van derden betreffen op voorwaarde dat de verhuurder te goeder trouw is (Gent, 20 december 1994,
T. Not., 1995, 291).
§ 2. Beslag tot terugvordering

117. Diegene die aanspraak maakt op het eigendomsrecht, het bezit of de
detentie van een roerend goed kan beslag leggen bij de derde in wiens handen
het goed zich bevindt. Dit beslag tot terugvordering beantwoordt aan de
algemene regels der bewarende beslagen.
De beslagrechter moet onderzoeken of de aanspraken die de beslaglegger op
de goederen doet gelden ,prima facie" gegrond voorkomen (Brussel, 24 december 1993, Act. dr., 1996, 145). Ook geldt hier het vereiste der hoogdringendheid (Brussel, 24 december 1993, gecit.). Ook hier wijzigt het
beslag niets aan het feitelijk bezit. Aan de beslagrechter kan derhalve niet
worden gevraagd om een in beslag te nemen voertuig ,aan de ketting te
leggen" of af te geven (zie: Dirix, E., ,Het beslag tot terugvordering", P &
B, 1994-1, 6 en de ongepubliceerde rechtspraak aldaar; supra nr. 91).

1463

§ 3. Beslag inzake namaak

118. BESCHERMDE RECHTEN. - Een dergelijk beslag kan gelegd worden door
de houders van octrooien, de houders en aanvragers van kwekerscertifaten of
hun rechthebbenden en de titularissen van het auteursrecht (art. 1481
Ger.W.). Door de wet van 29 juli 1994 (B.S., 6 september 1994) werd de
kring van beschermde personen uitgebreid tot de houders van een aanvullend
beschermingscertificaat voor geneesmiddelen.
Dit recht komt niet toe aan de houder van een octrooiaanvraag (anders:
Beslagr. Dendermonde, 9 januari 1990, R.W., 1990-91,236 met atkeurende
noot Van Hees) of van een merk (Beslagr. Gent, 28 augustus 1991, A.R.
2725/91, onuitgeg.). Evenmin is zulks mogelijk voor industriele ,know
how" (Beslagr. Namen, 13 november 1981, Cah. dr. Jud., 1992-7, 19). Dit
is wei mogelijk voor tekeningen en modellen ook al bezitten zij geen
,kunstwaarde"; het volstaat dat zij een ,eigen oorspronkelijk karakter"
hebben (Gent, 28 juni 1994, R. W., 1994-95, 1415: model voor het verdampen
van therapeutische vloeistoffen). Kortom voor een auteursrechtelijke bescherming volstaat dat het werk origineel is. Aldus kunnen ook technische
bouwplannen (i.e. van een busvoertuig) hiervoor in aanmerking komen
(Gent, 10 maart 1995, R.W., 1995-96, 514).
De voorwaarden uit de artikelen 1413 en 1415 Ger.W. zijn hier niet aan de
orde (Antwerpen, 25 juni 1990, Ing. Cons., 1991, 249).
119. BEVOEGDHEID. - De voorzitter behoudt een residuaire bevoegdheid in
beslagzaken (supra nr. 4). In de regel ontbreekt echter de vereiste spoedeisendheid voor zijn tussenkomst inzake namaak, nude artikelen 1481 e.v. een
daartoe geeigende en doeltreffende procedure hebben ingesteld die bovendien meer waarborgen biedt met betrekking tot de eerbiediging van de
rechten van verdediging (Brussel, 13 november 1994, Ing. Cons., 1994,
313, J.T., 1995, 50 met noot Van Bunnen).
Overeenkomstig art. 73 Octrooiwet moet in afwijking van art. 633 Ger.W.,
de vordering strekkende tot de machtiging van een beslag inzake namaak van
octrooien worden gebracht voor de beslagrechter die zitting houdt ,ter zetel"
van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de inbreuk of de exploitatie is
geschied (Antwerpen, 10 februari 1993, R. W., 1993-94, 265, Ing. Cons.,
1993, 203. Anders: Beslagr. Antwerpen, 23 februari 1989, R. W., 1989-90,
59).
De bodemrechter, en niet de beslagrechter, is bevoegd om uitspraak te doen
over de terugvordering van de borgsom die werd opgelegd aan de verzoeker
tot het beslag inzake namaak (Beslagr. leper, 2 november 1990, T.B.B.R.,
1992, 176).
120. OPGELEGDE MAATREGELEN. - Bij een dergelijk beslag dient een scherp
onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de beschrijving dat tot doel
heeft inzicht te krijgen in de namaak en de omvang ervan en anderzijds de
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bijkomende bewarende maatregelen die kunnen bevolen worden. Aldus kan
luidens art. 1481 tweede lid Ger.W. de beslagrechter aan de houders van de
nagemaakte voorwerpen verbod opleggen deze uit handen te geven. Onder
,nagemaakte voorwerpen" worden niet aileen bedoeld de volledig afgewerkte voorwerpen en de gereedschappen die rechtstreeks hebben gediend
om de aangeklaagde vervaardiging te plegen, maar ook hun componenten
waarvan de beschrijving nodig is (Cass., 28 juni 1991, Arr. Cass., 1990-91,
1073, J.T., 1992, 180, Pas., 1991, I, 941). Wat het beschrijvend beslag
betreft, zal de beslagrechter aan het verzoek gevolg geven van zodra de
verzoeker ,prima facie" kan bogen op een intellectueel eigendomsrecht en
de beweerde namaak voldoende aannemelijk wordt gemaakt (Brussel,
31 maart 1994, J.L.M.B., 1996, 1258). Men kan van de verzoekende partij
niet vergen dat zij het bewijs van de namaak zou leveren. Er anders over
oordelen, zou aan de procedure iedere betekenis ontnemen (Brussel, 14 mei
1992, Ing. Cons., 1992, 276). Deze voorwaarden zijn echter niet (meer)
vervuld wanneer de bodemrechter in een geding tussen dezelfde partijen
inmiddels heeft beslist dat er geen namaak is, ook al werd tegen deze
beslissing een rechtsmiddel ingesteld (Beslagr. Brussel, 3 april 1995, Act.
dr., 1996, 173).
Meer omzichtigheid is geboden bij het toestaan van bijkomende maatregelen
zoals een vervreemdingsverbod, de aanstelling van een sekwester of het
beslag op de verkoopopbrengsten. Voor het opleggen van deze niaatregelen
dient een afweging te gebeuren van de respectieve belangen van partijen
(bijv.: Beslagr. Gent, 28 januari 1992, R.W., 1991-92, 1473 met noot Voorhoof. Zie oak: Dirix, E., ,De rol van de beslagrechter" in Beslag inzake
namaak. La saisie contre-far;on, Brussel, 1991). Ben element van afweging is
ook de mate van de betwisting van het intellectueel eigendomsrecht (Brussel,
31 maart 1994, gecit. In dezelfde zin: Beslagr. Gent, 28 augustus 1991
bevestigd door Gent, 17 september 1992, T.G.R., 1992, 15 en 16: afweging
van graad van zekerheid van inbreuk en onherstelbaarheid van de schade
door het larnleggen van de productie). Hierbij kunnen tevens maatschappelijke belangen in rekening worden gebracht (Brussel, 12 mei 1993, Ing.
Cons., 1993, 193, P&B, 1993-7, 182 met noot Wijns: b.v. de belangen van
patienten bij het eventueel uit de handel nemen van een geneesmiddel. Zie
ook: Beslagr. Brussel, 15 juli 1993, J.T., 1993, 628). In het algemeen moet de
beslagrechter steeds ornzichtigheid betrachten bij het formuleren van de
bijkomende maatregelen die hij oplegt. Aldus werd beslist dat de deskundige
zonder inmenging van de verzoeker de commerciele informatie selecteert en
enkel, de voor het bepalen van de omvang van de namaak, relevante gegevens in zijn verslag opneemt (Gent, 13 december 1994, R. W., 1995-96, 403).
In gelijke zin werd een verzegeling toegestaan derwijze dat het verder
gebruik mogelijk blijft (Gent, 17 september 1991, T.G.R., 1992, 15).
De beslagrechter kan aan de verzoekende partij het stellen van een borg
opleggen. Deze borgstelling is echter facultatief; verder mag het bedrag
ervan niet prohibitief zijn (Beslagr. Brussel, 15 juli 1993, J.T., 1993, 628).
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Deze borgsom is niet bedoeld om de kosten te voldoen, maar ter bescherming
van de beslagene (Beslagr. leper, 2 november 1990, T.B.B.R., 1992, 176).

121. VORDERINGVOORDEBODEMRECHTER. -Luidens art. 1488 Ger.W. houdt
de beschikking van de beslagrechter van rechtswege op gevolgen te hebben
wanneer niet voor de bodemrechter werd gedagvaard binnen een maand na
de verzending van het afschrift van het verslag. Dit betekent dat de beslaglegger geen gebruik kan maken van het proces-verbaal van beschrijvend
beslag en van het verslag van de deskundige (Rb. Brussel, 29 september
1994, T.B.B.R., 1995, 338). Deze verplichting moet strikt gei"nterpreteerd
worden. De beslaglegger kan geen soelaas vinden door te verwijzen naar de
gevoerde onderhandelingen (Beslagr. Luik, 25 juni 1990, J.L.M.B., 1992,
117 bevestigd door Luik, 26 juni 1992, J.L.M.B., 1992, 1184).
§ 4. Bewarend scheepsbeslag

122. ALGEMEEN.- De wettelijke regeling in de art. 1467 e.v. Ger.W. vindt
zijn grondslag in het Verdrag van Brussel van 10 mei 1952 (hiema: Verdrag
Scheepsbeslag). Wat de rechtsleer betreft in de onderzochte periode kan
gewezen worden op o.m.: Verstrepen, W., ,Arrest and judicial sale of ships
in Belgium", Lloyd's Maritime & Commercial Law Quart., 1995, 131-154.
Een materiele vergissing in de benaming van het schip heeft niet de nietigheid vanhet beslag tot gevolg (Beslagr. Antwerpen, 18 januari 1995, Eur.
Vervoerr., 1995, 185).
In de regel zal het beslag worden opgeheven door de aflevering van een
bankgarantie. De beslaglegger dient geen genoegen te nemen met een ,Club
letter of undertaking" (Beslagr. Antwerpen, 18 januari 1995, Eur. Vervoerr.,
1995, 185, waarin ook de eis wordt gesteld dat de garant zijn woonplaats
binnen het rechtsgebied heeft en dat de garantiebrief in de Nederlandse taal
wordt opgesteld). De formulering van de garantie ter opheffing van het
beslag vloeit voort uit de overeenkomst tussen partijen en kan derhalve niet
meer door de rechter worden gewijzigd (Antwerpen, 16 januari 1991, gecit.).
Wanneer aldus door de scheepseigenaar een bankgarantie werd afgeleverd
voor de schuld van de bevrachters en door de bodemrechter inmiddels over
die schuldvordering werd beslist, dan zijn de voorwaarden voor de afroep
vervuld. De scheepseigenaar kan de afroep niet verhinderen op grond dat
over de betwisting omtrent het beslag en formulering van de garantie nog
geen definitieve uitspraak werd gedaan (Kh. Antwerpen, 8 december 1993,
R. W., 1993-94, 1275).
123. VOORWAARDEN. - Bewarend beslag op een zeeschip is enkel mogelijk
wanneer de schuldeiser beschikt over een zeevordering. Deze vorderingen
worden limitatief opgesomd in art. 1468, litt. a tot q. Een vordering voor
schade veroorzaakt door de giek van een boordkraan geldt als een vordering
in de zin van art. 1468 a): ,schade door het schip veroorzaakt", ook al gaat

1466

!----

het slechts om een onderdeel van het schip (Antwerpen, 30 oktober 1991,
R.W., 1991-92,886, Eur. Vervoerr., 1991, 774). De schuldvordering van een
zeekapitein tot betaling van opzegvergoeding is eveneens aan te merken als
een zeevordering (art. 1468, m) Ger.W. (Gent, 15 december 1992, R.W.,
1993-94, 127, Rechtspr. Antw., 1993,293 met noot Delwaide, L.). Hetzelfde
geldt voor vorderingen uit een ,scheepsmanagement" -overeenkomst (Beslagr. Dendermonde, 10 november 1992, Eur. Vervoerr., 1994, 337). Leveranties van waren of materiaal aan het schip worden genoemd in art. 1468, k).
De toerekening van de gebondenheid aan het schip kan ook gebeuren op
grond van de vertrouwensleer, bijvoorbeeld wanneer deze leveringen werden
besteld via tussenpersonen (Antwerpen, 19 maart 1996, R. W., 1996-97, 467
in een obiter dictum wordt hierin beslist dat - ongeacht de contractuele
gebondenheid- het volstaat dat geleverd werd aan het schip). Ben beslag
wordt gelegd op baggerschepen door de verhuurder van pijpleidingen die
gebezigd worden bij baggerwerkzaarnheden. Gelet op het type schepen is
deze verhuur aan te merken als levering van materiaal aan het schip (Pres.
Rb. 's-Gravenhage, 29 november 1993, NIPR, 1994, 419). Betreffende een
beslag voor vorderingen betreffende werken aan in aanbouw zijnde schepen:
Beslagr. Dendermonde, 20 september 1992, Eur. Vervoerr., 1993, 561).
De rechtspraak is in die zin gevestigd dat de beslaglegger kan volstaan met
het aanvoeren (de zgn. ,allegatie") van een vordering (zie in dezelfde zin:
Gent, 15 december 1992, R. W., 1993-94, 127; Gent, 19 juni 1990, Eur.
Vervoerr., 1990, 682; Beslagr. Gent, 6 december 1994, Rechtspr. Antw.,
1995, 423: wanneer de vordering ,aanvaardbaar voorkomt"; Beslagr. Antwerpen, 28 februari 1995, Eur. Vervoerr., 1995, 647).
Ret vereiste der hoogdringendheid geldt voor alle bewarende beslagen en
geldt dus ook voor een bewarend beslag op zeeschepen (b.v. Beslag. Antwerpen, 7 december 1994, Rechtspr. Antw., 1995, 356). De solvabiliteit van
de beslagene belet echter niet dat er urgentie kan zijn (Gent, 15 december
1992, R. W., 1993-94, 127).
De beslagrechter kan eisen dat de beslaglegger een zekerheid stelt (art. 1467,
tweede lid). Die bevoegdheid komt uiteraard ook toe aan de beslagrechter die
kennisneemt van een derdenverzet van de beslagene (Gent, 20 september
1994, R.W., 1995-96, 707; Antwerpen, 27 september 1994, R.W., 1994-95,
611, Rechtspr. Antw., 1995, 107). De beslaglegger hoeft geen zekerheid te
stellen wanneer hij klaarblijkelijk voldoende solvabel is (Beslagr. Antwerpen, 7 december 1994, Rechtspr. Antw., 1995, 356, Eur. Vervoerr., 1995,
633). Wanneer de beslagrechter een dergelijke ,tegengarantie" oplegt, dan
moet hiervoor een redelijke termijn worden verleend (Gent, 19 juni 1990,
Eur. Vervoerr., 1990, 682).

124. VOORWERP VAN BESLAG. - Luidens art. 1469, § 1 kan het be slag worden
gelegd op het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, hetzij op enig
ander schip, toebehorend aan hem die op het ogenblik van het ontstaan van
de zeevordering eigenaar was van het schip waarop de inschuld betrekking
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heeft. Uit die bepaling werd door het Hof van Cassatie afgeleid dat bewarend
beslag kan worden gelegd op het schip waarop de zeevordering betrekking
heeft, ongeacht of de eigenaar ervan of een ander persoon instaat voor de
zeeschuld (Cass., 1 oktober 1993, Arr. Cass., 1993, 788, R. W., 1993-94, 357
met conclusie eerste advocaat-generaal D'Hoore, T.B.H., 1994, 540 met noot
Van Haegenborgh, Rechtspr. Antw., 1994, 132, Eur. Vervoerr., 1994, 24.
Voorheen: Cass., 10 mei 1976, Arr. Cass., 1976, 1008). Op grand hiervan is
de rechtspraak overwegend in die zin gevestigd dat de scheepseigenaar een
bewarend beslag op het schip moet dulden, ook al werd de schuld aangegaan
door de bevrachter en ongeacht of er overdracht van rederschap plaatsvond.
Eveneens wordt aangenomen dat het schip verder in beslag kan worden
genomen, al werd het na het ontstaan van de zeevordering overgedragen aan
een derde (Antwerpen, 16 januari 1991, R.W., 1991-92, 1087, Rechtspr.
Antw., 1993, 34; Antwerpen, 27 juni 1991, Rechtspr. Antw., 1993, 43;
Beslagr. Dendermonde, 20 september 1992, Eur. Vervoerr., 1993, 561.
Anders: Antwerpen, 30 oktober 1991, R. W., 1991-92, 886 met noot Van
Haegenborgh, Eur. Vervoerr., 1991, 774, Rechtspr. Antw., 1993, 55; Gent,
8 september 1992, T.B.H., 1994, 556).
125. ONE SHIP COMPANIES.- Het beslag kan in beginsel ook gelegd worden
op enig ander schip toebehorend aan hem die op het ogenblik van het
ontstaan van de zeevordering eigenaar is van het schip waarop de vordering
betrekking heeft (art: 1469; §l, zgn. ,sistership-clause"). Dat hij op het
ogenblik van het beslag geen eigenaar meer is van dat schip is zonder belang.
Het volstaat dat hij eigenaar was naar het tijdstip van het ontstaan van de
vordering en dat hij eigenaar is van het schip waarop beslag wordt gelegd
(b.v. Beslagr. Antwerpen, 20 augustus 1993, Rechtspr. Antw., 1995, 241).
Voor het eigendomsrecht van schepen kan geen doorslaggevend belang
worden gehecht aan de gegevens van het Lloyd's register wanneer het
eigendomsrecht uit officiele stukken blijkt (Beslagr. Antwerpen, 24 mei
1995, Eur. Vervoerr., 1995, 653).

Enige interessante gevallen van doorbraak van rechtspersoonlijkheid van
zgn. ,one ship companies" leveren: Antwerpen, 23 september 1991,
Rechtspr. Antw., 1995, 387 dat hervormd: Beslagr. Antwerpen, 20 november
1986, Rechtspr. Antw., 1995, 415; Antwerpen, 1 februari 1994, Rechtspr.
Antw., 1994, 227 met noot, T.R. V., 1996, 64; Antwerpen, 12 december 1995,
T.R. V., 1996, 62, Eur. Vervoerr., 1996, 123; Beslagr. Antwerpen, 3 oktober
1994, Rechtspr. Antw., 1995, 349 en bespreking: Insel, B., ,Commentaar op
recente uitspraken", Rechtspr. Antw., 1996 (105), 118-123).
126. OPEENVOLGENDBESLAG.- Art. 1469, § 3 legt het principieel verbod op
van een opeenvolgend beslag. Dit verbod geldt slechts wanneer ter opheffing
van het eerst gelegde beslag een borgtocht of zekerheid was gesteld en deze
borgtocht of zekerheid is vrijgegeven of ontoereikend is geworden (Ant-
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werpen, 27 september 1994, R.W, 1994-95, 611, Rechtspr. Antw., 1995,
107).

127. FORUM ARREST!.- Art. 7 Verdrag Scheepsbeslag verleent aan de gerechten van de Staat waar het beslag is gelegd ook rechtsmacht om uitspraak
te doen over het bodemgeschil. Aldus kan de scheepseigenaar voor de
Belgische gerechten worden gedagvaard als het scheepsbeslag in Belgie is
gelegd en de eiser in Belgie zijn woonplaats heeft (Kh. Brussel, 30 juni 1992,
Rechtspr. Antw., 1993, 108. Zie hierover nader: Delwaide, Scheepsbeslag,
diss. Leuven, nr. 314 e.v.; Pellis, L., Forum arresti, Zwolle, 1993, 107-113,
nr. 42).
§ 5. Beslag op vliegtuigen

128. De mogelijkheden tot het leggen van een bewarend beslag op vliegtuigen worden beperkt door het verdragsrecht (Verdrag van Rome van 29 mei
1933). Aldus kan luidens art. 3, 1, c) in principe geen beslag worden gelegd
op een vliegtuig dat gereed staat om ,voor een vervoer te vertrekken".
Volgens de beslagrechter te Brugge moet dit gei"nterpreteerd worden in de
zin van: klaar staan om op te stijgen. Het feit dat een vliegtuig volledig is
uitgerust om een vlucht aan te vatten is daartoe onvoldoende (Beslagr.
Brugge, 8 juni 1990, Cah. Dr. Jud., 1992, 44. Zie hierover ook: Godfroid,
M., ,La saisie sur aeronefs", Cah. Dr. Jud., 1992, 43-44.)

§ 6. Beslag op een handelszaak

129. Bij een beslag op de handelszaak dient een onderscheid gemaakt te
worden naargelang het beslag wordt gelegd door de pandhoudende schuldeiser dan wei door andere schuldeisers.
Gaat bet om de beslaglegging in het kader van de pandverzilvering, dan
wordt nagenoeg algemeen aangenomen dat het hier gaat om een beslag sui
generis op de handelszaak in haar geheel. (o.m.: A. P.R. , tw. Handelszaak, 7 6,
nr. 172; A.P.R., tw. Beslag, 286, nr. 538. B.v. Gent, 27 juni 1995, T. Not.,
1995, 477). Andere schuldeisers kunnen daarentegen enkel beslag leggen op
de specifieke bestanddelen van de handelszaak. Dat de bandelszaak verpand
is, sluit een dergelijk beslag op de bestanddelen niet uit (Beslagr. Brugge,
21 september 1989, Bull. Bel., 1991, 108).
De wijze van beslaglegging wordt gepreciseerd door het Hof van Beroep te
Gent. In bet betrokken geval had de gerechtsdeurwaarder wat de voorraden
betreft, verwezen naar een inventaris opgesteld door de zaakvoerder van de
pandgevende vennootschap die aan het P.V. was gehecht. De vraag rijst of
deze werkwijze beantwoordt aan het bepaalde in art. 1506 Ger.W. Het Hofte
Gent beslist terecht dat enkel dient te worden gelet op de algemene regel uit
art. 1389, 4° Ger.W. en het voorschrift uit artikel 1506 Ger.W. niet van
toepassing is. Deze laatste bepaling betreft enkel het beslag op bepaalde

1469

roerende lichamelijke goederen en is niet bedoeld voor een algemeenheid als
de handelszaak (Gent, 15 september 1995, R. W., 1995-96, 205, T.R. V., 1995,
330 met noot Bouckaert). Nog wat het beslag op voorraden betreft, wordt
aangenomen dat terzake toepassing kan worden gemaakt van de leer der
zakelijke subrogatie in dier voege dat het beslag zijn uitwerking behoudt
ongeacht de wisselende samenstelling van de voorraad die past in een
normale handelsexploitatie. In geval van misbruik door de handelaar kan
echter de aanstelling van een sekwester worden gevraagd. (Luik, 21 maart
1996, J.L.M.B., 1996, 1042).
Omvat het pand ook de schuldvorderingen, dan vallen deze eveneens onder
het beslag. Een afzonderlijk derdenbeslag is niet nodig om de inbezitstelling
te realiseren, zeker nu door het nieuwe art. 2075 B.W. een bezitloos pandrecht op schuldvorderingen werd ingevoerd. De pandgever zal deze schuldvorderingen verder kunnen innen, zij het in zijn hoedanigheid van sekwester
voor rekening van de pandhouder. Indien de pandhouder dergelijke betalingen (of andere beschikkingshandelingen terzake van die schuldvorderingen)
wenst te verhinderen, kan hij bijkomend derdenbeslag leggen in handen van
de debiteuren van die schuldvorderingen. Ingevolge de nieuwe artikelen
1690 en 2075 B.W. is dit echter niet noodzakelijk en kan worden volstaan
met het zenden van een brief ter kennisgeving aan de debiteur van de
schuldvordering (zie ook: Dirix, ,Enkele knelpunten bij de uitwinning van
het pand op de handelszaak", R.W., 1995-96, 194-196).
Over de bevoegdheid van de beslagrechter: supra nr. 11.
§ 7. Beslag op bederfbare goederen

130. Het beslag wijzigt in de regel niets aan de bezitsrechten. W ordt het
beslag echter gelegd op bederfbare goederen of op vruchten en oogsten, dan
kan de beslaglegger de beslagrechter vragen toestemming te verlenen tot de
verkoop ervan (art. 1421 Ger.W.). Deze uitzonderingsbepaling kan echter
niet worden toegepast op een inbeslaggenomen luxevoertuig; de mogelijk
oplopende kosten voor de bewaring gedurende langere tijd is terzake niet
doorslaggevend (Brussel, 24 december 1993, Act. dr., 1996, 145). Het
bewarend beslag raakt immers niet aan het bezit van de goederen. Art.
1421 Ger.W. dat op deze regel als uitzondering geldt, moet derhalve beperkend worden uitgelegd (cfr. Cass., 8 april 1983, Arr. Cass., 1982-83, 941,
nr. 429, Pas. 1983, I, 841). Dit neemt niet weg dat art. 1421 Ger.W. niet
beperkt dient te worden tot oogsten en vruchten. Deze bepaling kan worden
toegepast op seizoensgebonden koopwaar en in het algemeen op goederen
die door een immobilisering een waardevermindering ondergaan.
§ 8. Beslag op intellectuele rechten en andere immateriele goederen

131. Alle activa bestanddelen van het vermogen van de debiteur zijn in
beginsel onderworpen aan het verhaalsrecht van zijn schuldeisers (supra
nr. 61). De omstandigheid dat er voor het beslag op een bepaalde soort
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van goederen geen geeigende wetsbepaling bestaat, volstaat niet om dit goed
aan het verhaalsrecht te onttrekken. Aldus kan een beslag worden gelegd op
een merk (Gent, 16 maart 1993, R.W., 1994-95, 1378). Voor de wijze van
beslaglegging moet dan aansluiting worden gezocht bij hetgeen door de
wetgever voor gelijkaardige goederen werd geregeld of hetgeen geldt voor
de tegenwerpelijkheid van overdracht of verpanding van dergelijke goederen. Aldus moet het beslag ook mogelijk zijn op een octrooi of op een
octrooiaanvraag en op kwekersrechten en dient hiervoor aansluiting te
worden gezocht bij het bepaalde in art. 44 Octrooiwet (voor kwekersrechten:
art. 58 K.B. 22 juli 1977).

HOOFDSTUK

Vll

UITVOEREND BESLAG
AFDELING

1

ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1. Schuldeiser en schuldenaar

132. SCHULDEISER. - Diegene in wiens voordeel het vonnis werd gewezen,
kan tot betekening van de uitvoerbare titel overgaan. Tot deze gerechtigden
behoren niet aileen de schuldeiser zelf, doch desgevailend ook diens wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiger (b.v. voogd, voorlopige bewindvoerder), een beneficiaire erfgenaam, een curator van een onbeheerde nalatenschap, de rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, een persoon
die wettelijk of conventioneel gesubrogeerd is in de rechten van de schuldeiser, zelfs als de subrogatie volgt uit een onderhandse overeenkomst, mits
deze vooraf betekend wordt. De rechtsopvolger (verkrijger, cessionaris)
moet de titel betekenen, waaruit zijn hoedanigheid blijkt.
De partij die een uitvoerbare titel verkrijgt nadat de onderliggende rechtsverhouding is gewijzigd, kan zelf tot executie overgaan in eigen naam en
voor rekening van de nieuwe eigenaar-rechtsopvolger, en is niet verplicht die
wijziging te vermelden (Gent, 14 april 1995, R. W, 1995-96, 326, noot
Storme, M.E., ,Naamlening bij executie na opvolging in het geldend te
maken recht"). Een derde, die via betaling van de schuld, wettelijk gesubrogeerd is in de rechten van de schuldeiser, overeenkomstig artikel1251, 3°
B.W., is rechtsgeldig houder geworden van de oorspronkelijke uitvoerbare
titel en dit op een wijze die aan de schuldenaars kan worden tegengeworpen.
Derhalve kan deze gesubrogeerde schuldeiser aile rechten uit deze titel
uitoefenen, zich tevens baserend op de door zijn rechtsvoorganger reeds
geldig verrichte vervolgingen. Hij kan derhalve de vervolgingen voortzetten,
zonder de formaliteiten van het bevel en beslag te moeten herhalen, zoals dit
ook het geval is bij cessie die plaatsvindt na de betekening van een bevel
(Gent, 16 mei 1995, R. W, 1995-96, 582).
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133. SCHULDENAAR. - Het feit dat een dwangbevel wordt uitgevaardigd ten
laste van een minderjarige maakt geenszins een onregelmatigheid uit aangezien de minderjarige persoonlijk schuldenaar is van de successierechten
die hem ten lastekomen (Rb. Dinant, 11 december 1991,Rec. Gen. Enr. Not.,
1992, 434, noot). Artikel5 Wet 6 februari 1970 bepaalt dat elk beslag onder
derden of verzet op sommen die door de Staat verschuldigd zijn, op straffe
van nietigheid moet worden gedaan in handen van de minister die de uitgave
aangaat (Rb. Charleroi, 3 februari 1993, J.L.M.B., 1993, 984).
§ 2. Uitvoerbare titel

134. ALGEMEEN. - Het bezit van een uitvoerbare titel is een eerste fundamentele vereiste voor een gedwongen executie. Luidens art. 1494 Ger.W. mag
geen uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed worden gelegd dan
krachtens een uitvoerbare titel en wegens zekere en vaststaande schulden.
135. RECHTERLIJKE BESLISSING. - Uitvoerend beslag kan slechts gelegd
worden op grond van een rechterlijke beslissing, die in kracht van gewijsde
is getreden (art. 28 Ger.W.), of die uitvoerbaar bij voorraad is. Uitvoerend
beslag op grond van een niet uitvoerbaar verklaarde beslissing, waartegen
boger beroep werd aangetekend, is onregelmatig. Volgens bet Hof van
Beroep te Luik is bet de taak van de beslaglegger om de gerechtsdeurwaarder
ervan te verwittigen dat de beslagen schuldenaar boger beroep heeft aangetekend en kan aan-de beslagene niet verweten worden dit niet aan de
gerechtsdeurwaarder te hebben gemeld (Luik, 22 december 1989,
J.L.M.B., 1990, 491).
In bet algemeen kunnen aileen veroordelende vonnissen leiden tot gedwongen tenuitvoerlegging. Een vonnis in gemeenverklaring is geen uitvoerbare
titel die aanleiding kan geven tot een uitvoerend beslag lastens de in tussenkomst geroepen partij (Bergen, 2 mei 1991, J.T., 1992, 39; J.L.M.B., 1992,
1393). Een strafvonnis dat geen enkele veroordeling tot betaling inhoudt,
doch enkel statueert dat de eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard
wordt voor de geldboete en de kosten ten laste van verweerder legt, verschaft
geen uitvoerbare titel voor de beklaagde ten opzichte van de voor hem
burgerlijk aansprakelijke partij (Rb. leper, 22 oktober 1993, T.B.B.R.,
1994, 430). Uitvoerbare kracht kan enkel verleend worden aan wat in bet
beschikkend gedeelte van bet vonnis klaar en duidelijk is uitgedrukt in
termen van bevel, verbod of veroordeling. Enkel de veroordelingen, vervat
in bet dispositief, zijn vatbaar voor executie. Sommige beslagrechters toetsen
de draagwijdte van bet uitvoerbaar karakter van de beslissing ook aan de
motivering van de beslissing en gaan na of aan de hand van de motivering,
die bet beschikkende gedeelte ondersteunt, zonder enige twijfel de gevolgtrekking kan worden gemaakt waartoe de eerste rechter heeft beslist (Beslagr. Namen, 27 augustus 1993, J.L.M.B., 1993, 760; J.T., 1993, 760). Een
schuldeiser moet geen nieuwe uitvoerbare titel bekomen, indien uit de
samenvoeging van twee rechterlijke beslissingen volgt dat hij een schuld-
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vordering bezit die kan worden afgeleid uit de vergelijking van deze twee
uitvoerbare titels. Vanaf de overschrijving van het echtscheidingsvonnis
(thans: vanaf het ogenblik waarop het echtscheidingsvonnis in kracht van
gewijsde is getreden), verschaft het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt
een voldoende titel om de onderhoudsbijdragen te recupereren die werden
toegekend als provisie na echtscheiding, alvorens deze echtscheiding werd
uitgesproken in het nadeel van beide echtgenoten. W ordt de executie echter
vervolgd op basis van een enkele titel, terwijl zij diende te gebeuren op grond
van twee titels, dan is er geen rechtsgeldige titel voorhanden en moet de
uitvoeringsprocedure nietig worden verklaard (Beslagr. Luik, 9 augustus
1995, Act. Dr., 1996, 74).
De beschikking in kort geding, houdende voorlopige maatregelen in echtscheiding, waarbij o.m. beslist wordt dat beide echtgenoten elk voor de helft
zullen bijdragen in de aflossing van de hypothecaire schuld, bepaalt de
bijdrage van elke echtgenoot in de financiele Iasten voor het verwerven
van de gemeenschappelijke woning, doch bevat geen veroordeling van de
man om maandelijks zijn aandeel in die lasten aan ge'intimeerde te betalen.
De vrouw beschikt dus niet over een uitvoerbare titel om betaling te eisen
van hetgeen zij hoven haar aandeel in de bedoelde lasten tijdens de echtscheidingsprocedure aan de hypothecaire schuldeiser heeft betaald (Gent,
7 december 1993, R. W., 1993-94, 1338).
Rechterlijke beslissing kunnen eerst ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aan
de veroordeelde partij zijn betekend (art. 1495 Ger.W.) (Beslagr. Brussel,
26 oktober 1994, Rev. Dr. Pen., 1995, 427, noot Beernaert, M.). Dit voorschrift heeft tot strekking te verzekeren dat de veroordeelde partij zeker
kennis krijgt van het haar belastende vonnis en van de haar te wachten
staande executie, zodat zij in de mogelijkheid wordt gesteld zich te verdedigen. Een laattijdige betekening kan de reeds ten uitvoer gelegde maatregelen niet a posteriori regulariseren. Uitzonderlijk is geen voorafgaande
betekening vereist. Vonnissen waarbij onderzoeksmaatregelen bevolen worden, kunnen rechtstreeks ten uitvoer worden gelegd zonder voorafgaande
betekening (art. 1496 Ger.W.).
136. W anneer de betekening van een veroordelende beslissing is geschied aan
de vroegere maatschappelijke zetel, kan diegene die heeft Iaten betekenen zich
slechts beroepen op de afwezigheid van publicatie van de wijziging van de
maatschappelijke zetel, die aldus overeenkomstig art. 10, § 4 Handelsvennootschappenwet niet tegenwerpelijk is aan derden, indien hij te goeder trouw is en
niet wist of niet kon weten dat de maatschappelijke zetel was gewijzigd. Is niet
aan deze voorwaarde voldaan, dan moet tot de onregelmatigheid van de
betekening worden besloten en .is elke daaropvolgende uitvoeringsdaad overeenkomstig art. 1495, derde lid Ger.W. nietig en zonder gevolg (Brussel, 12
augustus 1993, P&B, 1994, 17 noot Taelman). Art. 1495, eerste lid Ger.W. dat
de voorafgaande betekening oplegt van elke beslissing die een veroordeling
uitspreekt, heeft geen betrekking op een beschikking om een termijn van
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dagvaarding te verkorten die is betekend twee dagen na de tenuitvoerlegging.
Wanneer blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee
beoogt, kan zij niet nietig worden verklaard bij toepassing van artikel 867
Ger.W. (Vz. Rb. Kh.Verviers, J.L.M.B., 1994, 1082).
137. Vervolgens mag de tenuitvoerlegging niet geschorst zijn. Het instellen
van gewone rechtsmiddelen schorst in beginsel de tenuitvoerlegging
(art. 1495, tweede lid Ger.W.). Uitvoerend beslag op grond van een niet
uitvoerbaar verklaarde beslissing, waartegen boger beroep werd aangetekend, is onregelmatig en er kan aan de beslagene niet worden verweten dat
hij aan de gerechtsdeurwaarder niet heeft gemeld dat het boger beroep was
aangetekend, aangezien deze verwittiging door de beslaglegger dient te
gebeuren (Luik, 22 december 1989, J.L.M.B., 1990, 491). Waar de termijn
voor het aanwenden van rechtsmiddelen reeds een schorsende werking heeft
t.a.v. veroordelingen tot betaling van een geldsom, kunnen andere beslissingen reeds ten uitvoer worden gelegd gedurende deze termijn, zolang niet
effectief een gewoon rechtsmiddel werd aangewend. Gedurende de termijn
voor het aanwenden van rechtsmiddelen en de eventuele procedure in verzet
of boger beroep, kan steeds bewarend beslag worden gelegd.
138. VERSTEKVONNIS. - Een verstekvonnis moet binnen het jaar na de
uitspraak worden betekend, zoniet wordt het als onbestaande beschouwd
(art. 806 Ger.W,). Het beslag gelegd na het verstrijken van die termijn is
nochtans niet onrechtmatig. De beslagene moet uitdrukkelijk een beroep
doen op art. 806 Ger.W. (Beslagr. Gent, 9 oktober 1990, T.G.R., 1991, 22).
Het niet instellen van verzet tegen een beslissing bij verstek, die betekend
werd meer dan een jaar na de uitspraak ervan, belet de schuldenaar, lastens
wie op basis van deze beslissing beslag werd gelegd, niet om voor de
beslagrechter het verval van de beslissing op te werpen, teneinde de executie
te verhinderen. De schuldeiser kan echter opnieuw een vonnis vragen (Beslagr. Luik, 26 april 1996, J.L.M.B., 1996, 1232).

139. INSCHRIJVING WEGENS VALSHEID. -Van zodra de griffier de minuut van
het vonnis heeft opgesteld en de vermeldingen van art. 790 Ger.W. daarin
vervat zijn, is de rechterlijke uitspraak een authentieke akte, die het bewijs
!evert- behoudens inschrijving we gens valsheid- van alles wat de griffier
bevestigt gezien en gehoord te hebben. Indien in het vonnis vermeld staat dat
de eiser verklaart zijn oorspronkelijke vordering te herleiden tot een bepaald
bedrag, en de eiser betwist achteraf een dergelijke verklaring te hebben
gedaan, dan kan hij deze vaststelling enkel aanvechten door de procedure
van inschrijving wegens valsheid (Rb. Doornik, 18 mei 1992, J.L.M.B.,
1992, 1182, noot Kohl, A.).
140. TWEEDE UITGIFTE. - De mogelijkheid een tweede uitgifte van een
vonnis of van een arrest te bekomen, is geen absoluut en onvoorwaardelijk
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recht. Het toezicht dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
uitoefent bij de beoordeling van het verzoek om een tweede uitgifte, is
slechts marginaal, in deze zin dat hij het verzoekschrift enkel kan afwijzen
wanneer dit manifest ongegrond is of rechtsmisbruik uitmaakt. De voorzitter
kan noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks afbreuk doen aan het gezag van
gewijsde van de uitvoerbare titel (Vz. Rb. Brussel, 18 november 1994,
J.L.M.B., 1996, 1259, noot Kohl, A., ,Delivrance de seconde expedition
d'un jugement ou d'un acte notarie").

141. NOTARIELEAKTEN.- Opdat de notariele akte uitvoerbaar zou zijn, moet
zij authentiek zijn en beantwoorden aan de vormvereisten van art. 1371 B. W.
en de wet van 25 Ventose jaar XI. De akte moet aldus onder andere worden
voorgelezen aan de partijen, door hen en de notaris worden ondertekend en
gedagtekend. Bovendien moet ook de inhoud van de notariele akte als
dusdanig voldoende zijn (infra nr. 152).
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 23 mei 1991 het principe van de
onbeperkte uitvoerbaarheid van notariele akten erkend (Cass., 23 mei 1991,
Arr. Cass., 1990-91, 940; Pas., 1991, I, 824; J.T., 1991, 613, met noot
Broeckx, K. en Ledoux, J.L., ,L'etendue de la force executoire de l'acte
notarie"; R. W., 1991-92, 462, noot Laenens, J.; Act. Dr., 1991,783, noot de
Leval, G., ,L'expulsion du saisi sur le fondement d'un titre executoire
notarie"; Rev. Not. B., 1991, 532, noot Demblon, J., ,L'execution de l'acte
notarie comportant obligation de delaissement d'immeuble"; T. Not., 1991,
438, noot Van Hove, E.). Het hof oordeelde dat mocht worden overgegaan
tot uitdrijving van de beslagene op basis van een uitgifte van het algemeen
lastenkohier dat voorzag dat de beslagene het goed ter vrije beschikking zou
stellen van ·de kopers binnen de maand na de betekening van het procesverbaal van toewijzing, op straffe van daartoe te worden gedwongen door de
eerste daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder. Als de schuldenaar oordeelt dat hij enige reden heeft om te weigeren de plaatsen te ontruimen, dient
hij de door de aangestelde notaris opgestelde verkoopsvoorwaarden te betwisten op de wijze en binnen de termijn, bepaald in art. 1582 Ger.W. Dit
arrest gaat in tegen de fel omstreden opvatting volgens welke authentieke
akten slechts uitvoerbare kracht kunnen bezitten voor geldsomverbintenissen, niet voor verbintenissen om iets te doen (zie ook Broeckx, K., ,De
uitvoerbare kracht van een notariele akte", T.P.R., 1991, 29 e.v.; Pirson, M.,
,La force executoire d'un acte notarie est-elle applicable atoutes les obligations?", Notarius, 1992, 76-78).
Sinds het cassatie-arrest van 23 mei 1991 wordt aangenomen dat de verkrijger van een onroerend goed kan overgaan tot uitdrijving van de schuldenaar-beslagene na betekening van een bevel tot ontruiming krachtens de
uitgifte van de authentieke akten, nl. het lastenkohier, het proces-verbaal van
openbare toewijzing en de goedkeuring van het proces-verbaal door de
verkrijger. De schuldenaar kan wel uitstel vragen voor de uitvoering van
deze verbintenis op voorwaarde dat hij dit binnen de 15 dagen vraagt
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(art. 1334 Ger.W.) (Beslagr. Charleroi, 25 juni 1991, J.L.M.B., 1992, noot de
Leval, G.). Desondanks blijft bepaalde rechtsleer en rechtspraak van mening
dat het arrest een beperkte draagwijdte heeft en enkel geldt in het bijzondere
geval van uitzetting van de beslagene na betekening van het proces-verbaal
van toewijzing (de Leval, G., noot onder Cass., 23 mei 1991, Act. Dr., 1991,
786). Wanneer een vordering tot nietigverklaring van de toewijzing werd
ingediend binnen de terrnijn bepaald in art. 1622, derde lid Ger.W., kan de
koper de beslagene die nog ter plaatse zou wonen, slechts uitdrijven wanneer
het vonnis op de voorziening in kracht van gewijsde is getreden (Beslagr.
Nijvel, 29 maart 1991, J.L.M.B., 1993, 272).
142. INTERPRETATIEFVONNIS.- Wanneer een partij reeds beschikt over een
notariele akte, waarbij haar medecontractant zich ertoe verbindt onderhoudsbijdragen te betalen, kan zij geen vordering instellen om een rechterlijke
beslissing met hetzelfde voorwerp te bekomen. Ingeval van betwisting tussen
partijen omtrent de precieze inhoud van de akte, zal de rechtbank zich enkel
kunnen uitspreken over de interpretatie van de notariele akte door in een
vonnis vast te stellen en voor recht te zeggen hoe de akte moet worden
gei'nterpreteerd. Een uitvoeringsmaatregel op basis van een aldus gei'nterpreteerde akte dient te gebeuren krachtens een uitgifte van de notariele akte
en van het interpretatieve vonnis (Beslagr. Brussel, 4 februari 1991,
J.L.M.B., 1991, 1282).
143. BUITENLANDS VONNIS. - Een regelmatig vonnis van een vreemde
rechter m.b.t. de staat van personen, zelfs van Belgische nationaliteit, heeft
uitwerking in Belgie zonder dat hiertoe een exequaturbeslissing vereist is.
W anneer men het vonnis inroept om uitvoeringsmaatregelen te treffen op de
goederen of dwangmaatregelen ten aanzien van de persoon, zoals een veroordeling tot betaling van onderhoudsgelden of maatregelen inzake bezoeken hoederecht, is een exequatur wel noodzakelijk (Rb. Brussel, 3 april1990,
J.L.M.B., 1992, 550; Beslagr. Brussel, 27 mei 1991, R.R.D., 1992, 86 ).

Rechterlijke beslissingen van een vreemde rechtsmacht kunnen slechts ten
uitvoer worden gelegd na het bekomen van een exequatur. De uitvoerbare
titel wordt gevormd door de vreemde rechterlijke beslissing en de uitgifte
van de Belgische exequaturbeslissing, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging. Indien het buitenlands vonnis ressorteert onder het toepassingsgebied van het E.E.X.-verdrag, mag het exequatur van het vonnis enkel
geweigerd worden om de redenen, vermeld in de artikelen 27 en 28 E.E.X.
De rechter, die oordeelt over het verzoek tot exequatur, mag de beslissing
niet ten gronde herzien. Overeenkomstig art. 27 E.E.X., worden vreemde
beslissingen niet erkend wanneer de beslissing strijdig is met de openbare
orde van de aangezochte staat (art. 27, 1° E.E.X.) of onverenigbaar is met een
tussen dezelfde partijen in de aangezochte staat gegeven beslissing (art. 27,
3° E.E.X.). De openbare orde van de aangezochte staat is de internationale
openbare orde van die staat, die veel restrictiever moet worden uitgelegd dan
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de interne openbare orde. De omstandigheid dat de vreemde rechter de wet
van 27 juli 1961 inzake de alleenverkoop niet heeft toegepast, is niet strijdig
met de Belgische internationale openbare orde (Rb. Luik, 9 oktober 1995,
Act. Dr., 1996, 80). Er is geen sprake van deze onverzoenbare beslissingen,
wanneer in de aangezochte Staat, een procedure hangende is tussen dezelfde
partijen maar omtrent andere contracten dan in de staat van herkomst (Rb.
Luik, 24 maart 1993, f.L.M.B., 1994, 929). Een belangrijke weigeringsgrond
is deze van art. 27, 2° E.E.X.: vreemde beslissingen worden niet erkend
indien het stuk dat het geding inleidt, niet regelmatig en zo tijdig als met het
oog op zijn verdediging nodig was, aan de verweerder, tegen wie verstek
werd verleend, is betekend of is medegedeeld. Ret begrip ,stuk dat het
geding inleidt of een gelijkwaardig stuk" duidt op de beslissing waarvan de
betekening of de kennisgeving aan de verweerder, op regelmatige wijze en
tijdig verricht, deze laatste in staat stelt zijn rechten te doen gelden voordat
een uitvoerbaar vonnis wordt gewezen in die staat (H.v.J., 13 juli 1995, Rev.
Crit. Dr. Int. Priv., 1996, 152, noot Gaudemet-Tallon, H.). De verweerder
kan zich niet op deze bepaling beroepen wanneer hij is verschenen (H.v.J.,
21 april 1993, fur., 1993, I, 1963; f.L.M.B., 1995, 481; T.B.H., 1993, 1105).
144. De partij die de tenuitvoerlegging verzoekt moet krachtens art. 47
E.E.X. overleggen: 1° enig document waaruit kan worden vastgesteld dat
de beslissing volgens de wet van de Staat van herkomst uitvoerbaar is en
betekend is geworden; 2° voor zover nodig, een document waaruit blijkt dat
de verzoeker in de Staat van herkomst vergunning heeft verkregen om
kosteloos of tegen verminderd tarief te procederen. De eerste voorwaarde
is verantwoord door de noodzaak dat iedere veroordeelde partij op de hoogte
is van het tegen haar gewezen vonnis, zodat zij de mogelijkheid heeft hetzij
deze beslissing vrijwillig uit te voeren, hetzij een rechtsmiddel in te stellen.
Een schuldenaar moet beschermd worden tegen het onherstelbaar nadeel dat
hem zou worden toegebracht door de tenuitvoerlegging van een vreemde
rechterlijke beslissing, die niet nog in kracht van gewijsde is getreden in de
staat van herkomst en waartegen een rechtsmiddel werd ingesteld. Om die
reden kan de rechter, die moet oordelen over het verzet tegen een exequatur,
op verzoek van de partij die het verzet heeft gedaan, zijn uitspraak aanhouden indien tegen de in den vreemde gegeven beslissing in de staat van
herkomst een gewoon rechtsmiddel is aangewend of de termijn daarvoor nog
niet is verstreken (art. 38 E.E.X.) (Rb. Brussel, 29 juli 1993, f.T., 1994, 251).
De rechter mag bij zijn beslissing over het verzoek tot aanhouding slechts
rekening houden met stellingen die de verzetdoende partij voor de rechter
van de staat van herkomst niet heeft kunnen aanvoeren (H.v.J., 4 oktober
1991, fur. H.v.J., 1991, I, 4743, concl. Van Gerven, W.; T. Not., 1992, 27,
noot Bouckaert, F.). Er dient evenwel geen opschorting te worden toegekend
in afwachting van de in den vreemde gegeven beslissing in boger beroep,
gelet op de degelijkheid van de motivering van het buitenlands vonnis en
overwegende dat de buitenlandse rechter de voorlopige tenuitvoerlegging
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heeft bevolen (Rb. Nijvel, 23 juni 1993, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995,70, noot
Fallon, M.). Indien de rechter in de staat van herkomst de voorlopige
tenuitvoerlegging van zijn vonnis afhankelijk heeft gemaakt van de voorwaarde dat de schuldeiser een zekerheid stelt ten belope van het bedrag van
de veroordeling, zijn de rechten van de schuldenaar voldoende beschermd en
moet geen gevolg worden gegeven aan het verzoek van de schuldenaar om de
uitspraak over het exequatur aan te houden (Rb. Doornik, 21 februari 1991,
J.L.M.B., 1991, 691).
Indien het E.E.X.-verdrag, noch een ander verdrag van toepassing is, mag de
exequaturrechter de beslissing enkel toetsen aan de vereisten van artikel 570
Ger.W. Bij dit onderzoek mag de exequaturrechter wel preciseren welke de
identiteit is van de partij tegen wie de buitenlandse beslissing ten uitvoer kan
worden gelegd, zoals ingeval van overlijden, zonder evenwel de beslissing
uitvoerbaar te kunnen verklaren tegen personen die niet betrokken waren bij
de beslissing van de vreemde rechter (Brussel, 10 maart 1993, J.T., 1994,
787, noot Verhoeven, J., ,Immunites et exequatur").
145. ARBITRALE BESLISSING. - Hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van
een rechtbank, waarbij het verzet tegen de beslissing waarbij de uitvoerbaarverklaring werd verleend aan de arbitrale uitspraak, ongegrond wordt verklaard, doet geen afbreuk aan de uitvoerbaarheid van de uitspraak. De
beslagrechter moet de tenuitvoerlegging bij voorraad eerbiedigen en mag
nietde opschorting f!TVan bevelen (Rb. Brussel, 19 februari 1991, Act. Dr.,
1992, 1373). Wanneer een uitvoerenci besiag onder derdeii wenfgelega op
grand van een scheidsrechterlijke uitspraak waarvan de vernietiging voor de
rechtbank van eerste aanleg wordt gevorderd, mag de beslagrechter geen
kennis nemen van de afzonderlijke vordering die strekt tot de opschorting
van de gevolgen van het beslag tot op het ogenblik dat de scheidsrechterlijke
uitspraak in kracht van gewijsde is getreden, tenzij de regelmatigheid van het
beslag zou worden betwist (Rb. Brussel, 4 november 1991, Pas., 1992, III,
27).
§ 3. Zekere en eisbare schuldvordering

146. Om te kunnen overgaan tot uitvoerend beslag, moet de uitvoerbare titel
een verbintenis bevatten die vatbaar is voor tenuitvoerlegging. Dit betekent
dat de verbintenis zeker, vaststaand en opeisbaar is en dat de uitvoeringsmodaliteiten nauwkeurig in de titel zijn omschreven (art. 1494 Ger.W.).
Vonnissen en authentieke akten leveren enkel een uitvoerbare titel op indien
de verschuldigde prestatie daarin op afdoende wijze is vastgesteld.
a) Geldsomverbintenissen

147. ALGEMEEN. - Inzake geldsomverbintenissen betekent deze inhoudelijke voorwaarde dat de titel de noodzakelijke elementen bevat om na te gaan
of de schuldvordering vaststaand, zeker en opeisbaar is (art. 1494 Ger.W.)
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(Beslagr. Antwerpen, 29 oktober 1991, R.W., 1991-92, 685). Verbintenissen
tot betaling van een geldsom die opgenomen zijn in openbare en administratieve akten kunnen sedert de Wet van 12 juni 1991 tot wijziging van art. 3
van de Wet van 30 december 1885 en van de art. 1018 en 1650 Ger.W. ook
uitgedrukt worden in ECU of in een andere geldeenheid van een lidstaat van
de OESO (B.S., 9 augustus 1991; Bouckaert, F., ,Ret gebruik van vreemde
munten in notariele akten", T. Not., 1992, 352-359; Niyonzima, M.,
,Vreemde munteenheden in openbare akten", R.W., 1991-92, 723 e.v.).
De titel op grond waarvan de uitvoering wordt benaarstigd, moet een
schuldvordering op de schuldenaar bevatten en toelaten de omvang van
die schuldvordering zonder discussie te bepalen (Beslagr. Luik, 16 oktober
1989, J.L.M.B., 1990, 493). Dit houdt niet de verplichting in om in het
beslagexploot een precieze afrekening van de zekere en vaststaande zaken op
te nemen, noch om deze aan het exploot te hechten.

148. UITSTEL VAN BETALING. - Voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en
arresten kan geen uitstel worden verleend na de uitspraak (art. 1333, tweede
lid Ger.W.). Indien de rechter in zijn vonnis aan een schuldenaar uitstel van
betaling of respijttermijnen toekent, wordt de schuldvordering eisbaar vanaf
de in het vonnis bepaalde vervaldatum, zonder dat een voorafgaande betekening van het vonnis aan de schuldenaar zich opdringt. De betekening is enkel
vereist met het oog op de gedwongen tenuitvoerlegging (Luik, 1 juni 1995,
Act. Dr., 1996, 60). De appelrechter kan geen respijttermijnen toekennen
voor de veroordeling, uitgesproken door de eerste rechter (Bergen, 24 februari 1992, J.L.M.B., 1992, 722). Buiten het geval van artikel1334 Ger.W., kan
de beslagrechter geen uitstel van betaling toestaan (Bergen, 21 november
1989, J.L.M.B., 1990, 485). Voor geldsommen, verschuldigd krachtens een
andere authentieke akte dan een vonnis, kan een aanvraag tot het verkrijgen
van uitstel worden gedaan, bedoeld in artikel1244 B.W. Deze aanvraag moet
op straffe van verval gedaan worden binnen vijftien dagen te rel\enen van het
bevel of, indien er geen reden tot bevel was, van de betekening van de eerste
akte van beslag aan de schuldenaar (art. 1334 Ger.W.) (Beslagr. Luik, 23 juni
1993, J.L.M.B., 1994, 975). Algemeen wordt aangenomen dat deze bepaling
niet kan toegepast worden in fiscale zaken (Rb. Namen, 26 maart 1993,
F.J.F., 1993, 528) (supra nr. 12).
149. KOSTENVANHERSTEL- Betwist is de vraag of een vonnis, waarbij de
schuldenaar veroordeeld is om iets te doen en de schuldeiser wordt gemachtigd om in geval van weigering de verbintenis van de schuldenaar op diens
kosten te laten uitvoeren door een derde, een uitvoerbare titel oplevert om de
kosten van de werken terug te vorderen. Vaak wordt in een vonnis beslist dat
de kosten van vervanging of herstel verhaalbaar zijn op de enkele voorlegging van de facturen aan de nalatige schuldenaar. Sommige auteurs nemen
aan dat dergelijke vonnissen een uitvoerbare titel verlenen (de Leval, G.,
,Aspects actuels du droit des saisies", J.T., 1980, 632, nr. 33). Andere
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auteurs en sommige beslagrechters zijn meer terughoudend. Een vonnis of
andere authentieke akte levert enkel een uitvoerbare titel op wanneer de
verschuldigde prestatie daarin op afdoende wijze is vastgesteld. De schuldvordering moet zeker en vaststaand zijn: de titel moet alle noodzakelijke
elementen bevatten die toelaten de schuldvordering met zekerheid en zonder
enig mogelijke betwisting te bepalen. Een vonnis dat de schuldenaar veroordeelt tot een bepaalde prestatie, die bij gebreke aan nakoming op zijn
kosten door een derde kan worden uitgevoerd, verleent de schuldeiser geen
uitvoerbare titel tot verhaal van deze kosten wanneer het bedrag ervan aan de
hand van de elementen van het vonnis niet met zekerheid kan worden
bepaald (Beslagr. Luik, 25 oktober 1993, Act. Dr., 1994, 691, noot Wery,
P., ,Les depenses du remplacement judiciaire").

150. INTRESTEN. - De tenuitvoerlegging mag niet verder strekken dan tot
datgene waartoe de titel toestemming geeft. Een vonnis dat enkel veroordeelt
tot een onderhoudsbijdrage, verleent geen uitvoerbare titel voor de eventuele
verwijlintresten ingeval van wanprestatie. Wanneer de alimentatiegerechtigde schuldeiser zijn vordering beperkt tot een onderhoudsbijdrage, en de
rechter deze eis inwilligt, verleent het veroordelend vonnis geen uitvoerbare
titel tot het bekomen van intresten (Rb. Luik, 25 september 1989, Ann. Dr.
Liege, 1990, 179; anders: Rb. Brussel, 16 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 367).
Een afzonderlijke eis tot het bekomen van een uitvoerbare titel voor de
verschuldigde intresten dringt zich op (Beslagr. _Br_ussel, 25 januari 1990,
J.T., 1991, 31, met noot Biquet-Mathieu, C., ,Au sujet des interets produits
par une condamnation judiciaire").
151. INDEXATIE ONDERHOUDSUITKERINGEN. - lngevolge het K.B. van 23 december 1993 tot uitvoering van de Wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van
's lands concurrentievermogen (B.S., 31 december 1993, 29276), worden
voortaan een aantal inkomsten gekoppeld aan de gezondheidsindex i.p.v.
aan het indexcijfer der consumptie- of kleinhandelsprijzen. In de praktijk rijst
de vraag of deze gezondheidsindex al dan niet moet worden toegepast op
onderhoudsuitkeringen die na echtscheiding tussen de gewezen echtgenoten
onderling enerzijds, en in relatie met hun kinderen anderzijds, verschuldigd
zijn. In de rechtspraak is nog geen duidelijk antwoord op deze vraag te vinden.
In een aantal vonnissen wordt de uitkering -zonder nadere precisering- gekoppeld aan het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen, en dus niet aan het
gezondheidsindexcijfer (Rb. Leuven, 4 januari 1995, A.R. nr. 39.849, onuitg.;
Rb. Brugge, 16 september 1994, A.R. nr. 93/2987/A, onuitg.). J. Roodhooft
heeft een aantal aanbevelingen terzake geformuleerd, naargelang de vorm van
de echtscheiding (Roodhooft, J., ,Is de gezondheidsindex toepasselijk inzake
onderhoudsuitkeringen na echtscheiding?", E.J., 1995, 9).
152. NOTARIELE AKTEN. - Het Hof van Cassatie heeft inzake notariele akten
m.b.t. kredietopeningen reeds twee princiepsarresten gewezen (vorig over-
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zicht, T.P.R., 1991, nr. 164). In het arrest van 21 juni 1990 beklemtoonde het
Hof dat de notariele akte de schuldvordering van de schuldenaar nauwkeurig
moet omschrijven. Het volstaat niet dat een notariele akte van hypotheekvestiging tot waarborg van een onderhandse overeenkomst van kredietopening verwijst naar de schuldvordering, die in deze onderhandse akte is
vastgesteld (Cass., 21 juni 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1361; Pas., 1990, I,
1206; Rev. Not. B., 1990, 488). Indien de gewaarborgde verbintenis enkel
werd vastgesteld in een onderhandse akte, kan de authentieke waarborgakte
niet ten uitvoer worden gelegd alvorens de hoofdverbintenis zelf is vastgesteld in een uitvoerbare titel. In het arrest van 17 november 1988 besliste
het Hof van Cassatie reeds dat een lastenkohier dat niet verleden is in de
vormen voorzien door de Ventosewet, namelijk niet ondertekend werd door
de notaris, geen authentieke akte is, zelfs niet indien het de bijlage vormt
van een authentieke leningsakte (Cass., 17 november 1988, R.W., 1988-89,
1168; Pas., 1989, I, 303; Rev. Not. B., 1989, 120, noot J.E.). De vraag of aan
deze voorwaarde is voldaan, heeft tal van beslissingen uitgelokt. In een
aantal gevallen werd beslist dat de notariele akte geen uitvoerbare kracht
bezit:
- W anneer het algemeen reglement inzake de kredietopeningsvoorwaarden dat in de akte van lening is opgenomen, niet door de partijen is
ondertekend, is niet voldaan aan de vormvereisten van een uitvoerbare
notariele akte. Zo dit reglement niet is begrepen in de grosse van de
notariele akte, kan deze geen uitvoerbare titel opleveren. Wanneer verscheidene notariele akten - waarvan de ene regelmatig is en de andere
onregelmatig zijn- als grondslag dienen voor een gedwongen tenuitvoerlegging en het bevel uitsluitend berust op de akten die onregelmatig
zijn, moet het beslag nietig worden verklaard (Beslagr. Brussel, 28 februari 1994, Rev. Not. B., 1994, 509, noot Renard-Declairfayt, M.).
- Zelfs wanneer de algemene lasten, bedingen en voorwaarden opgenomen
werden in een typekohier, waarvan partijen kennis genomen en dat zij
goedgekeurd hebben, dat aan de notariele akte gehecht wordt en samen
met de akte geregistreerd wordt, getekend ne varietur door de partijen en
de notaris, heeft de akte geen uitvoerbare kracht, indien de bijzondere
voorwaarden van de kredietopening (opzeggings- en terugbetalingsmodaliteiten; toepasselijke rentevoet) niet zijn opgenomen in de notariele
akte zelf, maar enkel in het aangehecht typekohier. Omdat er bovendien
geen aanwijzingen zijn dat het lastenkohier werd voorgelezen, heeft de
notariele akte, waarin de schuldvordering niet is omschreven geen uitvoerbare kracht (Beslagr. Gent, 5 oktober 1993, R.W., 1993-94, 931).
- Niet uitvoerbaar is de notariele akte van kredietopening, wanneer de
bijzondere voorwaarden uitsluitend opgenomen werden in de onderhandse overeenkomst, terwijl in de notariele akte zelf enkel verwezen
wordt naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden in de onderhandse
overeenkomst en naar het aan de akte gehecht en door partijen ondertekend typekohier dat volgens de bewoordingen van de notariele akte
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samen met deze akte tussen partijen ,een enkele en dezelfde overeenkomst uitmaakt". De beslagrechter te Gent meende dat de akte niet
uitvoerbaar was omdat er geen aanwijzingen zijn dat het lastenkohier
aan partijen werd voorgelezen en als een notariele akte moet worden
beschouwd, en omdat de akte zelf niet de vereiste elementen bevat om de
schuld te bepalen (Beslagr. Gent, 8 maart 1994, onuitg.).
Het lastenkohier en de algemene voorwaarden hebben geen uitvoerbare
kracht, al werden zij voorgelezen, wanneer zij niet bij de akte werden
gevoegd en niet ondertekend werden en bovendien geen aanduiding
bevatten omtrent de bijzondere voorwaarden van de toegestane kredietopeningen, die enkel werden opgenomen in onderhandse kredietbevestigingsbrieven (Beslagr. Gent, 15 februari 1994, onuitg.).
Wanneer de draagwijdte van de aiimentatieverplichting van de ex-echtgenoot in de akte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming voor ernstige betwisting vatbaar is, kan deze akte geen
uitvoerbare titei verlenen. De schuideiser dient een procedure in te stellen
bij de bodemrechter om de gegrondheid van zijn schuidvordering te doen
vaststellen. In afwachting van de uitspraak van de bodemrechter, kan de
besiagrechter de tenuitvoerlegging schorsen (Besiagr. Luik, 16 oktober
1989, J.L.M.B., 1990, 493).
Een notariele akte, waarin wordt verklaard dat bepalingen en voorwaarden van een niet bij de authentieke akte gevoegde onderhandse overeenkomst van toepassing zijn, is ais dusdanig geen uitVoerbare titel in de zin
van art. 1494 Ger.W. (Gent, 6 februari 1996, T. Not., 1996, 578).

153. Andere rechtspraak erkent wei de uitvoerbare kracht van de notarieie
akte:
- Indien de notarieie akte tot waarborg van een onderhandse overeenkomst
van kredietopening zeer precies en volledig de schuidvordering omschrijft die vervat is in de onderhandse overeenkomst, dan kan deze akte
wei een uitvoerbare titei opieveren (Besiagr. Antwerpen, 29 oktober
1991, R. W, 1991-92, 685).
- Een akte van kredietopening waarin voor de voorwaarden voor het
opnemen van het krediet wordt verwezen naar een bijgevoegd kohier
dat door de partijen en door de notaris is ondertekend en aidus met die
akte een geheei uitmaakt, Ievert een uitvoerbare titel op (Antwerpen,
7 maart 1994, R. W, 1994-95, 503, noot Dirix, E., ,Notariele akten tot
betaling van een geidsom").
- Wanneer niet is voidaan aan de formaliteiten voor de opzegging van het
krediet, opgelegd door het bij de authentieke akte gevoegde kohier met
de aigemene bedingen en voorwaarden, kan het derdenbesiag enkei siaan
op de onbetaaide maandelijkse afkortingen en niet op het geheei van de
terug te betaien geidsommen (Bergen, 21 september 1994, Rev. Not. B.,
1995, 212).
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Een notariele akte waarin de partijen er zich toe verbinden zich neer te
leggen bij de afrekening door een derde, levert terzake van het bedrag
van deze afrekening een uitvoerbare titel op. Het betrof een procesverbaal van beweringen en zwarigheden in het raam van de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogen. In het gegeven geval kwamen de partijen overeen dat de man nog een opleg diende te betalen aan
de vrouw en dat het bedrag van die opleg door de boedelnotaris zou
worden bepaald op voor de partijen bindende wijze. De opleg werd
berekend op 587.036 Fr., maar de man weigerde dit bedrag te betalen.
Hierop gaat de vrouw over tot uitvoerend beslag op grand van de
notariele akte. Het verzet van de man op grand van de beweerde schending van art. 1494 Ger.W. wordt terzijde geschoven. De akte bevat alle
noodzakelijke elementen om de schuld te bepalen zonder dat hierover
nog discussie mogelijk is (Rb. Brussel, 15 maart 1994, R. W., 1994-95,
506, noot).

b) Andere dan geldsomverbintenissen

154. Ook wanneer het gaat om een verbintenis andere dan een geldsom, dan
kan de uitvoerbare titel slechts ten uitvoer worden gelegd indien de titel deze
verbintenis en haar uitvoeringsmodaliteiten nauwkeurig omschrijft. W anneer
het gaat om de uitvoering van een verplichting om iets te doen of niet te doen,
moet de titel duidelijk zijn, niet aileen wat betreft de uitspraak over de zaak
zelf maar ook de uitvoeringsmodaliteiten in hoofd- en ondergeschikte orde
(Beslagr. Namen, 27 augustus 1993, J.T., 1993, 760). In afwijking van het
principe dat de uitvoerbare titel ook de uitvoeringsmodaliteiten concreet moet
omschrijven, besliste het Hof van Beroep te Bergen dat een akkoordvonnis,
waarbij de ontbinding van een huurovereenkomst wordt uitgesproken met
ingang van een bepaald tijdstip, ook een impliciete machtiging inhoudt tot
uitdrijving van de huurders, ,a defaut de quai ce jugement serait depourvu
d'efficacite (Bergen, 13 januari 1995, Act. Dr., 1996, 39). Sommige beslagrechters menen dat wanneer het beschikkende gedeelte van het ten uitvoer te
leggen vonnis niet alle gewenste verduidelijkingen bevat omtrent de tenuitvoerlegging, de beslagrechter deze kan afleiden uit de motieven van het vonnis
(Beslagr. Namen, 27 augustus 1993, J.T., 1993, 760).
In principe is een beschikking in kort geding, of een echtscheidingsvonnis
dat een concrete regeling inhoudt voor het omgangsrecht van elk van beide
ouders met hun minderjarige kinderen, vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging. In een arrest van 11 maart 1994 besliste het Hof van Cassatie dat de
feitenrechter kan bepalen dat in het belang van de kinderen en rekening
houdend met de concrete omstandigheden door de vader geen dwangrniddelen mogen worden gebruikt en niet tot gedwongen tenuitvoerlegging mag
worden overgegaan (Cass., 11 maart 1994, R.W., 1994-95, 671).
155. UITSTEL. - De beslagrechter te Kortrijk weigerde uitstel van executie
te verlenen aan de verkoper van een onroerend goed, die zich in de notariele
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verkoopakte ertoe verbonden had om de woning tegen een bepaalde datum
ter beschikking te stellen van de kopers. Op grond van de inhoud van de akte,
waarin partijen verklaarden door de notaris op de hoogte te zijn gebracht van
bet feit dat notariele akten in toepassing van de artikelen 19 en 25 van de
Ventosewet uitvoerbaar zijn, evenals van de· artikels 1334, 1386, 1393
Ger.W. en van art. 1244 B.W., stelde de verkoper een vordering in om uitstel
te bekomen van de uitvoering van zijn verbintenis tot afgifte van bet goed.
De beslagrechter verwierp dit verzoek op grond van de overweging dat niets
de verkoper belette zijn verbintenis tegen bet afgesproken tijdstip uit te
voeren en dat hij niet te goeder trouw was bij bet vragen van uitstel
overeenkomstig art. 1244 B.W. (Beslagr. Kortrijk, 28 februari 1991,
T.G.R., 1991, 65).
§ 4. Actualiteit van de titel

156. De verbintenis moet nog steeds bestaan op bet ogenblik dat de schuldeiser opdracht geeft tot executie. De actualiteit van de titel moet bij een
uitvoerend beslag steeds onderzocht worden (Beslagr. leper, 12 mei 1989,
R. W., 1989-90, 995; supra nr. 7). Verbintenissen kunnen tenietgaan o.m.
door betaling, schuldvernieuwing, schuldvergelijking, kwijtschelding van
schuld. De titel moet actueel en doeltreffend zijn op bet ogenblik van de
tenuitvoerlegging. De beslagrechter kan nagaan of de titel, waarop de
schuldeiser zich beroept,.nog-steeds-een uitvoeringsmaatregel kan verantwoorden in bet Iicht van de gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan
sinds bet verkrijgen van de titel (Bergen, 16 mei 1995, J.L.M.B., 1996, 486).
In die gevallen zegt men dat de uitvoerbare titel door deze later ingetreden
omstandigheden niet meer doeltreffend of actueel is. De tenuitvoerlegging is
onrechtmatig wanneer de executant niet meer de actuele schuldeiser is of
wanneer de schuldvordering inmiddels teniet is gegaan door bijvoorbeeld
verjaring of betaling.
Ben notariele. akte heeft geen eeuwige uitvoerbare kracht. Later ingetreden
gebeurtenissen kunnen de uitvoerbare kracht geheel of ten dele tenietdoen.
Dit is bet geval wanneer twee echtgenoten, na een notariele regelingsakte
voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming, bij onderhandse overeenkomst een nieuwe regeling treffen. De beslagrechter kan in
dit geval verschillende beslissingen treffen: hij kan de opheffing van bet
beslag bevelen, toelating geven om de uitwinning te vervolgen of de executie
schorsen in afwachting van de beslissing van de bodernrechter over de
vordering van een van beide echtgenoten (Beslagr. Luik, 22 maart 1995,
Act. Dr., 1996, 69).
De voorwaarde van de actualiteit van de titel doet vaak problemen rijzen bij
de gedwongen executie van alimentatieschulden. Artikel 1281 Ger.W. laat
toe dat de alimentatieplichtige echtgenoot -in de loop van de echtscheidingsprocedure- aan de rechter in kort geding vraagt dat de voorlopige uitkering
tot onderhoud wordt opgeheven of herzien, ingeval van gewijzigde omstan-
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digheden. Aan de bestaande uitvoerbare titel moet geloof worden gehecht,
zolang de rechter in kort geding zijn beslissing niet heeft gewijzigd (Vred. La
Roche-en-Ardenne, 17 januari 1995, Act. Dr., 1996, 96). De beslagrechter
kan geen inbreuk plegen op bet bij voorraad uitvoerbaar karakter van een
beschikking in kort geding. In afwachting van een nieuwe beslissing in kort
geding of van de beslissing in boger beroep, kan de beslagrechter, die de
weerslag van een nieuw element (naar een internaat sturen van een kind) op
bet bedrag van de bijdrage moet beoordelen, wel beslissen dat de bijdrage in
de zin van art. 1494 Ger.W. slechts zeker schijnt onder aftrek van de regelmatig betaalde internaatskosten (Beslagr. Luik, 19 februari 1990, J.L.M.B.,
1990, 851).
Het recht op onderhoudsbijdrage is niet overdraagbaar in geval van overlijden, zodat het vonnis waarbij aan een echtgenoot een onderhoudsbijdrage
wordt toegekend, vervalt bij het overlijden van de rechthebbende. De voor
het overlijden vervallen bijdragen vormen echter een schuldvordering van de
nalatenschap ten laste van de alimentatieplichtige, waarvoor beslag kan
worden gelegd binnen de grenzen van de beslagbaarheid overeenkomstig
art. 1409 Ger.W. (Beslagr. Brussel, 28 februari 1992, J.L.M.B., 1994, 973).
§ 5. Misbruik van executierechten

157. KEUZERECHT SCHULDEISER. - Uit de art. 7 En 8 Hyp.W. - alle
goederen van de schuldenaar vormen het gemeenschappelijk onderpand
van zijn schuldeisers - en het beginsel van de ondeelbaarheid van het
vermogen kan worden afgeleid dat het vermogen van de schuldenaar het
integraal verhaalsobject uitmaakt van de schuldeisers. Daaruit volgt dat het
object van het beslag onbegrensd is, zolang de schuldeiser binnen bet vermogen van de debiteur blijft en de beperkingen niet rniskent, die voortvloeien uit de wet of uit de aard van het goed (Carette, A., ,Rechtsrnisbruik
bij bewarend beslag", noot onder Antwerpen, 17 september 1991, R. W.,
1991-92, 960, nr. 5). Onder voorbehoud van de regels inzake de onbeslagbaarheid van bepaalde goederen (art. 1408-1412bis Ger.W.) of het rnisbruik
van recht, bestaat er geen hierarchie tussen de verschillende mogelijkheden
van beslag. Meestal laat de schuldeiser zich bij de keuze leiden door de
grootte van zijn schuldvordering, de kosten die gekozen vorm van beslag
meebrengt, de samenstelling van het vermogen van zijn schuldenaar, enz. De
keuze van de uitvoeringsmaatregel die een titel doeltreffend zal maken, moet
worden beoordeeld in het licht van het recht dat in die titel wordt erkend.
Indien de titularis van een recht een belang kan aantonen om zijn executierecht op de door hem gekozen wijze uit te oefenen, kan hem geen verwijt
worden gemaakt, verrnits het enkele nadeel voor de schuldenaar onvoldoende is om de fout te karakteriseren (Luik, 27 november 1990, J.L.M.B.,
1991, 687).
De verplichting onderhoudsgeld te betalen wordt niet in een keer uitgevoerd.
Derhalve is het normaal dat de gene die recht heeft op onderhoudsgeld, op de
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door hem gekozen wijze van uitvoering, niet naar een goed zoekt waarvan de
waarde het best overeenstemt met zijn vervallen schuldvordering, maar wel
naar een goed waarvan de inbeslagneming de schuldenaar het meest onder
druk zal zetten om hem de maandelijkse betalingen te doen uitvoeren
(Beslagr. Brussel, 10 oktober 1991, R.R.D., 1992, 58).

158. HERHAALD BESLAG. -De opportuniteit om een uitvoerend beslag op
roerend goed te herhalen moet worden beoordeeld rekening houdend met
nieuwe schulden die als basis dienen voor een nieuw beslag. De beslaglegger
heeft het recht de vergeten voorwerpen in beslag te laten nemen. Wegens de
verstreken tijd en het vooruitzicht van een verval, kan het aangewezen zijn een
tweede beslag te doen leggen om het pand van de schuldeiser te waarborgen.
Mocht deze nieuwe beslagmaatregel nutteloos blijken, dan is de sanctie niet de
nietigheid van het beslagexploot maar de onmogelijkheid om de kosten van het
beslag ten laste te leggen van de beslagene en de andere schuldeisers (Luik,
9 november 1990, J.L.M.B., 1991, 83; R.R.D., 1991, 171).
159. RECHTSMISBRUIK. - Het beslagrecht is de bevoegdheid die aan de
schuldeiser wordt toegekend ter voldoening van zijn materieelrechtelijke
aanspraken. Zoals de uitoefening van om het even welk recht, kan ook de
schuldeiser bij de uitoefening van zijn beslagrecht rechtsmisbruik plegen (De
Corte, R., ,Beslag en rechtsmisbruik", in Het zakenrecht. Absoluut niet een
rustig bezit, :XUie Postuniversitaire Cyclus W. Delva, 1991-92, 192 e.v.). Het
Hof van Cassatie definieerde het rechtsmisbruik in verscheidene arresten als
de uitoefening van een recht die kennelijk de grenzen van een normale
uitoefening door een voorzichtig persoon te buiten gaat (zie o.a.: Cass., 10
septemer 1971, Arr.Cass., 1972, 31). Het is duidelijk dat deze problematiek
zich geheel anders aandient bij bewarend beslag, dan bij uitvoerend beslag
(zie ook supra nr. 88). Gelet op de zwakkere legitimering van bewarend
beslag, kan het onrechtmatig karakter ervan vlugger aan de orde komen. Dit
is niet het geval bij uitvoerend beslag. Daar beschikt de schuldeiser immers
over een titel die niet meer voor fundamentele discussie vatbaar is. Aangezien geen vrijwillige betaling gebeurt, wordt hij genoopt om tot uitwinning
over te gaan. Hierbij doet hij niet anders dan het effectueren van zijn
algemeen pandrecht op het vermogen van zijn debiteur, dat hem krachtens
de wet toekomt. Door een gedeelte van de rechtspraak wordt rechtsmisbruik
bij de uitoefening van het beslagrecht al te lichtvaardig aangenomen (Dirix,
E. en Broeckx, K., A.P.R., tw. Beslag, 22, nr. 36).
160. De bevoegdheid om uitvoerend beslag te leggen is in beginsel enkel
gebonden aan het legitieme streven van de schuldeiser om betaling te krijgen
ten aanzien van een onwillige, nalatige of onvoldoende solvabele schuldenaar. Ben uitzondering op dit beginsel is het misbruik van beslagrecht: de
uitoefening van dat recht moet gebeuren binnen de perken van de redelijkheid. Bij de toetsing van de wijze waarop de bevoegdheid tot het leggen van
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uitvoerend beslag wordt uitgeoefend, moet de beslagrechter de grootste
terughoudendheid aan de dag leggen. Geoordeeld werd dat er sprake is
van rechtsmisbruik wanneer het uitblijven van de vrijwillige betaling van
de schuldenaar klaarblijkelijk niet het gevolg is van diens onwilligheid,
nalatigheid of onvermogen (Brussel, 11 mei 1995, R. W., 1995-96, 1341).
Laat een schuldenaar echter gedurende twee jaar na de maandelijkse afbetalingen te doen, waardoor de schuldeiser geen uitvoering krijgt van een in
zijn voordeel uitgesproken vonnis, dan is het bestaan van een wanverhouding
tussen het door de schuldeiser bij het beslag beoogde doel en het vernederend
gevoel bij de schuldenaar niet bewezen (Bergen, 21 november 1989,
J.L.M.B., 1990, 485). De wanverhouding tussen het nog verschuldigde saldo
en de kosten van een uitvoeringsprocedure is een element bij de beoordeling
van het abusief karakter van de beslagprocedure, vooral indien de onmogelijkheid om het nog verschuldigd saldo te bepalen te wijten is aan het gedrag
van de schuldeiser. Door zonder noodzaak de voor de debiteur meest schadelijke executieprocedure te kiezen, daar waar voorheen verrichte betalingen
van aard waren om de vrees te milderen dat de debiteur insolvabel was en
gelet op diens voorstel de rest van zijn schuld te vereffenen, pleegt de
schuldeiser rechtsmisbruik (Bergen, 22 maart 1996, J.L.M.B., 1996, 1045).
Er is sprake van rechtsmisbruik bij een uitvoerend beslag op een roerend
goed indien de schuldenaar een bedrag van 969 BF verschuldigd is, er geen
voorafgaande aanmaning tot betaling was en er reeds drie jaar verlopen is
sinds een voorgaande daad van tenuitvoerlegging (Rb. Bergen, 2 november
1989, J.L.M.B., 1990, 496). De beslagrechter kan nagaan of de titel, waarop
de schuldeiser zich beroept, nog steeds een uitvoeringsmaatregel kan verantwoorden in het licht van de gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan
sinds het verkrijgen van de titel (Bergen, 16 mei 1995, J.L.M.B., 1996, 486).
Het bestaan van een schuldvordering, hoe klein het bedrag ervan ook is,
rechtvaardigt een beslag. Er is slechts rechtsmisbruik als de beslaglegger
voor een miniem bedrag uitvoert op goederen met een aanzienlijke waarde,
terwijl hij zonder enig nadeel voor zichzelf, andere goederen had kunnen in
beslag nemen waarvan de waarde meer in verhouding staat tot het bedrag van
de schuldvordering (Beslagr. Namen, 8 oktober 1993, Bull. Bel., 1996, 38).
161. AANSPRAKELIJKHEID BESLAGLEGGER. - De aansprakelijkheid van de
beslaglegger, lastgever van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, kan
slechts in het gedrang komen, indien de gerechtsdeurwaarder zich er niet van
heeft onthouden om datgene in beslag te nemen dat, zelfs na een summier
onderzoek, onmiddellijk duidelijk niet bleek toe te behoren aan de beslagen
schuldenaar, maar wel aan duidelijk te goeder trouw zijnde derden (Beslagr.
Doornik, 12 oktober 1990, Bull. Bel., 1992, 1388; Beslagr. Doornik, 16 september 1994, Bull. Bel., 1996, 1682). Ten aanzien van een vaststaande en
opeisbare schuld, bestaat de fout van de beslaglegger niet zozeer in het feit
dat hij beslag heeft gelegd op een hager bedrag dan het opeisbare bedrag, als
wel in de omstandigheid dat hij de gevolgen van dat beslag heeft willen

1487

handhaven tot na de terugbetaling van de opeisbare schuld. Volgens het Hof
van Beroep te Bergen heeft de fout van de gerechtsdeurwaarder, in de
veronderstelling dat zij bewezen is, geen uitstaans met de door de beslagene
geleden schade, bestaande in een onnodige blokk:ering van gelden, en derhalve moet zij aileen door de beslagleggende schuldeiser worden vergoed
(Bergen, 21 september 1994, Rev. Not. B., 1995, 212).
Het is de taak van de beslaglegger of diens raadsman de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder in kennis te stellen van het schorsende hoger beroep,
dat door de schuldenaar werd ingesteld. Door dit na te Iaten, begaat de
beslaglegger een fout en dient hij de schuldenaar te vergoeden voor de
schade die hij heeft geleden doordat hij is overgegaan tot betaling om te
ontsnappen aan de aangekondigde verkoop (Luik, 22 december 1989,
J.L.M.B., 1990, 491). De aan de beslagene toegekende schadevergoeding
wordt meestal ex aequo et bono begroot (Brussel, 11 mei 1995, R. W., 199596, 1341 ). In het arrest van 11 mei 1995 kende het Hof van Beroep te Brussel
een enig bedrag in billijkheid toe van 45.000 Fr. ter vergoeding van de
beslommeringen en het verlies van aanzien in de burenkring en het moeten
onderbreken van het vakantieverblijf. De kosten van verdediging in rechte
werden evenwel niet in aanmerking genomen.

162. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESLAGENE/REVINDICANT. - Wanneer de
schuldenaar nalaat aangifte te doen bij de gemeentelijke administratkyan
zijn adresverandering en tengevolge daarvan beslag wordt gelegd bij een
derde op roerend goed uit hoofde van schulden van de schuldenaar, krijgt de
derde, die een revindicatieprocedure diende in te stellen, een schadevergoeding. De politierechter kan, op verzoek van de burgerlijke partij, onder
verbeurte van een dwangsom, de beklaagde veroordelen om bij het gemeentebestuur aangifte te doen van zijn adreswijziging (Pol. Antwerpen, 30 november 1988, T. Vred., 1989, 57). De omstandigheid dat de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder de gelden, die in zijn handen werden betaald door de
schuldenaar, aan zijn opdrachtgever heeft overgemaakt na afhouding van
zijn eigen kosten, is irrelevant bij de beoordeling van de vraag of de debiteur
zijn verbintenissen heeft uitgevoerd (Bergen, 22 maart 1996, J.L.M.B., 1996,
1044). Indien het verzet van de beslagene enkel tot doel heeft de invordering
en/of betaling uit te stellen en bijkomende betalingsterrnijnen af te dwingen,
wordt de tegeneis wegens tergend en roekeloos geding gegrond verklaard
(Beslagr. Turnhout, 13 december 1990, Bull. Bel., 1996, 217). De niet
aflatende halsstarrigheid waarmee een beslagene poogt te bekomen wat de
rechtbank hem niet kan toekennen -nl. uitstel van betaling inzake belastingschulden- maakt een abusieve dilatoire houding uit die het normale verloop
beoogt te verlammen van de invordering door de fiscus van wat hem toekomt
(Beslagr. Dinant, 1 september 1995, Bull. Bel., 1996, 1942). lndien de
revindicatievordering is ingesteld om de uitvoering van een dwangbevel te
vertragen, worden de revindicant en de beslagene ingevolge deze tergende en
roekeloze procesvoering solidair veroordeeld tot een schadevergoeding (Be-
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slagr. Dendermonde, 7 december 1993, Bull. Bel., 1996, 1074). Na ettelijke
pogingen tot uitvoering is een revindicatie, vermoedelijk gesteund op collusie, tergend en roekeloos (Beslagr. Brugge, 13 september 1992, T. V.B.R.,
1993, 124). Foutief handelt de eisende partij, dieter zitting toegeeft niet over
de nodige stukken te beschikken die haar eigendomsrecht bewijzen (Beslagr.
Antwerpen, 18 december 1989, Bull. Bel., 1991, 10).
Bij gebrek aan precieze gegevens wordt de schadevergoeding meestal ex
aequo et bono vastgesteld (Beslagr. Dendermonde, 7 september 1993, Bull.
Bel., 1996, 1074; Beslagr. Brugge, 13 september 1992, T.V.B.R., 1993, 124
(5.000 Fr.)).

163. AANSPRAKELIJKHEID GERECHTSDEURWAARDER. - W anneer een gerechtsdeurwaarder op verzoek van een schuldeiser beslag legt, treedt hij op als een
bezoldigde lasthebber van zijn opdrachtgever. Zijn aansprakelijkheid t.a.v.
zijn opdrachtgever wordt beheerst door de art. 1991 en 1992 B.W. (culpa
levis in abstracto). Bij het vervullen van zijn opdracht moet hij de algemene
zorgvuldigheidsplicht in acht nemen die elke gerechtsdeurwaarder, geplaatst
in dezelfde omstandigheden, moet naleven. De gerechtsdeurwaarder kan zijn
aansprakelijkheid niet ontlopen door op te werpen dat hij zich ertoe beperkt
heeft gevolg te geven aan de instructies van zijn client . Bij de beoordeling
van de aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, moet rekening worden
gehouden met de eigen nalatigheid van de opdrachtgever. (Bergen, 22 januari
1991, J.L.M.B., 1991, 830, noot Kohl, A.). Wanneer een fout in hoofde van
de gerechtsdeurwaarder wordt aangenomen, moet de schade van de opdrachtgever worden begroot rekening houdend met de aanspraken die andere
schuldeisers hadden kunnen doen gelden.
164. Zo rnisbruik van beslagrecht reeds met de grootste omzichtigheid moet
worden beoordeeld ten aanzien van de beslaglegger, geldt a fortiori hetzelfde
ten aanzien van de beweerde foutieve deelname door een gerechtsdeurwaarder aan zo een rnisbruik. Rekening moet worden gehouden met het feit dat de
gerechtsdeurwaarder optreedt als ministeriele ambtenaar die zijn ambt
slechts mag weigeren op grond van een geldig motief, zoals het ontbreken
van een uitvoerbare titel. Ret komt hem echter niet toe de rechtmatigheid van
het beslag te beoordelen (Dirix, E. ,De gerechtsdeurwaarder in het executierecht", De Gerechtsdeurwaarder, 1994, (1), 5 e.v.). Wanneer de gerechtsdeurwaarder belast wordt met het leggen van een uitvoerend beslag, is hij
gemachtigd beslag te leggen op alle voor beslag vatbare goederen die in het
bezit zijn van, of die zich bevinden in de woonplaats van de beslagene. Ret is
vaak de gerechtsdeurwaarder die, op vraag van zijn opdrachtgever, of zelfs
op eigen intiatief, nagaat of de schuldenaar voldoende vermogend is om een
succesvolle tenuitvoerlegging te verhopen (Depuydt, P., ,Nog over aansprakelijkheid bij tenuitvoerlegging", noot onder Brussel, 11 mei 1995, R. W.,
1995-96, 1343).
In bepaalde gevallen kan de gerechtsdeurwaarder aansprakelijk worden ge-
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steld ten aanzien van zijn opdrachtgever om belangrijke uitvoeringskosten te
hebben gemaakt ten laste van een insolvabele schuldenaar. Indien hij na een
plaatsbezoek voorziet dat verdere uitwinning weinig zal opleveren, dient hij
zijn lastgever hiervan zo spoedig mogelijk te verwittigen, zodat deze met
volledige kennis van zaken kan kiezen de executie al dan niet verder te zetten
(Bergen, 22 januari 1991, J.L.M.B., 1991, 830; zie ook: Broeckx, K., ,De
aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder bij de executie van een vonnis", noot onder Antwerpen, 27 februari 1991, R.W., 1991-92, (719), 721,
nr. 6). Hij heeft noch de hoedanigheid, noch de bevoegdheid de bezwaren te
beoordelen die opgeworpen worden door de beslagene of door een derde
aangaande de eigendom van een goed waarop bet beslag is gelegd, of in dat
verband opzoekingen te doen waarvan de kosten niet zouden kunnen worden
vastgesteld. De rninisteriele ambtenaar moet evenwel met doorzicht handelen en zou zijn aansprakelijkheid in bet gedrang brengen zo hij op onbezonnen wijze bet beslag zou doorvoeren of behouden terwijl nog tijdens de
verrichtingen bet afdoend bewijs van de gegrondheid van de geuite bezwaren
zou worden geleverd (Luik, 6 mei 1988, Bull. Bel., 1990, 1647). Meermaals
is beslist dat de gerechtsdeurwaarder niet in beslag mag nemen wat klaarblijkelijk, na sumrnier onderzoek, zeker niet toebehoort aan de schuldenaar.
Het is echter niet de taak van de gerechtsdeurwaarder de rechtmatigheid van
de titel te beoordelen.

165. De gerechtsdeurwaarder moet en mag niet de tenuitvoerlegging stopzetten van een uitvoerbare beslissing, wanneer een derde, zonder een revindicatieprocedure in te stellen, beweert eigenaar te zijn van de in beslag genomen
goederen (Luik, 19 april 1993, J.L.M.B., 1993, 1456, noot). Men kan de
gerechtsdeurwaarder, die belast is met de verkoop van een in pand gegeven
handelszaak, niet verwijten de door een derde gerevindiceerde voorwerpen te
hebben overgebracht naar een magazijn en op deze wijze bet onderpand van
zijn opdrachtgever te hebben veilig gesteld in afwachting van een beslissing
van de beslagrechter over de revindicatievordering van deze derde. Evenrnin
kan hem verweten worden de goederen van twee handelszaken, deze van de
beslagen schuldenaar en van een derde, die zich bevonden op dezelfde maatschappelijke zetel te hebben vermengd. Krachtens art. 2279 B.W. is bet hem
toegestaan te vermoeden dat alle goederen die zich bij de beslagene bevinden,
hem ook toebehoren. Hebben de gerevindiceerde goederen schade of waardeverrnindering geleden tijdens de verhuis, dan is de gerechtsdeurwaarder
hiervoor aansprakelijk. De fout van een gerechtsdeurwaarder tegenover een
derde gepleegd bij de uitvoering van zijn mandaat, kan de aansprakelijkheid
van zijn lastgever niet in bet gedrang brengen nu art. 1384 B.W. niet toepasselijk is (Rb. Namen, 8 april 1993, J.L.M.B., 1993, 1457).
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UITVOEREND BESLAG OP ROEREND GOED

§ 1. Voorwerp

166. ALGEMEEN. - Uitvoerend beslag op roerend goed kan enkel gelegd
worden op roerende licbamelijke goederen die eigendom zijn van de scbuldenaar, ongeacbt of deze goederen zicb bij de scbuldenaar zelf, dan wel bij
een derde bevinden. De beslaglegger moet op bet ogenblik van bet beslag
geen eigendomsbewijzen overleggen. De beslagene wordt geacbt eigenaar te
zijn van de goederen die in zijn woonplaats in beslag genomen worden
(art. 2279 B.W.). De scbuldeiser mag ervan uitgaan dat de roerende licbarnelijke goederen, die in bet bezit zijn van zijn debiteur, deze ook effectief
toebeboren. De bewijsfunctie van art. 2279 B.W. geldt dus ook ten gunste
van de scbuldeiser van de bezitter (Beslagr. Antwerpen, 19 september 1993,
T. Not., 1993, 233).
167. NAAKTE EIGENDOM.- Ook goederen waarvan de scbuldenaar ten belope van een zesde naakte eigenaar is, zijn vatbaar voor beslag. Uitvoerend
beslag op een onverdeeld aandeel in een blote eigendom kan ecbter slecbts
voortgang vinden na de verdeling of de veiling van de blote eigendom (Rb.
Luik, 29 november 1993, J.L.M.B., 1994, 1186). Een vordering tot verdeling,
in bet kader van een revindicatie, is evenwel slecbts mogelijk als alle medeeigenaars aanwezig zijn. In elk geval is dergelijke vordering niet nuttig voor
de scbuldeiser omdat door bet vrucbtgebruik van de langstlevende op bet
gebeel van de goederen enkel een verdeling van de naakte eigendom van de
belft van de roerende goederen mogelijk is. Het is weinig waarschijnlijk dat
iemand belangstelling beeft voor de naakte eigendom van een roerend goed.
Het is nocbtans aangewezen dat de scbuldeiser zijn beslag bandbaaft om te
vermijden dat de mede-eigenaars sarnenspannen en de goederen doen verdwijnen tegen de tijd dat de tenuitvoerlegging wel mogelijk is (Luik, 25 juni
1992, J.L.M.B. , 1993, 261).
168. VERPANDE GOEDEREN. - Het feit dat in beslag genomen voorwerpen
deel uitmaken van bet in pand gegeven bandelsfonds, kan in geen enkel
opzicbt nadeel berokkenen aan de procedure van uitvoerend beslag op
roerend goed. De aanwezigbeid onder de in beslag genomen voorwerpen,
van goederen die in pand gegeven zijn aan een derde, zonder buitenbezitstelling (pand van bet bandelsfonds) kan enkel later een probleem van
toebedeling van de verkoopprijs tot gevolg bebben op bet ogenblik van de
verdeling (Beslagr. Dinant, 10 januari 1986, Bull. Bel., 1990, 1626). Een
overeenkomst van inpandgeving beeft immers geen eigendomsoverdracbt
aan de scbuldeiser tot gevolg. Deze kan zicb enkel bij voorrecbt en voorrang
hoven de andere scbuldeisers uit de in pand gegeven zaak doen betalen
(Beslagr. Leuven, 13 december 1994, Bull. Bel., 1996, 2290).
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169. GOEDERENONROERENDDOORBESTEMMING.- Onroerende goederen door
bestemming zijn uit hun aard roerende goederen, die als onroerend worden
aanzien omdat ze als accessorium worden beschouwd van het onroerend
goed ten dienste waarvan zij zijn bestemd. Alleen de eigenaar van deze
hulpzaken kan, door de bestemming die hij eraan verleent, deze goederen
onroerend maken. Worden aldus b.v. als onroerend beschouwd door bestemming voor de exploitatie van een landbouwbedrijf: stro, zaden, granen,
dieren, wagens, sleutels, onderhoudsproducten, verlichting. Deze goederen
zijn van rechtswege begrepen in het uitvoerend beslag op onroerend goed
waarvan ze het accessorium zijn.
Betwisting bestaat over de vraag of goederen die onroerend zijn door bestemming, ook afzonderlijk vatbaar zijn voor roerend beslag. Veelal wordt
hierop ontkennend geantwoord (vorig overzicht, T.P.R., 1991, 171, nr. 174).
De vraag rijst of deze stelling wei houdbaar is gelet op de ruime interpretatie
die thans aan het begrip ,onroerendmaking door bestemming" wordt gegeven. Het verdient de voorkeur dat goederen die onroerend zijn door
bestemming vatbaar blijven voor zowel onroerend als roerend beslag.
170. ECHTGENOTEN. - Betreft het echtgenoten, gehuwd onder het wettelijk
stelsel, dan kunnen persoonlijke schuldeisers enkel verhaal uitoefenen op
de eigen goederen van de echtgenoot-debiteur en niet op gemeenschapsgoederen (supra, nr. 56). Krachtens art. 1405, 4 B.W. worden alle goederen,
waarvan nietbev,reze11 is d~t ze eig~n zij11, vel1IlQ~d gemeenschapp~lijk
te zijn. Op de schuldeiser rust dan het bewijs van de persoonlijke eigendom.
Of hij zich hiertoe moet schikken naar het bepaalde in art. 1399, tweede
lid B.W. wordt betwist. Een redelijke interpretatie is dat de schuldeiser
niet in een slechtere positie mag verkeren dan zijn debiteur en het bewijs
mag leveren volgens art. 1399, derde lid B.W. door alle middelen. Gemeenschappelijke schulden kunnen verhaald worden op het eigen vermogen
van elk der echtgenoten zowel als op het gemeenschappelijk vermogen.
Op de eigen goederen van de niet-contracterende echtgenoot mag echter
geen verhaal worden uitgeoefend in de gevallen van art. 1414, tweede lid
B.W.
Zijn de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen,
dan geldt eveneens een vermoeden van onverdeelde eigendom (art. 1468,
tweede lid B.W.). De andere echtgenoot zal hetzij de verdeling kunnen
vorderen, hetzij genoegen nemen met de helft van de prijs van de uitgewonnen goederen of revindiceren indien hij het eigen karakter van de in
beslag genomen goederen kan bewijzen. Dit bewijs dient geleverd te worden
volgens art. 1399, tweede lid B.W.
171. Het huisraad, ongeacht wie van beide echtgenoten daarvan eigenaar is,
is niet beschermd door art. 215 B.W. tegen het beslag door de schuldeisers
van een van hen. Zelfs indien bepaalde goederen, bij toepassing van art. 1468
B.W. onverdeeld zijn tussen beide echtgenoten, is beslag mogelijk, maar de
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verkoop kan pas plaats vinden na de verdeling overeenkomstig art. 1561
Ger.W. dat een algemene regel bevat, die ook voor roerende goederen geldt
(Gent, 28 november 1989, T. Not., 1991, 228).

172. SAMENWONENDEN. - Door samen te wonen ontstaat er een vermenging
van de persoonlijke roerende goederen van de samenwonenden. De schuldeiser van een van de samenwonenden heeft het recht om beslag te leggen op
de goederen die beide personen onder zich hebben. W anneer samenlevende
personen hun roerende goederen hebben vermengd, kan aan hun respectieve
schuldeisers niet opgelegd worden een onderscheid te maken dat deze
vermenging niet toelaat (Cass., 10 juni 1976, Arr. Cass., 1976, 1135; zie
ook: Dirix, E., ,Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat", in
Concubinaat, (ed. Senaeve, P.), Leuven, 1992, 207 e.v.; Van Royen, A.,
,Roerende goederen van concubinerenden: vermogenssamenstelling, beslag,
rechten van de schuldeisers", T. Not., 1993, (387), 393; Gent, 25 januari
1993, Pas., 1993, II, 48; Luik, 29 november 1990, Pas., 1991, II, 79; Zie ook:
Beslagr. Luik, 18 oktober 1989, J.T., 1990, 260; Rb. Turnhout, 4 november
1993, T.B.B.R., 1994, 524; Luik, 23 december 1993, Bull. Bel., 1994, 2276).
De schuldeiser van een van hen kan beslag leggen op aile roerende goederen
die deze personen in onverdeeldheid bezitten, tenzij diegene die geen
schuldenaar is bewijst dat hij aileen eigenaar is van het geheel ofeen deel
van de goederen (Gent, 16 november 1993, R. W, 1994-95, 30). Volgens een
andere opvatting moet het uitvoerend beslag op het onverdeeld aandeel van
de schuldenaar worden voorafgegaan door de verdeling ervan (Luik, 24
december 1991, J.L.M.B., 1992, 1042, supra nr. 59).
Wanneer beslag wordt gelegd in de woning waar een moeder en haar zoonbeslagene gevestigd zijn, moet worden aangenomen dat de ouder het bezit en
de eigendom heeft van het merendeel van de meubelen en het huisraad en dat
die niet eerst verkregen zijn op het ogenblik dat het meerderjarig kind bij
haar!hem zijn intrek neemt (Beslagr. Antwerpen, 9 oktober 1990, R. W,
1990-91, 477).

§ 2. Procedure

173. BEVEL. - Aan elk uitvoerend beslag op roerend goed gaat een bevel
aan de schuldenaar vooraf, dat ten minste een dag voor het beslag wordt
gedaan, en betekening van de titel bevat, indien hij nog niet betekend is
(art. 1499 Ger.W.). Overwegend wordt terecht aangenomen dat het bevel
voorafgaand aan het beslag de eerste daad van tenuitvoerlegging is. Enkele
uitspraken steilen dat het eerder een ultieme waarschuwing aan de schuldenaar is. Het Hof van Cassatie heeft zich in zijn arrest van 24 maart 1977
impliciet aangesloten bij de eerste stelling (vorig overzicht, T.P.R., 1991,
173, nr. 177). Het bevel is geldig gedurende dertig jaar. Het is niet onderworpen aan de Wet Talen Gerechtszaken, noch aan de Wet Talen in Bestuurszaken.
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174. KEUZE VAN WOONPLAATS.- Het bevel bevat keuze van woonplaats, in
de plaats waar de rechter zitting houdt die, in voorkomend geval, kennis
moet nemen van het beslag. De schuldenaar kan aan deze gekozen woonplaats aile betekeningen doen, zelfs van zakelijk aanbod en van hoger beroep
(art. 1500 Ger.W.). De keuze van woonplaats in art. 1500 Ger.W. is niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid, doch is dit wei in art. 1389, 1°
Ger.W. dat ook van toepassing is op de procedure van uitvoerend roerend
beslag. Wei moet het bewijs van geschade belangen worden geleverd.
175. GETUIGE. -De gerechtsdeurwaarder moet, op straffe van nietigheid
van het beslagexploot, worden bijgestaan door een meerderjarige getuige die
geen bloedverwant of aanverwant is van de partijen of van hernzelf, tot en
met de graad van achterneef. Hij vermeldt in het proces-verbaal de naam, de
voornaam en het beroep van deze getuige, die het origineel en de afschriften
ondertekent. De aanwijzing van de getuige sluit in dat deze woonplaats kiest
ten kantore van de optredende gerechtsdeurwaarder. Onder dezelfde voorwaarden kan de deurwaarder zich Iaten bijstaan door een tweede getuige. De
vervolgende partij mag bij het beslag niet tegenwoordig zijn (art. 1501
Ger.W.).
De nietigheid van het exploot van uitvoerend beslag, zoals voorzien in
art. 1501 Ger.W., beperkt zich enkel tot de bijstand van een getuige die
voldoet aan de gestelde voorwaarden, doch breidt zich niet uit tot de aanduidingvannaam~ voornaam ofhet beroep van de getuige (Cass., 5 april1991,
R. W, 1991-92, 294; Luik, 6 september 1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 53;
Beslagr. Turnhout, 10 mei 1990, Bull. Bel., 1992, 2286). Het feit dat de
meerderjarige getuige terzelfdertijd de slotenmaker is, die door de gerechtsdeurwaarder werd gevorderd, brengt niet de nietigheid van het exploot van
beslag op roerend goed teweeg, op voorwaarde dat de slotenmaker geen
bloed- of aanverwant is van de partijen of van de optredende gerechtsdeurwaarder en hij louter materiele handelingen heeft gesteld onder het
gezag van de gerechtsdeurwaarder (Beslagr. Brussel, 7 maart 1989, Bull.
Bel., 1989, 1844).
176. ART. 507 SWB. - In het exploot van uitvoerend beslag wordt op straffe
van nietigheid de tekst opgenomen van art. 1408, § 3 Ger.W., alsook van de
artikelen 490bis en 507 van het Strafwetboek, dat de wegmaking van
inbeslaggenomen voorwerpen strafbaar stelt (art. 1502 Ger.W.). Als ontdraging wordt beschouwd elke daad die het recht van de schuldeiser verlamt,
stremt of belemmert. Het misdrijf van ontdraging van beslagen goederen
bestaat van zodra vaststaat, enerzijds dat het werd gepleegd na een regelmatig beslag en anderzijds dat de beslagene heeft gehandeld met kennis van
zaken. Bij ,wegmaking van de in beslag genomen voorwerpen" is bedrieglijk oogmerk vereist. Als de beslagene aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder meedeelt waar de in beslag genomen goederen zich bevinden en
de beslaglegger geen gebruik maakt van de mogelijkheid die hem geboden
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wordt door de in art. 1524 Ger.W. vermelde vergelijkende vaststelling, doch
het uitvoerend beslag niet verder uitoefent, kan niet besloten worden tot een
bedrieglijke wegmaking van die zaken (Corr.Rb. Brussel, 19 februari 1991,
R. W, 1990-91, 1274, noot Vandeplas, A.).

177. BESLAG BIJ EEN DERDE. - Het beslag kan worden gedaan buiten de
woonplaats van de schuldenaar en bij een derde. Voor dit beslag is toelating
van de rechter vereist, dewelke wordt gegeven op verzoekschrift, ingediend
en ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Het verzoekschrift bevat zo mogelijk, behalve de vermeldingen bedoeld in art. 1026
Ger.W., een korte opgave van de in beslag te nemen roerende goederen. De
derde moet aan de gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar de in
beslag te nemen voorwerpen zich bevinden of in voorkomend geval diens
opsporingen vergemakkelijken (art. 1503 Ger.W.).
Er bestaat discussie over de vraag of een beslag bij een derde gelegd zonder
voorafgaande toelating van de beslagrechter nietig is. De beslagrechter en
het Hof van Beroep te Luik beslisten terecht dat dit niet het geval is. Ben
dergelijk beslag kan enkel aanleiding geven tot schadevergoeding. Deze
schadevergoeding kan evenwel niet worden toegekend aan een beslagen
derde, tenzij deze het bewijs van eigen schade kan leveren (Beslagr. Luik,
11 december 1991, J.L.M.B., 1992, 897; Luik, 8 december 1992, J.L.M.B.,
1993, 270). Art. 1503 Ger.W. beschermt niet de belangen van de schuldenaar, doch enkel deze van de derde (Beslagr. Luik, 8 maart 1989, J.L.M.B.,
1989, 668; zie in dezelfde zin: A.P.R., tw. Beslag, 290, nr. 548). Radicaal
anders oordeelde de beslagrechter te Brussel dat de sanctie van de rniskenning van artikel1503 Ger.W. de nietigheid is van het exploot van uitvoerend
beslag, verrnits art. 1503 Ger.W. tot de openbare orde behoort. Het aannemen
van het feit dat de regels van tenuitvoerlegging de openbare orde raken, is
volgens de Brusselse beslagrechter geen uitzondering op de regels inzake de
nietigheid, doch de regels inzake beslag zijn fundamenteler (Beslagr. Brussel, 15 januari 1991, T.B.B.R., 1992, 533). Dit standpunt werd verworpen
door het Hof van Beroep te Brussel (Brussel, 21 september 1995, Act. Dr.,
1996, 185). De korte opgave van de in beslag te nemen roerende goederen in
het verzoekschrift aan de beslagrechter tot het leggen van een beslag buiten
de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid (Cass., 3 maart 1978,Arr. Cass., 1978, 776; Pas., 1978,
I, 755).

178. PROCES-VERBAAL VAN BESLAGLEGGING. - Het proces-verbaal van beslag
bevat een nauwkeurige en omstandige beschrijving van de in beslag genomen voorwerpen, onder meer en naar gelang van het geval, door er de
voornaamste kenmerken, het gewicht, de maat of de inhoud van aan te geven
(art. 1506 Ger.W.). Wanneer het exploot geen nauwkeurige omschrijving
van de in beslag genomen goederen bevat, wordt de opheffing van het beslag
bevolen (Beslagr. Hasselt, 3 januari 1989, T.B.B.R., 1989, 420). De verplich-
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ting tot nauwkeurige beschrijving in art. 1506 Ger.W. is niet voorgeschreven
op straffe van nietigheid i.t.t. de algemene verplichting tot ,korte" beschrijving van art. 1389,4° Ger.W. Art. 1506 Ger.W. is niet van toepassing op de
inbeslagneming van een algemeenheid van goederen. De nietigheid van het
beslagexploot wegens schending van art. 1389 Ger.W. is gedekt, indien zij
niet tegelijk en voor enig ander middel wordt voorgedragen. Aldus is geldig,
het beslagexploot dat voor de beschrijving van de voorraden van de handelszaak alleen verwijst naar een door de schuldenaar opgemaakte inventaris,
indien het bezwaar tegen de summiere manier van beschrijving niet voor
enig ander middel werd geformuleerd (Gent, 15 september 1994, T.R. V.,
1995, 330, noot Bouckaert, F.; R. W., 1995-96, 205).
Bij gebreke aan een nauwkeurige omschrijving is het de beslagrechter niet
mogelijk zich uit te spreken over de eigendom van onvoldoende ge'individualiseerde goederen. De juiste omschrijving van de goederen raakt het recht
van verdediging van de beslagene of de eventuele revindicant. Het beslag is
onregelmatig gelegd voor goederen in het beslagexploot aangeduid als ,een
partij kleine siervoorwerpen, glas en gleiswerk" en ,een partij kleine gebruiksvoorwerpen" (Beslagr. Antwerpen, 20 februari 1989, Bull. Bel., 1991,
2903). De beslagrechter te Namen besliste dat een voorraad fruit en wijn, een
gehele uitstalinrichting en een hoeveelheid verschillende kleine gereedschappen niet op een andere wijze kon worden ge'individualiseerd dan zoals
de gerechtsdeurwaarder in deze zaak had gedaan (Beslagr. Namen, 30 september 1994, Bull. Bel., 1996, 457). Er zijn zelfs gerechtsdeurwaarders-die
een opsomming geven van de in beslag genomen goederen, aan de hand van
wat zij door het raam van de waning van de beslagene hebben kunnen zien
(Luik, 22 december 1989, J.L.M.B., 1990, 491).
Vergetelheden of onvolledigheden m.b.t. de naam, de voornaam en het adres
van de gerechtsdeurwaarder, kunnen slechts de nietigheid van het exploot
met zich brengen, indien de persoon die de nietigheid inroept belangenschade bewijst (Beslagr. Turnhout, 10 mei 1990, Bull. Bel., 1992, 2286).
179. VERZETvANDESCHULDENAAR.- De schuldenaar kan verzet aantekenen
tegen het bevel. Voor dit verzet is geen termijn voorgeschreven. Verzet kan
zelfs worden ingesteld na het beslag. Het verzet heeft geen schorsende
werking (Luik, 22 december 1989, J.L.M.B., 1990, 491). De vervolging
wordt voortgezet ondanks alle bezwaren van de schuldenaar tegen wie het
beslag geschiedt en totdat de beslagrechter voor wie zij worden gebracht,
heeft beschikt (art. 1513 Ger.W.). Het verzet tegen de verkoop van roerende
goederen is onsplitsbaar, zodat het vonnis, gewezen zonder inachtneming
van de vereisten van art. 753 Ger.W. nietig is (Luik, 28 november 1985,
Jur.Liege, 1986, 67). De vervolging wordt voortgezet ondanks alle bezwaren
van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, en totdat de beslagrechter
voor wie zij worden gebracht, heeft beschikt (art. 1513 Ger.W.).
Het verzet van de schuldenaar tegen een uitvoerend beslag op roerend goed
kan niet worden gegrond op het feit dat sommige inbeslaggenomen goederen
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aan een derde zouden toebehoren. De schuldenaar bezit zelf niet de vereiste
hoedanigheid of het vereiste belang om deze verzetsgrond aan te halen.
Evenmin kan de beslagene na het instellen van de revindicatieprocedure door
een derde, vrijwillig tussenkomen om de belangen van de revindicant te
ondersteunen (Bergen, 30 april 1990, J.L.M.B., 1990, 1000, met kritische
noot de Leval, G., ,La recevabilite de l'action en distraction"). Ret verzet
tegen een uitvoerend beslag op roerend goed kan ook niet worden gegrond op
het feit dat de waarde van de inbeslaggenomen goederen de waarde van de
titel zou te hoven gaan (Beslagr. Rasselt, 1 oktober 1991, Pas., 1992, III, 11).
In een andere zin besliste het Rof van Beroep te Luik over het verzet van een
beslagen schuldenaar, die opwierp geen eigenaar te zijn van de in beslag
genomen goederen. Volgens het hof stelt die schuldenaar in feite geen
vordering tot revindicatie in, zoals bedoeld in art. 1514 Ger.W., waarbij de
beslagrechter een soevereine appreciatiebevoegdheid heeft. De beslagene
maakt daarentegen voor de beslagrechter, in het kader van diens bevoegdheid m.b.t. beslagincidenten (art. 1498 Ger.W.), melding van het feit dat hij
de beslagen goederen moet teruggeven aan een derde-eigenaar. In een
dergelijk geval heeft hij belang bij een tussenkomst maar moet hij ook
aantonen dat hij de beslagen goederen op een dag moet teruggeven. De
appreciatiebevoegdheid van de beslagrechter is dezelfde als bij de revindicatievordering van de derde-eigenaar (Luik, 17 december 1990, J.L.M.B.,
1991, 401).
180. VERKOOP.- Daar de opbrengst van een openbare verkoop van roerende
goederen die in beslag zijn genomen ingevolge de tenuitvoerlegging van een
vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, duidelijk lager zou liggen dan
die van een vrijwillige openbare verkoop of van een onderhandse verkoop,
krijgt de optredende gerechtsdeurwaarder de opdracht de in beslag genomen
goederen te verkopen bij een vrijwillige openbare verkoop of een onderhandse verkoop en met inachtneming van de voorwaarden gesteld door de
beslagrechter, waaraan de gerechtsdeurwaarder voor de verkoop verslag
moet uitbrengen (Beslagr. Brussel, 9 februari 1993, J.T., 1993, 446).
181. MINNELIJKE VERKOOP NA BESLAG (ART. 1526BIS GER.W.) - Door het bij
Wet 14 januari 1993 ingevoerde artikel 1526bis Ger.W. werd de mogelijkheid ingevoerd om de in beslag genomen roerende goederen in der minne te
verkopen. Ook voorheen was het mogelijk dat door een derde een bepaalde
prijs wordt geboden die door de schuldeisers wordt aanvaard, waarna opheffing van het beslag kan volgen. De nieuwe bepaling verleent thans aan de
beslagene het recht om op een onderhandse verkoop aan te sturen. De
debiteur ten laste van wie uitvoerend beslag op roerende goederen is gelegd,
kan aan de gerechtsdeurwaarder aanbieden om deze goederen onderhands te
verkopen en de prijs ervan aan te wenden voor de betaling van de schuldeisers. Ret initiatief moet uitgaan van de beslagene. Ret voorstel moet geformuleerd worden binnen tien dagen na de betekening van de beslaglegging
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en zulks op straffe van niet-ontvankelijkheid (Beslagr. Luik, 1 maart 1995,
Act. Dr., 1996, 206).
Over de vorm en inboud van dit voorstel tot minnelijke verkoop wordt door
de wet niets bepaald. Aangenomen wordt dat bet voorstel zelfs mondeling
kan worden gedaan. Het voorstel moet voldoende precies zijn opdat door de
aanvaarding ervan door de scbuldeisers de verkoopovereenkomst tot stand
kan komen. De eigendomsoverdracbt wordt ecbter uitgesteld tot aan de
betaling van de koopprijs (art. 1526, vijfde lid Ger.W.). Het aanbod wordt
geformuleerd door de beslagen scbuldenaar. Het is ecbter ook mogelijk dat
de gei:nteresseerde derde bet initiatief neemt en zicb recbtstreeks ricbt tot de
gerecbtsdeurwaarder. Het is de taak van de gerecbtsdeurwaarder om bet
aanbod aan de beslagleggende scbuldeisers te doen toekomen. De scbuldeisers zijn gerecbtigd om bet aanbod voor rekening van een niet gei:dentificeerde gegadigde te weigeren wanneer zij van oordeel zijn dat zij de
ernst van het aanbod en/of de solvabiliteit van de wederpartij niet kunnen
beoordelen. Toestemming tot de onderhandse verkoop moet worden verleend niet aileen door de beslagleggende schuldeiser, maar ook door de
andere schuldeisers die reeds op dezelfde goederen beslag hebben gelegd
(Beslagr. Oudenaarde, 28 juni 1995, R.W, 1995-96, 684, noot Dirix, E.,
,Minnelijke verkoop na beslag"; Beslagr. Luik, 8 september 1993, J.L.M.B.,
1993, 1286, noot de Leval, G., ,La nouvelle vente amiable sur saisie-execution mobiliere"; zie ook Van Bossuyt, H., ,Het nieuwe beslagrecbt:
art. 1526bis Ger.W.", T Not., 1994, 240). Er anders over oordelen Ievert
gevaren op voor de samenlopende schuldeisers. De kring van de in art. 1526bis Ger.W. bedoelde scbuldeisers omvat dus: de beslagleggende schuldeiser,
andere schuldeisers die beslag hebben gelegd op dezelfde goederen, schuldeisers die beslag hebben gelegd bij vergelijking en schuldeisers die verzet
hebben gedaan. Met andere schuldeisers, bijvoorbeeld met die welke beslag
hebben gedaan op andere goederen, hoeft in dit verband geen rekening te
worden gehouden.
De aanvaarding van het voorstel is niet aan bepaalde termijnen of vormen
gebonden. Na de aanvaarding van het aanbod moet de koopprijs worden
voldaan binnen acht dagen vanaf bet ogenblik van de kennisgeving van het
akkoord van de scbuldeisers aan de beslagene (Beslagr. Luik, 8 september
1993, J.L.M.B., 1993, 1286; T.B.B.R., 1994, 268). De niet-naleving van deze
termijn beeft tot gevolg dat de goederen onverwijld te koop kunnen worden
gesteld. De gerechtsdeurwaarder maakt van de verkoop een proces-verbaal
op, dat wordt aangezegd aan de griffier in de vorm van een bericht van
beslag. Dit proces-verbaallevert de eigendomstitel op voor de koper. Voor
de verdeling van de koopsom moeten de bepalingen van de evemedige
verdeling worden nageleefd. Een weigering van bet voorstel hoeft niet
gemotiveerd te zijn. Tegen een onrechtmatige weigering kan de beslagene
of de gegadigde koper, in verzet komen voor de beslagrechter teneinde een
openbare verkoop te verhinderen. De beslagrechter oordeelt of de voorstellen
toereikend zijn gelet op de waarde van de goederen en de mogelijke
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opbrengst ervan bij een openbare verkoop. Een dergelijk verzet van de
debiteur schorst de tenuitvoerlegging niet.
§ 4. Revindicatie

182. ALGEMEEN.- Worden bij de schuldenaar goederen in beslag genomen,
die geheel of ten dele eigendom zijn van een derde, dan kan deze derde tegen
het beslag in verzet komen en zijn eigendom revindiceren. Chartaal geld laat
zich in beginsel niet identificeren als afkomstig van de eigenaar, zodat
revindicatie van bankbiljetten door een derde na uitvoerend beslag op
roerende goederen van de debiteur bij gebrek aan identificatie niet mogelijk
is (Beslagr. Antwerpen, 23 januari 1990, R. W, 1989-90, 1268). De bewaarnemer, aan wie een beslag onder derden betekend wordt, heeft er geen enke1
belang bij om, enkel uit dien hoofde, aanspraak te maken op de in bewaring
gegeven zaken (Cass., 11 mei 1989,Arr. Cass., 1988-89, 1058; Pas., 1989, I,
956; R. W, 1989-90, 362). Als de vordering van de derde, aan wie de
handelszaak werd overgedragen, strekt tot niettegenwerpbaarverklaring
van het pandrecht, heeft ze niets van doen met de vordering tot revindicatie,
bedoeld in art. 1514 Ger.W. (Gent, 22 november 1994, R. W., 1995-96, 193,
noot Dirix, E.).
183. PROCEDURE. - De revindicatievordering, waarbij de derde zijn goed
opeist, wordt geregeld in art. 1514 Ger.W. Hij die beweert geheel often dele
eigenaar te zijn van in beslag genomen voorwerpen, kan tegen de verkoop
verzet doen bij exploot, te betekenen aan de beslaglegger, aan de schuldenaar
tegen wie het beslag geschiedt, en aan de gerechtsdeurwaarder en houdende
dagvaarding van de beslaglegger en van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, met vermelding van de bewijzen van eigendom, op straffe van
nietigheid. De revindicant moet zelf de vordering instellen. Een revindicatievordering bij volmacht kan niet worden toegelaten (Beslagr. Marche-enFamenne, 23 november 1993, Bull. Bel., 1996, 1070). Een eenvoudige
aanzegging van de revindicatie aan de gerechtsdeurwaarder volstaat, zonder
dat het nodig is hem in de zaak te betrekken (Beslagr. Charleroi, 14 mei
1991, Bull. Bel., 1994, 112). De beschikking daaromtrent wordt genomen
door de beslagrechter en is uitvoerbaar bij voorraad (Beslagr. Hasselt,
3 januari 1989, T.B.B.R., 1989, 421).
Om toelaatbaar te zijn moet de revindicatievordering worden gericht tegen alle
beslagen schuldenaars (Bergen, 30 april 1990, J.L.M.B., 1990, 1000). Een
revindicatievordering kan niet worden ingesteld in het raam van de vereenvoudigde procedure, voorzien in art. 1408, § 3 Ger.W., inzake de beslagbaarheid van goederen (Beslagr. Hasselt, 10 januari 1995, T.B.B.R., 1995, 342)
(supra, nr 67). De revindicatievordering kan trouwens alleen worden ingesteld
door de eigenaar van de goederen en niet door de beslagene (Beslagr. Leuven,
21 februari 1995, R. W, 1995-96, 575). De vordering in revindicatie doet een
onsplitsbaar geschil ontstaan, zodat bij verstek van een van de partijen art. 753
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Ger.W. toepasselijk is (Luik, 29 november 1990, Pas., 1991, ll, 79). Art. 747,
§ 2 Ger.W. is echter van toepassing inzake onsplitsbare geschillen zodat,
ingeval van verstek van de beslagene in het kader van een vordering tot
revindicatie, een wettelijke instaatstelling op grond van art. 753 Ger.W. kan
worden vermeden door een gerechtelijke instaatstelling op grond van art. 747,
§ 2 Ger.W. (Luik, 10 november 1994, J.L.M.B., 1995, 577). Bij een revindicatie wordt voor de beslagrechter geen geschil omtrent de regelmatigheid van
het beslag gebracht. Derhalve kan de revindicant ook de nietigheid van het
beslagexploot niet opwerpen (Antwerpen, 22 oktober 1990, Bull. Bel., 1992,
2728). De derde die beweert eigenaar te zijn van de in beslag genomen
handelszaak, kan via dagvaarding voor de beslagrechter geen verzet doen
tegen de beschikking van vanwaardeverklaring, verleend door de voorzitter
van de rechtbank van koophandel op grond van art. 11 Wet 25 oktober 1919
(Gent, 27 juni 1995, T. Not., 1995, 477).
184. KOSTEN. - De in het ongelijk gestelde eiser wordt, indien daartoe
grond bestaat, veroordeeld tot schadevergoeding aan de beslaglegger. W ordt
de revindicatievordering evenwel ingewilligd, dan zal de beslagen schuldenaar in principe tot de kosten van het geding worden veroordeeld (Beslagr.
Doornik, 12 oktober 1990, Bull. Bel., 1992, 1388; Bergen, 8 oktober 1993,
J.T., 1994, 157; Luik, 10 november 1994, J.L.M.B., 1995, 577; Luik,
16 november 1995, J.L.M.B., 1996, 487). De oplossing kan slechts anders
zijn indien de beslaglegger misbruik heeftgemaakLvanzijn rechtom beslag
te leggen, in het bijzonder indien de instrumenterende gerechtsdeurwaarder
er niet van heeft afgezien goederen in beslag te nemen die na een sumrnier
onderzoek van het eerste ogenblik af duidelijk niet bleken toe te behoren aan
de beslagen schuldenaar maar wei aan een duidelijk te goeder trouw zijnde
derde (Beslagr. Charleroi, 9 januari 1995, Bull. Bel., 1996, 1921).
185. SCHORSENDE WERKING. - Er heerst onduidelijkheid over de vraag of
een revindicatie schorsende werking heeft. In het Gerechtelijk W etboek is
daarover niets bepaald. Sommige rechtspraak neemt ten onrechte aan dat de
revindicatieprocedure, in afwijking van de algemene regel uit art. 1498
Ger.W., schorsende werking heeft (Beslagr. Gent, 31 juli 1991, T.B.B.R.,
1991, 666; T.G.R., 1991, 166, noot Van Herreweghe, V.). De schuldeiser
mag op eigen risico de uitwinning verderzetten (A. P.R., tw. Beslag, 305,
nr. 586). De gerechtsdeurwaarder moet en mag echter de tenuitvoerlegging
van een uitvoerbare beslissing niet schorsen wanneer een derde beweert
eigenaar te zijn van de in beslag genomen goederen, zonder evenwel een
revindicatieprocedure in te stellen (Luik, 19 april 1993, J.L.M.B., 1993,
1456).
186. EIGENDOMSBEWIJZEN. - De dagvaarding in revindicatie vermeldt op
straffe van nietigheid de eigendomsbewijzen waarop de revindicant zich
wenst te beroepen. Aangenomen wordt dat het gaat om een relatieve nietig-
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heid (Beslagr. Luik, 4 januari 1995, Act. Dr., 1996, 198; Beslagr. Luik,
26 juni 1995, Act. Dr., 1996, 212). Wanneer de revindicant in de dagvaarding
geen enkel eigendomsbewijs aanhaalt, worden de belangen van de schuldeiser ernstig geschaad en moet de dagvaarding nietig worden verklaard (Beslagr. Kortrijk, 20 juni 1988, Bull. Bel., 1991, 1352; Beslagr. Leuven,
20 maart 1990, Bull. Bel., 1992, 623). Met documenten die niet in de
inleidende dagvaarding worden vermeld, kan geen rekening worden gehouden (Beslagr. Antwerpen, 20 februari 1989, Bull. Bel., 1991, 2903). Deze
eigendomsbewijzen moeten voldoende precies worden geformuleerd teneinde de beoordeling door de beslagrechter mogelijk te maken en de beslaglegger toe te laten aileen op zicht van het exploot de bewijskracht van de
eigendomsbewijzen te beoordelen en zijn houding te bepalen met betrekking
tot een eventuele vrijwillige handlichting van het beslag. De verklaring
volgens welke verzoekster eigenaar is van de in beslag genomen goederen
,op grond van facturen en onderhandse stukken" voldoet niet aan de vereisten van art. 1514 Ger.W. (Beslagr. Charleroi, 14 mei 1991, Bull. Bel.,
1994, 112). De revindicant moet aantonen dat hij op het ogenblik van het
beslag eigenaar was van de beslagen goederen. Indien het voor de eiser ~n
revindicatie niet nodig is in de inleidende akte het bestaan van het recht dat
hij beweert te hebben op de in beslag genomen goederen te bewijzen, en hij
noch mededeling noch overlegging moet doen van de stukken waarop hij van
plan is zich te steunen, is het toch zo dat hij de feiten en desgevallend de tite1s
en stukken die zijn eigendomsrecht waarschijn1ijk maken, met vo1doende
preciesheid in het exp1oot moet verme1den (Bes1agr. Brusse1, 20 januari
1988, Bull. Bel., 1990, 1643; Beslagr. Doornik, 12 oktober 1990, Bull.
Bel., 1992, 1388).
Het eigendomsbewijs mag ge1everd worden met alle midde1en rechtens,
vermoedens inbegrepen. Het getuigenbewijs is niet uitges1oten. De te bewijzen feiten en bewijsmidde1en moet we1 in de dagvaarding worden verme1d. In principe is er geen vaste dagtekening vereist voor de tegenwerpbaarheid aan derden van onderhandse akten die a1s eigendomsbewijs worden
aangevoerd in een revindicatieprocedure. Dit ge1dt a fortiori in hande1szaken, waarop de regel van art. 1328 B.W. niet van toepassing is (Gent, 27
december 1991, R. W., 1991-92, 1125).
Uit de rechtspraak b1ijkt dat de derde die revindiceert, voor de bes1agen
debiteur vaak geen onbekende is. Een echtgenoot, een samenwonende
vriend, broer of zus, ouders van de debiteur komen op tegen het bes1ag
omdat een aanta1 of a11e in bes1ag genomen goederen hun exclusieve eigendom zijn. Ten bewijze daarvan 1eggen zij authentieke of onderhandse stukken voor, waaruit moet b1ijken dat zij effectief eigenaar zijn van de goederen: een boede1beschrijving, een lijst van eigen goederen in een huwelijkscontract, een authentieke of onderhandse huurovereenkomst, een bruikleenovereenkomst, een onderhandse factuur. Derge1ijke geschriften, die ovengens vaak niet a1s eigendomstite1s kunnen worden beschouwd, opgesteld in
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de verhouding tussen de revindicant en de beslagene, worden met grote
terughoudendheid beoordeeld, gelet op de mogelijkheid van collusie.
Van goederen die volledig vreemd zijn aan het maatschappelijk doel van de
vennootschap en uit hun aard enkel bestemd kunnen zijn voor het privegebruik door fysieke personen, is het niet aannemelijk dat zij aan de
revindicerende vennootschap toebehoren (Beslagr. Brussel, 15 maart 1989,
J.L.M.B., 1989, 672; Beslagr. Dendermonde, 7 december 1993, Bull. Bel.,
1996, 1074). Een vordering tot onttrekking kan moeilijk uitgaan van een
firma of vennootschap waarvan de achterman de beslagene zelf is (Beslagr.
Kortrijk, 25 april1994, T. Not., 1995, 294).
187. ONDERHANDSE STUKKEN. - De revindicant kan een beroep doen op
onderhandse stukken om zijn eigendomsrecht te staven, zoals aankooptitels
(facturen, bestelbons), met bijhorende betalingsbewijzen, verzekeringspolissen e.d.m. Deze onderhandse stukken moeten geen vaste datum hebben om
als eigendomsbewijs tegenover derden ingeroepen te kunnen worden. Als de
revindicant een in beslag genomen voertuig heeft verworven met de bedoeling dit aan zijn zoon uit te lenen, moet deze operatie niet noodzakelijk als
een fictieve koop worden beschouwd (Beslagr. Luik, 11 december 1991,
J.L.M.B., 1992, 897). In een ander geval werd geoordeeld dat de omstandigheid dat het voertuig ter beschikking van de verkoper is gelaten en de
vaststellingen dat het voertuig, meer dan tien maanden na de verkoop, nog
steeds is ingeschreven op Iiaam van de verkoper en dat de koper de verzekeringspolis niet kan voorleggen, aantonen dat de verkoop verdacht is
(Beslagr. Charleroi, 15 februari 1994, Bull. Bel., 1996, 45). Het exclusief
eigendomsrecht wordt niet bewezen met niet gedateerde bestelbons. Als
bewijs worden ook niet de facturen aanvaard opgesteld op naam van de
persoon die niet de schuldenaar is, maar daterend van tijdens de periode van
samenwonen, althans wanneer niet bewezen wordt dat de betrokken goederen met eigen fondsen zijn verworven (Beslagr. Brussel, 19 juni 1986,
J.D.F., 1987, 248; Antwerpen, 22 oktober 1990, Bull. Bel., 1992, 2728).
Een naamlening op facturen kan immers bedoeld zijn om gekende schuldeisers in de kou te laten staan (Beslagr. Hasselt, 17 maart 1992, Bull. Bel.,
1994, 3332). De partijen bij een bruikleenovereenkomst kunnen in geen
geval elkaar een eigendomstitel over de geleende zaak geven. Hieruit volgt
dat een dergelijke overeenkomst niet als bewijs kan aangewend worden ter
ondersteuning van een vordering tot revindicatie (Gent, 25 januari 1993,
Pas., 1993, II, 48). Een inventaris opgemaakt door een gerechtsdeurwaarder
op loutere verklaring van de revindicant, kan niet weerhouden worden als
eigendomsbewijs (Beslagr. Antwerpen, 20 februari 1989, Bull. Bel., 1991,
2903). De registratie van een bruikleenovereenkomst of de echtverklaring
van de erop voorkomende handtekeningen verleent die overeenkomst enkel
een vaste datum. Dergelijke bruikleenovereenkomst bewijst geenszins het
eigendomsrecht en is zelfs geen begin van bewijs. Het is evenmin een
vermoeden van bewijs als er geen onderliggende stukken worden bijge-
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bracht, waaruit bet uitsluitende eigendomsrecht blijkt (Beslagr. Hasselt,
17 maart 1992, Bull. Bel., 1994, 3332). Het klinkt ongeloofwaardig dat de
in beslag genomen voorwerpen door de revindicant aan de beslagene kosteloos in bruikleen zouden zijn afgestaan en daardoor aan slijtage onderhevig
zijn geweest (Beslagr. Kortrijk, 25 april 1994, T. Not., 1995, 294). Eigendomsaanspraken op grond van een gift kunnen moeilijk hard gemaakt
worden, als niet eens verduidelijkt wordt waar de geschonken goederen zich
op bet ogenblik van de schenking bevonden (Gent, 20 december 1994,
T. Not., 1995, 291).

188. AUTHENTIEKE STUKKEN. -In de rechtspraak bestaat contraverse over de
vraag in welke mate de beslagrechter ten aanzien van authentieke geschriften
zijn soevereine appreciatiebevoegdheid kan laten gelden. Terecht wordt door
de meeste rechtspraak en een aantal auteurs gesteld dat de beslagrechter
soeverein de eigendomsbewijzen van de revindicant beoordeelt in het licht
van de concrete omstandigheden van bet geval, zelfs indien deze authentieke
stukken voorlegt. Een stuk, opgesteld in de verhouding tussen de revindicant
en de beslagene, kan niet strekken tot bewijs van eigendom erga omnes, ook
a1 wordt bet stuk geregistreerd of in een authentieke vorm gegoten (Antwerpen, 22 oktober 1990, Bull. Bel., 1992, 2728). Dergelijke geschriften
moeten met grote terughoudendheid worden beoordeeld, gelet op de mogelijkheid van collusie. Zij komen enkel neer op eigen verklaringen van de
partijen die enkel neerzien op de verhouding tussen de partijen. Zij leveren in
die verhouding bet bewijs van een persoonlijke teruggaveverplichting (Dirix,
E., ,Eigendomsbewijs door vermeldingen in een huwelijkscontract", noot
onder Antwerpen, 28 april 1993, R. W., 1993-94, 1364; Broeckx, K., ,De
beoordeling van eigendomsbewijzen bij revindicatie", Not.Fisc.Maandbl.,
1995, 25; contra: Verbeke, A., ,Revindicatie door de echtgenoot van de
beslagen schuldenaar", T. Not., 1993, (219), 228; ,De bewijskracht van een
notariele akte in bet kader van een beslagprocedure", noot onder Antwerpen,
28 april1993, T. Not., 1993, 292). Partijen kunnen zichzelf geen eigendomstitel verschaffen (Beslagr. Antwerpen, 29 januari 1990, T. Not., 1993, 235).
De voorgelegde eigendomsbewijzen gelden slechts als een element in de
bewijsvoering die door de beslagrechter soeverein beoordeeld wordt rekening houdend met de concrete omstandigheden van bet geval (Antwerpen,
28 april1993, T. Not., 1993, 289, noot Verbeke, A.; R.W., 1993-94, 1362,
noot Dirix, E.). Aileen zo kan de beslagleggende schuldeiser beschermd
worden tegen de mogelijke fraude van de revindicerende echtgenoot, vriend,
familielid, die helpt de insolvabiliteit van de beslagene mee te organiseren.
Sommige rechtspraak daarentegen is van oordeel dat de inhoud van een
authentiek geschrift tegenstelbaar is aan derden tot bet bewijs van bet
tegendeel, dat door de schuldeiser moet worden geleverd, weliswaar met
alle middelen van recht. Het Hof van Beroep te Gent besliste dat een
inventaris in de huwelijksakte niet zomaar kan worden genegeerd of van
valsheid kan worden beticht enkel op grand van bet feit dat de vrouw veel
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schulden had en er belang bij kon hebben om haar goederen op naam van
haar man te plaatsen (Gent, 29 november 1989, T. Not., 1991, 228). Ook het
Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in zijn arrest van 10 januari 1994
dat een in het huwelijkscontract opgenomen lijst, waarin de goederen worden
opgesomd die een echtgenoot bezat op het ogenblik van het opmaken van het
contract, waarvan de werkelijkheid door de andere echtgenoot wordt bevestigd, een wederzijdse verklaring is die verband houdt met de beschikking van
de akte. Conform art. 1320 B.W. moet aan deze wederzijdse verklaring
bewijskracht worden verleend tot het bewijs van het tegendeel, dat door alle
rniddelen rechtens door derden, zoals de beslaglegger, kan worden geleverd
(Antwerpen, 10 januari 1994, R. W., 1994-95, 571, noot Casman, H. en
Verbeke, A. In dezelfde zin: Beslagr. Luik, 26 juni 1995, Act. Dr., 1996,
212).

189. SOEVEREINE BEOORDELING. - Bij revindicatie heeft de beslagrechter
dus steeds een soevereine appreciatiebevoegdheid, rekening houdend met de
concrete omstandigheden (Luik, 29 november 1990, Pas.,1991, II, 79; Beslagr. Luik, 26 oktober 1994, Bull. Bel., 1996, 63; Beslagr. Turnhout,
4 november 1993, T.B.B.R., 1994, 524). De beslagrechter treedt terzake op
als bodemrechter. Hij beslist ten gronde over de eigendomsaanspraken
(Beslagr. Luik, 30 november 1994, Act. Dr., 1996, 195). In deze zin oordeelde ook het Hof van Beroep te Antwerpen. In de zaak die geleid heeft tot
het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 22 februari 1994 werd
door de broer van de vriend, met wie de beslagene samenwoonde, een
geregistreerde akte van bruikleen voorgelegd, die werd opgesteld nadat de
schuld van de beslagene reeds bestond. De revindicatievordering werd
afgewezen omdat het stuk werd opgesteld in een als verdacht te beschouwen
periode, zonder dat de revindicant kon aantonen dat hij ooit eigenaar van de
goederen is geweest en zonder dat bewezen werd dat de jaarlijkse bruikleenvergoeding werd betaald (Antwerpen, 22 mei 1994, Not. Fisc. Maandbl.,
1995, 24). In de zaak die aan de orde was in het arrest van 23 februari 1994,
was een notariele akte van oprichting van een vennootschap opgesteld, nadat
de schuld van de schuldenaar reeds bestond. De debiteur bracht zijn villa in
de vennootschap in, en verkocht daarna zijn hele inboedel aan de vennootschap, die onrniddellijk nadien villa en inboedel opnieuw aan de schuldenaar
verhuurde. De goederen bleven ononderbroken in het bezit van de schuldenaar, die niet bewijst enige huurvergoeding te hebben betaald. Omdat de
bedrieglijke verstandhouding tussen de revindicerende vennootschap en de
schuldenaar duidelijk was, werd de revindicatievordering ongegrond verklaard (Antwerpen, 23 februari 1994, Not. Fisc. Maandbl., 1995, nr. 1, 24,
noot Broeckx, K., ,Beoordeling van eigendomsbewijzen bij revindicatie").Belangrijke omstandigheden bij de soevereine beoordeling van eigendomsbewijzen zijn de vermogenstoestand van de revindicant (Antwerpen, 22 oktober 1990, Bull. Bel., 1992, 2728; Beslagr. Luik, 17 juni 1996, J.L.M.B.,
1996, 1250), diens goede trouw, het ogenblik van de verwerving, maar
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vooral het tijdstip waarop de eigendomsbewijzen werden opgesteld (Gent,
29 mei 1990, T.G.R., 1990, 98; Luik, 25 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 261;
Beslagr. Doornik, 16 september 1994, Bull. Bel., 1682; Beslagr. Luik, 17 juni
1996, J.L.M.B., 1996, 1250).
Geloof zal worden gehecht aan een factuur uitgaande van een gevestigde
handelaar, of van een onderneming die geacht wordt een regelmatige hoekhooding te voeren. Een factuur afgeleverd door de curator van een faillissement met inventaris van de verkochte goederen biedt voldoende waarborg
tegenover derden, daar het gaat om een document dat is afgeleverd door een
gerechtelijk mandataris (Beslagr. Charleroi, 20 februari 1989, Bull. Bel.,
1990, 3317). Stukken opgesteld in een ,verdachte periode" worden niet als
bewijs weerhouden. Onderhandse stukken, opgesteld in de verhouding tussen de revindicant en de beslagene, zoals een verkoop-, huur- of bruikleenovereenkomst komen zeer verdacht voor wanneer nagenoeg de volledige
huisraad ter beschikking wordt gesteld en niet wordt verduidelijkt hoe de
beslagen schuldenaar voor de overeenkomst was gehuisvest (Beslagr. Antwerpen, 14 mei 1990, Bull. Bel., 1992, 249). Een huwelijkscontract, opgesteld na de uitspraak van het veroordelend vonnis, waarin de beslagen
echtgenoot verklaart niets te bezitten behoudens haar kleren en voorwerpen
voor persoonlijk gebruik, levert geen eigendomsbewijs voor de revindicerende echtgenoot-niet schuldenaar. Een notariele overeenkomst, waarbij de
ouders van de beslagen echtgenote aan hun schoonzoon een bijna volledige
uitzet in bruikleen geven, opgesteld kort na de dagvaarding van hun dochter
zonder dat zij kunnen bewijzen ooit eigenaar te zijn geweest van deze
goederen, kan niet als eigendomsbewijs gelden (Antwerpen, 28 april 1993,
R. W., 1993-94, 1362). De aankoop door een farnilielid van de complete
inboedel, terwijl de verkoper verder in het bezit blijft van de goederen, moet
als een verdachte transactie worden beschouwd (Beslagr. Antwerpen, 22 september 1992, Bull. Bel., 1993, 3487). Uit stukken die erop wijzen dat de eiser
lang voor het beslag die voorwerpen heeft verkregen, blijkt nog niet dat hij
op datum van het beslag nog eigenaar van die goederen was. Een vordering
tot onttrekking kan moeilijk uitgaan van de vennootschap, waarvan de
achterman de beslagene zelf is (Beslagr. Kortrijk, 25 april 1994, T. Not.,
1995, 294).
190. SAMENWONENDEN. - Bij gebrek aan eigendomsbewijs worden de
goederen van samenwonenden geacht hen toe te behoren in onverdeeldheid
(Beslagr. Luik, 18 oktober 1989, J.T., 1990, 260). De schuldeisers kunnen
zonder meer aile goederen die zij aantreffen in de woonplaats van hun
debiteur, uitwinnen op grand van het eigendomsvermoeden van art. 2279
B.W., tenzij de samenwonende partner zijn exclusieve eigendom bewijst. In
dit geval zal de revindicant niet kunnen steunen op eigen bezit, omdat dit
dubbelzinnig is. Werden de gerevindiceerde goederen tijdens het samenwonen gekocht, dan zal de revindicant aanneembaar moeten maken dat hij
deze goederen met eigen inkomsten heeft kunnen kopen. Wordt ten laste van
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een zoon beslag gelegd in de woning waar moeder en zoon gevestigd zijn,
dan moet -mede gelet op de aard van de goederen- worden aangenomen dat
de ouder het bezit en de eigendom heeft van het merendeel van de meubelen
en het huisraad en dat die niet eerst verkregen zijn op het ogenblik dat het
meerderjarig kind bij hemlhaar zijn intrek neemt. Het is geheel ongeloofwaardig te veronderstellen dat een moeder er niet in geslaagd zou zijn om vrij
elementaire goederen te verwerven, maar daarvoor heeft moeten wachten tot
haar berooide zoon bij haar zijn intrek nam (Beslagr. Antwerpen, 9 oktober
1990, R. W, 1990-91, 477; zie ook: Luik, 25 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 261).
In dezelfde zin besliste het Hof van Beroep te Gent ten aanzien van een
beslagen schuldenaar die zijn intrek nam bij de revindicant, op een ogenblik
dat deze reeds geruime tijd op het adres aileen leefde. Het Hof acht het
geloofwaardig dat de revindicant, toen de beslagene zich bij haar kwam
vestigen, reeds over een normale inboedel beschikte, goederen die zij van
thuis had meegek:regen of die de ouders voor haar hebben aangekocht. De
revindicant kan echter slechts die goederen aan het beslag onttrekken waarvan zij duidelijk en ondubbelzinnig kan aantonen dat deze haar uitsluitend
toebehoren (Gent, 16 november 1993, R.W., 1994-95, 30; zie ook Beslagr.
Turnhout, 25 november 1992, T.B.B.R., 1994, 269).

191. ECHTGENOTEN. - De soepele bewijsregeling geldt niet voor de echtgenoot van de beslagen schuldenaar. Wenst deze zijn exclusieve eigendomsrecht op een goed aan te tonen, dan-moet hij- dit doen volgens _de regels van
art. 1399 B.W. (Cass., 3 november 1988, Arr. Cass., 1988-89, 264; Pas.,
1989, I, 239; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, 348, noot). Alleen gehuwden
genieten het wettelijk vermoeden dat goederen waarvan niet kan worden
bewezen dat ze eigendom zijn van een van heiden, beschouwd worden als
onverdeeld tussen hen (art. 1468 B.W.) (Gent, 16 november 1993, R. W,
1994-95, 30). Bij echtgenoten, die gehuwd zijn onder scheiding van goederen, worden de in beslag genomen goederen- bij gebrek aan bewijs van
exclusieve eigendom in hoofde van de revindicerende echtgenoot - geacht
onverdeelde eigendom te zijn van de echtgenoten (Beslagr. Marche-enFamenne, 23 november 1993, Bull. Bel., 1996, 1070). Deze regel is niet
voor analoge toepassing vatbaar op concubinaatsverhoudingen.
192. PAULIAANSE VORDERING. - Het principe van art. 1583 B.W. dat de
eigendomsoverdracht bij verkoop, zowel tussen partijen als ten aanzien van
derden; tot stand komt bij de wilsovereenstemming sluit niet uit dat beslagleggende schuldeisers van de verkoper op grond van art. 1167 B.W. de
tegenwerpbaarheid van de overeenkomst aanvechten, wanneer die overeenkomst is gesloten met bedrieglijke miskenning van hun rechten. Dit is het
geval wanneer een veroordeelde schuldenaar een aantal waardevolle tapijten,
onmiddellijk na de opheffing van een vorig beslag, snel verkoopt tegen een
abnormaal lage prijs en op een ogenblik dat een andere schuldeiser juist
tegen hem een vonnis heeft verkregen voor een belangrijke schuld en tot
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executie zou overgaan. Bovendien zijn de revindicerende en de beslagen
vennootschap op hetzelfde adres gevestigd, oefenen dezelfde activiteiten uit
en heeft de hoofdaandeelhouder van de ene vennootschap nauwe familiebanden met de hoofdaandeelhouder van de andere vennootschap. Voor de
toepassing van art. 1167 Ger.W. is geenszins vereist dat de derde gehandeld
heeft met het oogmerk om de schuldenaar te helpen bij het organiseren van
diens onvermogen. Het is voldoende dat hij op de hoogte was van het bedrog
van de schuldenaar, onder meer door het abnormaal karakter van de gewraakte handeling (Gent, 27 december 1991, R. W., 1991-92, 1125). Indien
de beslagen schuldenaars zich van hun inboedel hebben ontdaan in zeer
verdachte omstandigheden, nl. op een ogenblik dat met rechtsvervolging
werd gedreigd door de schuldeiser, kan de koper, die deze toedracht ongetwijfeld kende, de eigendomsverwerving die kennelijk onder de toepassing
valt van art. 1167 B.W., niet aan de schuldeiser tegenwerpen (Gent, 29 mei
1990, T.G.R., 1990, 98).

AFDELING 3
UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN

193. VOORWAARDEN. - Om te kunnen overgaan tot uitvoerend beslag onder
derden, moet de schuldvordering, die oorzaak is van het beslag, zeker,
vaststaand en opeisbaar zijn. Deze voorwaarde wordt strikt beoordeeld.
Uitvoerend derdenbeslag voor de inning van nog te vervallen periodieke
inkomsten is niet mogelijk (Beslagr. Brussel, 15 mei 1992, J.L.M.B., 1994,
974). Als de titel krachtens dewelke een uitvoerend derdenbeslag wordt
gelegd, mede betrekking heeft op nag te vervallen periodieke inkomsten,
kan geen uitvoerend beslag worden gelegd voor op het ogenblik van het
uitvoerend beslag nag niet vervallen bedragen (Cass., 8 maart 1991, R. W.,
1991-92, 43; Beslagr. Luik, 30 januari 1995, Act. Dr., 1996, 282).
194. VOORWERP. - Het voorwerp van het derdenbeslag is de schuldvordering die de beslagen schuldenaar heeft ten laste van een derde. Deze
schuldvordering moet bestaan op het ogenblik van de betekening van het
beslag aan de derde, maar hoeft niet zeker, vaststaand en opeisbaar te zijn.
Een voorwaardelijke of betwiste schuldvordering, of zelfs een eventuele
schuldvordering volstaat (art. 1539 Ger.W.). Wordt een beslag onder derden
gelegd nadat de schuldenaar zijn schuldvordering heeft overgedragen en
deze overdracht tegenstelbaar is aan derden, dan is dit beslag zonder voorwerp, tenzij de overdracht op frauduleuze wijze is geschied (Luik, 30 april
1992, J.L.M.B., 1992, 886, noot de Leval, G.). Enkel het creditsaldo van een
bankrekening kan het voorwerp zijn van een derdenbeslag. Bedragen, die
slechts na het beslag op de rekening worden gestort, vallen in principe niet
onder het beslag (Beslagr. Brussel, 4 september 1992, J.L.M.B., 1994, 975).
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195. Bij documentair krediet kan de opdrachtgever geen beslag leggen
onder derden op de schuldvordering die de begunstigde van het krediet heeft
op de bank (supra nr. 100). Hierbij kan geen onderscheid worden gemaakt
naargelang de schuldvordering waarvoor het beslag wordt gelegd voortvloeit
uit de onderliggende verhouding, dan wel geheel vreemd is aan het documentair krediet. Het antwoord luidt niet anders bij uitvoerend derdenbeslag,
wanneer de opdrachtgever beschikt over een uitvoerbare titel jegens de
begunstigde. Dit beslagverbod vloeit voort uit de overeenkomst tussen
partijen. Dit volgt uit het arrest van het Hof van Cassatie van 23 juni 1994
(R. W., 1994-95, 564, noot Dirix, E., ,Beslag op documentair krediet";
J.L.M.B., 1994, 986; R.Cass., 1994, 288, noot Dirix, E.). De opdrachtgever
kan derhalve in geval van wanprestatie van de begunstigde, de betaling door
de bank niet verhinderen door middel van een rechterlijk verbod of door het
leggen van een bewarend derdenbeslag op de (eventuele) schuldvordering
van de begunstigde op de bank, behoudens gevallen van bedrog (zie: Brussel,
21 maart 1995, Act. Dr., 1996, 245). Het documentair krediet brengt dus de
,onbeslagbaarheid" mee van de schuldvordering van de begunstigde op de
bank. Andere schuldeisers van de begunstigde van het krediet kunnen daarentegen wel beslag leggen onder de bank.
196. AANDELEN.- Ben beslag op titels aan toonder, waarbij de schuldvordering gei"ncorporeerd is in de titel, is een roerend beslag. Aandelen aan toonder
zijn -lichamelijke-roerende goederen. Voor nominatieve aandelen, waarbij de
inschrijving in het aandelenregister de titel vormt, moet een beslag onder
derden in handen van de houder van het aandelenregister worden gelegd. Ben
aandeel in een B.V.B.A., per definitie een aandeel op naam, kan juridisch
gekwalificeerd worden als een bundeling van zuiver onlichamelijke rechten.
Het certificaat van inschrijving in het aandelenregister en het aandelenregister zelf zijn niet meer dan bewijsmiddelen. Als onlichamelijk roerend
goed kan een aandeel in een B.V.B.A. in beslag worden genomen. Dit
gebeurt door een beslag onder derden in handen van de emitterende vennootschap. In zijn beschikking van 27 juni 1994 diende de beslagrechter te Luik
zich uit te spreken over de tweede fase van de uitwinning bij uitvoerend
beslag op aandelen in een B.V.B.A.: de verkoop van de aandelen op de beurs.
Art. 1523 Ger.W. schrijft dergelijke verkoop voor ten aanzien van ,openbare
fondsen of deviezen". Voor de tot notering toegelaten effecten of deviezen
dient de verkoop te gebeuren op de gewone uren van de beurzen waar zij
genoteerd worden. De anderen dienen verkocht te worden op de openbare
verkopingen, ingericht door de beurscommissie. Men kan zich afvragen of
aandelen op naam wel geviseerd zijn door art. 1523 Ger.W. De schaarse
rechtsleer is gevestigd in de zin van een verkoop op de beurs en wordt hierin
gevolgd door de Luikse beslagrechter. Ingaand op het verzoek van de
schuldeiser stelt hij een wisselagent aan om deze aandelen op de beurs te
laten verkopen en beveelt de afgifte door de B.V.B.A. van de certificaten van
inschrijving in het aandelenregister aan de instrumenterende gerechtsdeur-
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waarder, op straffe van een dwangsom. Tevens wordt aan de B.V.B.A. het
bevel opgelegd om de nieuwe vennoten in het aandelenregister in te schrijven (Beslagr. Luik, 27 juni 1994, T. Not., 1995, 170). Art. 1523 Ger.W. biedt
evenwel geen oplossing voor de verkoop van aandelen in een B.V.B.A.,
omwille van de overdrachtsbeperkingen van art. 126 Venn.W. Verkoop na
beslag is onmogelijk wanneer dit de overdracht van aandelen tot gevolg zou
hebben zonder de bij de wet of de statuten vereiste toestemming, zodat een
derde zou binnendringen in de vennootschap in strijd met haar wettelijke of
statutaire regeling. Indien de aangestelde wisselagent tot de conclusie komt
dat hij niet kan verkopen zonder art. 126 Venn.W. te schenden, moet de
verkoop worden stopgezet. De schuldeiser kan desgevallend de aanstelling
van een sekwester over de aandelen overwegen, b.v. bij vrees voor vervalsingen of bij poging tot vervreemding van de bewuste aandelen (Michiels,
D., ,Beslag op aandelen in een B.V.B.A.", noot onder Beslagr. Luik, 27 juni
1994, T. Not., 1995, 173).

197. PROCEDURE. -De schuldeiser die een uitvoerbare titel bezit, kan bij
deurwaardersexploot uitvoerend beslag onder derden leggen, op de bedragen
en zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn (art. 1539 Ger.W.).
Bij stilzitten van de schuldenaar, kan de schuldeiser, met toepassing van
art. 1166 van het Burgerlijk Wetboek, dezelfde rechtspleging instellen. De
artikelen 1452 tot 1455 Ger.W. vinden toepassing op het uitvoerend beslag
onder derden. De tekst van die artikelen, evenals die van artikel1543 Ger.W.
wordt in de akte van beslag overgenomen. Het beslag wordt bij deurwaardersexploot binnen acht dagen aan de beslagen schuldenaar aangezegd.
198. RECHTSMIDDELEN. - Het verzet van de schuldenaar, tegen wie het
beslag geschiedt, wordt op zijn verzoek aan de beslaglegger betekend binnen
vijftien dagen na de aanzegging van het beslag, met dagvaarding om te
verschijnen voor de beslagrechter. Het verzet wordt bij exploot aangezegd
aan de derde-beslagene, wat in dezelfde akte kan gebeuren. De beslissing die
op dit verzet wordt gewezen, wordt eveneens aan de derde-beslagene betekend, door de meest gerede partij (art. 1541 Ger.W.). De door art. 1541
Ger.W. voorgeschreven verzetsterrnijn van de beslagen schuldenaar binnen
vijftien dagen na de aanzegging van het uitvoerend derdenbeslag, is geen
vervalterrnijn omdat het verzet van de beslagene geen rechtsrniddel is tegen
een beslissing van de rechterlijke macht, doch een verzet tegen een akte van
tenuitvoerlegging. Ook is dit verval niet uitdrukkelijk door de wet voorzien
(Brussel, 22 november 1990, Pas., 1991, II, 77; Beslagr. Brussel, 4 juni 1991,
T.B.B.R., 1992, 176). Sommige rechtspraak evenwel verklaart het verzet dat
buiten de terrnijn van vijftien dagen werd ingesteld, ontoelaatbaar omwille
van de rechtszekerheid. Doordat het verzet een schorsende werking heeft wat
de afgifteverplichting betreft, kan dit enkel effect hebben wanneer het binnen
de vastgestelde terrnijn van vijftien dagen geschiedt, gezien de verplichting
van afgifte na twee dagen na de termijn van vijftien dagen (Beslagr. Brussel,
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4 juni 1991, T.B.B.R., 1992, 176; Beslagr. Hasselt, 15 februari 1994,
T.B.B.R., 1995, 157).
De beslagrechter die moet oordelen over de regelmatigheid en de gegrondheid van het verzet tegen een uitvoerend beslag onder derden, is niet bevoegd
kennis te nemen van een geschil m.b.t. de terugbetaling van het onverschuldigde (Bergen, 19 juni 1990, Rev. Not. B., 1991, 156).
VERPLICHTINGEN VAN DE DERDE-BESLAGENE

a) Afgifteverbod en verklaring (Art. 1540-1542 Ger. W)
199. ALGEMEEN.- Wanneer een schuldeiser uitvoerend beslag legt onder •
een derde op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is, is deze derde tot twee wettelijke verplichtingen gehouden: een
afgifteverbod en een verplichting om een verklaring van derde-beslagene
af te leggen. De miskenning van beide verplichtingen wordt streng gesanctioneerd. De derde-beslagene die zich niet houdt aan het afgifteverbod, kan
gewoon schuldenaar worden verklaard voor de oorzaken van het beslag,
onverminderd schadevergoeding (art. 1540 Ger.W.). Indien hij de verklaring
laattijdig of onnauwkeurig doet, kan hij geheel of ten dele schuldenaar
worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag, onverminderd de kosten van de tegen hem ingestelde procedure (art. 1542 Ger.W.).
Het bedrag waarvoor de derde-beslagene schuldenaar kan worden verklaard
zal nooit hoger zijn dan het bedrag van de schuldvordering, die de oorzaak is
van het beslag, maar kan wel meer bedragen dan hetgeen de derde-beslagene
eventueel verschuldigd is aan de beslagene. De sanctie kan zelfs uitgesproken worden ongeacht of de derde-beslagene schuldenaar is van de
beslagene. De beslagleggende schuldeiser draagt slechts de bewijslast van
het debiteurschap van de derde-beslagene, indien deze een verklaring gedaan
heeft die aan de vereisten van artikel 1542 Ger.W. beantwoordt en de
beslaglegger die verklaring betwist. In dit geval moet de zaak voor de daartoe
bevoegde rechter gebracht worden (art. 1542, tweede lid Ger.W.) en berust
de bewijslast bij de beslaglegger (Gent, 27 november 1990, T.G.R., 1991,
20). Voor de precieze draagwijdte van deze verplichtingen: supra nr. 110 e.v.
200. TOEPASSINGEN.- De sanctie van art. 1542 Ger.W. moet worden opgelegd ingeval van collusie tussen de beslagen en de derde-beslagene (Beslagr. Brussel, 24 april 1991, J.T., 1991, 604). Dit is het geval wanneer de
verklaring van de vennootschap-derde-beslagene er duidelijk op gericht is de
werkelijke inkomsten van de beslagene, die haar gedelegeerd bestuurder is,
uit een voltijdse bedrijvigheid te verbergen voor diens schuldeisers (Gent,
25 januari 1994, R. W., 1994-95, 258). Collusie wordt door de beslagrechter
te Brussel eveneens aangenomen tussen een alimentatieplichtige ex-echtgenoot en twee vennootschappen, waarin de gewezen man een voorname
functie bekleedt en die nalaten een verklaring van derde-beslagene te doen
(Beslagr. Brussel, 13 april1994, J.T., 1994, 600; Brussel, 10 juni 1994, J.T.,
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1994, 774). Volgens de beslagrechter te Brussel, kan de beslagleggende
echtgenote niet tegelijk enerzijds de veroordeling vorderen van de vennootschappen tot het doen van de verklaring, onder verbeurte van een dwangsom,
en anderzijds de gehele of gedeeltelijke schuldenaarverklaring van diezelfde
vennootschappen tot de oorzaken van het beslag (Beslagr. Brussel, 13 april
1994, J.T., 1994, 600).
Wat betreft de omvang van de schuldenaarverklaring bij overtreding van het
afgifteverbod of bij rniskenning van de verplichting tot het doen van een
verklaring, neemt een gedeelte van de rechtspraak aan dat de beslaglegger
door deze sanctie niet meer kan bekomen dan het derdenbeslag hem had
kunnen opleveren, onverminderd de schadevergoeding en interesten die
verschuldigd zijn aan de schuldeiser die door de fout van de derde-beslagene
niet in de mogelijkheid was een andere uitvoeringsmaatregel tot een goed
einde te brengen (Luik, 19 november 1993, J.L.M.B., 1994, 965, noot de
Leval, G.). Wanneer blijkt dat het nut van het beslag onder derden erg
twijfelachtig was, kan de schuld tot het norninaal bedrag beperkt worden
(Gent, 28 maart 1995, T.G.R., 1995, 239). De derde-beslagene dient de
gevolgen van zijn verzuim te ondergaan, zonder dat dit de schuldeiser mag
verrijken. Het tegendeel aanvaarden zou ertoe leiden dat de schuldeiser er
alle belang bij heeft dat de derde-beslagene geen verklaring doet, indien
diens solvabiliteit groter is dan deze van de beslagen debiteur (Beslagr. Luik,
4 december 1991, J.L.M.B., 1992, 891; Beslagr. Luik, 22 december 1993,
J.L.M.B., 1994, 870; Beslagr. Luik, 23 februari 1994, J.L.M.B., 1994, 969).
Wanneer in handen van de derde-beslagene tezelfdertijd tweemaal derdenbeslag wordt gelegd, en de derde-beslagene de gelden in zijn bezit overmaakt
aan de raadsman van een van de schuldeisers, zonder dat deze over een
voorrecht beschikt, dient de derde-beslagene, die had moeten overgaan tot
een evenredige verdeling of afgifte van de gelden aan de gerechtsdeurwaarder, te worden veroordeeld tot betaling van het bedrag dat had moeten
toekomen aan de andere schuldeiser in het kader van een evenredige verdeling (Beslagr. Luik, 28 juni 1993, J.L.M.B., 1994, 968).

b) Afgifte (Art. 1543 Ger. W.)
201. ALGEMEEN- Ten vroegste twee dagen na het verstrijken van de termijn
van vijftien dagen te rekenen van de aanzegging van het beslag aan de
persoon of aan de werkelijke of gekozen woonplaats van de beslagen
schuldenaar, is de derde-beslagene, wiens schuld vaststaande en eisbaar is,
ertoe gehouden, overeenkomstig zijn verklaring, op overlegging van het
exploot van aanzegging, afgifte te doen in handen van de gerechtsdeurwaarder, van het bedrag van het beslag, bij gebreke waarvan hij daartoe zal
worden veroordeeld op dagvaarding door de beslaglegger, voor de beslagrechter . Slaat het derden-beslag op zaken, dan worden deze te gelde gemaakt
zoals inzake uitvoerend beslag op roerend goed. Ingeval van verzet door de
beslagen schuldenaar, neemt de verplichting van de derde-beslagene een
aanvang, in voorkomend geval, op de dag waarop de beslissing op het verzet
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hem is betekend, onverminderd de werking van de voorzieningen tegen die
bes1issing. De verp1ichtingen van de derde-bes1agene eindigen bij de afgifte,
waarvan sprake in art. 1543 Ger.W. (Gent, 7 febmari 1989, Bull. Bel., 1991,
1185). Zelfs bij een uitvoerend derdenbes1ag op een gezamen1ijke rekening,
d.w.z. een rekening geopend op naam van meerdere gerechtigden, doet de
bank-derde-bes1agene afgifte conform de door haar gedane verklaring, zonder dat haar aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. De bank mag de
afgifte van de ge1den niet afhankelijk maken van de instemming van de
andere schu1deisers (Bmssel, 3 april 1996, R. W, 1996-97, 227, noot Dirix,
E.). Bij beslag gelegd in handen van een derde voor het overlijden van de
schu1denaar, is de betaling -waartoe de derde-beslagene na het overlijden van
de schuldenaar is overgegaan- niet vatbaar voor temgvordering, indien de
nalatenschap van de schuldenaar na de betaling onbeheerd werd verklaard.
Zolang de procedure strekkende tot collectieve vereffening van het passief
niet werd ingezet, kunnen de schu1deisers baat halen uit de individuele
invorderingsmaatregelen die zij voor het overlijden van de schuldenaar
hebben ingezet (Cass., 2 juni 1994, T. Not., 1995, 283, noot Bouckaert, F.).
De derde-beslagene is s1echts gehouden afgifte te doen van het bedrag van
het bes1ag, overeenkomstig zijn verklaring, indien zijn schuld tegenover de
schuldenaar vaststaande en eisbaar is. Hij dient zijn verplichting tot afgifte
enke1 te vervullen binnen de perken van zijn schu1d tegenover de beslagen
schuldenaar, in hoofdsom en interesten. Werd bij een definitieve rechterlijke
beslissing, die aan de bes1agleggende schuldeiser gemeen werd verklaard,
beslist dat de derde-bes1agene geen schuld heeft tegenover de schu1denaar,
dan kan de schuldeiser geen vordering instellen om de derde-beslagene tot
het bedrag van het beslag te horen veroordelen (Beslagr. Bergen, 16 mei
1991, J.L.M.B., 1991, 976).
202. TOEPASSINGEN.- Het komt de derde-beslagene niet toe om partij te
kiezen voor of tegen de bes1aglegger of de bes1agene. Hij mag zich niet
uitspreken over eventuele betwistingen betreffende de gegrondheid, de
regelmatigheid en de geldigheid van het beslag, die aan de beslagrechter
moeten worden voorgelegd (Beslagr. Bmssel, 9 augustus 1993, J.L.M.B.,
1994, 976). Hij mag in geen geva1 het bestaan van de schu1dvordering van de
beslagleggende schuldeiser betwisten (Bmssel, 10 maart 1993, J.T., 1994,
787). Het bestaan van meerdere schuldeisers kan de derde-bes1agene er niet
toe verplichten zelf over te gaan tot de evenredige verdeling van de in beslag
genomen gelden, wanneer deze niet volstaan om aile schuldeisers te voldoen.
Bij gebreke aan een akkoord tussen de schuldeisers omtrent een verdeling in
der minne, dient de derde-beslagene deze gelden over te maken aan de
optredende gerechtsdeurwaarder die zal overgaan tot de evenredige verdeling ervan (Luik, 30 april 1992, J.L.M.B., 1992, 886). De derde-beslagene
mag geen rekening houden met een brief die hij van de beslagene ontvangt en
die een buitengerechtelijk verzet vormt.
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BUZONDERE PROCEDURE: FISCAAL BESLAG

203. ALGEMEEN. -De gedwongen tenuitvoerlegging van belastingschulden
leidt vaak tot betwistingen. Dit blijkt uit de overvloedige rechtspraak terzake.
De problemen zijn grotendeels toe te schrijven aan het feit dat het fiscaal
beslag verloopt volgens een bijzondere, van het gemeen recht afwijkende
procedure. Zo is voor de gedwongen executie van diverse belastingschulden
geen afzonderlijk vonnis van de rechtbank nodig. Verschillende fiscale
adrninistratieve overheden bezitten immers de macht om zichzelf een uitvoerbare titel te verschaffen (zie hierover: Bours, J.P. en Pirotte, N., ,Le titre
executoire en droit fiscal", in Executie ter discussie, Brussel, Bruylant, 1993,
79-106).
Ingevo1ge de Wet van 3 augustus 1992 (B.S., 31 augustus 1992), moeten
vorderingen inzake belastingen niet Ianger verplicht aan het openbaar rninisterie worden medegedeeld. Deze wetswijziging is een reactie op de
rechtspraak van het Hof van Cassatie, volgens welke geen enkele wettelijke
bepaling de rechter in kort geding en de beslagrechter ontsloeg van de
verplichting de vorderingen inzake belastingen aan het openbaar rninisterie
mede te delen (Cass., 28 november 1980, R.W., 1981-82, 1270; Cass.,
9 november 1989, R. W., 1990-91, 197; Cass., 26 april 1990, Arr. Cass.,
1989-90, 1107; R.W., 1990-91,958, nootLaenens, J. enJ.L.M.B., 1990,988,
noot De Leval, G.). Ook door de lagere rechtspraak werd aangenomen dat
een verzet tegen een fiscaal dwangbevel tot invordering van belastingen,
door de beslagrechter aan het openbaar rninisterie moest worden medegedeeld bij gebreke waarvan de beschikking van de beslagrechter aangetast
was door een absolute nietigheid (Antwerpen, 25 maart 1992, R. W, 1992-93,
334; Bergen, 2juni 1992, Bull. Bel., 1995, 571; Luik, 4 juni 1992, Bull. Bel.,
1996, 34). Door de wetswijziging is de beslagrechter thans van deze mededelingsplicht vrijgesteld en zijn vorderingen inzake belastingen aan deze plicht
onttrokken (zie Laenens, J. en Broeckx, K., Het gerechtelijk recht in een
stroomversnelling, Antwerpen, Maklu, 1993, 72, nrs. 180-181).
204. KOHIER-DWANGSCHRIFI. - Ingevolge art. 1389 Ger.W. moet het beslagexploot op straffe van nietigheid o.m. het gevorderde bedrag en de
uitvoerbare titel vermelden. Inzake belastingen is het voldoende dat het
kohier en dwangschrift in kopij worden medebetekend en het verschuldigde
bedrag vermeld is (Antwerpen, 13 juni 1990, Bull. Bel., 1992, 1927). Het
kohier is de authentieke akte waardoor de adrninistratie zich een titel verschaft tegen de belastingplichtige en de wil te kennen geeft de betaling te
eisen van de belastingen. De vermeldingen kunnen slechts worden betwist
door een inschrijving wegens valsheid (Brussel, 13 maart 1990, Bull. Bel.,
1991, 99). De kohieren worden uitvoerbaar verklaard door de daartoe aangewezen directeur der directe belastingen of de door hem gedelegeerde
ambtenaar. De handtekening van de gewestelijke directeur of de door hem
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gedelegeerde ambtenaar, die het kohler uitvoerbare kracht verleent, moet
enkel op het origineel daarvan voorkomen en niet op alle eensluidende
afschriften die worden afgeleverd (Rb. Namen, 9 december 1994, Bull.
Bel., 1996, 460). Het dwangschrift is de akte waardoor de ontvanger der
belastingen aan de gerechtsdeurwaarder of aan de deurwaarder der directe
belastingen opdracht geeft om vervolgingen uit te oefenen ten laste van
bepaalde belastingschuldigen, op grond waarvan de deurwaarder een dwangbevel zal mogen betekenen met bevel tot betaling van de verschuldigde
belastingen op straffe van tenuitvoerlegging door beslag. De dwangschriften
worden uitgevaardigd door de met invordering belaste ontvangers (Luik,
9 september 1993, Bull. Bel., 1995, 3213) en zijn aan geen bepaalde vormvoorschriften onderworpen (Gent, 8 mei 1992, Bull. Bel., 1992, 3336). Het
ontbreken van de handtekening van de bevoegde ontvanger op het dwangschrift brengt derhalve niet de nietigheid van dit dwangschrift noch van het
daarop aansluitend dwangbevel met zich mee (Gent, 8 mei 1992, Bull. Bel.,
1994, 3336). Geen enkele wetsbepaling voorziet in de betekening of kennisgeving van het dwangschrift aan de schuldenaar van de belasting, voordat
de vervolgingen worden ingesteld (Cass., 19 november 1992, Arr. Cass.,
1991-92, 1326, Bull. Bel., 1995, 3202).
205. owANGBEvEL. - Het aan een beslag voorafgaand dwangbevel is de
eerste akte van tenuitvoerlegging (Beslagr. Dendermonde, 12 januari 1993,
Bull. Bel., 1996, 223). Hetfiscaal dwangbevel is de titel krachtens dewelke
de tenuitvoerlegging lastens de schuldenaar vervolgd kan worden (Rb. Luik,
15 februari 1991, R.R.D., 1991, 324). Het dwangbevel stuit de verjaring van
de vordering m.b.t. de verschuldigde belastingen, zelfs wanneer het bevel
niet uitdrukkelijk vermeldt dat het met het oog op de stuiting van de verjaring
wordt betekend (Beslagr. Charleroi, 11 oktober 1994, Bull. Bel., 1996, 58;
J.L.M.B., 1996, 1443, kritische noot Hugues, M.). Krachtens art. 198 K.B.
W.I.B.1964 moet het dwangbevel bovenaan een uittreksel bevatten uit het
kohierartikel betreffende de belastingschuldige en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring. Dit artikel legt aan de ontvanger niet op straffe van
nietigheid de verplichting op het uittreksel en het afschrift eensluidend te
verklaren. Deze worden vermoed eensluidend te zijn met het kohier. Het
verzuim de verklaring van eensluidendheid aan te brengen, heeft niet tot
gevolg dat het dwangbevel ongeldig wordt en de verjaring niet kan stuiten.
Daarentegen dient volgens het Hof van Cassatie niet alleen het exploot van
betekening, maar ook het afschrift ervan op straffe van nietigheid door de
gerechtsdeurwaarder ondertekend te zijn, krachtens de artikelen 43 en 45
Ger.W.. Het afschrift dat niet door de optredende gerechtsdeurwaarder is
ondertekend, is nietig ook al zijn door het ontbreken van de handtekening
geen belangen geschaad. De handtekening van de gerechtsdeurwaarder is
een op zichzelf staande geldigheidsvereiste van het exploot van betekening,
waarvan noch de handtekening op het origineel, noch enig ander gedingstuk
kan aantonen dat het werkelijk in acht is genomen (Cass., 28 januari 1994,
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Arr. Cass., 1994, 113, nr. 54, Bull. Bel., 1995, 2385; contra: Antwerpen,
18 november 1991, Pas., 1991, II, 202). Het Hof van Cassatie heeft in zijn
arrest van 22 december 1995 afstand genomen van dit zeer strikte standpunt
m.b.t. het ontbreken van de handtekening van de gerechtsdeurwaarder op het
afschrift van het betekeningsexp1oot van een cassatievoorziening, waaruit
verweerster in cassatie een midde1 van niet-ontvankelijkheid afleidde. Toepassing makend van de normdoeltheorie, ingevoerd in artike1 867 Ger.W.
door de wet van 3 augustus 1992 (B.S., 3 augustus 1992), ste1de het hof vast
dat de betekening het doe1 had bereikt dat de wet ermee beoogde zodat het
midde1 van niet-ontvankelijkheid niet kon worden aangenomen (Cass.,
22 december 1995, Arr. Cass., 1995, 1159, J.L.M.B., 1996, 294).
206. GEVOLGEN VAN HET BEZWAARSCHRIFf. - W anneer de be1astingplichtige
het bestaan van de schuld of het bedrag ervan betwist en dit geschi1 aan de
rechter voorlegt, rijst de vraag of de fiscus nog mag overgaan tot onmidde11ijke tenuitvoerlegging van de betwiste be1astingschu1d dan we1 of het door
de schu1denaar ingediende bezwaar een schorsende werking heeft. Overeenkomstig het gemeen recht zou de fiscus geen bewarende of uitvoerende
maatrege1en kunnen treffen, nu de schu1dvordering niet 1anger beantwoordt
aan de art. 1415 en 1494 Ger.W. Luidens art. 300 W.I.B. (thans art. 409
W.I.B.-KB1992) vormen het bezwaar of het hoger beroep evenwe1 geen
hinderpaa1 voor het bes1ag, niettegenstaande het bepaa1de in art. 1494
Ger.W., noch voor de overige maatrege1en we1ke ertoe strekken de invordering te waarborgen van het algehe1e bedrag van de betwiste be1asting. Dit
beginse1 wordt enkel getemperd door art. 301 W.I.B.(thans art. 410). Vo1gens deze bepa1ing wordt de be1asting in geva1 van bezwaar of beroep
beschouwd als een zekere en vaststaande schuld en kan zij door alle midde1en van tenuitvoerlegging worden ingevorderd, voor zover zij overeenstemt
met het bedrag van de aangegeven inkomsten of, wanneer zij ambtsha1ve
werd gevestigd bij niet aangifte, voor zover zij niet meer bedraagt dan de
1aatste be1asting welke, voor een vorig aans1agjaar, definitief vastgeste1d
werd ten 1aste van de be1astingschu1dige (Antwerpen, 21 oktober 1991, Bull.
Bel., 1993, 830). Deze bepa1ingen worden door de Administratie zo toegepast dat ongeacht de gerezen betwisting uitvoerend bes1ag kan worden
ge1egd. De uitwinning za1 echter s1echts vervo1gd worden voor het niet
betwist gedeelte der be1asting. Voor het saldo wordt het ge1egde bes1ag
dan a1s een bewarende maatrege1 beschouwd.

Dat deze stelling door een gedeelte van de 1agere rechtspraak werd bekritiseerd, b1eek reeds uit het vorig rechtspraakoverzicht (T.P.R., 1991, nr. 223).
Het ,bewarend-uitvoerend" bes1ag dat voortv1oeit uit de art. 300 en 301
W.I.B. strookt niet met het bes1agrecht. Een uitvoerend derdenbes1ag dat in
weerwi1 van art. 301 W.I.B. werd ge1egd na bezwaar van de be1astingplichtige werd nietig verklaard. Indien niet vo1daan is aan de voorwaarden
van art. 1413 Ger.W., kan dit bes1ag evenmin ge1den a1s een bewarend
bes1ag. Een uitvoerend bes1ag kan niet zomaar in een bewarend bes1ag
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worden geherkwalificeerd. Volgens een ander gedeelte van de rechtspraak
kan het uitvoerend beslag wel beschouwd worden als een bewarende maatregel (T.P.R., 1991, nr. 223; A.P.R., tw. Beslag, 146, nr. 265).
207. In zijn arrest van 8 maart 1990 heeft het Hof van Cassatie zich aangesloten bij de zienswijze van de Administratie. De artikelen 300 en 301
W.I.B.(K.B.1964, thans art. 409 en 410 W.I.B. K.B.1992) derogeren volgens
het Hof aan de bepalingen uit het Gerechtelijk W etboek. Overeenkomstig
artikel 301 W.I.B. kan uitvoerend beslag worden gelegd ondanks een ingediend bezwaar of verhaal en niettegenstaande art. 1494 Ger.W., evenals
bewarend beslag waarvoor art. 1494 Ger.W. niet geldt (Cass, 8 maart
1990, Arr. Cass., 1989-90, 898, nr. 415; Pas., 1990, I, 805; F.J.F., 1991,
505; J.L.M.B., 1990,975, noot de Leval, G.; Bull. Bel., 1991, 95; R. W., 199091, 495). Een onderscheid moet dus worden gemaakt tussen enerzijds het
gedeelte van de belasting dat naar precieze elementen is bepaald en als zeker
en vaststaand wordt beschouwd en anderzijds het betwiste gedeelte. Voor het
niet betwiste gedeelte, dat zeker en vaststaand wordt geacht en ,als onbetwistbaar verschuldigd" kan de uitwinning worden verdergezet. Wat betreft
het betwiste gedeelte mag eveneens uitvoerend beslag worden gelegd, maar
het bezwaar of beroep heeft een schorsende werking: de uitwinning mag niet
worden vervolgd. Het uitvoerend beslag vervult dan enkel een bewarende
functie.

Iiuriiddels heefthet Hof vanCassatie -iijn sfariopunt veider geiluanceerd-in
twee arresten van 28 oktober 1993. Na het cassatie-arrest van 8 maart 1990
bleef bepaalde lagere rechtspraak trouw aan de opvatting dat de bepalingen
van het Gerechtelijk W etboek, die onder meer betrekking hebben op het
onderscheid tussen een bewarend beslag en een uitvoerend beslag, ook
toepasselijk zijn op de inkomstenbelastingen. Zo werd een uitvoerend beslag
(op roerend goed) dat door de fiscus was gelegd nadat de belastingplichtige
het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte van de belasting had betaald en voor
het saldo bezwaar had aangetekend, nietig verklaard door het Hof van
Beroep te Luik in zijn arrest van 19 februari 1991 (Luik, 19 februari 1991,
J.L.M.B., 1991, 699). In voltallige zitting besliste het Hofvan Cassatie in zijn
arrest van 28 oktober 1993 dat het arrest van het hof te Luik geen schending
inhoudt van de art. 1413, 1414, 1415 en 1494 Ger.W., noch van de art. 300,
301 en 302 W.I.B. (Arr. Cass., 1993, 891, nr. 433; Pas., 1994, I, nr. 433,
conclusie Proc.Gen.Velu; R. W, 1994-95, 29, noot; J.L.M.B., 1994, 686, noot
Pirotte, N.; F.J.F., 1994, 157; R.W., 1994-95,29 (verkort); Bull. Bel., 1994,
2757; Bull., 1993, 871). Het Hof stelt vast dat in casu door de fiscus
uitvoerend beslag was gelegd nadat de belastingplichtige het onbetwistbaar
verschuldigd gedeelte reeds had betaald, m.a.w. zonder dat nog enig onbetwistbaar bedrag verschuldigd was. Vervolgens wijst het Hof op art. 302
W.I.B. volgens hetwelk, na de invordering van de belasting in de mate als
bepaald in art. 301, het beslag en de overige maatregelen bepaald in art. 300
hun uitwerking behouden ten opzichte van het overschot van de belasting in
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hoofdsom, intresten en kosten. Hieruit volgt dat, wanneer de Staat uitvoerend
beslag heeft doen leggen voor het onbetwistbaar verschuldigd bedrag dat
door de belastingplichtige nog niet is betaald, de gevolgen van dat uitvoerend
beslag - na invordering van het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte voor de rest van de belasting behouden blijven. In dit geval heeft het
uitvoerend beslag een bewarende werking. Anders is het wanneer de belastingplichtige het onbetwistbaar verschuldigde gedeelte reeds had betaald
vooraleer de fiscus uitvoerend beslag liet leggen. De stelling van het Hof van
Beroep te Luik, dat dergelijk uitvoerend beslag nietig is, is naar recht
verantwoord (zie ook: Beslagr. Charleroi, 11 oktober 1994, J.L.M.B.,
1996, 1443, noot Hugues, M. ).
In een tweede arrest van dezelfde datum verwierp het Hof van Cassatie een
voorziening tegen het arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 18 april
1991 (Cass., 28 oktober 1993, Arr. Cass., 1993, 895, nr. 434; Bergen, 18 april
1991, J.L.M.B., 1992, 870, noot Dal, A., ,Pour un systeme coherent en
matiere de saisie fiscale"). In deze zaak had de fiscus ondanks bezwaar van
de belastingplichtige in strijd met art. 301 W.I.B. uitvoerend beslag (op
roerend goed) laten leggen voor inkomstenbelastingen. De fiscus gaf toe dat
de inkomsten waarop de belasting betrekking heeft, niet door de belastingplichtige zelf waren aangegeven en voerde evenrnin aan dat de gevorderde
aanslag niet meer bedraagt dan de laatste belasting die voor een vorig
aanslagjaar gevestigd werd. Omdat de voorwaarden van art. 301 W.I.B. niet
vervuld waren, verklaarde het Hof van Beroep te Bergen het fiscaal beslag
nietig. Volgens het hof is de verwijzing naar art. 1494 Ger.W. in art. 300
W.I.B. te wijten aan een onoplettendheid van de wetgever die niet de
bedoeling kan hebben gehad om aan art. 301 W.I.B. een zodanige betekenis
te geven dat de adrninistratie der belastingen erdoor het recht zou krijgen om
uitvoerend beslag te leggen ingeval van bezwaar, zonder de beperkende
voorwaarden van art. 301 W.I.B. nate leven. Een bevel tot betalen voorafgaand aan een uitvoerend beslag, gelegd buiten de voorwaarden van artikel
301 W.I.B., is nietig (Beslagr. Brussel, 26 januari 1994, J.L.M.B., 1994, 712;
Beslagr. Charleroi, 11 oktober 1994, J.L.M.B., 1996, 1442, noot Hugues,
M.).
Artikel 301 W.I.B. voorziet niet in het akkoord van de belastingschuldige
met betrekking tot het bedrag van het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte.
Volgens de beslagrechter te Neufchateau behoort het enkel aan de Directeur
der belastingen om de uitvoeringsmaatregelen te doen opschorten ingeval
van bezwaar en kan de beslagrechter niet in zijn plaats treden (Beslagr.
Neufchateau, 30 juni 1992, Bull. Bel., 1995, 3198).

208. ECHTGENOTEN. - De belastingschuld die is ingekohierd op naam van
beide echtgenoten, kan slechts ingevorderd worden ten laste van ieder van
hen voor het gedeelte dat betrekking heeft op hun eigen inkomsten (art. 294,
eerste lid W.I.B.). Met betrekking tot de verhaalbaarheid van de inkomstenbelasting bepaalt art. 294, tweede lid W.I.B. dat het kohier uitvoerbaar is
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tegen ieder der echtgenoten in de mate waarin de aanslag te hunnen laste kan
worden ingevorderd op grand van het gemene recht, nl. het huwelijksvermogensrecht, of op grand van het fiscaal recht, meer bepaald art. 295 W.I.B.
Meestal wordt aangenomen dat belastingen m.b.t. inkomsten die de gemeenschap ten goede kwamen, een gemeenschappelijke schuld uitmaken, die
overeenkomstig art. 1414, 1e lid B.W. verhaald kan worden zowel op het
. eigen vermogen van elk der echtgenoten als op het gemeenschappelijk
vermogen (Rb. Charleroi, 21 mei 1991, Bull. Bel., 1995, 563; Beslagr.
Namen, 30 september 1994, Bull. Bel., 1996, 56; Beslagr. Bergen, 17 november 1994, J.L.M.B., 1996, 646; Bours, J.P., ,La famille face a l'impot", in
Les ressources de la famille, Vieujean (ed.), Brussel, Story, 1992, 354).
Krachtens art. 295, §1, eerste lid W.I.B.1964 (thans art. 394 W.I.B. 1994)
kan het gedeelte van de belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van beide echtgenoten, alsook de voorheffing ingekohierd op naam van
een van hen, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel, worden vervolgd op
alle eigen en gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten (Beslagr.
Namen, 30 juni 1989, Bull. Bel., 1995, 1467; zie De Page, H., ,Les dettes
d'impots et les regimes matrimoniaux"' in Quinze annees d' application de la
reforme des regimes matrimoniaux, Collection patrimoine, XV, Brussel,
Bruylant, 1991, 180).
Bijgevolg is de inkomstenbelasting bij echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel verhaalbaar op de drie vermogens (Rb. Kortrijk, 16 september
1991, Bull. Bel., 1996, 451; zie De Roeck, A., ,Over de verhouding tussen
het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht inzake de verhaalbaarheid
van inkomstenbelastingen en B.T.W. ten aanzien van echtgenoten", R. W.,
1989-90, 214; Jacquet, B., ,Recouvrement de l'impot et separation de fait",
noot onder Beslagr. Brussel, 23 juni 1988, Ann. Fac. Dr. Liege, 1989, 429).
Ook bij echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen zijn de belastingschulden in de regel verhaalbaar op alle goederen, met name de beide eigen
vermogens en de onverdeelde goederen. Op dit principe bestaat een belangrijke uitzondering: de belastingschuld die betrekking heeft op de eigen
inkomsten van de echtgenoot mag niet vervolgd worden op de eigen goederen van de andere echtgenoot, op voorwaarde dat deze de eigen aard van
die goederen kan bewijzen. Daartoe moet deze echtgenoot bewijzen dat die
goederen conform de specifieke bewijsvoorwaarden van art. 295, § 1, tweede
lid W.I.B. van ,onverdachte" oorsprong zijn. Dit betekent dat de andere
echtgenoot niet alleen het bewijs moet leveren dat de goederen eigen zijn,
maar ook dat ze zijn verworven met fondsen en/of inkomsten van onverdachte eigen oorsprong (Gent, 29 maart 1993, Bull. Bel., 1996, 870).
209. FEITELIJKE SCHEIDING. - De invordering van inkomstenbelastingen bij
feitelijke scheiding van echtgenoten heeft de voorbije jaren tot een overvloedige rechtspraak aanleiding gegeven. Echtgenoten, die gehuwd zijn
onder het wettelijk stelsel, kunnen na hun feitelijke scheiding en voor de
ontbinding van de huwgemeenschap nog geconfronteerd worden met de
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invordering van personenbelastingen die uitsluitend ingekohierd werden op
naam van de andere echtgenoot. Tot en met het jaar van de feitelijke scheiding wordt de belasting op naam van beide echtgenoten samen ingekohierd.
Vanafhetjaar dat volgt op hetjaar van de feitelijke scheiding, wordt de door
iedere echtgenoot verschuldigde belasting afzonderlijk vastgesteld en op
ieders naam gevestigd (art. 75, §1, 2° K.B. 26 februari 1964, thans art. 128,
1e lid, 2° W.I.B.1992). Bij wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en
financiele bepalingen werd in het nieuw W.I.B. een artikel394bis ingevoegd.
Krachtens deze bepaling kan de gewestelijke directeur of de door hem
gedelegeerde ambtenaar, bij feitelijke scheiding, de invordering ten laste
van de aangesproken echtgenoot beperken tot het bedrag dat verschuldigd
zou zijn indien de andere echtgenoot al zijn rechten van bezwaar of ambtshalve ontheffing had uitgeoefend.
Omtrent het toepassingsgebied van artikel 295 W.I.B.1964 (thans art. 394
W.I.B.1994) bij feitelijk gescheiden echtgenoten bestaat een belangrijke
controverse. De Administratie en een deel van de rechtsleer meent dat deze
bepaling ook van toepassing is bij feitelijke scheiding (Com LB., 295/6-7; De
Page, H., l.c., 188; De Roeck, A., l.c., 241). Andere auteurs betwisten dit en
stellen dat artikel 295 W.I.B. slechts van toepassing zou zijn voor zover de
inkohiering is gebeurd op naam van beide echtgenoten (Bours, J.P., ,Les
consequences fiscales du divorce", Rev. Gen. Fisc., 1992, 116-117). De niet
toepasselijkheid van artikel 295 W.I.B. bij feitelijke scheiding betekent niet
dat de fiscus tegen de echtgenoot die niet in het kohier is vermeld, geen
invorderingsrecht meer zou hebben. Zijn de feitelijk gescheiden echtgenoten
gehuwd onder het wettelijk stelsel, dan worden de verhaalsrechten van de
fiscus bepaald door de art. 1409 t.e.m. 1414 B.W. Indien men de inkomstenbelasting bij feitelijke scheiding kwalificeert als een schuld die is aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen, dan is deze
schuld als onvolkomen gemeenschapsschuld krachtens art. 1414, tweede lid,
onder 3 B.W. slechts verhaalbaar op het eigen vermogen van de betrokken
echtgenoot alsmede op het gemeenschappelijk vermogen. Het eigen vermogen van de niet in het kohier opgenomen echtgenoot blijft aldus gevrijwaard.
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft zich enkele malen moeten uitspreken over het verzet van de feitelijk gescheiden echtgenoot tegen het fiscaal
beslag wegens belastingschulden van de andere echtgenoot. In de praktijk
gebeurt het immers vaak dat na de feitelijke scheiding het aanslagbiljet m.b.t.
de personenbelasting enkel wordt verstuurd naar de echtgenoot op wiens
naam de belasting werd ingekohierd. Slechts wanneer de ontvanger er niet in
slaagt van deze echtgenoot betaling van de belasting te verkrijgen, zal hij
uiteindelijk en vaak pas vele jaren later een dwangbevel betekenen aan de
andere echtgenoot en desnoods beslag laten leggen op diens goederen. Voor
deze echtgenoot is het vaak de eerste keer dat hij kennis krijgt van de
belastingen op naam van de andere echtgenoot ingekohierd. In zijn arrest
van 2 april 1990 oordeelde het hof dat zelfs indien de echtgenoot nog tijdig

1519

een bezwaarschrift had kunnen indienen, hij niet kon beschikken over de
nodige gegevens om dit bezwaar te motiveren, zodat reeds op grond van het
algemeen beginsel van het recht van de belastingplichtige om zich tegen een
aanslag te verweren, het beslag zou moeten geheven worden (Antwerpen,
2 april 1990, R.W., 1991-92, 710). Het Hof van Beroep te Antwerpen
herhaalde dit standpunt in zijn arrest van 25 maart 1992, waarin het besliste
dat het recht om binnen de zes maanden na de betekening van het dwangbevel een bezwaarschrift in te dienen in casu louter theoretisch was omdat de
echtgenoot nooit eerder met de reeds oudere aanslagen geconfronteerd was
geweest en over geen informatie beschikte om een geldig gemotiveerd
bezwaar in te dienen (Antwerpen, 25 maart 1992, R.W., 1992-93, 336, noot
Van Haegenborgh, G.).

210. Deze rechtspraak gaat in tegen de opvatting van de Administratie die
het recht om op grond van art. 267 W.I.B. (thans art. 366 W.I.B.1992)
bezwaar in te dienen aan een niet in het kohier opgenomen echtgenoot
ontzegt. Ondanks het algemene onbehagen in de lagere rechtspraak, heeft
het Hof van Cassatie de laatste jaren een strikte interpretatie verdedigd. In
zijn arrest van 27 november 1992 vernietigde het Hof van Cassatie het arrest
van het Hof van Beroep te Antwerpen van 2 april 1990 (Arr.Cass., 1992,
1359, nr. 757; Not.Fisc.M., 1994, 21, noot Spruyt, A., ,Over de invordering
van inkomstenbelastingen bij feitelijke scheiding en artikel394bis W.I.B.";
R. W. ,_1992,.93, 123't; R. W., 1992-93, 1329; Bull. Bel., 199_6,8_65),_Yo1gens
het Hof van Cassatie kan de enkele omstandigheid dat een belastingplichtige
niet over de vereiste gegevens beschikt om zijn bezwaarschrift tegen bepaalde aanslagen te motiveren, niet tot gevolg hebben dat het beslag gelegd
door het bestuur op grond van niet betwiste aanslagen nietig is. Opgemerkt
moet worden dat het Hof van Cassatie de feitelijk gescheiden echtgenoot
m.b.t. de aanslagen op naam van de andere echtgenoot als ,belastingplichtige" beschouwt die een bezwaarschrift had kunnen indienen. Hiermee gaat
het Hof van Cassatie in tegen de zienswijze van de Administratie. Het arrest
van 27 november 1992 belet niet dat de beslagrechter de tenuitvoerlegging
verbiedt wegens schending van het recht van verdediging (Spruyt, A., I.e.,
22-25; Van Haegenborgh, G., l.c., 337, nr. 5). Alleen de omstandigheid dat
de feitelijk gescheiden echtgenoot niet beschikt over de vereiste gegevens
voor het formuleren van een bezwaar, acht het Hof van Cassatie onvoldoende
om te besluiten tot de nietigheid van het beslag (zie ook: Cass., 21 oktober
1994, R.W., 1994-95, 1120; in dezelfde zin: Beslagr. Gent, 18 april 1995,
Bull. Bel., 1996, 2297).
In de arresten van 19 mei en 1 december 1995 schroeft het Hof van Cassatie
zijn strikte standpunt nog verder aan. Het hof houdt zich aan een zeer
restrictieve interpretatie van art. 366 W.I.B.1992, dat een recht van bezwaar
toekent aan ,de belastingplichtige op wiens naam de aanslag gevestigd is".
De belastingplichtige mag niet worden geassimileerd met de belastingschuldige, zoals het Hof van Beroep te Antwerpen had gedaan in het arrest a quo
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van 17 december 1992. Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen moet de
feitelijk gescheiden echtgenoot, die ten aanzien van de invordering van de
belastingen op naam van de andere echtgenoot, wordt beschouwd als belastingschuldige, op grond daarvan ook gerechtigd zijn om bezwaar aan te
tekenen zoniet wordt het recht van verdediging van die echtgenoot geschonden. Het Hofvan Beroep te Luik besliste in dezelfde zin (Luik, 1 maart 1995,
F.J.F., n° 95/137). Het Hof van Cassatie verwerpt echter dit standpunt en
stelt dat bij feitelijke scheiding de ene echtgenoot niet gemachtigd is om een
bezwaarschrift in te dienen voor een aanslag die enkel gevestigd is op naam
van de andere echtgenoot (Cass., 19 mei 1995, Arr. Cass., 1995, nr. 246;
Cass., 1 december 1995, Arr. Cass., 1995, 1067, nr. 521; R.W., 1996-97,
162).
211. Met dit arrest was het pleit evenwel niet beslecht. Het Hof van Beroep
te Antwerpen stelde bij arrest van 9 oktober 1995 een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof of de fiscale regels niet strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel van art. 10 Gw. (Antwerpen, 9 oktober 1995, Fisk., 1995, nr. 543;
Fisc.Koer., 1995, 570). De prejudiciele vraag kreeg een gunstig gevolg. Het
Arbitragehof heeft in zijn arrest van 27 juni 1996 beslist dat artikel 267
W.I.B.1964 (thans art. 366 W.I.B.1992) het gelijkheidsbeginsel van art. 10
Gw. schendt inzoverre die bepaling het recht om bezwaar in te dienen tegen
een belastingsaanslag slechts toekent aan de belastingplichtige ten name van
wie de aanslag vastgesteld is, met uitsluiting van de feitelijk gescheiden
echtgenoot ten name van wie de aanslag niet vastgesteld is, en die, op grand
van art. 295 W.I.B.1964 (thans art. 394 WI.I.B.1994), gehouden is tot de
belastingschuld welke ten name van de andere echtgenoot gevestigd is
(Arbitragehof, 27 juni 1996, R.W., 1996-97, 184).
212. VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VAN UITVOEREND DERDENBESLAG. - De
artikelen 215 en 216 van het K.B. van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
W.I.B. (thans art. 164 en 165 KB 27 augustus 1993, WlB 1992) hebben een
vereenvoudigde procedure van uitvoerend derdenbeslag ingesteld voor de
invordering van inkomstenbelastingen, die niet voorziet in de aanzegging
van het als verzet geldend verzoek van de fiscus aan de belastingschuldige.
Volgens deze bepalingen kan de ontvanger der belastingen rechtstreeks een
verzoek richten tot de derde-houder van aan de belastingschuldige verschuldigde inkomsten, sommen of zaken om in zijn handen de door de belastingschuldige verschuldigde belastingen te betalen. De derde-houder is gehouden
om een verklaring van derde-beslagene af te leggen en de fiscus in te lichten
over een eventueel verzet van de belastingschuldige, wat de verplichting van
de derde-houder impliceert om de belastingschuldige van het derdenbeslag
op de hoogte te brengen (Luik, 31 januari 1991, Bull. Bel., 1995, 2793;
J.L.M.B., 1991, 696). De derde-houder is tevens verplicht de ontvanger bij
ter post aangetekende brief en binnen vijftien dagen in te lichten over alle
nieuwe gegevens die na het neerleggen van zijn verklaring aan het licht zijn
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gekomen (Rb. Brugge, 8 maart 1993, Bull. Bel., 1996, 1641; Pirotte, N.,
,Reflexions sur le contentieux suscite par la saisie fiscale simplifiee",
J.L.M.B., 1994, 959-965).

213. (a) De derde-houder die weigert of verzuimt de verklaring van derdebeslagene voorzien in art. 1452 Ger.W. af te leggen, wordt vervolgd alsofhij
recbtstreeks schuldenaar was (art. 215, §5 K.B. 4 maart 1965). Tot voor kort
was het niet duidelijk of de ontvanger der belastingen die overeenkomstig
art. 215 en 216 uitvoerend derdenbeslag legt, verplicbt is overeenkomstig
art. 1542 Ger.W. zicb te wenden tot de beslagrecbter om de derde-beslagene
scbuldenaar te laten verklaren van de oorzaken van het beslag, wanneer hij
weigert of nalaat een verklaring van derde-beslagene te doen. Het Hof van
Cassatie beeft beslist dat in afwijking van art. 1542 Ger.W. deze sanctie niet
facultatief is. De derde-beslagene wordt steeds persoonlijk scbuldenaar verklaard. De sanctie is automatisch en de beslagrechter heeft geen enkele
beoordelingsbevoegdheid (Cass., 19 december 1988, Arr. Cass., 1988-89,
nr. 238; R. W., 1988-89, 129; J.T., 1989, 276; J.L.M.B., 1989, 142; Bull. Bel.,
1990, 2431; in dezelfde zin: Brussel, 1 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 702;
Gent, 8 mei 1992, Bull. Bel., 1994, 3336; Luik, 4 juni 1992, Bull. Bel., 1996,
34; Luik, 10 juni 1993, Bull. Bel., 1995, 1485; Beslagr. Luik, 12 mei 1993,
J.L.M.B., 1994, 954). De Ontvanger kan slechts tot recbtstreekse executie
tegen de derde-bouder overgaan, kracbtens een nieuw dwangbevel dat hij
uitvaardigt lastens d~ d~_rde_-bou_der _(Beslagr. L:ujk, 18 de~ernber 19]9,
J.L.M.B., 1990, 498; Beslagr. Eupen, 27 april 1993, J.L.M.B., 1994, 950;
Beslagr. Brussel, 14 mei 1993, J.L.M.B., 1994, 957), hetgeen volgens
sommige recbtspraak enkel mogelijk is wanneer de belastingscbuld een
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering is in de zin van art. 1494
Ger.W. (Beslagr. Luik, 12 mei 1993, J.L.M.B., 1994, 954). In bet vorig
overzicht werd reeds opgemerkt dat het cassatie-arrest van 19 december
1988 felle kritiek uitlokte. Meer concreet werd de vraag gesteld of de sanctie
van art. 215, §5 K.B. en de interpretatie van het Hofvan Cassatie niet strijdig
is met bet E.V.R.M. (T.P.R., 1991, 194, nr. 222; Beslagr. Namen, 13 februari
1992, Joum.Proc., 1992, 28; Beslagr. Namen, 18 september 1992, J.L.M.B.,
1993, 277; Beslagr. Luik, 12 mei 1993, J.L.M.B., 1994, 954; Beslagr.
Namen, 4 juni 1993, J.L.M.B., 1994, 958).
Het Hof van Cassatie bleef niet ongevoelig voor deze kritiek. Een nalatige
derde-bouder, die door de sanctie van art. 215, §5 getroffen was en als
recbtstreeks schuldenaar was aangesproken, legde ami het Hof de vraag voor
of bet automatisme van de sanctie van art. 215, §5, genomen in uitvoering
van art. 208 W.I.B., die toepasselijk is zelfs indien de vergissingen of
vertraging die te wijten zijn aan de derde-beslagene geen enkel nadeel
bebben berokkend aan de Staat, geen discriminatoir verschil in bebandeling
tot gevolg beeft, zonder redelijke verhouding tussen de gebruikte middelen
en het beoogde doel van de betwiste maatregelen tussen de derde-houders die
rechtstreeks door de fiscus worden aangesproken enerzijds, en alle andere
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burgers anderzijds. Het Hof van Cassatie heeft hierop- na vernietiging van
bet arrest a quo (Brussel, 16 juni 1994, J.L.M.B., 1995, 11, noot G.de Leval)
-in zijn arrest van 24 mei 1996 beslist aan bet Arbitragehof de prejudiciele
vraag te steilen of artikel 208, §1, 1° W.I.B. strijdig is met bet gelijkheidsbeginsel, gewaarborgd door de art. 10 en 11 Gw., voorzover deze bepaling de
Koning machtigt te voorzien dat een derde, die schuldenaar is van een
belastingschuldige, automatisch rechtstreeks schuldenaar zal zijn van bet
totaal bedrag van de verschuldigde belastingen, in aile gevailen waarin de
derde zich niet gehouden heeft aan zijn verplichting tot verklaring van derdebeslagene in bet kader van invorderingsprocedures lastens de belastingschuldige (Cass., 24 mei 1996, R. W., 1996-97, 576 J.L.M.B., 1996, 1028;
R.W., 1996-97, 576; zie ook: Luik, 8 november 1994, J.L.M.B., 1995, 16).
Wei besliste bet hof in twee arresten van 24 mei 1996 dat de Koning door in
art 215 § 5 van bet K.B. van 4 maart 1985 te bepalen dat de derde-houders
ingeval zij niet voldoen aan de genoemde verplichtingen, vervolgd worden
alsof zij rechtstreeks schuldenaar waren, de hem bij art. 208 toegekende
bevoegdheden niet heeft overschreden (Cass., 24 mei 1996, R.W., 1996-97,
576 en 684).

214. (b) Legt de derde-houder daarentegen wel een verklaring van derdebeslagene af, dan dient de ontvanger der belastingen over te gaan tot een
uitvoerend derdenbeslag overeenkomstig de bepalingen van bet Gerechtelijk
Wetboek (Beslagr. Eupen, 27 april1993, J.L.M.B., 1994, 950). Het verzet dat
door de schuldenaar rechtstreeks wordt betekend aan de administratie heeft
niet dezelfde waarde als een verzet via de verklaring van de derde-houder.
Aileen die verklaring kan duidelijk te verstaan geven dat bet verzoek van de
ontvanger geen gevolgen heeft als bet niet binnen de gestelde termijn
(art. 216, §2) gevolgd wordt door een uitvoerend beslag onder derden
overeenkomstig bet Gerechtelijk Wetboek (art. 216, §3 K.B. WIB) (Luik,
31 januari 1991, Bull. Bel., 1995, 2793; Luik, 5 oktober 1995, Bull. Bel.,
1996, 1951).
In zijn arrest van 19 november 1992 wees bet Hof Viill Cassatie erop dat noch
art. 216, noch enige andere wetsbepaling de kennisgeving of betekening van
bet dwangschrift of van een met een dwangbevel gelijkstaande akte voorschrijven, voordat de in art. 215 bedoelde vervolging tegen de derde-houder
wordt ingesteld. In deze zaak had de ontvanger der belastingen, overeenkomstig art. 215 K.B. WIB, de werkgever van de belastingschuldige verzocht om,
op bet voor beslag vatbare gedeelte van bet loon van deze schuldenaar, bet
door hem verschuldigde bedrag aan belastingen in zijn handen te betalen.
Nadat de schuldenaar zich hiertegen had verzet, liet de ontvanger uitvoerend
beslag onder derden leggen in handen van de werkgever. Het Hof van Beroep
te Brussel verklaarde bet beslag nietig wegens bet ontbreken van een voorafgaande betekening van de uitvoerbare titel aan de schuldenaar. Dit arrest werd
door bet Hof van Cassatie vernietigd (Cass., 19 november 1992, Arr. Cass.,
1991-92, 1326; Rev. Not. B., 1992, 148; Bull. Bel., 1992, 3202).
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215. DE INHOUDING IN HET RAAM VAN DE B.T.W. - Wanneer de aftrekbare
B.T.W. de verschuldigde B.T.W. overtreft, dan geeft dit saldo aanleiding tot
teruggave aan de belastingplichtige. Dit recht op teruggave onderstelt dat de
belastingplichtige zijn fiscale verplichtingen is nagekomen. Is dit niet het
geval, dan kan het bestuur overgaan tot een ,inhouding" van de B.T.W.tegoeden. In artikel76, §1, derdelid WetB.T.W., zoals gewijzigd door art. 86
van de wet 28 december 1992 werd aan de Koning de bevoegdheid verleend
om een dergelijke ,inhouding" te voorzien die geldt als een bewarend
derdenbeslag. De Koning heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en
aan de ,inhouding" van BTW-tegoeden nader gestalte gegeven in art. 811
K.B. nr. 4 van 29 december 1969 (zoals gewijzigd bij K.B. 29 december
1992, B.S., 31 december 1992 en K.B.14 april 1993, B.S., 30 april 1993).
Wanneer het bestuur beschikt over een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering, dan wordt bet belastingkrediet aangewend tot ,aanzuivering" van de belastingschuld. Worden de aanspraken van bet bestuur betwist
of werd er tegen bet dwangbevel verzet gedaan, dan kan bet bestuur overgaan
tot ,inbouding" van bet belastingkrediet tot het beloop van baar scbuldvordering (art. 8/1, §3, vierde lid)(Beslagr. Gent, 21 september 1993, T.G.R.,
1993, 154). Eenzelfde bevoegdbeid komt het bestuur toe wanneer er ernstige
aanwijzingen zijn dat de aangifte of de vroegere aangiften onjuist zijn. Deze
,ernstige vermoedens of bewijzen" moeten in een proces-verbaal vooraf ter
kennis worden gebracbt van de belastingplicbtige. Deze kan hiertegen in
verzet komen bij de beslagrecbter op grond van art. 1420 Ger.W. en deze kan
de opbeffing van het beslag niet gelasten zolang het door bet proces-verbaal
geleverd bewijs niet is weerlegd of zolang de administratie de gegevens niet
heeft bekomen, of zolang een opsporingsonderzoek van bet parket of een
gerechtelijk onderzoek van de onderzoeksrechter bangend is (Beslagr. Antwerpen, 15 juli 1993, Fisc.Koer., 1993, 518, noot Gheysens, L.).
Art. 76 W. B.T.W. werd gewijzigd om aan de praktijk van de inboudingen
een wettelijke grondslag te geven. Hierover was grote onzekerbeid gerezen
na bet arrest van het Hof van Cassatie van 12 maart 1993. In dit arrest werd
beslist dat het bestuur de belasting die op andere gronden verscbuldigd is of
die betrekking heeft op eerdere aangiften, slechts kan ,toerekenen" op de
navordering op voorwaarde dat zij ter zake over een uitvoerbare titel bescbikt
(Cass., 12maart 1993,Arr.Cass., 1993,nr.143;R.W., 1993-94,270;R.Cass.,
1993, 116, noot Tournicourt, R., ,De teruggave van B.T.W.-credit-saldi").
Ook na de invoering van de nieuwe bepalingen blijft de recbtsgeldigbeid van
de inbouding voorwerp van controverse (Dirix, E., ,De inhouding in het
raam van de B.T.W.", noot onder Antwerpen, 27 juni 1994, R. W., 1994-95,
990; Vandenberghe, L., ,De inbouding van de B.T.W.-tegoeden", A.F.T.,
1994, 171-175; Aesseloos, K., ,Het derdenbeslag in de B.T.W. ",Jura FaZe.,
1995-96, 321 e.v.). Het grootste bezwaar is dat de inhoudingen in strijd zijn
met de bepalingen inzake het bewarend beslag en dat voor zo een derogatie
een uitdrukkelijke wettelijke machtiging ontbreekt (Beslagr. Antwerpen,
15 juli 1993, Fisc.Koer., 1993, 518, noot Gheysens, L.; Beslagr. Luik,
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23 maart 1994, J.L.M.B., 1994, 706, noot De Leval, G., ,Regles speciales de
saisies conservatoires en matiere de T.V.A."). Het arrest van 27 juni 1994
van het Hof van Beroep te Antwerpen besluit tot de rechtsgeldigheid van de
inhouding in een geval dat het bestuur hiertoe was overgegaan op grond van
ernstige vermoedens en bewijzen van vroegere onjuiste aangiften. De verwijzing naar de voorwaarden van de art. 1413 en 1414 Ger.W. wordt door het
Hof terzijde geschoven omdat het hier niet gaat om een bewarend beslag,
maar om een autonome rechtsfiguur (Antwerpen, 27 juni 1994, R. W., 199495, 990; Fisc.Koer., 1994, 484; F.J.F., 1995, 32. Zie ook: Gent, 28 april
1995, R. W., 1995-96, 644).
Het verzet tegen een dwangbevel inzake B.T.W. heeft een schorsende werking (Beslagr. Charleroi, 5 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 715).
AFDELING

5

UITVOEREND ONROEREND BESLAG

§ 1. Inleiding

216. ALGEMEEN.- Wat de rechtsleer betreft kan voor de besproken periode
in het bijzonder nog verwezen worden naar: De Leval, G., ,La saisie
immobiliere" (1995), in Rep. Not., deel XIII-II; Ledoux, J.-L., ,La saisie
immobiliere", in R.P.D.B., compl. VIII; Michiels, D., ,Enkele juridische en
praktische knelpunten bij de procedure van uitvoerend onroerend beslag",
T. Not., 1995, 434-467; Rens J.L. e.a., Notarieel procesrecht in Notariele
actualiteit, 1995.
Een beslag is slechts mogelijk op de onroerende goederen die de debiteur
toebehoren. Het beslag is ook mogelijk op goederen die slechts in schijn aan
een derde toebehoren en wiens titel aanvechtbaar is wegens pauliaans bedrog
(over het paulianabeslag: supra nr. 53). Betreft het onroerende goederen dan
kan dezelfde bewarende werking van het beslag eveneens worden verkregen
door de randmelding (art. 3 Hyp.W.) van de ingestelde pauliaanse vordering
(Gent, 19 december 1995, T. Not., 1996, 226 met noot Van Heuverswyn).
Over het beslag ten laste van echtgenoten: supra nr. 56.
217. DERDE-BEZITTER.- Ingevolge het hypotheekrecht is het mogelijk dat
de goederen worden uitgewonnen van iemand die geen schuldenaar is. Dit is
geval voor de ,zakelijke borg" en de ,derde-bezitter". Oefent de hypothecaire schuldeiser zijn volgrecht uit tegen de derde-bezitter, dan moet hij
handelen volgens het bepaalde in art. 96 e.v. Hyp.W.: betekening van het
bevel aan de debiteur en aanmaning van de derde om hetzij de schuld te
betalen, hetzij afstand te doen van het goed. De aanzegging van het bevel tot
betaling aan de derde kan echter niet worden gelijkgesteld met een aanmaning zoals bedoeld in art. 99 Hyp.W. De nietigheid die het gevolg is van dit
verzuim is echter onderworpen aan de vervaltermijn uit art. 1622, tweede lid
Ger.W. (infra nr. 241) (Beslagr. Brussel, 29 juni 1993, J.L.M.B., 1994, 716
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met noot De Leval). De derde-bezitter beschikt over een termijn van 30
dagen om de schuld te voldoen. Uit deze bepaling wordt afgeleid dat de
rechter aan de derde-bezitter geen uitstel van betaling mag toestaan (Beslagr.
Luik, 16 november 1992, J.L.M.B., 1993, 279).
Ook de vervolging tegen de zakelijke borg dient te gebeuren volgens de
regels van art. 96 e.v. Hyp.W. Bij gebreke van een aanmaning die beantwoordt aan art. 99 Hyp.W. kan de tenuitvoerlegging niet worden vervolgd
(Beslagr. Bergen, 30 november 1996, Act. dr., 1996, 348). De vraag of de
regels inzake borgtocht op de positie van de zakelijke borg toepassing
vinden, wordt veelal ontkennend beantwoord (vgl. Bes1ag. Brugge, 11 februari 1991, T. Not., 1992,366 met noot Bouckaert, T. V.B.R., 1992,36 i.v.m.
de toepassing van art. 2037 B.W.).
218. KOPER MET NIET OVERGESCHREVEN TITEL. - W at is de positie van
schuldeisers van de koper van wie de titel nog niet is overgeschreven? Het
hof te Gent kreeg te oordelen over volgend geval. Een schuldeiser laat een
bevel overschrijven tegen de koper van een onroerend goed van wie de
aankooptitel nog niet werd overgeschreven. De koper heeft tevens een
hypothecaire lening aangegaan en deze hypotheek wordt ingeschreven na
de overschrijving van het bevel. Het hof past de anterioriteitsregel toe uit
art. 1577 Ger.W.: de hypotheek is niet tegenwerpelijk aan de schuldeiser die
voordien het bevel heeft doen overschrijven. Een schuldeiser mag zich
immers op -een- eigendomstiteL beroepen. ook al. werd- die nog niet- o:vergeschreven (Gent, 21 december 1993, T. Not., 1994, 338, R. W., 1994-95,
824 met noot Storme).

Samengevat kan gezegd worden dat de koper geldt als eigenaar van het goed
en dat derden die kennis hebben van de overdracht, hem ook als zodanig
mogen beschouwen, maar dit alles echter zonder afbreuk te doen aan de
rechten van derden, die art.1 Hyp.W. poogt te beschermen. De koper mag
dus het goed reeds hypothekeren en zijn schuldeisers mogen het in beslag
nemen. De vraag of een hypothecaire schuldeiser van de koper reeds voor de
overschrijving van de akte van verkrijging mag overgaan tot inschrijving van
zijn hypotheek wordt door het hof te Gent bevestigend beantwoord. Hierbij
wordt aangesloten bij de heersende opvatting in de rechtsleer. Een hypothecaire inschrijving is mogelijk, maar heeft echter slechts uitwerking vanaf de
overschrijving van de koopakte. Evenzo kunnen schuldeisers van de koper
reeds voor de overschrijving van de titel op het onroerend goed beslag leggen
en dit beslag doen overschrijven. Deze inschrijving of dit beslag kunnen
echter de positie van de rechtverkrijgers of schuldeisers van de verkoper die
zijn afgegaan op de hypothecaire publiciteit niet in het gedrang brengen.
Moeilijker is het conflict met de onbetaalde verkoper zelf. Kan de verkoper
jegens derden die zich op het bestaan van de overeenkomst beroepen, het
gebrek aan overschrijving van de overeenkomst tegenwerpen? De heersende
opvatting is terecht in die zin gevestigd dat uit het systeem van de wet
voortvloeit dat de verkoper ten aanzien van rechtverkrijgers of schuldeisers
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van de koper als eigenaar geldt zolang de titel niet werd overgeschreven.
Deze schuldeisers kunnen derhalve door een anterieur beslag of inschrijving
het voorrecht van de onbetaalde verkoper niet in het gedrang brengen. Deze
opvatting is ook redelijk. Derden die zich op de niet-overgeschreven overeenkomst beroepen, mogen geen afbreuk doen aan de rechten die de verkoper juist aan die overeenkomst ontleent.
§ 2. Procedure

219. ARTIKEL 59 WET HYPOTHECAIR KREDIET. - Luidens artikel 59, § 1
W.H.K. kan geen tenuitvoerlegging of beslag plaatsvinden wanneer dit niet
voorafgegaan wordt door een poging tot rninnelijke schilling voor de
beslagrechter (eerste lid). Het tweede lid bepaalt verder dat elke aanvraag tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten door de kredietnemer of
de borg moet worden gericht aan de beslagrechter. Deze bepaling doet in de
praktijk heel wat vragen rijzen. Deze bepaling geldt voor de kredieten die
verstrekt worden aan een fysieke persoon en die handelt buiten ieder beroepsoogmerk (zie b.v. Gent, 25 januari 1994, T. Not., 1994, 530, R.W.,
1994-95, 196).
Het initiatief berust bij de schuldeiser. Voor de rechtspleging verwijst de wet
naar de artikelen 732 en 733 Ger.W. Na een zelfs mondeling verzoek worden
de partijen bij gewone brief opgeroepen door de griffier. W anneer een partij
niet verschijnt, dan kan tegen haar geen verstek worden gevorderd. Daagt de
schuldenaar niet op, dan kan de beslagrechter vaststellen dat er geen rninnelijke schilling is tot stand gekomen. Aangezien de voorafgaande verschijning tot rninnelijke schilling een noodzakelijke voorwaarde uitmaakt voor
de uitwinning, mag de hypothecaire schuldeiser de vervulling van deze
voorwaarde niet zelf onmogelijk maken door niet te verschijnen. Kan van
de schuldeiser ook worden gevergd dat hij verschijnt op een latere terechtzitting waarop de zaak door beslagrechter werd verdaagd? Soms werd in
dergelijke gevallen beslist dat zo'n uitstel betekent dat naar het oordeel van
de rechter, de rninnelijke schillingspoging nog niet naar behoren was
afgerond. Door dan verstek te laten, maakt de schuldeiser de naleving van
art. 59 W.H.K. onmogelijk (Beslagr. Veurne, 19 april 1995, Act. dr., 1996,
378: er is geen wettelijke grondslag voor de beperking tot een zitting. Zie
ook: Beslagr. Veurne, 28 juni 1995, Act. dr., 1996, 398). Deze beoordeling
hangt af van de opvatting over de taak van de beslagrechter. Men moet
aannemen dat de wetgever in art. 59 W.H.K. niet heeft willen afwijken van
de klassieke ,minnelijke schikking". Hieruit volgt dat wanneer een der
partijen weigert om verder te verschijnen, de beslagrechter enkel kan afleiden dat geen minnelijke schilling kon worden bereikt (Gent, 20 juli 1995,
Act. dr., 1996, 345).
Wanneer tussen de partijen een akkoord tot stand komt, dan worden de
bewoordingen hiervan opgetekend in het proces-verbaal, waarvan de uitgifte
wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging. Het is ook van
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belang te vermelden dat bij niet stipte nak:oming van de termen van de
minnelijke schikking de schuldeiser onverkort de uitwinning zal kunnen
vervolgen.
De rechter kan geen regeling opleggen; hij kan enkel bemiddelen en ak:teren.
Verder reikt zijn taak niet. Wanneer hij wordt geconfronteerd met het gebrek
aan medewerking van de partijen, dan kan hij enkel maar vaststellen dat er
geenminnelijkeregelingmogelijkis (Gent, 20juli 1995,Act. dr., 1996, 345).
Volgens de beslagrechter te Luik pleegt de schuldeiser obstructie wanneer hij
niet wenst in te gaan op de (redelijke) voorstellen van de debiteur (Beslagr.
Luik, 15 juni 1994, J.L.M.B., 1996, 1258: er anders over oordelen zou aan de
poging tot minnelijke schikking iedere betekenis ontnemen en reduceren tot
een louter formele aangelegenheid). Met deze zienswijze kan niet worden
ingestemd. De beslagrechter mag niet in de plaats treden van de partijen en
mag geen gevolgen verbinden aan de weigering van de schuldeiser om in te
gaan op de voorstellen van de debiteur. Evenmin mag hij zijn pogingen tot
minnelijke schikking steeds maar verderzetten. Zijn beperkte bevoegdheid
hoeft er geenszins toe te leiden dat de poging tot minnelijke schikking herleid
wordt tot een nutteloos ritueel. Voor het overige mag niet uit het oog worden
verloren dat de beslagrechter de mogelijkheid behoudt om in het raam van
art. 1334 B.W. en onder de voorwaarden van art. 1244 B.W., een betalingsuitstel op te leggen.
Het tot stand gekomen akkoord is geen dading, maar een executieafspraak
(supra nr. 8). De advocaat behoeft derhalve terzak:e niet over een bijzondere
volmacht te beschikken. Verder is de beslagrechter bevoegd om te oordelen
over de strekking en de interpretatie van dergelijke afspraken.
Deze executieafspraak: laat de onderliggende rechtsverhouding ongemoeid.
De belofte van de debiteur om zich aan een overeengekomen afbetalingsschema te houden, heeft niet tot gevolg dat hij het recht zou verbeuren om
later te twisten over de schuld of de uitvoerbaarheid van de titel.

220. Betwisting bestaat over de vraag of dit verzoek moet gebeuren voor het
beslag of reeds voor het bevel. De laatste opvatting verdient de voorkeur. De
poging tot minnelijke schikking moet derhalve gevraagd worden voor ieder
bevel dat betekend wordt na 1 januari 1993 (Luik, 6 mei 1993, J.L.M.B.,
1993, 1203 met noot De Leval, P & B, 1993, 131; Gent, 9 maart 1993, R. W,
1992-93, 1349, T. Not., 1993, 398; Beslagr. Nijvel, 8 december 1993,
J.L.M.B., 1994, 699 met noot De Leval. Anders: Rb. Brugge, 28 januari
1993, T. Not., 1993, 164 met noot Engels, T.G.R., 1993/1, 23).
221. Een bron van discussie is ook het toepassingsgebied van de wet. Is
art. 59 W.H.K. uitsluitend van toepassing bij beslag op het gehypothekeerde
goed of betreft het iedere tenuitvoerlegging? Volgens een eerste opvatting
ziet art. 59 W.H.K. uitsluitend op de uitwinning van het gehypothekeerde
goed. Een mime interpretatie is echter goed verdedigbaar. De wet van
25 augustus 1992 strekt er immers toe een globaal evenwicht tot stand te
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brengen in de contractuele verhouding tussen kredietgever en debiteur. Het is
dan ook redelijk te veronderstellen dat de wetgever alle executierechten van
de kredietgever aan art. 59 W.H.K. heeft willen verbinden. Deze bepaling is
dus aan de orde ook bij een beslag op een ander omoerend goed of op
roerende goederen (voor een ruime interpretatie: Beslagr. Luik, 6 maart
1995, Act. dr., 1996, 370). Dit is ook het geval bij loonoverdracht die immers
eveneens als een vorm van uitwinning moet worden beschouwd. De bevoegde rechter is telkens onverminderd de beslagrechter van de plaats waar
het gehypothekeerde goed gelegen is.
222. Wat is de draagwijdte van de nietigheidssanctie die art. 59 W.H.K.
oplegt? Het gaat om een relatieve nietigheid in de zin van art. 861 Ger.W.
Wanneer art. 59 W.H.K. niet werd nageleefd, dan kan de procedure in
beginsel geen voortgang vinden. Op de beslagrechter rust echter niet de
verplichting om dit verzuim ambtshalve op te werpen, nu deze bepaling niet
de openbare orde raakt (Engels, Chr., noot onder Beslagr. Brugge, 28 januari
1993, T. Not., 1993, 164. Anders: Gent, 1 juni 1993, R.W., 1993-94, 654,
T. Not. 1994, 430; Luik, 15 december 1994, Act. dr., 1996, 340; Veurne,
16 november 1993, Proces & Bewijs, 1994, 47, onder verwijzing naar de
ruime controlebevoegdheid van de rechter in het belang van een niet aanwezige partij; Beslagr. Veurne, 19 april1995, Act. dr., 1996, 378). Het komt
aan de rechter toe om na te gaan of het vastgestelde verzuim de schuldenaar
nadeel heeft opgeleverd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de
schuldeiser niet bij machte is aan te tonen enig voorstel te hebben geformuleerd tot regeling (Luik, 15 december 1994, Act. dr., 1996, 340; Beslagr.
Veurne, 28 juni 1995, Act. dr., 1996, 398: de belangenschade wordt niet
vermoed, maar moet in concreto worden beoordeeld). Werpt de beslagene de
nietigheid op, dan kan onder omstandigheden toepassing gemaakt worden
van het nieuwe art. 867 Ger.W. Wanneer de kredietgever kan aantonen dat
reeds voorheen ernstige pogingen werden ondernomen om tot een afbetalingsregeling te komen, dan mag de rechter hieruit besluiten dat het normdoe! werd gerealiseerd (De Corte, R., ,Wanbetaling bij hypothecair krediet",
T.G.R., 1993/1, (2), 7. Zie ook; Beslagr. Luik, 6 maart 1995, Act. dr., 1996,
370: geen belangenschade door het toekennen van betalingsfaciliteiten). Het
normdoel werd ook gerealiseerd wanneer de poging tot minnelijke schikking
plaatsvond nadat het beslag reeds werd overgeschreven (Beslagr. Luik,
31 augustus 1993, J.L.M.B., 1993, 1205 met goedkeurende noot De Leval).
Ook kan de beslagrechter maatregelen treffen om de omegelmatigheid te
herstellen, bijvoorbeeld door de procedure op te schorten totdat het bewijs is
geleverd van het falen van de poging tot minnelijke schikking (Beslagr.
Veurne, 16 november 1993, P & B, 1994,47 met noot). Verder dient gelet te
worden op de vervaltermijnen uit art. 1622 Ger.W. voor het imoepen van de
nietigheid. Tenslotte zal de betekening van de beschikking tot aanstelling
van een notaris de termijn van art. 1034 Ger.W. doen lopen, waarna geen
betwisting meer mogelijk is.
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223. Artikel 59, § 1, tweede lid W.H.K. bepaalt dat elke aanvraag tot het
verkrijgen van betalingsfaciliteiten door de kredietnemer of de borg moet
gericht worden aan de beslagrechter. Ook de draagwijdte van deze bepaling
is het voorwerp van controverse. Gaat het hier al dan niet om een nieuwe
autonome rechterlijke bevoegdheid tot het verlenen van respijt? Overwegend
wordt aangenomen dat art. 1244 B.W. van toepassing blijft: de debiteur moet
ongelukkig en te goeder trouw zijn en mag zich niet bevinden in een van de
gevallen omschreven in art. 1337 Ger.W. Aangezien deze bepaling niet
uitdrukkelijk derogeert aan de artikelen 1333 e.v. Ger.W. moet worden
aangenomen dat ook deze artikelen onverkort van toepassing blijven. Dit
betekent concreet dat iedere aanvraag tot het verkrijgen van betalingsuitstel
moet gebeuren binnen 15 dagen na de betekening van het bevel. Dit verzoek
dient te gebeuren bij dagvaarding. Art. 59 W.H.K. mag niet zo gelezen
worden dat ook op grond van art. 732 Ger.W. een alternatieve rechtsingang
mogelijk is of dat naar aanleiding van de poging tot minnelijke schikking
uitstel van betaling kan worden verkregen (Antwerpen, 8 januari 1996, R. W.,
1995-96, 1216 met noot Delesie; Beslagr. Brugge, 20 april 1993, T. V.B.R.,
1993, 178; Beslagr. Brugge, 28 januari 1993, T. Not., 1993, 164; Beslagr.
Luik, 15 juni 1994, J.L.M.B., 1996, 1258: impliciet. Anders: Beslagr. Veurne, 28 juni 1995, Act. dr., 1996, 398).
224. BEVEL EN BESLAG. - Het bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag
moet beschouwd worden als de eerste daad van tenuitvoerlegging. Hetbevel,
noch het beslag, verlenen enige preferentie (Cass. fr., 26 mei 1992, D., 1993,
somm. 280).
Het bevel moet worden betekend aan de debiteur wiens goederen zullen
worden uitgewonnen. Zijn bijvoorbeeld meerdere personen solidair gehouden tot dezelfde schuld, maar treft het beslag een goed waarvan slechts een
van hen eigenaar is, dan moet het bevel tot betalen enkel worden betekend
aan die debiteur. Zijn de schuldenaars echter gezamenlijk eigenaar van het
onroerend goed, dan moet het bevel aan allen worden betekend (zie voor de
diverse hypothesen: Beman, R., ,Het bevel tot betalen voorafgaand aan
uitvoerend beslag op onroerend goed", T. Not., 1996, 265-268).
Het bevel dient het afschrift van de titel te bevatten. Werd de titel reeds
betekend, dan volstaat de vermelding ervan. W ordt in het bevel melding
gemaakt van een onregelmatige titel, dan is het daaropvolgend beslag nietig,
ook al vermeldt het beslagexploot ditmaal een regelmatige uitvoerbare titel
op grond waarvan de uitvoering wordt vervolgd (Brussel, 28 februari 1994,
Rev. Not. B., 1994, 509, met noot Renard-Declairfayt).
De overschrijving van het bevelleidt tot de beschikkingsonbevoegdheid van
de beslagene (cfr. art. 1577 Ger.W.). De overschrijving geldt voor een
termijn van 6 maand. Deze termijn is vatbaar voor hernieuwing. Volgens
het hof te Bergen kan dezelfde continui"teit van onbeschikbaarheid worden
gerealiseerd wanneer voor het verstrijken van de eerste termijn, opnieuw een
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bevel wordt betekend (Bergen, 7 september 1992, J.L.M.B., 1993,264 en de
kritiek hierop in Rep. Not., La saisie immobiliere, nr. 270).
225. VERZOEKSCHRIFf.- Uiteindelijk wordt bij verzoekschrift aan de beslagrechter de aanstelling gevraagd van een notaris die belast wordt met de
verkoop van de in beslag genomen goederen en met de verrichtingen van
rangregeling. De beslagrechter dient nate gaan of de schuldeiser beschikt over
een uitvoerbare titel voor een vaststaande en zekere schuld en of de opgelegde
beslagvormen werden nageleefd. De beslagrechter onderzoekt de vordering
(art. 1028 Ger.W.) d.w.z.: hij onderzoekt de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de procedure aan de hand van de exploten van bevel en beslag, van de
uitvoerbare titel en van de eigendomstitels i.v.m. de inbeslaggenomen goederen. Dit verzoekschrift moet beantwoorden aan het bepaalde in art. 1026
Ger.W. Het niet vermelden van het beroep van de verzoekende partij, blijft
echter zonder gevolg indien geen belangenschade wordt aangetoond (Brussel,
11 mei 1994, Res Jur. Imm., 1995, 107, Act. dr., 1996, 325).

De aanstelling van de notaris is ook mogelijk bij tegeneis in een geding dat
tussen beslagene en beslaglegger gerezen is (bijvoorbeeld het verzet tegen
het beslag). Tegen deze wijze van rechtsingang bestaan geen bezwaren nu
door het tegensprekelijk karakter de belangen van de beslagene rechtstreeks
worden beschermd (Beslagr. Hasselt, 28 november 1995, T. Not., 1996,252.
Zie ook: Rep. Not., La saisie immobiliere, nr. 331; R.P.D.B., tw. ,Saisie
immobiliere", nr. 196). Tegen deze beschikking is dan geen derdenverzet
mogelijk, maar enkel hoger beroep.
226. Art. 1580 Ger.W. bepaalt dat dit verzoekschrift moet worden ingediend
binnen een maand na de overschrijving van het beslag. Een arrest van het Hof
van Beroep te Bergen herinnert eraan dat de naleving van deze termijn niet
op straffe van nietigheid is voorgeschreven (Bergen, 7 november 1991, J.T.,
1992, 268. Voorheen reeds: Gent, 30 juni 1983, T. Not., 1983, 270 met noot
De Vroe; Beslagr. Brussel, 12 november 1987, Rev. Not. B., 1988, 305).
Wanneer de beslaglegger talmt, dan kunnen andere schuldeisers de indeplaatsstelling vorderen.
227. KEUZENOTARIS.- De keuze van de notaris wordt uitsluitend bepaald door
de beslagrechter (Beslagr. Charleroi, 12 maart 1996, J.L.M.B., 1996, 1262).

Kan de notaris om welke reden ook zijn ambt niet verlenen (bijvoorbeeld:
wegens ziekte, schorsing), dan kan aan de beslagrechter bij verzoekschrift
worden gevraagd dat in zijn vervanging zou worden voorzien (art. 1581,
tweede lid Ger.W.). De termijn van 6 maanden van art. 1587 begint dan
opnieuw te lopen vanaf de datum van de beschikking. Een dergelijk verzoekschrift tot vervanging kan door de notaris zelf worden ingediend (Beslagr.
Namen, 14 oktober 1992, Rev. Not. B., 1993, 308).
Over de grieven van de beslagene tegen de keuze van notaris: infra nr. 229.
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228. BEVOEGDERECHTER.- Gelet op de regel uit art. 634 Ger.W. kan bij een
uitvoerend beslag op onroerende goederen in onderscheiden arrondissementen de schuldeiser kiezen tussen een der territoriaal bevoegde beslagrechters
en deze keuze ook vermelden in het beslagexploot (cfr. art. 1568, 3° Ger.W.).
De keuze van de beslagrechter dient dus vermeld te worden in het beslagexploot (Arrondrb. Charleroi, 19 maart 1991, J.L.M.B., 1991, 993). Deze keuze
kan reeds geformuleerd worden tijdens de voorafgaande procedure tot
minnelijke schikking bedoeld in art. 59 W.H.K. (Arrondrb. Luik, 23 mei
1996, J.L.M.B., 1996, 1239).

De vermelding in het beslagexploot van een niet bevoegde rechter (art. 1568,
3° Ger.W.) heeft de nietigheid van het beslag tot gevolg (art. 862, § 1, 4°
Ger.W.), ook al werd het verzoekschrift tot aanstelling van de notaris
ingeleid voor een territoriaal bevoegde rechter (vgl. Arrondr. Verviers,
23 juni 1995, Act. dr., 1996, 392). Door deze verkeerde vermelding worden
de belangen van de debiteur geschaad omdat hij door de beslaglegger op het
verkeerde been wordt gezet (Beslagr. Bergen, 30 november 1994, Act. dr.,
1996, 350).
Betreft het beslag aldus goederen in verscheidene arrondissementen dan kan
het verzoekschrift enkel worden ingediend bij een der territoriaal bevoegde
beslagrechters naar keuze van de beslaglegger, voorzover deze keuze ook
beantwoordt aan hetgeen in het beslagexploot werd vermeld (Arrondrb.
Veryiers,23 juni199_5, jlct. d_r., 19_2(),_3~2)._J:)~rechtspra£tk n~lllt<ta11dat
hieraan is voldaan wanneer in het beslagexploot wordt aangegeven dat het
verzoekschrift zal worden aangeboden aan de beslagrechter van ieder betrokken arrondissement (Arrondrb. Charleroi, 19 maart 1991, J.L.M.B.,
1991, 993). Nog met betrekking tot beslagen in verschillende arrondissementen, werd beslist dat wanneer het beslag in het ressort van de in het
exploot aangewezen beslagrechter werd opgeheven, de beslagrechter van het
arrondissement waar het andere beslag werd gelegd, bevoegd is om kennis te
nemen van het verzoekschrift (Arrondrb. Verviers, 23 juni 1995, gecit.. Zie
ook: Arrondrb. Brussel, 3 april1995, J.T., 1995, 590: er is geen samenhang
meer wanneer de goederen in het ressort van de geadieerde beslagrechter
inmiddels reeds werden verkocht).
Een bijzondere regel wordt echter gegeven voor de betwisting bedoeld in
art. 1565, tweede lid Ger.W., nl. de eis tot beperking van de gevolgen van de
overschrijving van het bevel wanneer de aangewezen goederen het bedrag
van de schuld zouden overtreffen. Deze vordering moet worden gebracht
voor de rechter in wiens rechtsgebied de onroerende goederen met het
hoogste kadastraal inkomen gelegen zijn. Indien de beslagene echter in
verzet komt tegen de uitwinning voor de door de schuldeiser aangewezen
beslagrechter en eerst tijdens de verzetsprocedure grieven doet gelden in
verband met de toepassing van art. 1565, tweede lid Ger.W. dan kan zulks
geen afbreuk meer doen aan de bevoegdheid van de geadieerde rechter
(Arrond. Rb. Luik, 23 mei 1996, gecit.).
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229. BESCHIKKING. -De wet legt niet de verplichting op de beschikking ter
kennis te brengen aan de beslagene. De betekening van de beschikking is
echter aangewezen teneinde de terrnijn te doen ingaan voor het derdenverzet,
nl. een maand na de kennisgeving (art. 1034 Ger.W.). Terecht werd beslist
dat de notaris bevoegd is om tot de betekening van de beschikking over te
gaan (Brussel, 6 juni 1996, J.T., 1996, 599). Door de betekening van de
beschikking wordt de beslagene na het verstrijken van de terrnijn voor
derdenverzet eveneens de mogelijkheid ontnomen om nog grieven te doen
gelden nopens de voorafgaande procedure (Beslagr. Brussel, 29 januari
1996, T. Not., 1996, 537).
De rechten van de beslagene worden gewaarborgd door de mogelijkheid van
derdenverzet tegen de beschikking van de beslagrechter. Dit wordt gedaan
bij dagvaarding van aile partijen voor de beslagrechter en zulks binnen een
maand na de betekening van de beschikking. W ordt het derdenverzet gedaan
na de kantmelding bedoeld in art. 1584, dan dienen al de schuldeisers aan wie
het beslag gemeen is geworden, in het geding te worden betrokken.
De aangestelde notaris, evenrnin als de gerechtsdeurwaarder, kunnen echter
worden aangemerkt als ,partij" (Voorz. Rb. Namen, 13 december 1994,Act.
dr., 1996, 353)
De beslagene kan grieven doen gelden die zowel de regelmatigheid van de
procedure betreffen, als de titel zelf. Aldus kan betwisting rijzen over de
uitvoerbaarheid van de titel van de schuldeiser, over het ,zekere" en ,vaststaande" karakter van de schuldvordering of over de ,actualiteit" van de
titel. De beslagrechter kan enkel nagaan of de schuldeiser over een titel
beschikt voor een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering en/of de
procedurevoorschriften werden nageleefd.
In de regel kan de debiteur geen bezwaren doen gelden m.b.t. de keuze van
de notaris. Een verzet dat uitsluitend hierop betrekking zou hebben, zal
veelal tergend en roekeloos zijn (Engels, Chr., Het uitvoerend beslag op
onroerend goed, Antwerpen, 1981, 207, nr. 283). Een vervanging kan zich
opdringen wanneer zijn onpartijdigheid in vraag wordt gesteld: Beslagr.
Namen, 6 november 1992, Rev. Not. B., 1994, 250 met noot D. Sterckx:
een schijn van partijdigheid volstaat; Beslagr. Brussel, 22 april 1996, Rev.
Not. B., 1996, 284 met noot D.S., J.T., 1996, 585). Dit mag echter niet
lichtvaardig worden aangenomen. De notaris moet immers geacht worden op
te treden als een neutraal bewindvoerder (Brussel, 11 mei 1984, Res. Jura
Imm., 1995, 107, Act. dr., 1996, 325: toekenning van schadevergoeding aan
de notaris).
§ 3. Gevolgen

230. POSITIE VAN DE BESLAGENE. - Is het goed niet verhuurd, dan blijft de
beslagene tot bij de verkoop in het bezit als gerechtelijk sekwester (art. 1572
Ger.W.). Hij moet voor het goed zorgen als een zorgvuldig huisvader (cfr.
art. 1962 B.W.). Hij mag geen beschadigingen aanrichten, op straffe van
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schadevergoeding (art. 1574 Ger.W.). Indien hij aan die verplichting tekort
schiet of wanneer hij op enige andere wijze obstructie voert (b.v. door te
weigeren om de bezichtiging toe te staan), dan kunnen de schuldeisers de
beslagene dagvaarden voor de beslagrechter met het oog op het nemen van
passende maatregelen. Ook de notaris kan hiertoe het initiatief nemen.
Over de wijze van rechtingang bestaat onzekerheid. Geredelijk mag men
aannemen dat de vordering moet worden ingeleid overeenkomstig art. 1395
Ger.W. (supra nr. 15. b.v. Beslagr. Antwerpen, 26 november 1992, A.R.
29.272, onuitgeg.). Onder omstandigheden is een verzoek tot verkorting van
de dagvaardingstermijn geboden (Beslagr. Brugge, 12 mei 1992, T. Not.,
1992, 542). Is het goed verhuurd en betreffen de gevraagde maatregelen ook
de huurder, dan zal deze eveneens moeten worden gedagvaard. Volgens een
andere strekking kan de notaris echter de bijkomende maatregelen vragen op
verzoekschrift en zonder tegensprekelijk debat (X noot onder Beslagr.
Brussel, 27 oktober 1994, Act. dr., 1996, 410). Dit kan enkel aanvaard
worden in geval van hoogdringendheid (b.v. Voorz. Rb. Marche-en-Famenne, 1 juni 1995, Act. dr., 1996, 389).
Tegen de beschikking van de beslagrechter staat geen rechtsmiddel open
(art. 1572, derde lid Ger.W.). De kosten van dergelijke procedures en van de
maatregelen moeten beschouwd worden als kosten van vervolging, als bedoeld in art. 1597 Ger.W. die bij voorrang uit de prijs van de verkoop zullen
worden betaald. Bij dezelfde beschikking kan de beslagrechter ook de
verlenging toestaan van de termijn. van art. J587 Ger.W .. waarbinnen de
toewijzing moet plaatsvinden.
De maatregelen kunnen betrekking hebben op de bepaling van de modaliteiten van de bezichtiging, de afgifte van sleutels, de verandering van sloten,
het verkrijgen van de machtiging om met de hulp van een slotenmaker het
goed te betreden, een beroep te doen op de openbare macht, het verbod op te
leggen aan de beslagene of de bewoners aanwezig te zijn op de tijdstippen
voor de bezichtiging, de notaris te machtigen om i.g.v. beschadigingen, het
pand in een behoorlijke staat te doen stellen met het oog op de verkoop, enz.
(b.v.: Beslagr. Luik, 4 november 1994, Act. dr., 1996, 414: beroep op een
slotenmaker en op de openbare macht; Beslagr. Nijvel, 17 januari 1994, Act.
dr., 1996, 412; Voorz. Rb. Marche-en-Famenne, 1 juni 1995, Act. dr., 1996,
389, publicatie op kosten van de huurder in kranten en tijdschriften ter
rechtzetting van door hem verspreide valse informatie). Gebeurlijk kan aan
de opgelegde verplichtingen een dwangsom worden verbonden (Voor.Rb.
Marche-en-Famenne, 1 juni 1995, gecit.). Uiteindelijk kan tot de uitdrijving
van de beslagene worden overgegaan (zie b.v.: Beslagr. Brugge, 12 mei
1992, T. Not., 1992, 542) en tot de aanstelling van een sekwester. De derde
die aldus als sekwester wordt aangesteld, kan aanspraak maken op een
vergoeding (cfr. art. 1962, derde lid, B.W.).
Volgens een gedeelte van de rechtspraak verleent de beschikking tot zijn
aanstelling aan de notaris rechtens de bevoegdheid om al deze maatregelen
op eigen gezag te treffen (Beslagr. Brussel, 27 oktober 1994, Act. dr., 1996,
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410). Met deze opvatting kan niet worden ingestemd. AI deze maatregelen,
die ingrijpen in het eigendomsrecht van de beslagene, kunnen slechts worden
getroffen nadat er problemen zijn gerezen en dus niet louter preventief. In
geen geval kan de notaris daartoe op eigen gezag overgaan. Aangezien de
beslagene in beginsel eigenaar blijft van het onroerend goed, dient de
beslagrechter de beperkingen van het eigendomsrecht met omzichtigheid
te beoordelen (Voor een recent toepassingsgeval: Beslagr. Veurne, 21 oktober 1992, Proces & Bewijs, 1993, 192).
Een voorafgaande rechterlijke machtiging is daarentegen niet vereist wanneer het gaat om het treffen van maatregelen die niet tot resultaat hebben dat
wordt ingegrepen in de rechtssfeer van de beslagene (b.v. Beslagr. Oudenaarde, 11 augustus 1994, T. Not., 1995, 93 met noot Rens: het geven van een
informatieopdracht aan de politie in verband met het mogelijk bestaan van
een verpachting van het goed).
231. BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID.- Vanaf de overschrijving van het beslag (of van het bevel) mag de beslagene niet meer over het onroerend goed
beschikken: hij mag het niet meer vervreemden of hypothekeren. Dergelijke
handelingen zijn althans van dat ogenblik af niet meer tegenwerpelijk aan de
beslaglegger. Als een niet tegenwerpelijke overdracht in de zin van art. 1577
Ger.W. moet ook worden beschouwd: de toebedeling van een goed uit de
gemeenschap aan een der echtgenoten in het raam van een wijziging van het
huwelijksgoederenstelsel: Antwerpen, 21 oktober 1996, 13e kamer, onuitgeg. in verband met art. 1444 Ger.W.).
232. HUUROVEREENKOMSTEN.- Door de overschrijving van het beslag (e.g.
bevel) verliest de beslagene zoals gezegd de bevoegdheid om over de
goederen nog vrij te beschikken. Het toestaan van zakelijke rechten en
zakelijke zekerheidsrechten is van dan af niet meer tegenwerpelijk. De wet
breidt die niet-tegenwerpelijkheid uit tot een bepaalde soort van persoonlijke
rechten, nl. het verlenen van huurrechten.
De niet-tegenwerpelijkheid van huurovereenkomsten tot stand gekomen na
de overschrijving van het beslag (e.g. bevel) wordt geregeld in art. 1575
Ger.W. Deze bepaling komt hierop neer dat huurovereenkomsten die geen
vaste dagtekening hebben op het ogenblik waarop het beslag (e.g. het bevel)
wordt overgeschreven, niet-tegenwerpelijk zijn. Aldus is de handelshuurovereenkomst die geen vaste dagtekening heeft van voor de overschrijving
van het beslagexploot (e.g. bevel) niet tegenwerpelijk aan de beslaglegger en
de ingeschreven schuldeisers (Beslagr. Marche-en-Famenne, 18 april 1995,
Act. dr., 1996, 373) en kan de huurder worden uitgezet zonder dat de
voorschriften uit art. 12 Handelshuurwet dienen nageleefd te worden (Kh.
Antwerpen, 11 mei 1989, R.W, 1990-91, 547; Vred. Antwerpen, 30 mei
1989, R. W., 1989-90, 443 met afkeurende noot Pauwels; Vred. Oostende,
6 december 1991, T. V.B.R., 1996, 45).
De positie van de huurder van het onroerend goed dat tot voornaamste
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gezinswoning dient, werd door de wet van 20 februari 1991 versterkt.
Luidens art. 9 W oninghuurwet dient de koper de huurovereenkomst die geen
vaste dagtekening heeft, in acht te nemen indien de huurder het goed sinds
ten minste zes maanden betrekt. V oor een gedeelte van de rechtsleer kunnen
de huurovereenkomsten die geen vaste dagtekening hebben voor de overschrijving van het bevel of het beslag, voortaan niet meer worden ingeroepen
tegen de koper (Michiels, D., ,De huurovereenkomst bij vervreemding van
het verhuurde goed", R. W., 1991-92, (657), 663, nr. 19; Rens, J.-L., ,De
huurovereenkomsten betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder",
T. Not., 1991, (243), 268-269; Champion, B. en Michielsen, A., ,De toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen inzake hoofdverblijfplaats van de
huurder en de notariele praktijk", Notarius, 1991, (110), 121). Aangezien de
wetgever niet uitdrukkelijk derogeert aan art. 1575 Ger.W. is er geen wettelijke grondslag om aan deze bepaling afbreuk te doen.
V olgens een andere strekking moet gelet op de ratio legis de voorrang
worden gegeven aan artikel 9 W oninghuurwet. De huurder die gedurende
ten minste zes maanden het goed betrekt, mag noch door een verkoop, noch
door een beslag worden verontrust (Van Wijck-Alexandre, M. ,Cession et
sous-location, transmission du bien laue", in Baux a layer, 1991, 141-142;
Cambier, B. en Ledoux, J.-L., ,Saisie immobiliere et opposabilite des baux",
Rev. Not. B., 1992, 572. In die zin: Beslagr. Luik, 15 mei 1992, J.L.M.B.,
1992, 1181; Vred. Borgerhout, 24 mei 1994, P & B, 1994, 144). Over de
concrete toepassing van deze interpretatie bestaat echter betwisting. Op welk
tijdstip dient men zich te plaatsen om de terrnijn van zes maanden te
berekenen? Veelal wordt verdedigd dat aan de voorwaarde van art. 9 is
voldaan, wanneer de huurder op het ogenblik van de verkoop (d.i. de
definitieve toewijzing) gedurende meer dan zes maanden het goed betrekt
(Cambier, B. en Ledoux, J.-L., o.c., Rev. Not. B., 1992, 574). Uiteraard blijft
de eis gesteld dat de overeenkomst werd gesloten voor de overschrijving van
het beslag (of het bevel) (Beslagr. Luik, 15 mei 1992, gecit.).
Art. 1575 Ger.W. is een bepaling van dwingend recht. Volgens het Hof van
Cassatie betekent dit dat hieraan niet op voorhand afstand kan worden
gedaan, maar dat een afstand wel mogelijk is na de verkoop (Cass., 16 november 1990,Arr. Cass., 1990-91,321, Pas., 1991, I, 292,Act. dr., 1991,202
met noot Moreau-Margreve, R. W., 1990-91, 1090, J.T., 1991, 1575). Dit
althans wanneer het om een afstand door de koper gaat. Een uitdrukkelijke of
stilzwijgende erkenning van de huurovereenkomst door de koper is dus
mogelijk. Ook zijn gevallen van rechtsverwerking denkbaar, bijvoorbeeld
indien de koper de betaling van de huurgelden verder zonder enig voorbehoud heeft ontvangen. Hierdoor heeft hij het recht ,verwerkt" om zich op de
niet-tegenwerpelijkheid van huurovereenkomst te beroepen, aangezien zulks
onverzoenbaar is met de voorheen aangenomen houding (Kh. Antwerpen,
11 mei 1989, R.W., 1990-91, 547 waartegen het cassatieberoep werd verworpen door Cass., 16 november 1990, gecit.).
Kan een huurovereenkomst tach tegenwerpelijk worden gemaakt doordat de
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erkenning ervan door de notaris wordt opgenomen in de verkoopsvoorwaarden? Het lijdt geen twijfel dat in dat geval de koper gehouden is de huurovereenkomst te eerbiedigen ook_al heeft de overeenkomst geen vaste dagtekening (anders: Vred. Oostende, 6 december 1991, T. V.B.R., 1996, 45). De
schuldeisers kunnen echter met succes tegenspraak voeren met betrekking
tot de opname van een dergelijk beding. Gebeurde dit niet, dan leggen
verkoopsvoorwaarden onherroepelijk het juridisch kader vast waarbinnen
de verkoop tot stand komen zal.
233. ANTERIEURE CESSIE VAN HUURGELDEN. - Vanaf het tijdstip van het
beslag kan de beslagene de vordering voor toekomstige huurtermijnen niet
meer overdragen aan een derde. Deze schuldvorderingen kunnen overigens
ook niet meer door andere schuldeisers in beslag worden genomen. Een
dergelijke cessie is derhalve niet tegenwerpelijk. De huur- en pachtgelden
worden als onroerend beschouwd om samen met de opbrengst van het goed
te worden verdeeld. Het gaat om de huurgelden verschuldigd vanaf het
tijdstip van de betekening van het beslagexploot tot aan de definitieve
toewijzing. Het is echter mogelijk dat deze huurvordering voor het beslag
reeds was overgedragen aan een derde of dat de verhuurder aan zijn huurder
een anticipatieve kwijting heeft verleend. In navolging van de heersende
opvatting beslist het Hof van Beroep te Gent dat zo' n cessie van toekomstige
huurterrnijnen slechts uitwerking krijgt tot aan het tijdstip van het beslag.
Vanaf dat ogehblik worden de huurgelden immers als onroerend beschouwd
en verliest de eigenaar de bevoegdheid om er nog over te beschikken. De
beslagleggende schuldeiser kan op grond van art. 1576 Ger.W. aanspraak
maken op de terugbetaling door de overnemer van de huurvordering van alle
door deze sinds het beslag ge'inde huurgelden (Gent, 5 november 1993, R. W.,
1993-94, 1029 met noot Dirix).
Hetzelfde geldt bij een beslag op de huurvordering. Aangezien de huurgelden vanaf het ogenblik van het beslag als onroerend worden beschouwd,
is een derdenbeslag onder de huurder door een andere schuldeiser evenrnin
nog mogelijk. Was op de huurgelden reeds voordien derdenbeslag gelegd,
dan houdt dit beslag op uitwerking te hebben voor de na het onroerend beslag
vervallen huurgelden (A.P.R., tw. Beslag, 335, nr. 653).
§ 4. Verkoopsvoorwaarden

234. ALGEMEEN. -De verkoopsvoorwaarden leggen het juridisch kader vast
van deze verkoop. Bij afwezigheid van tegenspraak binden de verkoopsvoorwaarden de beslaglegger, de beslagene en de schuldeisers (Luik, 14 november 1995, J.L.M.B., 1996, 487; Beslagr. Luik, 8 maart 1993, J.L.M.B.,
1993, 1473: ook de huurder die terzelfdertijd een ingeschreven schuldeiser
is). Zij binden eveneens derden aan wie de verkoopsvoorwaarden niet ter
kennis dienden gebracht te worden, zoals bijvoorbeeld de bewoner van het
goed (Beslagr. Marche, 18 april 1995, Act. dr., 1996, 373 met noot De
Leval).
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Zij bepalen de rechtsverhouding zoals die zal totstandkomen tussen de
beslagene en diens schuldeisers en de uiteindelijke koper.
235. HUUROVEREENKOMSTEN. - De verkoopsvoorwaarden vermelden soms
dat de koper de bestaande huurovereenkomsten moet overnemen. De tegenwerpelijkheid van huurovereenkomsten gesloten voor en na het beslag (of
bevel) is hiervoor onderzocht (supra nr. 232). Kunnen de verkoopsvoorwaarden aan deze regels derogeren (b.v. huurovereenkomsten zonder vaste dagtekening, voor langer dan 9 jaar, enz.)? In de rechtsleer wordt deze vraag
overwegend bevestigend beantwoord. Een dergelijk beding maakt in feite
deel uit van het aanbod dat door de koper wordt aanvaard. Deze zienswijze
kan worden goedgekeurd op voorwaarde dat de huurovereenkomst precies
wordt omschreven. De schuldeisers kunnen echter tegen zo'n beding met
succes tegenspraak voeren.
236. VOORKEURRECHT. - Op dezelfde wijze moet worden geoordeeld over
een recht van voorkoop. Een beding in de verkoopsvoorwaarden luidens
hetwelk de toewijzing gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de
niet-uitoefening van een recht van voorkoop, bindt de koper. Maar ook hier
kunnen de schuldeisers in verzet komen. Een voorkeurrecht is immers een
persoonlijk recht zonder zakelijke werking (Antwerpen, 9 mei 1994 en
Beslagr. Turnhout, 25 februari 1994, T. Not., 1994, 410 met noot Van den
Bossche; Beslagr. Marche, 18 april 1995, Act. dr., 1996, 373; Rb. Bergen,
11 septemberi992;Rev. Rig~ i5Y.~ 199::C41T - --- --237. SOLIDARITEITSBEDING.- De schuldeisers kunnen eveneens met succes
in verzet komen tegen de opname in de verkoopsvoorwaarden van een
solidariteitsbeding luidens welk de koper hoofdelijk gehouden is tot de
bijdrage van de vorige eigenaar in de gemeenschappelijke lasten. Er anders
over oordelen zou aan een louter persoonlijke verbintenis een zakelijke
werking toekennen (Antwerpen, 13 maart 1996, R. W., 1996-97, 131 met
noot Delesie; Beslagr. Antwerpen, 5 december 1989, R. W., 1989-90, 1230,
R.G.E.N., 1990, nr. 23870. Zie hierover ook Casman, H., ,Actue1e en
toekomstige problemen in het appartementsrecht", in Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, 1992, (65), 88 e.v.). Indien echter het solidariteitsbeding wordt opgenomen in de verkoopsvoorwaarden en hiertegen geen
tegenspraak wordt geformuleerd, dan moeten de koper en de schuldeisers
de werking ervan ondergaan.
238. UITZETTINGSBEDING. - Wanneer het goed door de bes1agene wordt
bewoond, wordt in de verkoopsvoorwaarden in de regel een uitzettingsbeding opgenomen (zie hierover: Michiels, D., o.c., T. Not., nr. 37). Een
dergelijk beding is vatbaar voor reele executie (cfr. Cass., 23 mei 1991,
R. W., 1991-92, 462 met noot Laenens, J. T., 1991, 613 met noot Broeckx en
Ledoux, T. Not., 1991, 135 met noot De Vroe, Rev. Not. B., 1991, 532 met
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noot Demblon. Voorz. Rb. luik, 13 oktober 1993, J.L.M.B., 1994, 313:
principe). De koper kan derhalve op grond van deze akte de beslagene doen
uitzetten, zonder dat hij zich nog tot de rechter dient te wenden om een
vonnis tot uitzetting te verkrijgen. Aangenomen wordt dat zelfs bij afwezigheid van een dergelijk beding de beslagene kan worden uitgedreven na het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen bedoeld in art. 1622, derde lid
Ger.W. (Beslagr. Nijvel, 29 maart 1991, J.L.M.B., 1993, 272). Aangezien
art. 1244 B.W. als algemeen rechtsbeginsel geldt, kan ook hier de beslagene
de rechter om uitstel verzoeken op voorwaarde dat zulks gebeurt binnen de
termijn van art. 1334 Ger.W. (Beslagr. Charleroi, 25 juni 1991, J.L.M.B.,
1992, 246 met noot De Leval).
Een dergelijke reele executie is echter niet mogelijk ten aanzien van een
bewoner (b.v. een huurder of een bezetter ter bede) van het onroerend goed
(Beslagr. Antwerpen, 1 maart 1989, R. W., 1990-91, 304). Deze is bij hypothese niet gebonden door de verkoopsvoorwaarden die voor hem een ,res
inter alios acta" is (principe: Rb. Antwerpen, 1 maart 1984, R.G.E.N., 1992,
264, nr. 24.117; Beslagr. Antwerpen, 1 maart 1989, R.W., 1990-91, 304.
Vgl.: Beslagr. Marche-en-Famenne, 18 april 1995, Act. dr., 1996, 373 met
noot De Leval). De koper zal zich met het oog op een uitdrijving tot de
bevoegde rechter moeten wenden, d.i. de vrederechter (Beslagr. Marche-enFamenne, 17 augustus 1995, Act. dr., 1996, 406: behoudens regels van
samenhang).
TEGENSPRAAK. De notaris moet ten rninste een maand voor de
verkoop de samenlopende schuldeisers en de beslagene aanmanen om inzage
te nemen van de verkoopsvoorwaarden en om aanwezig te zijn bij de
toewijzing (art. 1582, derde lid Ger.W.). Ook de huurder kan tegenspraak
voeren wanneer hem de verkoopsvoorwaarden werden betekend (Beslagr.
Luik, 15 mei 1992, J.L.M.B., 1992, 1181). Op deze wijze kunnen geschillen
op een efficiente wijze worden beslecht. De vraag is echter of de huurder in
een dergelijk geval ook verplicht is om tegenspraak te voeren wanneer hij
met de inhoud der verkoopsvoorwaarden niet instemt, op straffe van aan de
inhoud ervan gebonden te zijn. Het antwoord luidt ontkennend. De verkoopsvoorwaarden zijn hem in beginsel niet tegenwerpelijk en hij kan niet gedwongen worden tot het voeren van tegenspraak.
De aanmaning die verwijst naar het beslagexploot zonder de datum van het
exploot te vermelden is niet nietig (Beslagr. Dinant, 22 mei 1992, Bul. Bel.,
1995, 567). Evenrnin is vereist dat hierin opgave wordt gedaan van de
schuld, aangezien dit reeds in het beslagexploot is gebeurd (Beslagr. Dinant,
22 mei 1992, gecit.).
Deze terrnijn valt onder de in de artikelen 52 e.v. Ger.W. vermelde regels.
Het vonnis waarin wordt beslist dat tussen 31 augustus, datum van de
aanmaning, en 1 oktober, datum van de verkoop, een termijn van een maand
ligt en de bij art. 1582, derde lid Ger.W. opgelegde termijn is nageleefd, is
niet naar recht verantwoord (Cass., 16 januari 1992, Arr. Cass., 1991-92,
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431, R.W., 1991-92, 1297, T. Not., 1992, 513, Pas., 1992, I, 417, J.L.M.B.,
1992, 629 met noot G.d.L., Rev. Not. B., 1992, 222).
De randmelding van de aanmaning (art. 1584 Ger.W.) heeft verder tot gevolg
dat het beslag gemeen wordt aan de samenlopende schuldeisers. Voor dat
tijdstip berustte het initiatiefrecht bij de beslaglegger. Bleef deze in gebreke
de uitwinning te benaarstigen, dan diende een andere schuldeiser de indeplaatsstelling te vorderen. Na de randmelding is het beslag ,gemeen"
geworden en verliest de beslaglegger dit exclusief initiatiefrecht. Elk der
samenlopende schuldeisers kan voortaan de uitwinning vervolgen. Dit ,gemeen" worden heeft ook tot gevolg dat een tegenspraak omtrent de verkoopsvoorwaarden dient te worden gevoerd tegen alle samenlopende schuldeisers (Beslagr. Marche-en-Famenne, 18 april 1995, Act. dr., 1996, 373).
Vanaf de aanmaning beschikken de schuldeisers en de beslagene over een
termijn van 8 dagen om omtrent de verkoopsvoorwaarden tegenspraak te
voeren. De aangevoerde grieven moeten binnen die termijn op straffe van
verval voor de notaris worden gebracht. Na deze termijn is de tegenspraak
niet toelaatbaar (Luik, 14 november 1995, J.L.M.B., 1996, 487). De tegenspraak kan enkel de inhoud der verkoopsvoorwaarden betreffen. Aldus kan
tegenspraak worden gevoerd wegens het feit dat de verkoopsvoorwaarden
onvoldoende aanduidingen geven omtrent de huurtoestand (Beslagr. Luik,
24 september 1990, J.L.M.B., 1991, 95; Beslagr. Luik, 8 maart 1993,
J.L.M.B., 1993, 1473). Betreft de tegenspraak echter andere vermeldingen
in de verkoopsvoorwaarden die evenwel enkel betrekking hebben op de
onderlinge verhouding tussen de schuldeisers, zoals bijvoorbeeld het bevoorrecht karakter van een bepaalde schuldvordering, dan dient deze discussie
gevoerd worden in het raam van de rangregeling (Luik, 14 november 1995,
gecit.). Evenmin zijn toelaatbaar: betwistingen over de uitvoerbare titel of
nopens de regelmatigheid van de voorafgaande procedure (Beslagr. Dinant,
14 januari 1994, J.L.M.B., 1994, 704; Beslagr. Brussel, 29 januari 1996,
T. Not., 1996, 537 met noot Michiels; Beslagr. Antwerpen, 18 juni 1996,
T. Not., 1996, 544: betwisting over het bedrag en de opeisbaarheid van de
schuld. Uiteraard kan in dat stadium geen uitstel van betaling meer worden
gevraagd (Beslagr. Antwerpen, 18 juni 1996, T. Not., 1996, 544; Beslagr.
Brussel, 1 juni 1990, R.W., 1991-92,96, T. Not., 1991,450: onder omstandigheden kan een dergelijk verzoek zelf misbruik van procesrecht opleveren).
De wet bepaalt niet op welke wijze de tegenspraak moet gebeuren. Aangenomen wordt dat dit niet aan bepaalde vormvereisten is onderworpen: bij
gewone brief of zelfs mondeling. Het verdient toch de voorkeur geen procede
te gebruiken waardoor de termijn van 8 dagen oncontroleerbaar wordt.
De notaris maakt in geval van betwisting een proces-verbaal op betreffende
de geschilpunten, dat wordt neergelegd ter griffie (art. 1582, vierde en vijfde
lid Ger.W.). Op de notaris rust de verplichting om op de grieven te antwoorden en om een gemotiveerd proces-verbaal op te stellen (Beslagr. Luik,
8 maart 1993, J.L.M.B., 1993, 1473. Zie nader: Michiels, D., ,De rol van de
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notaris bij geschillen over de verkoopsvoorwaarden inzake uitvoerend onroerend beslag", T. Not., 1996, 538-543). De notaris is echter geen partij in
de procedure, hetgeen niet belet dat hij door de beslagrechter zou worden
gehoord.
240. VERHOUDING BESLAGLEGGER- NOTARIS. -De aard van de verhouding
tussen de beslagleggende schuldeiser en de notaris is onzeker. Algemeen
wordt aangenomen dat de notaris ter zake een wettelijke opdracht vervult en
niet kan worden beschouwd als een lasthebber van de verkoper, van de
vervolgende schuldeiser noch van de koper (Beslagr. Charleroi, 12 maart
1996, J.L.M.B., 1996, 1262). Het praktisch belang van de kwalificatie komt
aan de orde bij de vraag of de beslaglegger door de notaris kan worden
aangesproken tot betaling van kosten en ereloon, wanneer de koper in
gebreke blijft deze te vereffenen. Door bet Hof van Beroep te Brussel werd
de vordering van de notaris reeds ingewilligd (Brussel, 16 februari 1988,
Rev. Not. B., 1988, 257; het cassatieberoep tegen dit arrest werd verworpen:
Cass., 19 april 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1066, Pas., 1990, I, 944, T. Not.,
1990, 308, Rev. Not. B., 1990, 328). In gelijke zin werd geoordeeld door de
beslagrechter te Charleroi nu ingevolge :;crt. 1586 Ger.W. de toewijzing
geschiedt op verzoek van vervolgende partij (Beslagr. Charleroi, 12 maart
1996, J.L.M.B., 1996, 1263, Rev. Not. B., 1996, 243: bet opnemen in de
verkoopsvoorwaarden van een ,provisie voor kosten" is dus overbodig). Uit
deze arresten kan worden afgeleid dat tussen de beslaglegger en de notaris
wellicht geen ,contract" tot stand komt, maar alleszins wel een rechtsverhouding sui generis waarvan de inhoud door de wet wordt gedetermineerd en waaruit de notaris een verhaalsrecht kan putten. In navolging van
Van Gerven kan de aard van de rechtspositie van de notaris bet best
geanalyseerd worden als dit van een ,naamloos ofneutraal" bewindvoerder.
Een dergelijk handelen is voorhanden telkens wanneer een bepaalde boedel
aan het onpartijdig bewind wordt toevertrouwd gelet op de tegenstrijdige
rechten en belangen ten aanzien van die boedel.
§ 5. Nietigheden en zwarigheden

241. NIETIGHEDEN. - De aanmaning om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden fungeert als scharnierpunt in de procedure (art. 1622). Nietigheden die de handelingen betreffen, verricht voor de toewijzing, moeten op
straffe van verval worden opgeworpen binnen acht dagen na deze aanmaning. Dit verval blijft niet beperkt tot de nietigheden opgesomd in art. 1622,
eerste lid Ger.W. (Beslagr. Brussel, 29 juni 1993, J.L.M.B., 1994, 716). Het
treft ook gebreken die zouden voortvloeien uit de niet-naleving van andere
voorschriften (b.v. art. 59 W.H.K.).
Voor de nietigheden die de toewijzing zelf betreffen, moet de vordering
worden ingesteld binnen vijftien dagen na de betekening van bet liittreksel
uit de akte van toewijzing bedoeld in art. 1589 Ger.W. De vordering tot
nietigverklaring van de toewijzing moet op straffe van onontvankelijkheid
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worden ingesteld tegen de kopers. Dit moet op straffe van verval gebeuren
binnen vijftien dagen na de betekening van de akte van toewijzing. Deze
vordering dient te worden gerandmeld (art. 3 Hyp.W.) en de rechter dient
deze exceptie ambtshalve op te werpen (Beslagr. Charleroi, 23 mei 1995,
Act. dr., 1996, 385. Zie ook: Bergen, 13 oktober 1993, J.T., 1994, 297,
J.L.M.B., 1994, 691, R.G.E.N., 1994, 286, nr. 24379). Een dergelijke vordering heeft schorsende werking (Beslagr. Nijvel, 29 maart 1991, J.L.M.B.,
1993, 272 i.g.v. een uitzetting van de beslagene).
242. ZWARIGHEDEN.- Ook na de aanwijzing van de met de verkoop belaste
notaris kunnen nog allerhande betwistingen rijzen. Teneinde te verhinderen
dat de beslagene door allerlei chicanes de uitwinning zou verlammen, dienen
dergelijke geschillen op een snelle en efficiente wijze te worden beslecht.
Luidens artikel 1624, tweede lid Ger.W. staat tegen de beschikking van de
beslagrechter die recht doet over deze ,zwarigheden" geen hoger beroep
open. De term ,zwarigheden" heeft in deze context een restrictievere
betekenis dan in het algemene ,zwarigheden bij de tenuitvoerlegging" uit
art. 1498 Ger.W. Er is een dubbele beperking: zowel wat de aard van de
betwisting aangaat, als wat het tijdstip betreft waarop de betwisting rijst
(Cass., 6 november 1989, R. W., 1989-90, 929, Arr. Cass., 1989-90, nr. 139
met conclusie advocaat-generaal Lenaerts). In de eerste plaats moet het gaan
om betwistingen of incidenten die gerezen zijn na de beschikking tot aanwijzing van de notaris (art. 1623 Ger.W.).

Verder wordt een onderscheid gemaakt naargelang de aard van de betwisting. De hier bedoelde zwarigheden mogen enkel de regelmatigheid van het
beslag betreffen en niet de rechtmatigheid ervan. Betwistingen omtrent de
rechtmatigheid van het beslag en die dus het bestaan en de kwaliteit van de
titel betreffen (uitlegging, opeisbaarheid, actualiteit), vallen hier niet onder.
Dit is bijvoorbeeld het geval met betwistingen omtrent het bestaan zelf van
de schuldvordering (Cass., 14 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, nr. 243,
R. W., 1991-92,26, Pas., 1991, I, 435), de opeisbaarheid van de schuldvordering (Cass., 6 november 1989, gecit.) of de interpretatie van de titel (Bergen,
13 februari 1989, Rev. Not. B., 1989, 325). Voor dergelijke betwistingen die
de grondslag of de omvang zelf voor zijn gebondenheid betreffen, is het
inderdaad niet redelijk aan de beslagene het recht op een dubbele aanleg te
ontzeggen.
Anders is dit wanneer de betwisting betrekking heeft op loutere executieafspraken (supra nr. 8), bijvoorbeeld een akkoord tussen partijen om de tenuitvoerlegging te schorsen (Cass., 8 oktober 1992, Arr. Cass., 1991-92, 1182,
R.W., 1992-93, 1090 met noot Dirix, T. Not., 1993, 60 met noot Van den
Bossche, Rev. Not. B., met conclusie advocaat-generaal Piret). Hetzelfde
geldt voor discussies omtrent de aanstelling van de notaris en de dagstelling
van de verkoop (Brussel, 18 mei 1993, T. Not., 1993,443, Rev. Not. B., 1993,
433) of de draagwijdte van het verhaalsrecht van de schuldeiser van een
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echtgenoot op het gemeenschappelijk vermogen (Gent, 4 februari 1992,
T. Not., 1992, 378).

§6. Verkoop
243. ALGEMEEN. - De wet spreekt enkel van een openbare verkoop. De
beslagene kan derhalve aan de beslagrechter niet vragen dat tot een onderhandse verkoop zou worden overgegaan (Beslagr. Bergen, 16 januari 1992,
J.L.M.B., 1992, 898). Een dergelijke verkoop is wel mogelijk met de instemming van de partijen. Een weigering om hiertoe zijn medewerking te
verlenen kan onder omstandigheden zelfs onrechtmatig zijn (Luik, 27 november 1990, J.L.M.B., 1991, 687: weigering door hypothecaire schuldeiser
in tweede rang).
De verkoop vindt plaats op de dag bepaald in de verkoopsvoorwaarden. Die
dag moet op straffe van nietigheid vallen binnen de termijn van zes maanden
na de beschikking tot aanstelling van de notaris (art. 1622 Ger.W.). Indien de
termijn van zes maanden dreigt te verstrijken, dan kan aan de beslagrechter
een verlenging van de termijn worden gevraagd. Zo'n verlenging kan
bijvoorbeeld ook worden toegestaan in de beschikking die een tegenspraak
tegen de verkoopsvoorwaarden beslecht (Beslagr. Dinant, 14 januari 1994,
J.L.M.B., 1994, 704). Is die termijn verstreken, dan kan om een nieuwe
aanstelling worden verzocht (Brussel, 11 mei 1994, Res. Jura Imm., 1995,
107). De beslagrechter te Turnhout wijst erop dat de beslagrechter dient toe
te zien op het verloop van de tenuitvoerlegging en het verlengen van de
termijnen geen courante praktijk mag worden. Aldus kan hij in het belang
van de partijen een verlenging voor een termijn van minder dan 6 maanden
toestaan; evenzo kan hij de gerechtskosten ten laste leggen van de beslaglegger wanneer het tijdverlies aan diens toedoen is wijten (Beslagr. Turnbout, 16 juni 1995, T.B.B.R., 1996, 249). Onder omstandigheden kan zelfs
een andere notaris worden aangesteld. Gelet op art. 51 Ger.W. is een tweede
verlenging enkel maar mogelijk wanneer er hiervoor gewichtige redenen zijn
(Beslagr. Turnhout, 11 september 1995, T. Not., 1996, 250).
Het Hof van Cassatie herinnert eraan dat een verzoek strekkende tot de
verlenging van de termijn van zes maanden niet hetzelfde is als een nieuwe
aanstelling van de reeds benoemde notaris. Een verzoekschrift strekkende tot
een nieuwe aanstelling van dezelfde notaris wanneer de termijn van de eerste
aanstelling nog niet verstreken is, schendt art. 19 Ger.W. Door de eerste
beschikking heeft de beslagrechter zijn rechtsmacht uitgeput en kan hij niet
kennisnemen van een identieke vordering (Cass., 7 januari 1993, Arr. Cass.,
1993, 18, Pas., 1993, I, 17, J.L.M.B., 1993,258, R.G.E.N., 1995, nr. 24.496).
Is de termijn inmiddels overschreden, dan is een verzoek tot verlenging niet
meer ontvankelijk (Beslagr. Turnhout, 11 september 1995, T.B.B.R., 1996,
250). Wel is het mogelijk om een nieuwe aanstelling te vragen (Brussel,
11 mei 1994, Res. Jur. Imm., 1995, 107). Hiertoe is vereist dat het beslag en
de overschrijving nog geldig zijn.
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De beslagene kan ook tegen de verkoop nog in verzet komen. W anneer blijkt
dat dit verzet Iauter dillatoir is, dan is de beslagene tot schadevergoeding
gehouden. Dit onzorgvuldig karakter wordt versterkt wanneer blijkt dat de
beslagene nooit grieven heeft doen gelden tegen bet bevel, het beslag of de
beschikking tot aanstelling van de notaris (Beslagr. Charleroi, 29 maart
1994, T. Not., 1995, 306).
De vordering tot nietigverklaring van de toewijzing moet op straffe van
onontvankelijkheid worden ingesteld tegen de kopers. Dit moet op straffe
van verval gebeuren binnen vijftien dagen na de betekening van de akte van
toewijzing. Deze vordering client te worden gerandmeld (art. 3 Hyp.W.) en
de rechter client deze exceptie ambtshalve op te werpen (Beslagr. Charleroi,
23 mei 1995, Act. dr., 1996, 385. Zie ook: Bergen, 13 oktober 1993,
R.G.E.N., 1994,286, nr. 24.379).

244. WEI GERING vAN BOD. - De notaris kan een bod weigeren van personen
die hem onbekend zijn of die hem onvoldoende solvabel toeschijnen. Een
weigering client niet gemotiveerd te worden. Dit is anders bij de weigering
van een boger bod, waar de wet deze verplichting oplegt (art. 1592, in fine
Ger.W.). Dit sluit niet uit dat een willekeurige weigering de aansprakelijkbeid van de notaris in het gedrang kan brengen (Luik, 12 oktober 1995,
J.L.M.B., 1996, 486). Een marginale toetsing van bet optreden van de notaris
is ecbter geboden. V erder heeft een onrecbtmatige weigering niet tot gevolg
dat de toe~ijzing door nietigbeici :wordt bel:J.eiJt (]3eslagr. Oud~naNde,_25 mei
1994, T. Not., 1994,418 met noot Rens, J. Zie ook: A.P.R., tw. Beslag, 427,
nr. 852). Desgevallend kan de notaris eisen dat de koper borg stelt (art. 1589
Ger. W. ). Volgens bet bof te Luik kan bet bier enkel gaan om een persoonlijke
zekerbeid en niet om een pand. Het aanvaarden van een andere zekerbeid
beeft evenwel niet de nietigbeid van de toewijzing tot gevolg (Luik, 12 oktober 1995, J.L.M.B., 1996, 486).
245. HOGER BOD. - Indien in de verkoopsvoorwaarden de mogelijkheid is
voorzien om de kavels te splitsen of samen te voegen, verleent dit een bieder
nog niet bet recbt om een boger bod uit te brengen voor verscbeidene kavels
samen. Dit samenvoegingsrecbt komt aileen toe aan de notaris (Beslagr.
Gent, 28juli 1993, R.W, 1993-94,755, T. Not., 1994, 430).
Een boger bod dat bij de notarisklerk aan buis werd betekend en niet op bet
notariskantoor zoals vermeld in bet exploot is nietig. Is art. 1592 niet op
straffe van nietigbeid voorgeschreven (cfr. art. 1622 Ger.W.) en behoudt de
notaris zijn beoordelingsmacbt, dan treft de nietigbeidssanctie wei de betekening die niet beantwoordt aan bet voorscbrift van art. 43 Ger.W., m.n. de
onjuiste vermelding van de plaats van betekening (Gent, 28 mei 1991, T. Not.,
1992, 373).
246. HERVEILING NA ROUWKOOP. - Blijft de veilingkoper in gebreke, dan
bieden de artikelen 1600 e.v. Ger.W. een adequate sanctionering: de bervei-
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ling. Staat deze herveiling in het teken van art. 1184 B.W., dan heeft zij niet
een ontbinding tot gevolg, maar gewoon een verderzetten van de verkoop
waarbij de nieuwe koper in de plaats wordt gesteld van de in gebreke
gebleven koper (Luik, 28 juni 1990, Pas., 1991, 22). De beslagrechter kan
aan de veilingkoper geen uitstel van betaling toestaan. Een dergelijk uitste1
zou afbreuk doen aan de bepalingen in de verkoopsvoorwaarden en zou een
onge1ijke behandeling tot gevo1g hebben in de verhouding tot de andere
kandidaat-kopers (Beslagr. Marche-en-Famenne, 17 augustus 1995, Act. dr.,
1996, 406).
Indien de notaris in geval van rouwkoop dient over te gaan tot de herveiling,
is de in gebreke blijvende koper gehouden tot het verschi1 tussen het bedrag
van het door hem gedane bod en een uiteindelijke toewijzingsprijs. Op dit
bedrag zijn eveneens de interesten verschuldigd voor de periode tussen de
eerste toewijzing en de herveiling, nl. de rente bedongen in de verkoopsvoorwaarde vanaf de dag dat de rouwkoper diende te betalen tot de dag dat
de uiteindelijke koper betaalde of diende te betalen (Gent, 16 januari 1996,
T. Not., 1996, 530; Luik, 28 juni 1990, J.L.M.B., 1991, 103, Rev. Reg. Dr.,
1991, 33). Ook de kosten verbonden aan de rouwkoopprocedure, de herveiling inbegrepen, komen voor rekening van de rouwkoper (Gent, 16 januari
1996, T. Not., 1996, 530).
Indien de rouwkoper reeds kosten voor de verkoop aan de notaris had
betaa1d, dan kan er aanleiding zijn voor een verrekening met de uiteindelijke
koper. Bij deze verrekening moet echter rekening worden gehouden met de
rouwkoopkosten en met hetgeen door de uiteindelijke koper werd betaa1d.
Ook een verrekening met de schu1deisers is mogelijk, met dien verstande dat
moet rekening worden gehouden met het prijsverschil (zie voor een toepassing: Gent, 16 januari 1996, gecit.; Luik, 28 juni 1990, gecit.). Een beding in
de verkoopsvoorwaarden luidens welk de door de rouwkoper gedane voorschotten als verworven moeten worden beschouwd, is echter geoorloofd en
sluit iedere terugvordering of verrekening uit. Een dergelijk beding is geldig
ook wanneer dit voorschot boger is dan het uiteindelijk prijsverschil (en de
rouwkoopkosten) en derhalve boger dan de reele schade die ten gevolge van
de rouwkoop werd geleden (Gent, 16 januari 1996, gecit.). Het gaat hier
inderdaad om een schadebeding. Bij de beoordeling van zo'n beding dient
niet de werkelijke schade, maar enkel de potentiele schade in ogenschouw te
worden genomen. Aangezien de uiteindelijke toewijzingsprijs moeilijk voorspelbaar is, is de bewijslast voor de rouwkoper problematisch.
De bes1agrechter kan aan de rouwkoper geen uitstel van betaling toestaan
(Bes1agr. Marche-en-Famenne, 17 augustus 1995, Act. dr., 1996, 406).

§ 7. Incidenten

247. OVERLIJDEN VAN DE BESLAGENE. - lndien de beslagene overlijdt tijdens
de uitwinning, kan een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld om hem
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tijdens de procedure te vertegenwoordigen (Beslagr. Brugge, 2 juli 1992,
T. Not., 1993, 356 met noot Blontrock).
248. SUBROGATIE.- Bij onroerend beslag geldt de regel van de eenheid van
beslag. Een tweede beslag zal door de hypotheekbewaarder niet worden
overgeschreven. Talmt de eerste beslaglegger, dan kan een andere beslaglegger de indeplaatsstelling vorderen. Hierdoor kan deze de vervolging
voortzetten vanaf de laatste regelmatige handeling van zijn voorganger.
Dit betekent dat de gebreken waarmee de oorspronkelijke rechtspleging
zouden zijn behept, niet kunnen worden geheeld door de subrogatie (voor
een mooi toepassingsgeval: Beslagr. Brussel, 29 juni 1993, J.L.M.B., 1994,
715 met noot De Leval: doorhaling van de overschrijving van het eerste
beslag). De subrogatie betreft enkel de procedure. Voor het overige zal de
positie van de gesubrogeerde schuldeiser worden gedetermineerd door de
kwaliteiten van de eigen schuldvordering (b.v. uitvoerbare titel). Beschikt hij
over een hypotheek in eerste rang, dan kan hij zich ingeval van faillissement
als separatist opwerpen, ook al was dit niet mogelijk voor zijn rechtsvoorganger (Kh. Brussel, 18 januari 1996, T. Not, 1996, 208, J.L.M.B., 1996, 490,
J.T., 1996, 415. Zie ook: Michiels, D., ,Uitvoerend onroerend beslag en
faillissement", T. Not., 1996, 201-207).
249. REVINDICATIE. - De tegenhanger van artikel 1514 Ger.W. inzake
onroerend beslag is_art· 1_613_Q_er.}Y. _J:)e \'Orderi11g t()t_on!tiel<k!llg m()et
worden ingesteld tegen de beslagene, de beslaglegger en tegen de eerst
ingeschreven schuldeiser (eventueel de schuldeiser wiens inschrijving erop
volgt). Er werd beslist dat de randmelding van een dergelijke vordering is
aangewezen (Beslagr. Brussel, 5 oktober 1993, J.L.M.B., 1994, 716 met noot
De Leval). Een verzuim zal echter enkel de niet-ontvankelijkheid van de
vordering tot gevolg hebben, wanneer een inwilliging van de vordering
beantwoordt aan het bepaalde in art. 3 Hyp.W., m.a.w. wanneer de inwilliging van de vordering tot gevolg heeft dat wordt atbreuk gedaan aan de
overgeschreven transactie.

Deze vordering kan ook worden ingesteld in geval van bewarend beslag. In
dat geval wordt aangenomen dat de derde die beweert eigenaar te zijn ook
zijn toevlucht mag nemen tot een derdenverzet tegen de beschikking die het
beslag heeft toegestaan (Beslagr. Namen, 17 december 1993, Rev. Not. B.,
1994, 197 in die zin ook: Rep. Not., ,La saisie immobiliere", nr. 570). Een
vordering tot onttrekking kan niet worden ingesteld door de beslagen schuldenaar (Beslagr. Bergen, 16 januari 1992, J.L.M.B., 1992, 898). Ten onrechte
werd beslist dat hij wel verzet zou kunnen doen ten einde te horen vaststellen
dat hij de eigenaar niet is.
Ret vonnis dat over een dergelijke vordering uitspraak doet, is niet vatbaar
voor boger beroep (Brussel, 7 september 1992, J.L.M.B., 1993, 264).
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EVENREDIGE VERDELING

250. BEGRIP. -De procedure van de verdeling van bet provenu na roerend
beslag wordt evenredige verdeling genoemd en wordt geregeld door de
art. 1627 e.v. Ger.W. Deze procedure ontleent haar naam aan bet feit dat
na de betaling van de bevoorrechte schuldeisers, de resterende opbrengst
onder de overige schuldeisers wordt verdeeld naar evenredigheid van hun
opbrengst.

Luidens art. 1628 komen aileen de niet betwiste schuldvorderingen en deze
welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, in aanmerking
voor de verdeling. De schuldeiser hoeft dus niet over een uitvoerbare titel te
beschikken om zijn aanspraken te laten gelden. Aan schuldeisers die niet
over een uitvoerbare titel beschikken en wier aanspraken worden betwist,
kan echter geen betaling gebeuren. De hen toekomende bedragen zullen in
be waring worden gegeven totdat zij over een titel beschikken. Worden hun
aanspraken uiteindelijk niet erkend, dan wordt overgegaan tot de verdeling
van de aldus geconsigneerde gelden tussen overige schuldeisers.
251. GERECHTSDEURWAARDER. - Deze verdeling wordt toevertrouwd aan de
gerechtsdeurwaarder die bet beslag heeft gelegd. Inzake uitvoerend derdenbeslag preciseerde bet Hof van Cassatie dat die taak toekomt aan de gerechtsdeurwaarder die belast werd met bet leggen van bet beslag, ook al
diende deze gerechtsdeurwaarder beroep te doen op een ambtgenoot voor de
betekening van bet exploot van uitvoerend derdenbeslag in een ander arrondissement (Cass., 17 november 1995, R.W., 1996-97, 50, J.L.M.B., 1996,
456). Werden op dezelfde schuldvordering meerdere beslagen gelegd, dan
moet de evenredige verdeling worden toevertrouwd aan de gerechtsdeurwaarder van de eerste beslaglegger (Beslagr. Antwerpen, 4 mei 1993, R. W.,
1993-94, 960).

De evenredige verdeling geldt eveneens ingeval van beslag onder derden
(infra nr. 254). Wordt ook bier die taak opgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, dan kunnen de partijen ermee instemmen dat de verdeling zal
gebeuren door de derde-beslagene (Luik, 30 april 1992, J.L.M.B., 1992,
886 met noot). De derde-beslagene loopt echter aansprakelijkheid op wanneer hij de gelden vrijgeeft zonder rekening te houden met de samenloop
tussen meerdere in zijn handen gelegde beslagen (Beslagr. Luik, 28 juni
1993, J.L.M.B., 1994, 967).
252. SCHULDEISERS. - Uiterlijk vijftien dagen na de verkoop of na de
inbeslagname van de gelden, verzoekt de gerechtsdeurwaarder de schuldeisers die beslag hebben gelegd of verzet hebben gedaan, de aangifte en bet
bewijs van hun schuldvordering in hoofdsom, rente en kosten binnen de
vijftien dagen op zijn kantoor te doen toekomen, met vermelding van bet
eventuele voorrecht dat strekt tot zekerheid van die vordering (art. 1627,
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eerste lid). Aan een schuldeiser aan wie geen verzoek werd toegestuurd, kan
de termijn van vijftien dagen niet worden tegengeworpen (Beslagr. Charleroi, 22 november 1994, Act. dr., 1996, 426).
Aangezien de termijn van vijftien dagen geen vervaltermijn is, rijst de vraag
tot welk ogenblik een schuldeiser- uitgenodigd of niet- zijn schu1dvordering kan indienen. Door een gedeelte van de rechtsleer wordt terecht aangenomen dat de aangifte gedaan na de verzending van het antwerp van verdeling als laattijdig moet worden beschouwd en niet meer in aanmerking komt.
In ieder geval moet een aangifte als laattijdig worden beschouwd wanneer zij
plaatsvindt na het verstrijken van de termijn om tegenspraak te voeren tegen
het antwerp van verdeling (Beslagr. Charleroi, 22 november 1994, gecit.). Is
geen tegenspraak meer mogelijk door een individuele schuldeiser, dan kan
evenmin het faillissement van de beslagene de verdere afwikkeling van de
verdeling nog in de weg staan (zie bij Dirix, E., ,Beslag en faillissement", in
Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Brussel, 1994 (103), 110111, nr. 12). Dit geldt ook voor andere gevallen van ,grote samenloop".
Aldus kan door een tijdige tegenspraak de vereffenaar nog bezwaren maken
tegen het vereffeningsbewind van de gerechtsdeurwaarder (Beslagr. Luik,
20 december 1989, J.L.M.B., 1991, 87). Dezelfde principes gelden bij de
rangregeling (infra nr. 257).
253. TEGENSPRAAK.- Bij het verstrijken van de termijn van 15 dagen en
uiterlijk binnen 15 dagen na het verzoek van de meest geredepartij, maakt de
gerechtsdeurwaarder een antwerp van verdeling op en zendt dit naar de
schuldeisers (art. 1629 Ger.W.). Tegenspraak moet binnen vijftien dagen
worden gedaan hetzij bij deurwaardersexploot, hetzij bij verklaring voor de
gerechtsdeurwaarder. Dit recht komt toe aan iedere belanghebbende (b.v. de
vereffenaar van de beslagen vennootschap wanneer de verdeling de paritasregel in het gedrang brengt: Beslagr. Luik, 20 december 1989, J.L.M.B.,
1991, 87).
Door de rechtspraak wordt vastgehouden aan het wettelijk formalisme. Van
mondelinge bezwaren moet door de gerechtsdeurwaarder een akte van
tegenspraak worden opgemaakt. Ben tegenspraak geformuleerd in een aangetekende brief, een gewone brief of per fax beantwoorden niet aan het
bepaalde in art. 1629, derde lid Ger.W. en leveren voor derden onvoldoende
garanties op (Antwerpen, 1 februari 1995, R. W, 1995-96, 1239: gewone
brief; Beslagr. Antwerpen, 19 februari 1990, R. W, 1990-91, 786; Beslagr.
Antwerpen, 28 december 1995, R.W, 1995-96, 1248: per fax; Beslagr.
Brussel, 18 mei 1995, Act. dr., 1996, 429: tegenspraak per fax. Anders:
Beslagr. Charleroi, 22 november 1994, Act. dr., 1996, 426: tegenspraak bij
gewone brief is ontvankelijk van zodra vaststaat dat de gerechtsdeurwaarder
hem heeft ontvangen). Ben tegenspraak geformuleerd in conclusies na het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen is niet ontvankelijk (Bergen,
10 november 1995, Act. dr., 1996, 419).
Deze tegenspraak kan enkel betrekking hebben op de verdeling opgemaakt
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door de gerechtsdeurwaarder. Zij kan bijvoorbeeld niet strekken tot een
revindicatie van de in beslaggenomen gelden. Een dergelijke vordering moet
worden ingesteld volgens het bepaalde in art. 1514 Ger.W. (Beslagr. Brussel,
18 mei 1995, Act. dr., 1996, 429).
In beginsel heeft de verdeling in der minne plaats. Blijkt dit niet mogelijk te
zijn, dan worden de zwarigheden voor de beslagrechter gebracht die hierover
uitspraak doet en de tabel van de verdeling der gelden afsluit. Werd geen
tegenspraak geformuleerd of kon deze minnelijk worden geregeld, dan gaat
de gerechtsdeurwaarder over tot de verdeling van de gelden volgens het
bepaalde in het antwerp. Kan de betwisting niet minnelijk worden geregeld,
dan doet de beslagrechter uitspraak over de zwarigheden en sluit de tabel van
de verdeling der gelden af. Deze beslissing is niet vatbaar voor voorlopige
tenuitvoerlegging (Beslagr. Charleroi, 22 november 1994, Act. dr., 1996,
426).

254. BESLAG ONDER DERDEN. -De procedure van evenredige verdeling geldt
in beginsel eveneens na uitvoerend derdenbeslag, zowel wanneer dit beslag
betrekking heeft op een schuldvordering als wanneer het derdenbeslag op
zaken betrekking heeft die eerst dienen verkocht te worden.
Of deze rechtspleging steeds moet worden toegepast, is omstreden (beantwoorden deze vraag bevestigend: De Leval, Traite, 318, nr. 200: Van
Compernolle, J., ,Le caractere collectif des saisies", in Liber amicorum E.
Krings, 1992, (843), 852, nr. 15). Volgens een andere strekking in rechtsleer
en rechtspraak is een evenredige verdeling daarentegen overbodig wanneer
er nog geen samenloop is ontstaan. Aldus wordt geoordeeld dat een evenredige verdeling niet aan de orde is wanneer het beslag een geldschuld betreft
en geen andere schuldeisers beslag hebben gelegd op dezelfde vordering of
verzet hebben gedaan (Antwerpen, 3 mei 1995, R. W., 1995-96, 827 met noot;
Beslagr. Antwerpen, 5 september 1995, R.W., 1995-96,788. Zie in dezelfde
zin o.m.: A.P.R., tw. Beslag, 378-379, nrs. 739-740; Dirix, E., ,Verhaalsrechten op schuldvorderingen", in Liber amicorum M. Briers, 149-157).
Berst vanaf dat ogenblik moet de gerechtsdeurwaarder worden beschouwd
als bewindvoerder en kan de evenredige verdeling hem ook niet meer
worden onttrokken door zijn opdrachtgever (Rb. Antwerpen, 4 mei 1993,
R.W., 1993-94, 960 met noot Broeckx). De gerechtsdeurwaarder die niettegenstaande dat hij op de hoogte is van aanspraken van andere schuldeisers,
de gei'nde bedragen doorstort aan zijn opdrachtgever, begaat een professionele fout (Beslagr. Luik, 15 november 1995, Act. dr., 1996, 431, Rev. Reg.
Dr., 1996, 65).

255. AANSPRAKELIJKHEID EN TERUGVORDERING. - De gerechtsdeurwaarder
die bij de evenredige verdeling tekort komt aan zijn verplichting rekening te
houden met de samenlopende schuldeisers is hiervoor persoonlijk aansprakelijk (Luik, 15 november 1995, gecit.; Rb. Hasselt, 16 november 1992, Bull.
Bel., 1996, 1067; Beslagr. Luik, 15 november 1995,Rev. Reg. Dr., 1996, 65).
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Hetzelfde geldt voor de derde-beslagene die geen rekening houdt met een
ingetreden samenloop (Beslagr. Luik, 28 juni 1993, J.L.M.B., 1994, 967). De
beslagrechter is echter in beginsel niet bevoegd om kennis te nemen van een
dergelijke aansprakelijkheidsvordering (Cass., 11 februari 1992, gecit. supra
nr. 9).
De betaalde schuldeisers kunnen niet verontrust worden, noch door de
bewindvoerder (Gent, 19 april 1994, R. W, 1995-96, 830; Rb. Hasselt,
16 november 1992, gecit. Anders: Beslagr. Luik, 15 november 1995, Act.
dr., 1996, 431, Rev. Reg. Dr., 1996, 65: ), noch door de andere schuldeisers
(Gent, 2 februari 1988, R. W, 1989-90, 17). De betaling aan de schuldeisers is
immers niet zonder oorzaak.
AFDELING

7

RANGREGELING

256. SAMENLOPENDE SCHULDEISERS. - De rangregeling wordt toevertrouwd
aan de notaris (zie hierover in de onderzochte periode: Rasson, G., ,La
procedure d'ordre. Releve de jurisprudence", R.G.E.N., 1994, 341-370,
nr. 24.393).
Komen de partijen overeen om over te gaan tot een onderhandse verkoop,
dan dient deze procedure niet te worden gevolgd (Beslagr. Verviers, 19 februari 1993, J.L.M.B., 1993, 1471). Dit lijkt enkel op te gaan wanneer er op
dat ogenblik geen andere samenlopende schuldeisers zijn, en zo-ja, indien zij
met deze werkwijze instemmen.
De vraag met welke schuldeisers de notaris dient rekening te houden, blijft
het voorwerp van controverse. Tot deze kring van schuldeisers worden
gerekend: de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden, de
schuldeisers die nog tijdig een inschrijving hebben genomen, de schuldeisers
die nog tijdig een bevel of een bewarend beslag lieten overschrijven, de
schatkist en bepaalde schuldeisers die beschikken over een voorrecht zonder
publiciteit en ten slotte de schuldeisers die verzet hebben gedaan op de prijs.
De betwisting betreft de omschrijving van deze laatste categorie en vindt
haar grondslag in de 'wet. Luidens art. 1642 Ger.W. kunnen enkel schuldeisers die beschikken over een uitvoerbare titel verzet doen op de prijs. Art.
1643 in fine Ger.W. bepaalt daarentegen dat de notaris mag rekening houden
met de in art. 1628 Ger.W. opgesomde vorderingen: niet-betwiste schuldvorderingen of die welke b.v. door een titel, zelfs een onderhandse, zijn
vastgesteld (eerste lid) en schuldvorderingen waarvoor bewarend beslag
werd gelegd (tweede lid). Terecht worden beide bepalingen veelal zo gelezen
dat art. 1642 Ger.W. derogeert aan art. 1628, eerste lid Ger.W., zodat de
notaris enkel rekening mag houden met schuldeisers die verzet doen en die
beschikken over een uitvoerbare titel (Gent, 29 november 1994, R. W, 199495, 1443 met noot. Zie ook nog: Rens, J.L., ,De schuldeisers toegelaten tot
de rangregeling na verkoop bij uitvoerend beslag op onroerend goed", in
LiberamicorumE. Krings, Brussel, 1991, 731-749; Verelst, K., ,De schuld-
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eisers toegelaten tot de rangregeling na verkoop bij uitvoerend beslag op
onroerend goed", Jura FaZe., 1992-93, 369-394. Anders: Beslagr. Leuven,
15 december 1992, T.B.B.R., 1993, 492).
In deze betwisting werd nieuwe ammunitie aangevoerd door art. 1391, derde
lid Ger.W. luidens welk geen uitvoerend beslag of ,procedure van verdeling" kan plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging door de ministeriele ambtenaar van de berichten van beslag, delegatie en overdracht. Door
een gedeelte van de rechtsleer wordt hierin een duidelijke bevestiging gezien
van de wetgever dat de notaris dient rekening te houden met alle schuldeisers
die uit de beslagberichten blijken. Het staat buiten kijf dat met ,procedure
van verdeling ook de rangregeling wordt bedoeld. Ook onder het vroegere
recht had de notaris toegang tot de beslagberichten, nu wordt die consultatie
enkel verplicht gesteld. Men kan uit het verplicht karakter echter moeilijk
afleiden dat de wetgever aan de organisatie van de samenloop heeft willen
raken. Evenmin kan het opmaken van een beslagbericht gelden als een verzet
in de zin van art. 1642 Ger.W. (Zie nader: Michiels, D., ,De verplichte
raadpleging van de beslagberichten door de notaris", T. Not., 1993, 259-266;
Van den Bossche, A., ,Artikel 1391 Ger.W. niet voor notarissen", T. Not.,
1994, 403-407).

257. TERMIJN. -Tot welk tijdstip kunnen schuldeisers nog in samenloop
komen? Logischerwijze moet het aantreden van nieuwe schuldeisers worden
uitgesloten na het opmaken van het proces-verbaal van verdeling (Gent,
29 november 1994, R.W., 1994-95, 1443). In ieder geval is het formuleren
van nieuwe aanspraken niet meer mogelijk wanneer de termijn voor tegenspraak bedoeld in art. 1642 Ger.W. is verstreken. Van dat ogenblik af is het
proces-verbaal van rangregeling definitief geworden. Met aanspraken of
tegenspraak die nadien nog worden geformuleerd, kan derhalve geen rekening worden gehouden (Anders: Luik, 1 maart 1993, J.L.M.B., 1994, 692:
tegenspraak moet worden aanvaard tot aan de verdeling van de gelden,
behoudens indien het verzet zou neerkomen op procesmisbruik).
Is het verzet door een individuele schuldeiser niet meer mogelijk, dan moet
a fortiori worden aangenomen dat ook een later faillissement deze verdeling
niet meer in het gedrang brengt (Gent, 2januari 1996, R.W., 1996-97,441
met noot. Zie nader: Dirix, E., ,Beslag en faillissement", Schuldeisers en
ondernemingen in moeilijkheden, Brussel, 1994,(105), 111, nr. 12) (supra,
nr. 251).
Ofschoon art. 1639 bepaalt dat de rechten van de ingeschreven schuldeisers
overgaan op de prijs, bevindt het provenu van het beslag zich nog steeds in
het vermogen van de debiteur. De beslagene is nog niet bevrijd jegens de
gerangschikte schuldeisers; de rente wordt trouwens niet geschorst (Kh.
Charleroi, 6 november 1991, J.L.M.B., 1992,639 met noot Biquet-Mathieu).
In de verhouding tussen de gerangschikte schuldeisers en de beslagene is er
nog geen betaling. In de verhouding tussen de gerangschikte schuldeisers en
de anderen is het provenu echter onttrokken aan iedere nieuwe samenloop. In
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die zin wordt geleerd dat de koopprijs zich nog in het vermogen van de
beslagene bevindt, zij het ,onbeschikbaar" tot de definitieve afsluiting en de
overhandiging van de borderellen van toewijzing (Cass., 3 mei 1990, T. Not.,
1990, 362, Arr. Cass., 1988-90, 1137, nr. 517, Pas., 1990, I, 1041, Rev. Not.
B., 1992, 46).

258. INTERESTEN. De interesten verschuldigd aan de gerangschikte
schuldeisers houden op te lopen bij de afsluiting van het proces-verbaal
van verdeling of van rangregeling (art. 1650, tweede lid Ger.W.). Tijdens de
procedure van rangregeling wordt enkel rekening gehouden met de wettelijke interestvoet. Deze oplossing wordt gesteund op de paritas-regel (Beslagr. Charleroi, 6 november 1991, J.L.M.B., 1992, 639 met noot BiquetMathieu).
259. TEGENSPRAAK. - In geval van betwisting legt de notaris een uitgifte
van het proces-verbaal met zijn opmerkingen neer ter griffie. Dergelijk
geschil wordt door de beslagrechter bij voorrang beslecht en de griffier doet
binnen vijftien dagen na de uitspraak kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief (art. 1648 Ger.W.).
Tegen het vonnis staat geen verzet open, enkel boger beroep. Uit de samenlezing van de art. 1648 e.v. Ger.W. moet worden afgeleid dat de termijn van
boger beroep loopt vanaf de kennisgeving door de griffier aan de partijen
(Gent, 23 januari 1996, T. Not., 1996,526. zie reeds: Cass., 26 mei 1977,Arr.
Cass., 1977, 986, R. W., 1977-78, 1428). De termijn van een cassatieberoep
loopt vanaf de kennisgeving van de beslissing door de griffier (Cass., 26 mei
1994, Arr. Cass., 1994, 530, Pas., 1994, I, 515, J.T., 1995, 5, R.G.E.N., 1995,
nr. 24.497).

260. DOORHALING.- De rangregeling strekt tot de zuivering. De hypotheekbewaarder gaat over tot de doorhaling van de in- en overschrijvingen op
overlegging van het getuigschrift bedoeld in art. 1653 Ger.W. De overlegging van dit getuigschrift is ter zake voldoende, zonder dat bijkomend door
de hypotheekbewaarder de eis kan worden gesteld dat al de batig gerangschikte schuldeisers kwijting dienen te geven van de hen toekomende gelden
(Beslagr. Kortrijk, 6 april1983, R.G.E.N., 1991, nr. 24.021 met noot A.C.;
Michiels, D., o.c., T.Not., 1995, (434), 466, nr. 64. Anders: Delangre, J.,
,Portee de l'article 1653 du Code judiciaire", R.G.E.N., 1995, nr. 24.430).
Overigens kan deze doorhaling ook bevolen worden door de beslagrechter op
vordering van de koper krachtens art. 1647 Ger.W.
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