ONDOELTREFFENDE SUBROGATIE EN VERVAL
VAN BORGTOCHT
door

Marc VAN QurcKENBORNE
Hoogleraar Universiteit Antwerpen (U.l.A.)

1. De borg is slechts een bijkomende schuldenaar in ondergeschikte
orde, wie de schuld, economisch gezien, niet aangaat. Wanneer hij de
schuldeiser heeft moeten betalen, is het dan ook maar logisch dat hij
het betaalde van de hoofdschuldenaar kan terugvorderen. Artikel2028
B.W. verleent hem daartoe een eigen vordering, die zowel de hoofdsom (i.e. het totaal van de aan de schuldeiser betaalde sommen) als de
interesten en de kosten tot voorwerp heeft. Anderzijds verleent artikel
2029 B.W. hem een subrogatoir verhaal, dat enkel betrekking heeft op
de somrnen die de schuldeiser van de hoofdschuldenaar kan vorderen,
maar dat verstevigd wordt door de zekerheden die aan de schuldvordering van de betaalde schuldeiser verbonden waren(l).
Het is duidelijk dat het subrogatoir verhaal van de solvens, resp. het
subrogatoir aspect ervan, dit verhaal meer kracht bijzet. De borg kan
immers beroep doen op aile voorrechten die aan de schuldvordering
van de schuldeiser tegen de hoofdschuldenaar verbonden waren.
Vermits schuldeisers - vooral banken - doorgaans erg voorzichtig
zijn, is de borgtocht vaak niet de enige zekerheid die hun schuldvordering beveiligt. Krachtens artikel 2029 B.W. kan de borg dus, bij zijn
regresvordering tegen de hoofdschuldenaar, op al deze andere zekerheden beroep doen.
Om de rechtspositie van de borg nog extra te beveiligen, bepaalt
(1) Volgens DE PAGE (VI, m. 926) heeft men in wezen slechts met een vordering te maken,
met name de eigen vordering van de borg, waarbij echter van rechtswege het voordeel van de
subrogatie gevoegd werd. ,La caution beneficie d'un recours sui generis, s'alimentant ala fois
a l' action personnelle et a I' acion subrogatoire, mais fusionnees, en telle sorte que l' action
subrogatoire stricto sensu n'y apparaft plus comme un element distinct, et partant sournise a des
regles propres. Ce qui a, en d'autres termes, ete emprunte a I' action subrogatoire, ce soot ces
avantages (suretes), qui ont ete ajoutes a I' action personnelle. Et c'est ce qui explique que ce
recours unique et complexe a l' etendue precisee a I' article 2028".
De meerderheid van de rechtsleer pleit echter voor een dualiteit van de regresaanspraken: zie
o.m. F. T'KlNT, Suretes, Brussel, 1991, ms. 782-784; PLANIOL & R!PERT, XI, 2e uitg., nr. 1540;
Ph. MALAURIE & L. AYNES, Les suretes. La publicite fonciere, Parijs, 1993, m. 153; Enc. D.,
Droit civil, V° Cautionnement, door Ph. DELEBECQUE, nr. 209; Ph. SIMLER, Cautionnement et
garanties autonomes, 2e uitg., Parijs, 1991, nr. 525.
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artikel 2037 B.W. bovendien dat de borg ontslagen is, wanneer hij
door toedoen van de schuldeiser niet meer in diens rechten, hypotheken en voorrechten kan treden. In deze bijdrage zullen enkele
aspecten van de draagwijdte van dit artikel nader worden onderzocht.
2. De door artikel 2037 B.W. bedoelde wijze van tenietgaan van de
borgtocht wordt in de literatuur vaak aangeduid als het beneficium of
de exceptio subrogationis of cedendarum actionum. Deze benaming is
historisch te verklaren. In het Romeins recht werd de solvens bij een
sponsio of fidejussio niet van rechtswege gesubrogeerd in de rechten
van de schuldeiser tegen de hoofdschuldenaar. Hij moest de subrogatie aan de schuldeiser vragen, maar zolang hij ze niet bekomen
had, kon hij aan de schuldeiser de exceptio subrogationis of cedendarum actionum tegenwerpen.
In navolging van het oude Franse recht achtten de opstellers van de
Code civil het echter billijker dat de borg van rechtswege zou worden
gesubrogeerd in de rechten van de schuldeiser, en dat deze schuldeiser
moest waken over de rechten waarin de borg kon worden gesubrogeerd(2). Dit leidde dan tot de tekst van artikel 2037 B.W., dat
aan de borg een exceptie toekent, wanneer de - thans van rechtwege
plaatsvindende - subrogatie niet doeltreffend is, omdat de schuldeiser de-aan zijn schuldvordering Yerbonden voorrechten_teloorJiet
gaan. Ofschoon hij in de rechten van de schuldeiser ge~ubrogeerd
is, bevindt de borg zich dan in de situatie van de Romeinse fidejussor
aan wie de schuldeiser de vorderingen niet cedeerde.
De traditionele benaming exceptie subrogationis of cedendarum actionum is derhalve enigszins misleidend (zoals trouwens ook de tekst
zelf van artikel 2037 B.W.).

§ 1. De juridische grondslag

3. Nu artikel 2037 B.W. aan de borg uitdrukkelijk het beneficium
subrogationis toekent, lijkt de vraag naar de grondslag ervan eerder
academisch. Het zal echter blijken dat de toepassingsmodaliteiten
enigszins kunnen verschillen, afhankelijk van de manier waarop
men het verval van de borgtocht verklaart. Daarom mag een korte
(geenszins exhaustieve) bespreking van de juridische fundering van

(2) Vgl.
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DE PAGE,

VI, nr. 962;

BEUDANT,

2e uitg., Xill, door P. VOIRIN, nr. 101.

artikel 2037 B.W. in deze bijdrage niet ontbreken. In de doctrine
heerst hierover nochtans geen eensgezindheid.
Volgens bepaalde auteurs(3) heeft de borg zich verbonden wegens de
aan de gewaarborgde schuldvordering verbonden zekerheden. Die
vormen het determinerend motief van zijn verbintenis, haar oorzaak.
Deze verklaring tast het eenzijdig karakter van de borgtocht niet aan
(zie verder, nr. 7), maar men kan er niettemin ernstige bezwaren tegen
aanvoeren.
Vooreerst is het immers evident dat de borg zich niet heeft verbonden
om te worden gesubrogeerd in de aan de gewaarborgde schuldvordering verbonden zekerheden. Hij heeft zich daarentegen verbonden,
hetzij om aan de hoofdschuldenaar een vriendendienst te bewijzen,
hetzij tegen vergoeding en op basis van afspraken tussen hem en de
hoofdschuldenaar. De oorzaak van de verbintenis van de borg moet
worden gezocht in zijn verhouding tot deze laatste. Wellicht vormt het
feit dat de schuldvordering nog door andere zekerheden wordt beveiligd, een bijkomende reden om het aan de borgtocht verbonden
risico te aanvaarden, maar deze omstandigheid vormt niet het determinerend motief, het doel waarvoor de borg zich jegens de schuldeiser
verbond(4).
Laat de schuldeiser voorrechten of zekerheden tenietgaan, dan zou in
deze optiek de oorzaak van de borgtocht verder verdwijnen, wat niet
zijn nietigheid maar wei zijn verval zou meebrengen. In tegenstelling
tot de nietigheid, treft het verval een rechtshandeling die volledig
rechtsgeldig tot stand is gekomen, en aan aile bestaans- en geldigheidsvereisten beantwoordt. Het verval vloeit voort uit een gebeurtenis die zich buiten de wil van de partijen om voordoet na het ontstaan
van de rechtshandeling, terwijl deze rechtshandeling haar rechtsgevolgen nog niet (allemaal) heeft gesorteerd(5).
Meteen is duidelijk dat artikel 2037 B.W. niet kan worden verklaard
door het verdwijnen van de oorzaak, opgevat als de aanwezigheid van
(3) R. VANDEPUITE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X, Overeenkomsten, deel 2,
Antwerpen, 1981, p. 292; R.P.D.B., V 0 cautionnement, nr. 373; P.-A. SIGALAS, Le cautionnement solidaire, Aix-en-Provence, 1959, nrs. 97 e.v.: Rb. Oudenaarde, 6 juli 1904, Rev. Prat.
Not., 1905, 396
(4) DE PAGE, VI, nr. 962; Ph. SIMLER, op. cit., nr. 786.
(5) Zie voor deze omschrijving S. NuoELHOLE, ,Une donation est-elle frappee de caducite par
la disparition de sa cause survenue posterieurement a la conclusion du contrat?", noot onder
Cass., 16 november 1989, R.C.J.B., 1993, 73-112; vgl. P.A. FORIERS, ,Observations sur la
caducite des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause", R.C.J.B., 1987,
74-113 (i.h.b. 90, nr. 15, en de aldaar gecit. ref.); T. DE LOOR, ,Het verval als wijze van
beeindiging van een rechtshandeling ten gevolge van het wegvallen van voorwerp of oorzaak",
R.W., 1995-96,761-776.
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de bij de gewaarborgde schuldvordering horende zekerheden. V erval
veronderstelt immers dat de ,oorzaak" verdwijnt buiten de wil van de
partijen om, terwijl artikel2037 B.W. het ,toedoen" van de schuldeiser veronderstelt. Bovendien doet het verval de rechtshandeling in
haar geheel verdwijnen, terwijl, zoals verder moge blijken, artikel
2037 B.W. niet altijd leidt tot de algehele bevrijding van de borg.

4. Psychologisch meer aanvaardbaar is de stelling volgens welke de
borg zich verbindt onder de ontbindende voorwaarde dat de schuldeiser de aan zijn vordering verbonden rechten laat teloor gaan(6).
Deze stelling strandt echter andermaal op het bezwaar dat de borg bij
de vervulling van de voorwaarde geheel bevrijd zou moeten zijn, wat
zoals gezegd niet noodzakelijk het geval is. Bovendien lijkt deze
grondslag te impliceren dat artikel 2037 B.W. enkel doelt op de
rechten die al bestonden ten tijde van de borgtocht of samen met
hem het Iicht zagen, wat betwistbaar is (zie verder, nr. 22).
5. Andere auteurs(?) zien in de uitdoving van de borgtocht een soort
private straf, een wettelijk verval. De schuldeiser heeft zich ten
opzichte van de borg onbehoorlijk gedragen; en dit is des te erger
omdat de borg, als economisch niet-ge'interesseerde schuldenaar, bijzondere bescheoning verdient.
Deze thesis verklaart echter niet waarom deze ,private straf" slechts
wordt toegepast indien en in de mate waarin de borg ten gevolge van
de ondoeltreffende subrogatie schade heeft geleden (zie verder, § 3,
B).

6. Het tenietgaan van de borgtocht op grond van artikel2037 B.W. is
duidelijk een sanctie. De schuldeiser mag niet geheel onverschillig
blijven voor het lot van de borg. Deze laatste heeft de schuldeiser
zonder van hem enige tegenprestatie te ontvangen(8), een persoonlijke zekerheid verschaft, en loopt daardoor een emstig risico. Indien
dit risico zich voordoet, hoopt hij tegen de hoofdschuldenaar een
doeltreffend verhaal te kunnen uitoefenen. Maar de doeltreffendheid
(6) Ph. SIMLER & Ph. DELEBECQUE, Droit civil. Les suretes. La publicite fonciere, Precis
Dalloz, Parijs, 1989, nr. 148; Ph. SIMLER, ,La renonciation de la caution au benefice del' article
2037 du Code civil", J.C.P., 1975, I, 2711, nrs. 9 e.v.
(7) Chr. MouLY, Les causes d' extinction du cautionnement, Parijs, 1979, nrs. 418 e.v.; MARTY,
RAYNAUD & JESTAZ, Droit civil, Les suretes. La publicite fonciere, Parijs, 1987, 2e uitg.,
nr. 619.
(8) Bepaalde auteurs leiden daaruit af dat de borgtocht in de verhouding van de schuldeiser tot
de borg een kosteloos of althans neutraal karakter heeft: MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, nr. 570;
Enc. D., Dr. civ., V 0 cautionnement, nr. 28; MALAURIE & AYNES, op. cit., nr. 227.
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van zijn verhaal hangt mede af van de voorrechten en zekerheden die
aan de door hem gewaarborgde schuldvordering verbonden zijn. Hij
mag dan ook van de schuldeiser verwachten dat die deze voorrechten
niet verloren laat gaan. ,Tout contrat exige un esprit de collaboration
qui impose a chacune des parties de s' abstenir de tout acte qui rendrait
!'execution plus lourde pour l'autre. La caution entend recuperer les
sommes qu'elle pourrait etre amenee a debourser en faveur du creancier et, dans cette optique, les garanties attachees ala creance ont eu
une influence non negligeable sur son consentement. Le creancier ne
l'ignore point et doit s'abstenir de tout agissement qui entrafnerait une
aggravation des obligations consenties"(9).
Zo opgevat past artikel2037 B.W. enkel het gemeen recht toe op de
borgtocht. Het verbindt met name aan de borgtocht verplichtingen die
er op grand van de goede trouw uit voortvloeien; het vormt een
typisch voorbeeld van de aanvullende werking van de goede trouw.
Het onderstreept de solidariteit die tussen schuldeiser en borg moet
bestaan, en de zorgplicht die de schuldeiser jegens de borg aan de dag
moet leggen.
Voor zover aan artikel 2037 B.W. geen specifieke sanctie is verbonden, maakt het dan ook eigenlijk weinig uit of een bepaalde onzorgvuldigheid van de schuldeiser onder het toepassingsgebied van artikel
2037 B.W. valt dan wel beschouwd moet worden als een tekortkoming op het vlak van bedoelde algemene zorgplicht.
Het belang dat men inzake borgtocht aan artikel2037 B.W. hecht, is
- nog steeds in deze optiek - hoofdzakelijk historisch te verklaren.
Dit artikel vormt een vroege illustratie van het algemeen vereiste dat
overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.
Het voorgaande betekent echter niet dat het onderscheid tussen de
specifiek door artikel 2037 B.W. bedoelde situatie en de andere
tekortkomingen aan de zorgplicht die de schuldeiser jegens de borg
aan de dag moet leggen, louter theoretisch en academisch is. Zoals
later zal blijken, legt artikel2037 B.W. voor welbepaalde problemen
wel degelijk een eigen regeling op (zie ook verder, nr. 24).

(9) S. BETANT-ROBET, ,La decharge de 1a caution par application de I' article 2037", Rev. Trim.
Dr. Civ., 1974, 313, nr. 9; vgl. DE PAGE, VI, nr. 962; A. VAN OVERBROECK, ,A propos d'un
mode d'extinction du cautionnement: I' article 2037 du Code Civil", Rev. Banque, 1968, 424;
P.A. FoRIERS, ,Les silretes personnelles traditionnelles. Deve1oppements recents", in A.M.
STRANART, ed., Le droit des suretes, Brusse1, 1992, 174, nr. 60; F. T'KlNT, op. cit., nr. 790; Enc.
D., Dr. civ., v0 cautionnement, nr. 275: Rb. Charleroi, 8 maart 1990, J.T., 1991, 46; voor een
toepassing van de goede trouw op de borgtocht in een andere context, zie Luik, 4 februari 1994,
J.L.M.B., 1994, 602.
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7. Ret voorgaande impliceert niet dat de borgtocht een wederkerige
overeenkomst is. Niet aan aile door een borgtocht gewaarborgde schuldvorderingen kleven immers bijkomende zekerheden. De plicht van de
schuldeiser om de zekerheden en voorrechten te behouden is dus niet
kenmerkend voor alle borgtochten; ze behoort niet tot de essentie van
de borgtocht(IO). Deze plicht vloeit bovendien voort uit de goede
trouw; ze is een van de talloze nevenplichten die de goede trouw aan
de contractanten oplegt. Om uit te maken echter of een overeenkomst
al dan niet wederkerig is, moet men enkel op de hoofdverplichtingen
letten. De talloze nevenplichten waartoe bijna elke overeenkomst
aanleiding geeft, kunnen daarbij buiten beschouwing blijven(ll).

§ 2. Wie kan artikel2037 B.W. inroepen?

8. i. Artikel 2037 B.W. kan worden ingeroepen door aile borgen.
Ook de hoofdelijke borgen kunnen er zich op beroepen, ondanks de
tekst van artikel 2021 B.W. De hoofdelijke borg blijft immers een

(10) Vgl. DE PAGE, II, uitg. 1964, nr. 453.

(lT). AssER-RUTIEI\CIV-2, uifg: T985, -p.48;-nr. n2. Men-denke OOKaan de»lasf"; zie-daarover
M.E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvordering, Brussel,
1990, p. 199 e.v., nrs. 354 en 388 (i.v.m. art. 2037 B.W.). Over het eenzijdig karakter van de
borgtocht leze men ook het interessante H.R., 18 januari 1980, N.J., 1980, nr. 229, met concl.
adv.-gen. FRANX, en noot G.J.S.
Bepaalde auteurs (BEUDANT-VOIRIN, nr. 102; G. BAUDRY-LACANTINERIE & A. WAHL, Des
contrats aleatoires, du mandat, du cautionnement, de la transaction (Traite theorique et
pratique de droit civil, XXIV, 3de uitg., Parijs, 1907); AUBRY & RAU, VI, 7e uitg., door A.
PoNSARD, p. 356, noot 23) gaan zelfs zo ver artikel 2037 B.W. te baseren op een stilzwijgend
beding: de borg zou met de schuldeiser stilzwijgend overeen gekomen zijn dat deze laatste de
aan zijn schuldvordering verbonden zekerheden intact zou laten. ,Le cn~ancier a manque a une
promesse tacite et secondaire" (BAUDANT-VOIRIN, loc. cit.).
Om in deze optiek het eenzijdig karakter van de borgtocht te vrijwaren, moet men aannemen
dat secundaire verplichtingen irrelevant zijn voor de kwalificatie van een contract als eenzijdig,
resp. wederkerig.
Vat men niettemin de borgtocht als wederkerig op (JossERAND, Cours de droit civil positif
fran(_:ais, II, nr. 1491ter), dan wordt men geconfronteerd met het probleem dat de ontbinding
wegens wanprestatie en de niet-uitvoeringsexceptie hierop niet van toepassing zijn, tenzij mits
grondige aanpassingen (vgl. Ph. SIMLER, Cautionnement et Garanties autonomes, gecit.,
nrs. 785-786), wat meteen het suigeneris-karakter van de door artikel 2037 B.W. ingeste1de
uitdoving van de borgtocht kracht zou bijzetten.
In de voorbereidende werken van de Code civil ontrnoet men overigens een passage van
LAHARY, die enigszins in de richting gaat van wederkerigheid. ,Le fidejusseur doit sans doute
s'interdire tout ce qui pourrait compromettre la garantie de !'obligation qu'il a cautionnee.
Mais, de son cote, le creancier ne doit-il pas s'interdire aussi tout ce qui tendrait a ravir au
fidejusseur les moyens d' etre indemnise du cautionnement qu 'il a fourni? C' est pour maintenir
entre eux ce devoir de reciprocite (onderstreping M.V.Q.) que le projet decharge le fidejusseur
de son obligation, lorsque la subrogation aux droits, hypotheques et privileges du creancier ne
peut plus, par le fait de ce creancier, s'operer en sa faveur" (FENET, Recueil complet des
travaux preparatoires du Code civil, XV, p. 87).
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ondergeschikte schuldenaar: de schuld gaat hem economisch niet
aan(12).
Indien men artikel2037 B.W. trouwens baseert op de zorgplicht die de
schuldeiser jegens de borg aan de dag moet leggen, ziet men helemaal
niet in waarom de hoofdelijke borg van het voordeel van artikel 2037
B.W. verstoken zou moeten blijven. Hij bevindt zich in een nog
zwakkere positie dan de eenvoudige borg, die beschikt over het
voorrecht van uitwinning en desgevallend van schuldsplitsing. De
zorgplicht van de schuldeiser moet zich dan ook zeker uitstrekken
tot de hoofdelijke borg.
Niet aileen de conventionele, maar ook de wettelijke en de gerechtelijke borg worden beschermd door artikel 2037 B.W ..
9. ii. De achterborg is de borg van de borg. Hij garandeert jegens de
schuldeiser de prestatie van de hoofdborg; hij is dus in een zekere zin
een borg in de tweede graad. N a betaling van de schuldeiser kan hij
niettemin rechtstreeks verhaal uitoefenen tegen de hoofdschuldenaar(13). Wanneer dit verhaal zou worden bemoeilijkt door het feit
dat de schuldeiser zijn voorrechten heeft prijsgegeven, vervalt de
achterborgtocht( 14).
Indien de achterborg zijn terugbetalingsvordering daarentegen tegen
de hoofdborg instelt, kan die de exceptio subrogationis niet opwerpen.
De hoofdborg wordt dan immers aangesproken in zijn hoedanigheid
van gewaarborgde schuldenaar, terwijl artikel 2037 B.W. de hoofdborg enkel beschermt als borg, i.e. in zijn verhouding tot de schuldeiser(15).
De tegen- of onderborg van zijn kant garandeert de schuldvordering
die de borg na betaling eventueel zal kunnen uitoefenen tegen de
hoofdschuldenaar. Wanneer de borg een professionele kredietverlener
is, wordt dit eventueel verhaal nogal vaak door bijkomende zekerheden gewaarborgd. In deze combinatie fungeert de hoofdborg derhalve als schuldeiser, de hoofdschuldenaar als hoofdschuldenaar, en
de tegenborg als diens borg(l6). Indien de hoofdborg nu zijn voor-

i

(12) DE PAGE, VI, nr. 966; BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1118; AUBRY & RAu, door
PONSARD, nrs. 232 en 240, noot 40; PANIOL & RIPERT, XI, 2e uitg., nrs. 1539 en 1558.
(13) Ph. SIMLER, op. cit., nr. 114.
(14) Chr. MOULY, op. cit., nr. 393; MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, p. 431, nr. 624.
(15) Chr. MOULY, op. cit., nr. 397; Ph. SIMLER, op. cit., nr. 796; MARTY, RAYNAUD & JESTAZ,
loc. cit.
(16) Vgl. MALAURIE & AYNES, op. cit., nr. 152.
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I

rechten tegen de hoofdschuldenaar heeft prijsgegeven, kan de tegenborg beroep doen op artikel 2037 B.W.(17).

10. iii. Een zakelijke borg garandeert de hoofdschuld niet met geheel
zijn vermogen, maar met een of meer bepaalde goederen die hij heeft
bestemd voor de terugbetaling van de hoofdschuld (inpandgeving,
hypotheek). De Belgische rechtsleer is gekant tegen de assimilatie van
de zakelijke borg met de persoonlijke borg(l8). De zakelijke borg is
niet persoonlijk gebonden; hij heeft er zich toe beperkt een zakelijke
zekerheid te vestigen op een of meer hem toebehorende goederen tot
waarborg van de hoofdschuld. Gaat dit goed teniet, dan is de zakelijke
borg bevrijd. DE PAGE(19) leert kordaat ,qu'aucune des regles du
cautionnement n'est applicable ala 'caution reelle"'.
Zonder het onderscheid tussen de eigenlijke borgtocht en de zakelijke
borgtocht te willen ontkennen, lijkt het toch erg overdreven om de
toepassing van om het even welke regel inzake borgtocht op de
zakelijke borg van de hand te wijzen. Het kan toch niet worden
ontkend dat de zgn. zakelijke borg voor een ander, i.e. de hoofdschuldenaar, gehouden is tot betaling van de schuld. DE PAGE zelf
leert trouwens dat hij zijn vordering tot terugbetaling kan baseren op
artikel 1251, 3° B.W., en dat hij derhalve gesubrogeerd is in de
rechten _van _de_ hetaalde_schuldeiser(20)._Maar _artikeL2D29_ R:W.
vormt slechts een toepassing van artikel2051, 3° B.W., terwijl artikel
2037 B.W. ertoe strekt het subrogatoir verhaal te verstevigen.
Er lijkt dan ook geen gegronde reden te bestaan om de exceptio
subrogationis aan de zakelijke borg te ontzeggen. De Franse rechtspraak en rechtsleer doen het niet(21). In Nederland doet men het
evenmin(22). En zelfs in Belgie gaan recent stemmen op in dezelfde
zin(23).

(17) Ph. SIMLER, nr. 796.
(18) DE PAGE & DEKKERS, VII, nr. 721; LAURENT, XXVIII, nr. 151; Luik, 26 oktober 1937,
Pas., 1939, II, 9.
(19) DE PAGE, VI, nr. 826.
(20) DE PAGE, III, nr. 547, B.
(21) BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1187; BEUDANT & VOIRIN, nr. 103; AUBRY & RAU,
nr. 240 en noot 41; PLANIOL & RiPERT, XI, 2e uitg., nrs. 1537 en 1558; H. & L. MAZEAUD,
Lefons de droit cicil, III, vol. 1, Suretes. Publicite fonciere, 6e uitg., door V. RANOUIL & F.
CHABAS, Parijs, 1989, nr. 40; S. BETANT-ROBET, art. cit., nr. 17; F. GRUA, ,Le cautionnement
reel", J.C.P., 1984, I, 3167, en de a1daar gecit. rechtspraak.
(22) Noot CJHB., onder H.R., 9 juni 1989, N.J., 1990, nr. 236, p. 933.
(23) A. VAN OvERBROECK, art. cit., p. 426; T'KiNT, op. cit., nr. 718; vgl. Brussel, 23 juni 1988,
T.B.H., 1989, 47.
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De assimilatie, wat de toepasselijkheid van artikel2037 B.W. betreft,
tussen de zakelijke en de persoonlijke borg moet ongetwijfeld worden
goedgekeurd. De traditionele Belgische opvatting kan enkel worden
verdedigd, indien genoemd artikel zou moeten worden opgevat als
een uitzonderingsbepaling die strikt moet worden uitgelegd en waarvan het voordeel moet worden voorbehouden aan de eigenlijke borg.
Zoals betoogd geeft het artikel echter het gemeen recht weer, en blijkt
het een uitvloeisel te zijn van de goede trouw. Anderzijds bestaan er
geen (voor de toepassing van artikel 2037 B.W.) relevante verschilpunten tussen de persoonlijke en de zakelijke borg. Ook de zakelijke
borg kan derhalve de exceptio subrogationis inroepen. Voor hem is de
subrogatie in de rechten van de schuldeiser van even groat belang als
voor de eigenlijke borg.
11. iv. De derde-houder van een gehypothekeerd goed kan daarentegen geen beroep doen op het beneficium cedendarum actionum(24).
Hij heeft zich niet (zakelijk) verbonden tot de betaling van de hoofdschuld; hij heeft aileen maar een onroerend goed verworven dat belast
is met een hypotheek tot zekerheid van deze schuld.
Zijn belangen worden voldoende beveiligd door de drievoudige optie
die de artikelen 97 en 98 van de hypotheekwet hem bieden(25). De
goede trouw eist geen bijkomende bescherming.
12. v. De avalgever garandeert de wisselrechtelijke verbintenis van
een andere ondertekenaar van de wisselbrief.
Het aval is echter geen borgtocht(26). De avalgever blijft immers
verbonden, indien de gewaarborgde verbintenis nietig of zelfs onbestaande is, mits ze maar schijnbaar, formeel geldig is (artikel 32,
tweede lid Wisselbriefwet). Op zichzelf beschouwd is dit argument
echter niet doorslaggevend. Er werd immers bepleit dat artikel 2037
B.W. niet typisch is voor de borgtocht.
Men voert echter bovendien aan dat het verhaal van de betalende
avalgever niet van subrogatoire aard is, maar een specifiek wissel-

(24) DE PAGE, VI, nr. 966; BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1187; S. BETANT-ROBET, art.
cit., nr. 17.
(25) Voor meer details daarover zie DE PAGE & DEKKERS, VII, nrs. 857-884.
(26) J. RoNSE, Wisselbrief en Orderbriefje (in A.P.R.), nr. 1029; VANRYN & HEENEN, Ill, 2e
uitg., nr. 375; vgl. Brussel, 26 april1979, J.T., 1979,659, met noot P. DEPUYDT: het regres van
een avalgever tegen een mede-avalgever is onderworpen aan de korte, wisselrechtelijke
verjaringstermijn.
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rechtelijk karakter heeft. ,De avalgever verkrijgt de rechten uit de
wisselbrief niet door subrogatie, maar op dezelfde oorspronkelijke
wijze alsof hij ze door endossement vanwege de houder had verkregen"(27). Het gaat dus om een oorspronkelijk, zelfstandig recht, dat
geenszins werd afgeleid uit dit van de betaalde schuldeiser (artikel32,
derde lid Wisselbriefwet).
De verbintenis van de avalgever wordt trouwens gekenmerkt door de
cambiaire gestrengheid. Hij heeft zich onherroepelijk verbonden,
zonder dat men zich hoeft af te vragen (mag afvragen) of de houder
een fout of nalatigheid heeft begaan(28), wat nochtans voor de toepassing van artikel 2037 B.W. noodzakelijk is (zie verder, § 3, C).
In een belangrijk arrest van 3 april 1981(29) besliste het Hof van
cassatie dan ook dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot de borgtocht niet van toepassing zijn op het aval, omdat
de avalgever geen borg is maar een onafhankelijk schuldenaar, wiens
rechten en verplichtingen door het wisselrecht worden bepaald. lnzonderheid kan artikel 2037 B.W. niet op het aval worden toegepast.
Dat men er echter redelijkerwijze anders kan over oordelen, blijke uit
de situatie in Frankrijk, waar men aan de avalgever wel toelaat zich op
artikel 2037 B.W. te beroepen(30).
Anderzijds moet eraan worden herinnerd dat ook bij ons wordt aangenomen dat de houder -van een-wisselorienlie -de era:an verbon-den
zekerheden laat tenietgaan, jegens de avalgever op basis van het
gemeen recht aansprakelijk kan zijn(31).

(27) J. RONSE, op. cit., nr. 1063, en de a1daar gecit. ref.; VANRYN & HEENEN, III, 2e uitg.,
nr. 386; anders: L. F'REDERICQ (Traitl? de droit commercial beige, X, Gent, 1954, p. 333):
,L'engagement du donneur d'ava1 demeure un engagement accessoire de garantie auque1les
regles du cautionnement sont tout naturellement applicables, dans la mesure oil des dispositions specia1es du droit cambiaire ne les ecartent pas, expressement ou implicitement" (even
verder (p. 336, nr. 126) preciseert hij evenwe1 dat het verhaa1 van de ava1gever niet van
subrogatoire aard is, maar uitsluitend cambiair); J. MESTRE, La subrogation personnelle, Parijs,
1979, p. 175, nr. 155.
(28) L. & S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, IT, p. 236, nr. 884.
(29) Arr. Cass., 1980-81, 874, Pas., 1981, I, 851, J.T., 1982, 291, T.B.H., 1984, 183, met noot
E.W.
(30) Ph. SIMLER, op. cit., nr. 794 en de a1daar gecit. ref.; R. RoBLOT, Les effets de commerce,
Parijs, 1975, p. 215, nr. 254; G. R!PERT & R. RoBLOT, Traite de droit commercial, Parijs, uitg.
1992, p. 203, nr. 2013; HofParijs, 5 oktober 1966, J.C.P., 1967, II, 15301, met noot P. LESCOT.
(31) VANRYN & HEENEN, III, 2e uitg., nr. 382.
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13. vi. Vrij algemeen houdt de rechtsleer voor dat de hoofdelijke
medeschuldenaar geen beroep kan doen op het beneficium subrogationis(32).
Als verklaring roept men andermaal in dat artikel 2037 B.W. een
uitzonderingsregeling is, - een stelling die nauweiijks overtuigt, vermits de explicatio een andere formulering vormt van het explicandum.
Men zegt dus eigenlijk dat hoofdelijke schuldenaars artikel2037 B.W.
niet kunnen inroepen, omdat enkel de borg dit kan doen. Maar juist dit
laatste moet bewezen worden. Sommige auteurs(33) voeren ook nog
aan dat de hoofdschuld de borg economisch niet aangaat, terwijl ze in
beginsel aile hoofdelijke medeschuldenaars wei aangaat.
Dit laatste is echter slechts gedeeltelijk juist: in de mate waarin de
hoofdelijke schuld het belang overtreft dat de hoofdelijke schuldenaar
heeft in de zaak waarvoor de schuld werd aangegaan, is hij er,
economisch gezien, evenmin in ge'interesseerd als de borg. De hoofdelijke schuldenaar is deels ook een garant(34).
De borg, ook de hoofdelijke borg, is verder weliswaar een subsidiaire
schuldenaar, terwijl de hoofdelijke schuldenaar een hoofdschuldenaar
is. Deze subsidiariteit heeft echter in de praktijk niet veel om het lijf.
Ze wijst op een hierarchie, op een in acht te nemen volgorde bij de
vervolgingen(35). Ze ligt ook aan de basis van het voorrecht van
uitwinning, dat in de praktijk echter meestal wordt wegbedongen, en
waarover de hoofdelijke borg in geen geval beschikt. Ze verklaart
echter vooral dat de borg na betaling van de schuldeiser een regresvordering kan uitoefenen tegen de hoofdschuldenaar. Maar een zodanige regresvordering komt ook aan de hoofdelijke schuldenaar toe in
de mate waarin hij meer dan zijn bijdragend deel betaalde.
Evenmin kan worden opgeworpen dat artikel2037 B.W. het over een
algehele bevrijding van de borg heeft, terwijl de hoofdelijke medeschuldenaar in elk geval slechts gedeeltelijk bevrijd zal kunnen zijn
(zie verder, nr. 32). Want ook als de borg zich op artikel 2037 B.W.
beroept, leidt dit niet altijd tot zijn algehele bevrijding.
(32) DE PAGE, VI, nr. 966; R.P.D.B., V 0 cautionnement, nr. 404; PLANIOL & R!PERT, XI, 2e
uitg., nr. 1558; BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1189; Ph. SIMLER, op. cit., nr. 791, en de
aldaar gecit. ref.; S. BETANT-ROBET, art. cit., nr. 14; Luik, 16 oktober 1907, J.L., 1907, 277; Rb.
BERGEN, 29 december 1937, Rev. Prat. Not., 1938, 138: bij bedrog zou wel de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid spelen.
Een treffend voorbeeld van de in de tekst bekritiseerde kringredenering kan men o.m. vinden
bij L. GUILLOUARD, Traite du cautionnement et des transactions, Parijs, 1895, nrs. 245 en 246.
(33) M. CABRILLAC & C. MOULY, Droit des suretes, Parijs, 1993, 2e uitg., nr. 261.
(34) M. CABRILLAC & C. MOULY, op. cit., nr. 382.
(35) M. CABRILLAC & C. MouLY, op. cit., nr. 71; AssER-KLEIN, Bijzondere overeenkomsten,
IV, p. 102, nr. 135.
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Het is dus veellogischer om het beneficium subrogationis ook aan de
hoofdelijke schuldenaar toe te kennen. ,Le benefice de subrogation
est un corrolaire de la reserve de recours. Or, la reserve de recours
n'est pas speciale au cautionnement; elle est, pareillement, de !'essence de !'engagement du codebiteur solidaire"(36).
Beschouwt men artikel 2037 B.W. als een uitvloeisel van het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw, dan valt overigens niet in te
zien waarom de schuldeiser zich in die mate van het lot van de jegens
hem hoofdelijk verbonden schuldenaars zou mogen distantieren dat
hij een voorrecht tegen een van hen zou mogen prijs geven.
Stippen we overigens aan dat artikel 6:154 Nieuw Nederlands B.W.
uitdrukkelijk bepaalt dat de schuldeiser jegens diegene die, zo hij de
vordering voldoet, zal worden gesubrogeerd, verplicht is zich te
onthouden van elke gedraging die ten koste van deze afbreuk doet
aan de rechten waarin hij krachtens de subrogatie mag verwachten te
zullen treden. Deze bepaling is o.m. van toepassing op de borgtocht,
die in het Nieuw Nederlands B.W. als een vorm van hoofdelijkheid
wordt behandeld(37). Ze geldt dus, a fortiori, voor de hoofdelijkheid.
Als algemeen beginsel wordt immers geponeerd dat geen enkele
subrogant het regres van de gesubrogeerde in het gedrang mag brengen door zekerheden prijs te geven. Eerder werd een beginsel van die
strekking·reeds-bepleit- door o.m.-J.-MESTRE(J8).
----. - - - 14. Nemen we ten behoeve van het betoog aan dat artikel2037 B.W.
inderdaad niet toepasselijk is op de hoofdelijke schuldenaars in het
algemeen. Zelfs dan bestaat er m.i. geen redelijke grond om een
beroep op artikel 2037 B.W. te ontzeggen aan de niet in de schuld
gelnteresseerde hoofdelijke schuldenaar (artikel1216 B.W.). De door
artikel1216 B.W. bedoelde hoofdelijke schuldenaar is niet gei'nteresseerd in de zaak waarvoor de hoofdelijke schuld werd aangegaan.
Jegens de schuldeiser is hij weliswaar tot de gehele schuld gehouden,
maar in de verhouding tussen de hoofdelijke schuldenaars onderling is
(36) BEUDANT-VOIRIN, p. 138, nr. 136; A. SIGALAS, op. cit., nr. 103; J. MESTRE, La subrogation
personnelle, Parijs, 1979, nrs. 626 e.v. Trouwens, reeds PoTHIER leerde: ,Quand plusieurs
personnes contractent une obligation solidaire, elles ne s 'obligent chacune au tout que dans Ia
confiance qu'elles avaient dans les autres en payant le total. C'est pourquoi, lorsque le
creancier, par son fait, les a prives de ce recours en se mettant hors d'etat de pouvoir ceder
ses actions contre l'un d'eux qu'il a decharge, i1 ne doit plus etre recevable aagir solidairement
contre 1es autres, si ce n' est sous deduction des portions pour lesquelles ils auraient eu recours
contre celui qu'il a decharge (Traite des Obligations, II, hfst. 3, nr. 519).
(37) Zie hierover J.W.H. BLOMKWIST, Borgtocht, Mon. Nieuw BW., B78, Deventer, 1991, p. 35, nr. 2.
(38) Op. cit., nr. 624.
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hij siechts een borg, die de schuid van de economisch wei gei"nteresseerden garandeert. Net zoais de borg, kan hij tegen de overige
schuidenaars overigens integraai regres uitoefenen. Althaus met het
oog op de toepassing van de artikeien 224, §I, 4° en I407 B.W.
assimiieerde het hof van beroep van Luik(39) de niet-gei'nteresseerde
hoofdeiijke schuidenaar met een borg.
Wie echter de hoofdeiijke schuidenaars in het aigemeen het beroep op
artikei 2037 B.W. (of op de daaraan ten grondsiag Iiggende idee)
ontzegt, zou kunnen opwerpen dat het wei toekennen van de exceptie
subrogationis aan een economisch niet gei'nteresseerde hoofdeiijke
schuidenaar de schuideiser met onaangename verrassingen kan confronteren.
Bij het aangaan van het contract met een aantai medecontractanten die
zich hoofdeiijk verbinden, weet de schuideiser niet dat dit contract
economisch gezien niet alle medecontractanten aangaat. Hij mag er
integendeei van uitgaan dat het contract alle medecontractanten interesseert. Hij moet dus, althans in het thans aan de orde zijnde
denkspoor, geen bijzondere zorgvuidigheid aan de dag Ieggen in
verband met de aan zijn schuidvordering verbonden zekerheden.
Ais hij echter een van de hoofdeiijke schuidenaars voor het geheei
aanspreekt, kan zijn vordering stranden op de exceptio subrogationis,
omdat de aangesproken schuidenaar geen beiang blijkt te hebben in de
zaak waarvoor de hoofdelijke schuid werd aangegaan.
Dit lijkt echter onaanvaardbaar. De inzake de econornisch niet gei"nteresseerde hoofdelijke medeschuidenaar verdedigde opvatting moet
dus ais voigt worden geamendeerd dat beroep op de exceptio subrogationis voor hem enkei open staat, voorzover de schuideiser bij het
aangaan van de overeenkomst waaruit de hoofdelijke schuid voortvioeit, wist of moest weten dat bedoeide schuidenaar inderdaad niet
gei"nteresseerd was in de zaak(40).

15. vii. Ofschoon het onderscheid tussen een autonome (bank)garantie en een borgtocht niet steeds duidelijk is omdat partijen zich dienaangaande vaak niet voidoende precies uitdrukken(41), verbindt de
(39) 23 mei 1989, Rev. Not. B., 1990. I. MoREAU-MARGREVE wijst, na enige aarzeling,
toepassing van artike1 2037 B.W. op de niet-gei"nteresseerde hoofdelijke medeschuldenaar af
(,Evolution du droit et de Ia pratique en matiere de sfiretes", in Les creanciers et le droit de la
faillite, Brussel, 1983, p. 89, noot 3).
(40) Vgl., zij het in een andere context, J. BLOMKWIST, op. cit., p. 3-5, nr. 2; L. GUILLOUARD,
op. cit., nr. 245 (zeer impliciet).
(41) Voor meer details zie VANRYN & HEENEN, IV, 2e uitg., nr. 519; J.F. ROMAIN, ,Principes
d'interpretation et de qualification des garanties inctependantes", T.B.B.R., 1989, 429-448.

373

autonome garant zich ertoe de begunstigde op diens eenvoudig verzoek (of op diens gemotiveerd verzoek, of tegen overlegging van
bepaalde documenten) een vooraf bepaalde som te betalen. Hij kan
daarbij aan de begunstigde geen excepties tegenwerpen, gebaseerd op
zijn relatie met de opdrachtgever, noch enige exceptie voortvloeiende
uit de verhouding tussen de opdrachtgever en de begunstigde.
Niettemin beschikt de garant na betaling over een regresvordering
tegen de opdrachtgever. Meestal trouwens zal tussen de bank en de
opdrachtgever overeengekomen zijn dat eerstgenoemde na betaling
gewoon de rekening van de opdrachtgever mag debiteren ten belope
van het betaalde bedrag.
De vraag kan worden gesteld of de autonome garant eveneens over
een subrogatoir verhaal tegen de opdrachtgever beschikt. De autonome garant heeft niet de schuld van de opdrachtgever betaald, maar
een eigen, zelfstandige schuld, waartoe hij gehouden was krachtens de
garantiebrief. Subrogatie is dan ook uitgesloten(42). Toch kent de
wetgever in bepaalde gevallen toch het v-oordeel van de subrogatie toe
aan personen die in wezen hun eigen schuld betaalden; men denke b.v.
aan de schadeverzekeraar(43). Maar inzake garanties op eerste verzoek bestaat geen dergelijke bepaling, terwijl de gevallen van zgn.
quasi-subrogatie beperkend moe ten worden uitgelegd( 44).
V ermits-de· autonome-garant-derhalve-niet-eens-gesubrogeerd-is-in-de
rechten van de begunstigde tegen de opdrachtgever, kan era fortiori
geen sprake zijn van enig beneficium subrogationis.

§ 3. Toepassingsvoorwaarden van artikel2037 B.W.

16. Een succesvol beroep op artikel 2037 B.W. onderstelt dat cumulatief aan een aantal vereisten is voldaan. Door het toedoen van de
schuldeiser (i) moeten de aan diens schuldvordering verbonden voorrechten en zekerheden teniet gegaan zijn (ii), waardoor het subrogatoir verhaal van de betalende borg ondoeltreffend wordt (iii). Aan
(42) Cl. MARTIN & M. DELIERNEUX, R.P.D.B., compl. VII, V0 Les garanties bancaires autonames, nr. 174; MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, nr. 632; E. WYMEERSCH, ,Garanties op eerste
verzoek", T.P.R., 1986, 480; anders: Ph. SIMLER, op. cit., nr. 938.
(43) Art. 41 Wet Landverzekeringen; R.F. FEYAERTS & J. ERNAULT, Traite general des
assurances terrestres, Les Nov., Dr. comm., V, nrs. 1050-1067, i.v.m. art. 22 van de Wet
van 11 juni 1879.
(44) P. VAN OMMESLAGHE, ,Examen de jurisprudence. Les Obligations", R. C.J.B., 1975, 679680.
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deze verschillende vereisten zal een korte bespreking worden gewijd.
A.

VERLIES VAN WELKE RECHTEN?

17. De borg is bevrijd indien hij niet meer in ,de rechten, hypotheken
en voorrechten" van de schuldeiser kan treden (artikel 2037 B.W.).
I. Vermits artikel 2037 B.W. ertoe strekt het subrogatoir verhaal van

de borg zo doeltreffend mogelijk te maken, komt de aldaar voorziene
sanctie enkel voor wanneer de schuldeiser de aan zijn schuldvorderingen verbonden voorrechten in de ruime zin van het woord heeft
prijsgegeven. Een met een voorrecht gewapende schuldeiser heeft
immers veel meer kans om effectief te worden betaald dan een
chirografaire.
Laten we vooreerst derhalve een - eerder exemplatieve dan exhausde wei door artikel 2037 B.W. betieve - opsomming geven
doelde rechten.

v'an

18. A. Bedoelde rechten omvatten niet enkel de voorrechten en
hypotheken stricto sensu, maar elk recht op grand waarvan de inning
van de schuldvordering wordt vergemakkelijkt, elke faciliteit waardoor de schuldeiser samenloop met andere schuldeisers kan vermijden, of anderszins zijn vordering vlugger en met minder moeilijkheden dan een gewone schuldeiser gehonoreerd zal zien. Het betreft
,taus les droits quelconques ... qui, a quelque titre que ce soit, sont
susceptibles de favoriser le recouvrement de la creance"(45), ,tout
droit susceptible de conferer a son titulaire une facilite plus grande
dans la perception de sa creance"(46). Artikel 2037 B.W. doelt op
,ailes wat de recuperatiemogelijkheden van
borg -verflauwt"(47).
NTetaiieen ~de tracHtionele voomichten, zekerheden en hypcitheken
komen dus in aanmerking, maar ook aile rechten die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, de schuldeiser toelaten bij wijze van gevolg hetzij aan
de samenloop te ontsnappen, hetzij ingeval van samenloop een bevoorrechte positie in te nemen(48). In een woord, aile preferentiele
rechten, in de ruimste zin van het woord, vailen onder het toepas-

de

(45) DE PAGE, VI, nr. 967, A.
(46) Chr. MoULY, op. cit., nr. 411.
(47) R. VANDEPUITE, op. cit., p. 293.
(48) Vgl. E. DIRIX & R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, Antwerpen, 1989, nrs. 416 e.v.
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singsgebied van artikel2037 B.W. Uiteraard kan daarvan in dit bestek
geen volledig overzicht worden gegeven.

19. In de eerste plaats denkt men natuurlijk aan een schuldeiser die
zijn hypotheek of voorrecht niet of niet tijdig liet inschrijven, zodat
zijn recht wordt geprimeerd door dit van een meer diligente schuldeiser(49). Men denke ook aan een schuldeiser die de inschrijving van
een hypotheek of een voorrecht niet hernieuwt voor het verstrijken
van de termijn, waarvoor de oorspronkelijk genomen inschrijving
geldig was(50), of die afstand doet van de rang van zijn hypotheek
of voorrecht, die niet (tijdig) tussenkomt in een procedure van rangregeling of evenredige verdeling wanneer een zodanige tussenkomst
nodig is voor het behoud van zijn preferentieel recht(51), of die na
betaling met subrogatie in een ingeschreven hypothecaire schuldvordering verzuimt over te gaan tot de door artikel 5 Hypotheekwet
voorgeschreven kantmelding(52).
In deze context kan eveneens de schuldeiser vermeld worden die een
pandrecht ten belope van bijvoorbeeld 6 miljoen fr. heeft op de
handelszaak van de schuldenaar, maar dit pand licht, nadat de schuldenaar het handelsfonds heeft verkocht en de opbrengst daarvan slechts 5 miljoen fr.- aan de schuldeiser heeft terugbetaald(53).
Er kan ook aanleiding zijn tot toepassing van artikeL 2037 B,W.
wanneer de schuldeiser afstand doet van zijn vordering tegen een
medeborg(54) of tegen een door de borg niet gewaarborgde hoofdelijke medeschuldenaar(55).
Evenzo wanneer de schuldeiser zijn eigendomsvoorbehoud niet tijdig
(49) A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, R.P.D.B., compl. V, V 0 cautionnement, nr. 274; Rb. Gent, 8
februari 1905, Pas., 1905, ill, 334; Kh. Luik, 10 november 1983, T.B.H., 1985, 50: niet
inschrijven van het voorrecht op een handelsfonds.
(50) Rb. Oudenaarde, 6 juli 1904, Rev. Prat. Not., 1905, 396.
(51) Vaak echter moet de ,vereffenaar" -de gerechtsdeurwaarder of de notaris- van de
opbrengst van de verkoop van de in beslag genomen goederen ambtshalve rekening houden
met de preferentiele rechten van de schuldeisers (voorrecht van de op de handelszaak bevoorrechte schuldeiser; ingeschreven hypothecaire schuldeiser). In de resterende gevallen moeten
de titularissen van een preferentieel recht op hun beurt beslag leggen, of hun bevel doen
overschrijven, ofverzet doen op de prijs (artt. 1627 en 1642 Ger.W.; zie, voor een en ander, M.
GREGOIRE, Theorie generale du concours des creanciers en droit beige, Brussel, 1992, nrs. 521525, 727-528, 549-554.
(52) Rb. Verviers, 21 oktober 1930, J.L., 1930, 308.
(53) Kh. Brussel, 9 april1990, T.B.H., 1992, 80 (was er echter schade?); vgl. Brussel, 23 juni
1988, T.B.H., 1989, 47.
(54) Anders: AssER-KLEIJN, gecit., p. 132, nr. 165; genuanceerd: P.A. STEJN, Zekerheidsrechten. Zekerheidsoverdracht, pand en borgtocht, Deventer, 1970, nr. 107; vgl.: Hof A' dam,
20 februari 1936, N.J., 1937, nr. 107.
(55) Ph. SIMLER, op. cit., nr. 832; vgl. Cass. fr., 19 maart 1962, D., 1962, 505.
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uitoefent waardoor het waardeloos wordt(56), hij het recht op ontbinding prijsgeeft(57) of afstand doet van compensatie(58). Door de
uitoefening van deze rechten kan de schuldeiser immers aan samenloop ontsnappen. Om die reden kan artikel 2037 B.W. ook worden
toegepast, wanneer de schuldeiser zijn retentierecht prijsgeeft doordat
hij het bezit van het betrokken goed uit handen geeft. Men denke aan
een verkoper die de verkochte zaak reeds Ievert, ofschoon de koper de
koopsom nog niet heeft betaald, terwijl geen betalingstermijn is
overeen gekomen(59).
,1

20. De rechtspraak is in de loop der jaren in die zin geevolueerd dat~
artikel2037 B.W. niet aileen wordt toegepast wanneer de schuldeised
het preferentieel recht juridisch heeft prijsgegeven (de titel), maar ookf
indien de waarde of de materiele omvang van het onderpand van het~
preferentieel recht (het emolumentum) door het toedoen van del'
schuldeiser deprecieerde. De borg kan dan weliswaar nog de preferentiele rechten van de schuldeiser tegen de schuldenaar uitoefenen,
maar de subrogatie is niet meer nuttig of doeltreffend(60).
Zo mag de op de handelszaak van de schuldenaar bevoorrechte
schuldeiser er zich niet mee vergenoegen de inboedel te verkopen,
en het huurceel- essentieel element van het handelsfonds - vrijwillig te beeindigen. Door een zodanige handelwijze verliest het
voorrecht immers het grootste deel van zijn waarde(61). De schuldeiser die over het voorrecht van artikel 20,5° Hyp.W. beschikt (bedrijfsuitrustingsmateriaal), maar wiens getalm en schuldige onverschilligheid tot gevolg hebben dat het onderpand van dit voorrecht, een dure
auto, op het ogenblik dat hij wordt verkocht, fel in waarde is gedaald(62), moet evenzeer dulden dat de borg bevrijd wordt.
Artikel2037 B.W. is ook van toepassing wanneer een onroerend goed

'

(56) Zie daarover o.m. P. COPPENS, ,La mise en oeuvre d'une clause de reserve de propriete en
cas de concours des creanciers", T.B.H., 1995, 546, en de aldaar gecit. ref.
(57) De onbetaalde verkoper van een onroerend goed behoudt s1echts het recht tot ontbinding,
indien hij zijn voorrecht door inschrijving behoudt (DE PAGE & DEKKERS, VII, nr. 401).
(58) Hof Riom, 7 oktober 1960, D., 1962, 479, met interessante noot van A. HoNORAT.
(59) Luik, 16 mei 1936, J.L., 1937, 49; Luik, 6 juli 1933, J.L., 1933, 265.
(60) R.P.D.B., V° Cautionnement, nr. 372; MALAURIE & AYNES, nr. 286. In Nederland leerde
men onder het oude B.W. dat het beneficium subrogationis bij feitelijke depreciatie niet van
toepassing was; onder het Nieuw B.W. acht men het echter wei van toepassing. Men stelle
tegenover elkaar AssER-KLEIJN, p. 131, nr. 165, 1° en AssER-RUTTEN-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, dee! I, 7e druk, Zwolle, 1984, p. 469, nr. 596.
(61) Vgl. Cass., 10 maart 1967, Arr. Cass., 1967, 848; Cass. fr., 3 november 1975, J.C.P.,
1978, II, 18891, met noot Ph. SIMLER.
(62) Rb. Charleroi, 8 maart 1990, J.T., 1991, 46, T.B.B.R., 1990, 488; vgl. Rb. Luik, 4 april
1990, J.L.M.B., 1990, 1291.
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dat ten bate van de schuldeiser gehypothekeerd is, met foutieve
tussenkomst van zijnentwege, voor een abnormaal lange termijn in
huur wordt gegeven, waardoor de verkoopwaarde van het goed aanzienlijk wordt gereduceerd(63). Hetzelfde geldt wanneer de schuldeiser nalaat maatregelen te treffen tegen de hoofdschuldenaar, die de
waarde van de in onderpand gegeven goederen vermindert. Men
denke in dit verband aan het klassieke voorbeeld, waarbij de hoofdschuldenaar die tevens een hypotheek had toegestaan op een hem
toebehorend bos, de waarde van dit bos gevoelig deed dalen door het
nagenoeg volledig te rooien(64).
Deze rechtspraak gaat verder dan de letter van de wet; ze kan slechts
worden gerechtvaardigd, indien men de in artikel2037 B.W. vervatte
plicht beschouwt als een toepassing van de algemene zorgplicht die de
schuldeiser jegens de borg aan de dag moet leggen.
21. B. De vraag naar de door artikel 2037 B.W. bedoelde rechten
heeft daarenboven nog een chronologisch aspect.
De meerderheid van de rechtsleer en van de jurisprudentie is van
oordeel dat artikel2037 B.W. slechts kan worden toegepast, indien het
prijsgegeven preferentieel recht steeds bestond ten tijde van het aangaan van de borgtocht, of gelijktijdig met de borgtocht het licht
zag(65); -Ret is immers-in functie-van-deze- preferentisle-reGhten-dat
de borg zich verbond; de op het tijdstip van de borgstelling bestaande
rechten achtte hij voldoende om het door hem te lopen risico op zich te
nemen. A fortiori volgt daaruit dat er voor het beneficium subrogationis geen ruimte is, wanneer de schuldeiser na het aangaan van de
borgtocht nalaat een zekerheid te bekomen(66).
Deze stelling wordt echter gemilderd(67). De borg kan zich wel over
het tenietgaan van pas later ontstane preferentiele rechten beklagen,

(63) DE PAGE, VI, ill. 963 en de aldaar gecit. ref.; vgl. R. V ANDEPUTIE, op. cit., p. 293; MARTY,
RAYNAUD & JESTAZ, ill. 620, C.
(64) L. GUILLOUARD, op. cit., p. 266-267, nr. 236.
(65) LAURENT, XXVITI, ill. 308; R.P.D.B., V 0 cautionnement, nr. 384; HUC, XII, ill. 252;
BEUDANT & VOIRIN, XIII, nr. 106; AUBRY & RAu, VI, 7e uitg. door PONSARD, nr. 240 en noot
30; PLANIOL & RIPERT, XI, 2e uitg., nr. 1559; MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, ill. 620; P. ANCEL,
Le cautionnement des dettes de l'entreprise, Parijs, Dalloz, 1989, 192-193, nrs. 483-484; Luik,
26 oktober 1898, Pas., 1899, II, 122; Luik, 18 maart 1903, Rev. Prat. Not., 1903, 357; Luik, 17
juni 1922, P.P., 1922, 200; Brussel, 4 december 1929, Jur. P. Anvers, 1929, 455; Cass. fr., 5
oktober 1964, D., 1965, 42; 25 januari 1994, Bull., 1994, III, nr. 30.
(66) A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., ill. 279.
(67) Vgl. MALAURIE & AYNES, nr. 284; MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, ill. 620, b; Kh. Bergen,
25 februari 1988, T.B.H., 1989, 538; Cass. fr., 16 oktober 1979, J.C.P., 1980, II, 19279, met
concl. adv.-gen. Gut.PHE.
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wanneer de schuldeiser er zich expliciet of impliciet toe verbonden
heeft deze rechten te verwerven. Bovendien kan de borg zich gegriefd
voelen wanneer de schuldeiser nalaat een preferentieel recht te verwerven en te behouden, voor zover de borg er normalerwijze mocht
op rekenen dat de schuldeiser een zodanig preferentieel recht zou
verwerven.
22. Vermits het benefecium subrogationis hier wordt opgevat als een
bijzonder geval van de algemene zorgplicht die de schuldeiser jegens
de borg in acht moet nemen, hangt de toepassing van artikel 2037
B.W. niet af van het tijdstip, waarop het preferentieel recht ontstond.
Geeft de schuldeiser een zodanig recht prijs, dan is de borg bevrijd,
ongeacht het feit of dit preferentieel recht reeds bestond toen de borg
zich verbond (resp. samen met de verbintenis van de borg het Ieven
zag), dan wei ofhet pas later ontstond(68). Van rechtswege is de borg
immers gesubrogeerd in alle preferentiele rechten van de schuldeiser
tegen de hoofdschuldenaar. Het is moeilijk verenigbaar met de zorgplicht van de schuldeiser dat hij enig preferentieel recht prijsgeeft, ook
indien de borg bij het aangaan van zijn verbintenis op dit recht niet
had gerekend. Er anders over oordelen miskent overigens enigszins de
praktijk van de borgtocht. Een borgtocht wordt vaak aangegaan ,voor
aile sommen die de schuldenaar, ten welken titel ook, jegens de
schuldeiser verschuldigd zal zijn"(69). En zelfs indien de borg slechts
een bepaalde schuld waarborgt, kan de last soms veel hoger oplopen
dan de borg verwachtte. Hij moet immers instaan voor de hoofdsom
van de schuld (art. 2016 B.W.) te vermeerderen met de interesten en
de kosten. Vermits de te dragen last de verwachtingen van de borg
aanzienlijk kan overschrijden, is het niet meer dan redelijk dat hij ook
kan profiteren van een preferentieel recht waarop hij niet had gerekend.
II. 23. De borgen, voor wie artikel 2037 B.W. vaak de laatste strohalm betekent, roepen het beneficium subrogationis in een aantal
situaties in, waarin het nochtans duidelijk niet van toepassing is, om
de eenvoudige en doorslaggevende reden dat de schuldeiser geen

(68) DE PAGE, VI, nr. 964; A. VAN 0VERBROECK, art. cit., 429-430, nr. 12; R. DE RYKE,
,Artikel 20~7 B.W. inzak:e Borgtocht. Enkele moeilijkheden", in Recht in Beweging. Opstellen aangeboden aan Prof Mr. Ridder R. VICTOR, Antwerpen, 1967, 368; CABRILLAC &
MoULY, op. cit., nr. 265; J. MESTRE, La subrogation personnelle, gecit., p. 671, nr. 619; AssERKLEIJN, p. 132, nr. 4.
(69) Zie daarover o.m. A. BRUYNEEL & L. SJMONT, ,Le cautionnement donne en garantie de
toutes les obligations d'un debiteur envers son creancier", R.C.J.B., 1974, 210 e.v.
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preferentieel recht heeft prijsgegeven. Men moet overigens vaststellen
dat de rechtspraak soms onvoldoende kritisch staat tegenover borgen
die artikel 2037 B.W. dus al te ruim interpreteren.
Een duidelijk voorbeeld van deze te ruime en onnauwkeurige interpretatie vindt men in een oud arrest van het hof van beroep van
Brussel(70), waarin de schuldeiser zijn vordering had Iaten verjaren.
Op het eerste gezicht wekt deze casus nochtans verwondering: als de
schuldvordering verjaard is, vervalt de borgtocht bij wijze van gevolg, zonder dat daartoe op artikel 2037 B.W. beroep gedaan hoeft
te worden. Ret betrof echter een naamlener die voor rekening van een
vennootschap diverse leningen aanging en uit dien hoofde schuldenaar werd van de krediet verlenende bank, welke schuld door borgen
werd gewaarborgd. In zijn hoedanigheid van naamlener kon hij evenwei van de vennootschap vergoeding vragen voor aile verbintenissen
die hij voor haar rekening aanging. De vennootschap werd vereffend,
maar de naamlener liet na zijn rechten te Iaten gelden; hij liet zijn
schuldvordering tegen de vennootschap zelfs verjaren(71). Door de
bank in terugbetaling van de verleende voorschotten aangesproken,
riep hij de borgen in vrijwaring op. Ten onrechte, volgens het hof van
beroep: de borgen zijn bevrijd, doordat de naamlener zijn eigen
schuldvordering tegen de vennootschap heeft Iaten verjaren. Artikel
203'7 B.-W.--is t€Fzak€-eGhter niet-van toepassing: de naamlener_liet
immers geen enkel preferentieel recht tenietgaan. Wei was hij overdreven passief, en had hij zijn verlies kunnen voorkomen, indien hij
diligenter was opgetreden tegen zijn eigen schuldenaar.
24. Ret prijsgeven van een preferentieel recht maakt een species uit
van de inbreuk op de algemene zorgplicht die de schuldeiser jegens de
borg aan de dag moet leggen. Deze algemene zorgplicht belet de
schuldeiser geenszins te handelen ter bevordering van zijn eigen
belang. Nog veel minder verplicht ze hem tegen zijn eigen belang
in te gaan. De schuldeiser moet er verder niet over waken dat het
vermogen van de hoofdschuldenaar intact blijft, en geen nadelige
wijzigingen ondergaat. Rij is geen trustee, die erop moet toezien dat
de substantie van het vermogen van de hoofdschuldenaar bewaard

(70) Brussel, 3 augustus 1886, Pas., 1887, II, 306 (goedkeurend gecit. door DE PAGE, VI,
nr. 964); anders: BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1176.
(71) Art. 127, § 3 van de toenmalige Wet van 18 mei 1873. Deze materie wordt thans geregeld
door art. 194 Venn.W.
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blijft. Hij mag echter niet volledig onverschillig blijven ten opzichte
van het vermogen van de hoofdschuldenaar waarop hij zijn schuldvordering in beginsel zal moeten verhalen. Hij mag zijn rechten tegen
de hoofdschuldenaar niet op duidelijk nalatige wijze uitoefenen. Door
het feit dat hij heeft ingestemd met een borgtocht, moet zijn houding
tegenover de hoofdschuldenaar mede ingegeven zijn door het belang
van de borg, al dient hij zoals gezegd zijn eigen belang in geen geval
op te offeren voor dat van de borg.
De goede trouw verplicht hem ertoe op te treden zoals een normaal ~
voorzichtig en oplettend schuldeiser zou hebben gehandeld in de- 1
zelfde omstandigheden als hijzelf en mede gelet op de belangen van I
de borg.
Ook uit de strekking van de borgtocht volgt een soortgelijke plicht. De
borg waarborgt weliswaar de insolventie van de hoofdschuldenaar op!
de vervaldag, maar de schuldeiser moet zich tach onthouden van '
daden die deze insolventie in de hand kunnen werken. Hij mag niet
elke belangstelling voor het vermogen van de hoofdschuldenaar verliezen, onder het voorwendsel dat hij ook de bijkomende schuldenaar ·
die de borg is, kan aanspreken.
I
1

Hij mag dus b.v. geen onverantwoorde kredieten toestaan aan de
hoofdschuldenaar waarvan hij van meetaf weet dat ze tach door de :
borg zullen moeten worden terug betaald. En wanneer hij beslag legt 1
op de goederen van de hoofdschuldenaar resp. verzuimt dit te doen, ~
moet hij een minimale zorgvuldigheid aan de dag leggen.
l
•1

I

V erzuimt hij deze elementaire plichten, dan kan de borg hem op basis
van artikel 1134, derde lid B.W. in schadevergoeding aanspreken, j
zonder dat de borg daarbij echter een beroep op artikel2037 B.W. kan 1
doen. Artikel2037 B.W. maakt immers een specifieke inbreuk uit op
de algemene zorgplicht van de schuldeiser, waarvoor deels specifieke i
regels gelden.
·

I

25. Daarom zullen hiema een aantal situaties worden behandeld, die
o.i. niet onder het toepassingsgebied van artikel 2037 B.W. vallen,
teneinde de draagwijdte ervan op een negatieve wijze te belichten.
Elke schuldenaar is ertoe gehouden zijn verbintenissen na te komen,
,onder verband van zijn goederen" (art. 7 Hyp.W.). Dit algemeen
onderpand verleent aan de schuldeiser echter geen enkel preferentieel
recht. Het vermogen van de hoofdschuldenaar waarborgt niet speciaal
de door de borg gewaarborgde schuldvordering. Het waarborgt daarentegen, zonder onderscheid of voorrang, de schuldvorderingen van
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alle mogelijke schuldeisers van de betrokken schuldenaar(72). Ret
waarborgt met name evenzeer de schuldvordering van de schuldeiser
als de vordering tot terugbetaling van de borg.
In het kader van zijn algemeen verhaalsrecht, is de schuldeiser derhalve gerechtigd beslag te leggen op een inboedel van de hoofdschuldenaar, om daarna de borg voor het saldo aan te spreken. Dit
heeft weliswaar vaak voor gevolg dat de borg geen verhaal meer zal
hebben op de goederen van de hoofdschuldenaar voor het door hem
(de borg) te betalen restant van de vordering van de schuldeiser. Maar
dit is een gevolg van de belabberde financiele toestand van de hoofdschuldenaar, en behoort tot de typische risico's waarvoor de borg
moet instaan(73).
Evenmin kan de borg artikel2037 B.W. inroepen wanneer de schuldeiser niet opkomt tegen een door de hoofdschuldenaar ten voordele
van een medeborg toegestane nieuwe verpanding. Door deze nieuwe
verpanding gaan immers geen zekerheden teloor die aan de schuldeiser toebehoorden, en waarin de borg niet meer kan worden gesubrogeerd(74). Ook indien het vermogen van de hoofdschuldenaar vermindert of zelfs helemaal verzwindt, vloeit daaruit geen bevrijding op
grond van artikel2037 B.W. voort, zelfs al is het onvermogen van de
hoofdschuldenaar deels te wijten aan de onverantwoorde kredietverlening van -de-schuldeiser;-Wel-zal de borg-de-schuldeisei" dan-in de regd
in schadevergoeding kunnen aanspreken (zie verder, nrs. 32 en 36).
Op zichzelf beschouwd loopt de schuldeiser op wiens verzoek het
faillissement van de hoofdschuldenaar wordt uitgesproken, trouwens
niet de sanctie van artikel 2037 B.W. op(75).
26. Ret komt voor dat de schuldeiser aan de hoofdschuldenaar uitdrukkelijk uitstel van betaling verleent. Evenzeer, en misschien vaker
nog, komt het voor dat de schuldeiser op de vervaldag gewoon niets
onderneemt, wat neerkomt op het stilzwijgend toekennen van een
nieuwe onbepaalde termijn. Deze- uitdrukkelijk of stilzwijgendtoegekende termijnverlengingen komen de borg overigens ten goede.

(72) A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., nr. 278; AsSER-KLEIJN, p. 132, nr. 165, 1°, 3;
MALAURIE & AYNEs, nr. 282; Brusse1, 20 januari 1982, R. W., 1982-83, 2397; Cass. fr., 3 mei
1967, Bull., 1967, ill, nr. 178.
(73) Hof A' dam, 20 februari 1936, N.J., 1937, nr. 107.
(74) Brusse1, 29 maart 1939, R.W., 1938-39, 1411.
(75) BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1176; A.M. STRANART & M. GREGOIRE, ,Chronique
de droit bancaire prive. Les sfiretes personnelles", Rev. B., 1988/2, 21; vgl.: Brusse1, 20 januari
1982, R.W., 1982-83, 2397; Kh. Brusse1, 9 apri11990, T.B.H., 1992, 80 (anders; motieven).
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Voor hem houden ze niettemin een risico in. Door de termijnverlenging wordt hij niet bevrijd (art. 2039 B.W.), terwijl hij nochtans het
risico loopt dat de hoofdschuldenaar intussen insolvent wordt.
De borg beschikt dan ook, logischerwijze, over bepaalde middelen om
dit risico te beperken. Krachtens artikel 2032, 4° B.W. kan hij, zodra
de schuld opeisbaar is geworden en zelfs voor hij betaald heeft,
vorderen dat de hoofdschuldenaar hem ,schadeloos" stelt. Dit laatste
moet overigens niet letterlijk worden opgevat, maar betekent gewoon
dat de borg van de hoofdschuldenaar waarborgen kan eisen tot zekerheid van zijn eventueel verhaal tegen deze hoofdschuldenaar, voor het
geval hij, de borg, de schuldeiser zou moeten betalen(76).
Anderzijds kan de borg een door de schuldeiser aan de hoofdschuldenaar toegekende termijnverlenging neutraliseren door op de oorspronkelijk voorziene vervaldag de schuldeiser niettemin te betalen. Door
deze betaling wordt hij dan gesubrogeerd in de rechten van de
schuldeiser tegen de hoofdschuldenaar, en kan hij deze laatste in
terugbetaling aanspreken, zonder dat deze de hem door de schuldeiser
toegekende termijn kan tegenwerpen(77).
Vermits de borg door deze beide mogelijkheden afdoende beschermd
wordt tegen de risico's van een termijnverlenging, kan hij in dit geval
geen beroep doen op artikel 2037 B.W.. Door de termijnverlenging
gaan overigens in beginsel geen voorrechten of zekerheden teniet(78).
En wanneer dit toch het geval zou zijn, kan de borg het beneficium
subrogationis inroepen, niet wegens de termijnverlenging als dusdanig, maar wegens de emit voortvloeiende juridische of feitelijke
aantasting van een preferentieel recht(79).
Sommigen leren dat een beroep op artikel2037 B.W. toch openstaat,
wanneer aan de schuldeiser een abnormaallang stilzitten kan worden
verweten, ook indien daardoor geen voorrechten en zekerheden verloren gaan(80). Het is echter correcter om in deze hypothese
de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid te doen spelen, vermits de

(76) DE PAGE, VI, m. 934.
(77) BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, m. 1112: J. MESTRE, op. cit., nr. 435; Ph. SIMLER & Ph.
DELEBECQUE, Les suretes. La publicite fonciere, Precis Dal!oz, nr. 80.
(78) R. VANDEPUTTE, op. cit., 293-294; MALAURIE & AYNES, m. 290; Brussel, 29 maart 1939,
R. W., 1938-39, 1411; Brussel, 3 juni 1964, R. W., 1964-65, 165; ten onrechte anders: Rb. Luik,
17 december 1934, J.L., 1935, 76; vgl.: Brussel, 23 juni 1988, T.B.H., 1989, 47.
(79) BAUDRY-LACANTINERIE, & WAHL, m. 1176; BEUDANT-VOJRIN, nr. 105; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., m. 290; Luik, 21 november 1941, Pas., 1942, II, 81; Rb. Luik, 4 april
1990, J.L.M.B., 1990, 1291.
(80) DE PAGE, VI, m. 964, Brussel, 3 juni 1964, R. W., 1964-65, 165.
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schuldeiser dan blijkbaar aan zijn algemene zorgplicht tekort is geschoten(81). Zoals gezegd heeft de borg echter zelf afdoende mogelijkheden om het gevaar te keren; een beroep op de algemene zorgplicht zal dan ook weinig of geen kans maken. Er weze trouwens aan
herinnerd dat de schuldeiser op basis van artikel2037 B.W. jegens de
borg niet tot plicht heeft te vermijden dat de hoofdschuldenaar onvermogend wordt; hij mag alleen niets doen waardoor de bijzondere
zekerheden waarvan hij geniet, voor de borg verloren zouden
gaan(82). Evenmin moet een schuldeiser die te maken heeft met
een hoofdschuldenaar die af en toe eens solvent is, het opportune
moment afwachten om toe te slaan en beslag te leggen; de borg kan
hem niet verwijten een zodanig moment, passief, te hebben laten
voorbij gaan(83).
27. Om analoge redenen als zoeven uiteengezet, kan de borg artikel
2037 B.W. niet inroepen wanneer de schuldeiser geen aangifte doet
van zijn schuldvordering in het faillissement van de hoofdschuldenaar. Vooreerst gaan daardoor geen preferentiele rechten teniet; de
situatie is veeleer te vergelijken met deze waarin de schuldeiser
inactief blijft. En vervolgens beschikt de borg ingeval van faillissement andermaal over een- eerder theoretisch - anticipatief verhaal
tege11_c1e _ho_o_fd1>chl!l<iel1aar_~aJ1._~Q3 2, 2o_B.~. )(84).
28. In het bestek van dit artikel kan niet worden ingegaan op de vraag
in hoeverre de schuldeiser de borg op de hoogte moet houden van de
wisselvalligheden van het toegekende krediet en van de financiele
situatie van de hoofdschuldenaar(85). Vast staat in elk geval dat het
niet-meedelen aan de borg van een door de schuldeiser aan de hoofdschuldenaar toegekende termijnverlenging naar omstandigheden een
fout kan uitmaken. Wanneer de borg, of diens erfgenamen, daardoor
(81) MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, nr. 620 c.
(82) Rb. Antwerpen, 14 oktober 1936, R.W., 1936-37, 734; vgl. Rb. Brussel, 21 maart 1940,
Pas., 1940, III, 99.
(83) Rb. Luik, 18 maart 1903, Rev. Prat. Not., 1903, 357.
(84) DE PAGE, VI, nr. 964, A.
Over de repercussies van het faillissement van de hoofdschu1denaar voor de borgtocht, zie de
artt. 537-540 W. Kh.; L. & S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, IV, nrs. 24222433; VANRYN & HEENEN, IV, 1e uitg., nr. 2768; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit.,
rrrs. 321-324.
(85) Zie daarover in het a1gemeen, o.m. Kh. Kortrijk, 6 januari 1954, R.W., 1953-54, 1178;
Kh. Charleroi, 23 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 27; Rb. Luik, 18 februari 1987, T.B.H.,
1989, 73, T.B.B.R., 1988, 257; Brusse1, 5 mei 1987, T.B.H., 1989, 780; Brussel, 11 september
1987, T.B.H., 1989,7, met noot D. DEvos, Rb. Namen, 1 apri11988, J.T., 1988, 410; Brusse1,
23 juni 1988, T.B.H., 1989, 47. I.v.m. het consumentenkrediet, zie de artt. 34 en 35 Wet
Consumentenkrediet.
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in de onmogelijkheid verkeren om op grond van artikel 2032 B.W.
tijdig afdoende bewarende maatregelen te treffen tegen de hoofdschuldenaar, waardoor zou kunnen worden vermeden dat de borg
nadeellijdt, is de schuldeiser voor de schade aansprakelijk(86).
Voor toepassing van artikel 2037 B.W. is echter geen plaats, vermits
geen enkel voorrecht of privilege van de schuldeiser verloren gaat. De
schuldeiser kan daarentegen aansprakelijk zijn, indien hij in zijn uit de
goede trouw voortvloeiende algemene zorgplicht tekortgeschoten is.
Bovendien wordt de eventuele fout begaan in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, nadat de borgtocht reeds ontstaan is(87).
29. Gewapend met artikel 2037 B.W., trekken borgen wel eens ten
strijde, indien de schuldeiser de hem toebehorende zekerheidsrechten
niet oordeelkundig heeft uitgeoefend, en daardoor van de hoofdschuldenaar minder bekwam dan hij had kunnen bekomen. Zo werd de
titularis van een pandrecht verweten er zich niet tegen te hebben
verzet dat de verpande goederen in slechte voorwaarden te gelde
werden gemaakt, zodat de verkoop veel minder opbracht dan mocht
worden verhoopt(88).
Van de op het handelsfonds van de hoofdschuldenaar bevoorrechte
schuldeiser werd anderzijds beweerd zo lang te hebben gewacht met
de tegeldemaking van zijn pand, dat de opbrengst veel lager is dan
hetgeen een tijdige uitoefening van het voorrecht zou hebben opgeleverd(89).
In tegenstelling tot de hypothese waarin de schuldeiser niets onderneemt tegen de toenemende insolventie van de hoofdschuldenaar en
passief toeziet hoe zijn algemeen onderpand als sneeuw voor de zon
wegsmelt, beschikt de schuldeiser thans over een preferentieel recht.
Hij mag dit recht zelf uitoefenen, maar dan wel op een oordeelkundige
marrier. Zoniet kan de borg aanvoeren dat hijzelf dit voor subrogatie

(86) Cass., 24 februari 1967, Arr. Cass., 1967, 809, met noot F.D., Pas., 1967, I, 792; Cass., 4
juni 1971, Arr. Cass., 1971,991, Pas., 1971, I, 941; vgl. S. BETANT-ROBET, art. cit., ms. 68-69.
(87) De toenmalige advocaat-generaal F. DuMON (gecit. noot) baseerde deze aansprakelijkheid weliswaar op art. 1382 B.W. Men moet er echter rekening mee houden dat de geciteerde
cassatie-arresten gewezen werden voor de ophefmakende ,antisamenloop-arresten".
(88) Vgl. Rb. Brussel, 25 november 1966, J.T., 1967, 389.
(89) Kh. Charleroi, 23 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 27; vgl. Rb. Verviers, 21 oktober
1930, J.L., 1930, 308.
Wanneer het voorrecht op de borg zou zijn overgegaan, zou er wei aanleiding zijn tot
toepassing van art. 2037 B.W., in het licht van de rechtspraak die het prijsgeven van een
preferentieel recht gelijkstelt met het Iaten deprecieren van de waarde van dit recht. Een en
ander re1ativeert het hier voorgeste1de onderscheid.
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vatbaar preferentieel recht zorgvuldiger had kunnen uitoefenen, met
een beter resultaat.
30. Nog steeds in verband met artikel 2037 B.W. wordt wel eens
aangevoerd dat de schuldeiser naliet een preferentieel recht te doen
ontstaan. Men kan hierbij denken aan een schuldeiser die op basis van
een hypotheekbelofte een hypothecaire inschrijving kan nemen op een
of meerdere goederen van de schuldenaar, maar nalaat dit te doen.
De rechtspraak is van oordeel dat de schuldeiser op discretionaire
wijze mag beslissen om de hypothecaire zekerheid al dan niet te
aanvaarden, en dat de borg derhalve niet kan klagen op basis van
artikel2037 B.W., wanneer de schuldeiser geen hypothecaire inschrijving heeft genomen. Ret hypothecair mandaat verschaft de borg geen
zekerheid dat er hoe dan ook een hypotheekrecht ten voordele van de
schuldeiser zal ontstaan. Ret verplicht de schuldeiser evenmin tot het
effectief nemen van de hypothecaire inschrijving, om daarna, wanneer
de hoofdschuldenaar in gebreke blijft, bij voorkeur op de zakelijke
zekerheden in plaats van op de borg beroep te doen(90).
Deze rechtspraak verliest echter uit het oog dat de beslissing van de
schuldeiser niet alleen gevolgen heeft voor hemzelf, maar evenzeer de
borg aangaat; in bepaalde gevallen is het zelfs waarschijnlijk dat de
schuldeiser_ geen gebruik_heeft gemaakLvan de mogelijkheid-om-een
zakelijke zekerheid te bekomen, omdat hij zijn schuldvordering gedekt weet door een solvente borg. Wanneer de schuldeiser geen
goede, economisch verantwoorde reden heeft om niet over te gaan
tot de hypotheekvestiging, brengt de goede trouw mee dat hij het
risico van de borg niet nodeloos mag verzwaren. Ofschoon men van
de schuldeiser niet mag eisen dat hij zijn schuldvordering bij voorrang
verhaalt op het vermogen van de hoofdschuldenaar, verwaarloost hij
de belangen van de borg tach al te zeer, indien hij zonder goede reden
zelfs nalaat het hem aangeboden hypotheekrecht te verkrijgen. Door
dit hypotheekrecht zouden de terugvorderingsmogelijkheden van de
borg immers aanzienlijk toenemen.
Artikel2037 B.W.lijkt op dit geval echter niet van toepassing(91). De
(90) Kh. Brussel, 12 mei 1932, fur. Comm. Brux., 1932, 81; Brussel, 5 mei 1987, T.B.H., 1989,
780; Kh. Bergen, 25 februari 1988, T.B.H., 1989, 538; Brussel, 12 november 1990, J.T., 1991,
145 (niet inschrijven van het pand op een handelsfonds).
(91) Vgl. MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, nr. 620; Ph. SIMLER, op. cit., nr. 830; Chr. MouLY,
op. cit., nr. 401; Brussel, 5 mei 1987, T.B.H., 1989, 780.
Men verwarre de thans bedoelde situatie niet met diegene waarin de schuldeiser een na het
aangaan van de borgtocht ontstaan preferentieel recht prijsgeeft. Daar geeft de schuldeiser een
daadwerkelijk ontstaan preferentieel recht prijs, en is art. 2037 B.W. derhalve van toepassing.
Hier laat hij enkel na ervoor te zorgen dat een preferentieel recht ontstaat.
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schuldeiser verhindert niet dat de borg zou worden gesubrogeerd in
een hem (de schuldeiser) toebehorend preferentieel recht. Wel kan hij
desgevallend aansprakelijk gesteld worden voor het niet doen ontstaan van dit preferentieel recht.
In deze context kan ook de schuldeiser worden vermeld die geen
boedelscheiding vordert(92), waardoor nochtans vermeden zou kunnen worden dat samenloop ontstaat met de eigen schuldeisers van de
erfgenaam(93).
Nog steeds in dit verband kan men zich de vraag stellen of de
schuldeiser straffeloos kan nalaten de Pauliaanse rechtsvordering in
te stellen. Deze vordering vormt juist een correctie op artikel 7
Hyp.W.; de schuldeiser moet zich in de door artikel 1167 B.W.
bedoelde situatie niet neerleggen bij de vermindering van zijn algemeen onderpand. Bovendien werkt de Pauliana enkel ten voordele
van de schuldeisers die ze hebben ingesteld; die hoeven derhalve geen
samenloop te vrezen met de schuldeisers van de derde-medeplichtige
tegen wie de vordering wordt gericht of met andere schuldeisers van
de hoofdschuldenaar(94). Wegens de relatieve werking van de Pauliana verschaft ze in feite een voorrecht aan de schuldeiser(s) die ze
heeft (hebben) ingesteld.
Dit voorrecht ontstaat echter pas indien de schuldeiser de Pauliana
daadwerkelijk instelt. De schuldeiser die ze niet instelt, geeft dus geen
voorrecht prijs, maar laat enkel na er een te doen ontstaan. Bovendien
kan de Pauliana in elk geval slechts worden ingesteld op of na de
vervaldag van de schuldvordering. Ze strekt irnmers tot de uitvoering
daarvan(95). Wanneer de schuldenaar echter insolvent wordt, verliest
hij het voordeel van de tijdsbepaling, en kan de schuldeiser de
Pauliana instellen.
Vermits de Pauliana een uitvoeringsmaatregel is, kan enkel de borg
met voorrecht van uitwinning van de schuldeiser eventueel verwachten dat deze de vordering instelt. Maar de borg die het voorrecht van
uitwinning inroept, moet de uit te winnen goederen aanwijzen, en hij
mag geen goederen aanwijzen waarover geschil bestaat (artikel 2023
B.W.). Aileen om die reden al kan de borg artikel 2037 B.W. niet

(92) Vgl. Luik, 26 oktober 1898, Pas., 1899, II, 122 (motieven); R.P.D.B., V 0 cautionnement,
nr. 386 (a contrario).
(93) Zie DE PAGE & DEKKERS, IX, nr. 965.
(94) DE PAGE, III, nr. 246, b; E. DIRIX, ,De vergoedende functie van de actio pauliana", noot
onder Cass., 25 mei 1992, R.W., 1992-93, 331-332.
(95) DE PAGE, III, nr. 229.
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inroepen onder voorwendsel dat de schuldeiser de Pauliana niet heeft
ingesteld.
Afgezien daarvan kan men trouwens ten zeerste betwijfelen dat de
schuldeiser zo alert moet zijn voor de belangen van de borg dat hij
ertoe gehouden is abnormale vervreemdingen van de hoofdschuldenaar te bestrijden(96). Wanneer de hoofdschuldenaar overigens insolvent is, kan de borg zelf de Pauliana instellen op basis van artikel
2032 B.W.
B.

DESCHADE

31. De borg is slechts ontslagen, indien het verlies van een preferentieel recht hem schade toebrengt, d.w.z. wanneer zijn vordering tot
terugbetaling tegen de hoofdschuldenaar minder succesvol is dan
wanneer aan deze vordering het prijsgegeven preferentieel recht had
gekleefd(97). De borg is derhalve slechts bevrijd wanneer het prijsgegeven recht hem van nut zou zijn geweest bij de uitoefening van
zijn terugvorderingsrecht tegen de hoofdschuldenaar.
Dit zal b.v. niet het geval zijn als de schuldeiser een hypotheek in
tweede rang prijsgeeft, terwijl de schuldvordering tot zekerheid waarvan de hypotheek in eerste rang werd gevestigd, de waarde van het
gehypothekeerde goed reeds overschr1jdt.Er is evenmin aan1e1ding-toi
toepassing van artikel 2037 B.W. wanneer de schuldeiser een zekerheid prijsgeeft, maar daarvoor een andere, minstens even goede
zekerheid in de plaats krijgt.
32. De borg is verder slechts bevrijd (zie evenwel verder, nr. 36), in de
mate waarin het verlies van een preferentieel recht het succes van zijn
vordering ongunstig heeft bei'nvloed, derhalve ten belope van het door
hem geleden nadeel.
V aak zal de bevrijding van de borg dan ook slechts gedeeltelijk
zijn(98). Bij verlies van een hypotheekrecht b.v., zal de borg slechts
(96) Vgl. MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, nr. 620, a.
(97) DE PAGE, VI, nr. 963, 2°; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., nr. 283; R. VANDEPUTTE,
op. cit., p. 293; BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1181; MALAURIE & AYNES, nr. 287; Rb.
Brussel, 28 juni 1897, Pas., 1898, III, 10; Brussel, 19 februari 1986, Rev. Not. B., 1986, 536;
anders: CABRILLAC & MoULY, op. cit., nr. 265, die in het schadevereiste slechts een nutteloze
herhaling zien van het foutvereiste.
(98) DE PAGE, [oc. cit.: A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, nr. 284; BAUDRY-LACANTINERIE &
WAHL, nr. 1182; AUBRY & RAu, VI, 7e uitg., door PONSARD, nr. 240 en noot 38; PLANIOL &
RIPERT, XI, 2e uitg., nr. 1561; Luik, 6 juli 1933, J.L., 1933, 265; Kh. Brussel, 12 mei 1932, fur.
Comm. Brux., 1932, 81; Brussel, 25 november 1966, J.T., 1967, 389.
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ontslagen zijn ten belope van het bedrag dat de uitoefening van het
hypotheekrecht tegen de hoofdschuldenaar effectief aan de borg zou
hebben opgebracht. En wanneer de schuldeiser de waarde van het
onderpand van zijn preferentieel recht tegen de hoofdschuldenaar laat
verminderen, is de borg slechts bevrijd voor het bedrag van de
minder-opbrengst van de verkoop van dit onderpand.
Om die reden ook is de borg bij kwijtschelding van schuld verleend
aan een medeborg hoogstens bevrijd ten belope van het verhaal dat hij
tegen deze medeborg had kunnen uitoefenen, i.e. ten belope van het
bijdragend aandeel van deze laatste(99). Na betaling, moet de borgsolvens zijn verhaal tegen de andere medeborgen immers verdelen(lOO). Wanneer de schuldeiser daarentegen kwijtschelding van
schuld verleent aan een niet door de borgtocht gewaarborgde hoofdelijke medeschuldenaar, kan de borg maximaal worden bevrijd ten
belope van het bedrag waartoe deze schuldenaar jegens de schuldeiser
gehouden was, i.e. het bedrag van de hoofdschuld. Men weet immers
dat de borg na betaling de hoofdelijke medeschuldenaars van de
gewaarborgde schuldenaar voor het geheel kan aanspreken(lOl).
Wie het beneficium subrogationis ook aan de hoofdelijke medeschuldenaars toekent, wordt met het volgende probleem geconfronteerd.
Men onderstelle ter verduidelijking drie hoofdelijke schuldenaars, A,
Ben C, ten belope van 120.000 fr, waarvan er een, B, een hypotheek
gevestigd heeft tot zekerheid van zijn schuld. De schuldeiser Iicht
deze hypotheek, en spreekt daarna A voor het geheel aan. Wanneer B
insolvent is, zullen de gevolgen van deze insolventie worden gedragen
door A en C (art. 1214 B.W.). A moet dus meer dragen dan zijn
bijdragend deel, nl. 60.000 i.p.v. 40.000 fr., en in die mate is hij
bevrijd jegens de schuldeiser. Maar het druist in tegen de strekking
van de hoofdelijkheid dat een van de hoofdelijke schuldenaars, in casu
C, meer zou moeten bijdragen dan een andere, A, op grond van het
loutere feit dat de schuldeiser deze andere in betaling heeft aangesproken. De schuldeiser zal derhalve zijn vordering tegen de solvente
hoofdelijke schuldenaars van meetaf moeten verminderen met het
bijdragend deel van diegene tegen wie wegens het prijsgeven van
(99) Cass. fr., 13 juni 1939, D., 1939, 417. Op basis van art. 1285 B.W. zou men geneigd
kunnen zijn de hoofdelijke borg voor het geheel bevrijd te achten. Maar hoofdelijke borgen
blijven ondanks art. 2021 B.W. borgen. En bovendien pleit de tekst van art. 1287 B.W. voor
een gedeeltelijke bevrijding (P. ANcEL, Le cautionnement des dettes de l'entreprise, Parijs,
1989, 239-240; Cass. fr., 11 juli 1984, J.C.P., 1986, II, 20576, met noot DUMORTIER).
(100) M. VAN QmcKENBORNE, ,La caution solvens doit-elle diviser son recours contre Ies
cofidejusseurs?", R.C.J.B., 1983, 35, en de aldaar gecit. ref.
(101) F. T'KlNT, op. cit., nr. 783; BEUDANT-VOIRIN; nr. 110; PLANIOL & RIPERT, XI, 2e uitg.,
nr. 1541; MARTY, RAYNAUD & JESTAZ, nr. 602; Ph. SIMLER, op. cit., nr. 556.
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het preferentieel recht geen doeltreffend verhaal meer · mogelijk is.
Concreet kan de schuldeiser A of C slechts aanspreken ten belope van
80.000 fr., i.e. het bedrag van zijn schuldvordering verminderd met
het aandeel van de insolvent geworden medeschuldenaar.
33. Men kan zich verder afvragen in functie van welk tijdstip de
schade moet worden begroot: geldt het tijdstip waarop de schuldeiser
een preferentieel recht prijsgeeft dan wei datgene waarop de borg in
betaling wordt aangesproken? Anders uitgedrukt: moet men een concreet of een abstract schadebegrip hanteren?
De Nederlandse Hoge Raad(102) opteerde voor een abstracte schadebegroting. Men moet b.v. abstractie maken van het feit dat de hoofdschuldenaar na het tenietgaan van het preferentieel recht aan de borg
een ruim toereikende hypotheek heeft toegestaan, en eveneens van het
feit dat de borg bij de uitoefening van zijn regresrecht wegens zijn
slechts gedeeltelijke betaling in samenloop zou zijn gekomen met de
schuldeiser zelf. ,Op de grondslag van de omstandigheden, bestaande
ten tijde van de handeling van de schuldeiser (waardoor een preferentieel recht werd prijsgegeven - m.v.q.), moet een vergelijking
worden gemaakt tussen de toestand die zou zijn ontstaan indien de
borg na volledige betaling van de schuld zou zijn getreden in de
oorspronkelijk bestaande rechten, .hypotheken_ en . .Y_oorrechten_Yan
de schuldeiser enerzijds, en de toestand waarin de borg na betaling
zou komen te verkeren nadat de schuldeiser hem de subrogatie geheel
of gedeeltelijk onmogelijk heeft gemaakt anderzijds". Men moet dus
veronderstellenderwijze aannemen dat de schuld dadelijk na de ge1ncrimineerde handeling van de schuldeiser volledig door de borg is
betaald.
Deze nogal vreemde opvatting kan tot de onaanvaardbare consequentie leiden dat de borg ontslagen is, terwijl hij in werkelijkheid geen
nadeel heeft geleden(103). Men onderstelle een schuldeiser die een
vordering uit geldlening heeft van 5 miljoen fr., waarvoor een huis van
de schuldenaar met een waarde van 3 miljoen fr. door een eerste
hypotheek verbonden is; er is bovendien een borg. Als de hoofdschuldenaar niet betaalt, zal de borg in elk geval 2 miljoen moeten
bijpassen. Als de hoofdschuldenaar nu van een ander een bedrag van 3
miljoen fr. kan lenen tegen eerste hypotheek op het huis, met vervanging van de eerste hypotheek van de oorspronkelijke schuldeiser door

(102) H.R., 14 april 1972, N.J., 1972, nr. 295, met noot G.J.S.
(103) Zie noot CJHB (BRUNNER) onder H.R., 9 juli 1989, N.J., 1990, nr. 236, p. 934.
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een tweede, wordt de borg niet benadeeld indien het geleende geld
geheel wordt aangewend voor de gedeeltelijke aflossing van de schuld
aan de schuldeiser. Zijn verbintenis bedraagt nog steeds 2 miljoen fr.
Niettemin wordt hij, volgens de zoeven geciteerde rechtspraak van de
Hoge Raad, geacht te zijn benadeeld ten belope van 2 miljoen fr.,
omdat met de gelijktijdige terugbetaling van de schuld geen rekening
mag worden gehouden.
De Hoge Raad ging derhalve niet alleen van een abstract, maar ook
van een grotendeels fictief schadebegrip uit. Artikel 6: 154 Nieuw
B.W. brengt echter mee dat de borg niet ontslagen is, maar dat de
schuldeiser schadeplichtig is. Daaruit zou volgen dat de schuldeiser
zou mogen aantonen dat de borg uiteindelijk niet slechter af is door
het prijsgeven van een zekerheid dan hij zou geweest zijn indien dit
niet had plaats gevonden(104).

34. Men zou eventueel kunnen opwerpen dat de schade ook in de hier
verdedigde opvatting nooit definitief vaststaat. De omstandigheid dat
de hoofdschuldenaar insolvent is op het ogenblik dat de borg de
schuldeiser betaalt, sluit niet uit dat deze hoofdschuldenaar op een
later tijdstip in beteren doen verkeert, en alsnog geheel of gedeeltelijk
kan terugbetalen.
Deze nogal theoretische eventualiteit vormt echter geen hinderpaal
voor een succesvol beroep op artikel 2037 B.W .. Als vaststaat dat de
borg op het ogenblik dat hij door de schuldeiser wordt vervolgd,
wegens het feit dat deze laatste een preferentieel recht heeft prijsgegeven, geen doeltreffend verhaal tegen de hoofdschuldenaar zal
kunnen uitoefenen, mag de borg de exceptio subrogationis inroepen.
Wordt de schuldenaar, onverwacht, nadien toch nog solvent, dan moet
de schuldeiser zich maar op dat ogenblik tot hem, en niet tot de borg,
wenden.
Deze oplossing kan m.i. niet zonder meer getransponeerd worden naar
de andere gevallen waarin de schuldeiser in zijn zorgplicht jegens de
borg tekort is geschoten. W anneer de schuldeiser in die andere
gevallen aannemelijk zou kunnen maken dat de insolventie van de
(104) CJHB(BRUNNER), gecit. noot: J. BLOMKWIST, op. cit., p. 49. Vgl. Cass. fr., 24 februari
1987, Bull., 1987, I, nr. 64: ,A. que pour fixer a 27.000 F. Ia valeur du vehicule detourne, Ia
cour d'appel s'est fondee sur une cote ... a Ia date de Ia resiliation du contrat de location, le 15
octobre 1981, par Ia societe (de schuldeiser); Qu'en retenant une date resultant d'une initiative
du creancier, alors que Ia valeur du droit pouvant etre transmis par subrogation doit
s'apprecier a Ia date de l'exigibilite de /'obligation de Ia caution, c'est-a-dire a Ia date de
la defaillance du debiteur principal, qui, en l'espece, est celle de l'ecMance impayee du 30
octobre 1980, Ia cour d'appel a viole (!'art. 2037 C. civ.)".
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hoofdschuldenaar slechts tijdelijk is en dat er redelijke gronden bestaan om te geloven in zijn financieel herstel, zal de schadevergoedingseis van de borg moeten worden afgewezen: de aangevoerde
schade is onvoldoende zeker. De borg zou slechts voorbehoud kunnen
vorderen voor toekomstige schade; wei zou hem een provisionele
vergoeding kunnen worden toegekend voor de interesten.
35. Overeenkomstig de algemene regels inzake bewijslastverdeling,
is men geneigd de borg met het bewijs te belasten dat zijn verhaal door
het teloorgaan van de aan de schuldvordering verbonden preferentiele
rechten minder succesvol zal zijn dan het geweest zou zijn, indien hij
zich wei van deze preferentiele rechten had kunnen bedienen. Wie
schade aanvoert, moet die immers bewijzen(l 05).
Volgens anderen echter(106) impliceert het verlies van een preferentieel recht in beginsel een nadeel. Bovendien gaat artikel 2037 B.W.
uit van het volledig ontslag van de borg, door het louter prijsgeven van
preferentiele rechten. De schuldeiser die aan dit volledig ontslag wil
ontsnappen, zal derhalve moeten aantonen dat de borg, ondanks het
feit dat hij niet meer kan treden in zijn (i.e. van de schuldeiser)
preferentiele rechten, niet of niet ten belope van het volledige bedrag
waarvoor de borg gehouden was(107), benadeeld werd.
Alles-wel beschouwd verdient de-eerste-opvatting de-voorkeur~ Onder
voorbehoud van het in nr. 34 betoogde, vormt artikel 2037 B.W.
immers slechts een speciale toepassing van de algemene zorgplicht
die op de schuldeiser weegt. Zoals thans ge1nterpreteerd, betreft het
een nadere regeling van de hypothese waarin de schuldeiser aan zijn
zorgplicht tekortschoot door preferentiele rechten prijs te geven. Een
afwijkende bewijslastverdeling laat zich dan ook moeilijk verdedigen.
En ofschoon een schuldvordering waaraan een voorrecht verbonden is
in beginsel inderdaad meer waard is dan een chirografaire schuldvordering, moet de schade toch in concreto worden beoordeeld en begroat. De borg zal dus concreet moeten aantonen in welk opzicht en in
welke mate hij werd benadeeld; het volstaat niet dat bij een theore(105) A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., nr. 225 en de aldaar gecit. ref.; A. VAN OVER·
BROECK, art. cit., nr. 18; BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1184; S. BETANT-ROBET, art. cit.,
nr. 86; AssER-KLEIJN, p. 133; G.J.S., noot onder H.R., 14 april 1972, N.J., 1972, nr. 295.
(106) MALAURIE & AYNES, nr. 287; Enc. D., Dr. civ., V0 cautionnement, nr. 295; Cass. fr., 3
november 1975, J.C.P., 1978, II, 18891.
(107) Men verwarre dit probleem niet met het zoeven (nr. 33, in fine) behandelde, waarin de
borg heeft aangetoond dat hij, op het ogenblik dat hij door de schuldeiser in betaling wordt
aangesproken, door diens fout in het algemeen wordt benadeeld, - welk bewijs de schuldeiser
mag ontkrachten door aannemelijk te maken dat de hoofdschuldenaar later opnieuw solvent zal
worden.
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tisch, abstract en juridisch verlies zou inroepen, met name het teloorgaan van een preferentieel recht. Wei kan worden aangenomen
dat de rechter wellicht geneigd zal zijn, precies omwille van het
verlies van een zodanig recht(108), zijn bewijsvoering met enige
soepelheid te waarderen.
Het bovenstaande betreft echter enkel de door artikel 2037 B.W.'
bedoelde situatie. De borg die de schuldeiser een andere tekortkoming j
aan zijn algemene zorgplicht verwijt, zal in elk geval de daaruit i
voortvloeiende schade moeten aantonen. Wie de schuldeiser derhalve 1
inzake de voor de toepassing van artikel 2037 B.W. vereiste schade :;
1
met het bewijsrisico belast, zal een duidelijk onderscheid moeten
maken tussen de gevallen waarin de schuldeiser preferentiele rechten !
prijsgeeft enerzijds en de overige tekortkomingen aan zijn zorgplicht :
jegens de borg anderzijds. Dit onderscheid moet trouwens ook worden i
gemaakt, indien er redelijke kansen bestaan dat de hoofdschuldenaar
later opnieuw solvent wordt (zie hoger, nr. 34, in fine).
1

!.

36. De gehele of gedeeltelijke bevrijding van de borg op grond van
artikel 2037 B.W. wordt doorgaans voorgesteld als een soort schadevergoeding in specifieke vorm(l09).
Dit is echter op zijn minst onnauwkeurig. In werkelijkheid beschikt de
borg die wordt geconfronteerd met verdwenen preferentiele rechten,
op zijn beurt over een vordering tegen de schuldeiser ten belope van
de door hem geleden schade. Ook in Nederland wordt onder het nieuw
B.W. onomwonden geleerd dat afbreuk aan de subrogatie van de borg
(en van andere medeverbondenen) de schuldeiser schadeplichtig
maakt(llO). De vordering van de schuldeiser en de tegenvordering
van de borg zullen elkaar derhalve compenseren ten belope van het
kleinste bedrag(lll). Wanneer het regresrecht van de borg tegen de
hoofdschuldenaar ten gevolge van de verhinderde subrogatie volledig
waardeloos is geworden, zal de borg geheel bevrijd zijn. Meteen
wordt voorkomen dat de borg schade lijdt; artikel 2037 B.W., zoals

(108) Vgl. H.R., 18 januari 1980, N.J., 1980, nr. 229, met noot GJS.: ,De ste1plicbt en de
bewijs1ast terzake van bet voor de borg ontstane nadeel rusten in beginsel op deze, zij bet dat
uit de aard der wanprestatie (van de scbuldeiser) of uit de omstandigbeden van bet geval kan
voortvloeien dat bet nadeel mag worden verondersteld".
(109) DE PAGE, VI, nr. 882; F. DUMaN, noot (1) onder Cass., 24 februari 1967, Arr.Cass.,
1967, 809; P.A. FORIERS, art. cit., in A.M. STRANART, ed., Le droit des suretes, Brussel, 1992,
174, nr. 60.
(110) J. BLOMKWIST, op cit., p. 48, nr. 21.
(111) Vgl. J. MESTRE, op. cit., p. 689, nr. 634.
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thans ge'interpreteerd, bevat een mechanisme ter voorkorning van
schade eerder dan schadeloosstelling in specifieke vorm.
Meestal echter zal de vordering van de borg niet effen zijn(112). De
borg zal dan een tegeneis moeten instellen, en de rechter vragen
hierover uitspraak te doen en nadien de compensatie uit te spreken(113). De rechter is evenwel niet verplicht om de gerechtelijke
compensatie uit te spreken. W anneer de behandeling van de tegeneis
zoveel tijd in beslag zou nemen dat de behandeling van de hoofd; vordering al te zeer zou worden vertraagd, kan de rechter het beroep
I op de gerechtelijke compensatie van de hand wijzen in het belang vag
: een goede rechtsbedeling. De in betaling gedagvaarde schuldenaar (in
: casu de borg) moet dan zijn nog niet compenseerbare vordering maar
; in een afzonderlijk proces instellen. W el kan worden aangenomen dat, '
wanneer tussen eis en tegeneis een nauw verband bestaat, de rechter in
de regel op het verzoek tot compensatie zal moeten ingaan, al behoudt
hij toch een zekere beoordelingsvrijheid over de merites van de
itegeneis.
In Nederland wordt dan ook geleerd dat de rechter de vordering van de
schuldeiser ondanks een beroep op compensatie vanwege de borg kan
toewijzen, als de gegrondheid van het ter compensatie ingeroepen
verweer niet op eenvoudige wijze is vast te stellen(114).
C.

HET TOEDOEN VAN DE SCHULDElSER

37. Ofschoon artikel2037 B.W. het enkel heeft over het ,toedoen van
de schuldeiser", is men het er vrij algemeen over eens dat een fout
wordt bedoeld(115), al bestaat deze fout in het niet aan de dag leggen
van de vereiste loyauteit die de relatie tussen schuldeiser en borg moet
beheersen. Zoals moge blijken uit de eerder gegeven opsornrning (zie
nrs. 19 en 20), kan deze fout overigens zowel bestaan in het stellen van
een handeling als in het nalaten ervan.

(112) Zie bv. Brussel, 11 september 1987, T.B.H., 1989, 7, waar om die reden een heropening
van de debatten werd bevolen.
(113) Voor meer details hierover zie E. DIRIX, ,Gerechtelijke compensatie en beslag in eigen
hand", Liber Amoricum E. KRINGS, Brussel, 1991, 105-115.
(114) J. BLOMKWIST, op. cit., lac. cit.
(115) DE PAGE, VI, nr. 963; LAURENT, XXVIII, nr. 310; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit.,
nr. 273; BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1176; BEUDANT-VOIRIN, nr. 105; PLANIOL &
RrPERT, XI, 2e uitg., nr. 1560; MARTY, RA YNAUD & JESTAZ, nr. 620; Kh. Antwerpen, 6 januari
1954, R. W., 1953-54, 1782. CABRILLAC & MOULY, op. cit., nr. 262, hebben bet liever over een
aan de schuldeiser toerekenbare onmogelijkheid tot subrogatie dan over een eigenlijke fout.
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38. De schuldeiser treft echter klaarblijkelijk geen schuld, wanneer
hijzelf de hem ter beschikking staande zekerheden executeert, doch
daarbij geen algehele voldoening bekomt, zodat hij de borg voor het
saldo moet aanspreken,- een en ander voor zover hij bij de executie
geen slordigheid of nalatigheid begaat die het resultaat negatief beinvloedt (zie hager, nr. 29). Dan zal er trouwens ook meestal geen
schade intreden in hoofde van de borg.
Artikel 2037 B.W. ontneemt aan de schuldeiser geenszins het recht
zijn preferentiele rechten op normale wijze overeenkomstig de wet uit
te oefenen, ook al brengt deze uitoefening een tenietgaan van het recht
mee. De tegenovergestelde opvatting zou overigens moeilijk in overeenstemming te brengen zijn met het voorrecht van uitwinning waarover de borg theoretisch beschikt. De schuldeiser die op vordering van
de borg eerst de goederen van de hoofdschuldenaar uitwint en daarbij
uiteraard gebruik maakt van de voorhanden zijnde zekerheden, handelt klaarblijkelijk niet in strijd met artikel 2037 B.W.. Welnu, dezelfde oplossing moet gelden wanneer de schuldeiser zich op eigen
initiatief in eerste instantie tot de hoofdschuldenaar wendt(116).
39. In deze context kan ook de schuldeiser worden vermeld wiens
preferentieel recht door mede-schuldeisers van de hoofdschuldenaar
wordt betwist, en die desbetreffend een dading treft: hij gaat ermee
akkoord dat het in pand gegeven goed zal worden verkocht en dat de
opbrengst van de verkoop voor 50% aan de andere schuldeisers wordt
overgelaten( 117).
De in deze omstandigheden gesloten dading maakt niet noodzakelijk
een fout uit: het is soms wijs een geschil mits wederzijdse toegevingen
te beeindigen in plaats van het aan de rechter voor te leggen, met alle
daarmee gepaard gaande risico's en tijdverlies. Bepaalde rechtsleer
houdt weliswaar voor dat een dading waardoor de rechtspositie van de
borg wordt verslechterd, hem niet kan worden tegengeworpen(118).
Maar men doelt daarmee in hoofdzaak zo niet uitsluitend op een
· dading die een einde maakt aan een geschil tussen de schuldeiser en
de hoofdschuldenaar, en niet (zozeer) op een dading tussen de schuldeisers van de hoofdschuldenaar.
Tach lijkt mij dat dezelfde beginselen voor beide hypothesen moeten
(116) Vgl. H.R., 9 januari 1930, N.J., 1930, 906, met noot E.M.M.
(117) Rb. Brussel, 25 november 1966, J.T., 1967, 389; vgl.: Kh. Luik, 15 november 1983,J.L.,
1984, 621 (motieven): de schuldeiser laat zijn voorrecht niet gelden bij de verdeling van de
opbrengst van de door de curator bemiarstigde verkoop van een verpand goed.
(118) DE PAGE, VI, nr. 900.
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gelden: het is niet oorbaar dat de borg in een minder gunstige positie
verkeert door toedoen van de schuldeiser, zonder dat hij daarvoor zijn
akkoord heeft gegeven. De schuldeiser mag niet in zijn plaats beslissen of het opportuun is om het zekerheidsrecht geheel of gedeeltelijk prijs te geven. De fout van de schuldeiser bestaat erin dat hij een
op zich misschien verdedigbare dading heeft gesloten zonder voldoende met de belangen van de borg rekening te houden, en zonder
diens instemming te hebben bekomen. Hij moest de borg in elk geval
op de hoogte brengen van de gerezen moeilijkheden: wanneer de borg
denkt het voorrecht succesvol te kunnen aanwenden, zal hij de schuldeiser onmiddellijk betalen, en daarna zijn subrogatoir verhaal tegen de
hoofdschuldenaar uitoefenen.
40. Bestaat het toedoen van de schuldeiser in het juridisch prijsgeven
van een preferentieel recht, dan wordt hij geacht een fout te hebben
begaan. In die zin maakt het behoud van de preferentiele rechten een
resultaatverbintenis uit(ll9). Men kan weliswaar aarzelen deze kwalificatie toe te kennen aan een slechts op de goede trouw gebaseerde
nevenplicht; bedoelde plicht wordt echter met zoveel woorden in
artikel2037 B.W. neergelegd.Wanneer de borg daarentegen opwerpt
dat het preferentieel recht door het toedoen van de schuldeiser feitelijk
is_ gedem~cieerd,_!>f clat_de__ s~bl.lldeis~J' bij_d~ex~~lltie Y<ln _b~t YQQrrecht onzorgvuldig te werk ging, zal hij diens concrete fout moeten
. ,aantonen. Hetzelfde geldt wanneer hij aanvoert dat de schuldeiser in
zijn algemene zorgplicht tekort geschoten is. In al deze gevallen zal
hij dus moeten bewijzen dat een normaal oplettend schuldeiser zich,
mede gelet op de belangen van de borg, anders zou hebben gedragen
dan de schuldeiser in kwestie.

41. De schuldeiser op wie, met toepassing van het voorgaande, een
vermoeden van fout rust, zal moeten bewijzen dat het verlies van de
preferentiele rechten hem niet kan worden verweten. Men denke aan
zekerheden die op grand van de faillissementswetgeving niet tegenwerpelijk zijn aan de failliete boedel, vermits gevestigd tijdens de
verdachte periode, - voor zover de schuldeiser niets te maken heeft
met de reden waarom de datum van de staking van de betalingen werd
vervroegd en hij de hem toegekende hypotheek- of andere voorrechten binnen een redelijke termijn na hun vestiging heeft laten inschrij(119) Niet vereist is dus dat de schuldeiser een abnormale en voortdurende nalatigheid zou
kunnen worden verweten (anders: DE PAGE, VI, nr. 964; Brussel, 3 juni 1964, R. W., 1964-65,
165).
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ven. Men denke eveneens aan het pand op een handelszaak dat ten
gevolge van het faillissement van de hoofdschuldenaar en het daaruit
volgende faillissementsbewind door de schuldeiser niet meer (in
goede omstandigheden) kan worden geeffectueerd(120).
42. Soms is het teloorgaan van preferentiele rechten overigens aan de
borg zelf te wijten. Een meerderheidsaandeelhouder of bestuurder van
een vennootschap staat b.v. borg voor haar schulden. Als meerderheidsaandeelhouder of bestuurder van de hoofdschuldenaar kan hij de
economische waarde van het preferentieel recht van de schuldeiser
be'invloeden; hij kan ook verzuimen de nodige maatregelen te treffen
om de waarde en/of de omvang van het onderpand van het preferentieel recht op peil te houden. Bij dergelijke nalatigheid van de borg is
deze natuurlijk niet ontslagen(121).
V aak zal de fout van de borg overigens gepaard gaan met een fout van
de schuldeiser: door beider toedoen wordt een (nuttige) subrogatie van
de borg in de rechten van de schuldeiser tegen de hoofdschuldenaar
verhinderd. Normalerwijze zou men geneigd zijn te denk:en dat de
aansprakelijkheid dan zal worden verdeeld(l22), en dat de borg de
schuldeiser slechts pro partim aansprakelijk zal kunnen stellen, in
functie van de ernst van zijn fout of van de mate waarin ze heeft
bijgedragen tot de ondoeltreffende subrogatie. Een belangrijk deel van
de doctrine leert nochtans dat de borg in dit geval geen aanspraak kan
maken op de exceptio subrogationis(123). Men interpreteert artikel
2037 B.W. letterlijk en strikt: vermits dit artikel geen gewag maakt
van enige samenloop van fouten, acht men de toepassingsvoorwaarden van artikel 2037 B.W. niet verenigd als deze samenloop zich
voordoet.
1
'! Deze rede.nering overtuigt niet. De verdeling van de aansprakelijkheid
ij samenloop van de fout van de benadeelde en van de schadeveroorzaker'steunt op een diep in ons rechtssysteem ingeworteld begin. el, dat b.v. ook toepassing vindt op het vlak van de aquilische

I
~

(120) Vgl. Cass., 10 maart 1967, Arr. Cass., 1967, 866, Pas., 1967, I. 848. Over de resp.rechten van de pandhoudende schuldeiser en de curator bij faillissement van de schuldenaar,
zie M. GREGOIRE, Theorie generate du concours des creanciers en droit beige, Brussel, 1992,
86-92, nrs. 151-157.
(121) Vgl. Rb. Brussel, 25 november 1966, J.T., 1967, 389 (motieven); Cass. fr., 11 januari
1994, Bull., 1994, IV, nr. 15.
(122) LAURENT, XXVIII, nr. 313; L. GUILLOUARD, op. cit., 267, nr. 237.
(123) DE PAGE, VI, p. 934, noot (1); BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1177; PLANIOL &
RIPERT, XI, 2e uitg., nr. 1560; AUBRY & RAU, VI, 7e uitg., door PONSARD, nr. 240 en noot 28;
Cass. fr., 11 januari 1994, Bull., 1994, IV, nr. 15.
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aansprakelijkheid, ofschoon het ook daar door geen enkele tekst wordt
voorgeschreven( 124).

I

43. Wanneer de waarde en/of de omvang van het onderpand van een
voorrecht zonder buitenbezitstelling, door het uitsluitend toedoen van
de hoofdschuldenaar, zijn verminderd of tenietgegaan, kan de borg
zich niet beroepen op het beneficium cedendarum actionum. Meer in
het algemeen is artikel 2037 B.W. niet van toepassing, indien de
ondoeltreffendheid van de subrogatie aan de hoofdschuldenaar te
wijten is(125).
Andermaal stelt zich een bijzonder probleem wanneer de onmogelijkheid van subrogatie voortvloeit uit de samenlopende fouten van de
hoofdschuldenaar en de schuldeiser. Het lijkt redelijk de mate waarin
de borg beroep kan doen op het beneficium subrogationis te Iaten
afhangen van de causale bijdrage van de fout van de schuldeiser,
resp. van de ernst van die fout.
44. Tenslotte kan de ondoeltreffendheid van de subrogatie voortvloeien uit het feit van een derde. Onbekenden hebben b.v. de in pand
gegeven en op een stapelplaats opgeslagen goederen ontvreemd,
ofschoon de schuldeiser aile redelijke maatregelen trof ter beveiliging
v-an zijn pand(126). Of een yoor onbepaalde duur verbonden medeborg zegt de borgtocht op. Vermits deze feiten niet aan de schuldeiser
kunnen worden toegerekend, is er geen aanleiding tot toepassing van
artikel 2037 B.W.
Eventueel zou men kunnen aarzelen, wanneer de derde wei juridisch
maar niet economisch onafhankelijk is van de schuldeiser: het betreft
b.v. een dochteronderneming van de schuldeiser. Toch moet in beginsel de juridische ,realiteit" het halen op de economische, tenzij de
borg zou kunnen aantonen dat de derde in feite slechts een instrument
was in handen van de schuldeiser(l27).

(124) Men kan evenmin artikel2032, 4° B.W. als argument inroepen. Artikel2037 B.W. is op
de aldaar bedoelde situatie weliswaar evenmin van toepassing. Maar dit vloeit niet zozeer voort
uit het feit dat de borg in dit geval de schade kon voorkomen of beperken, dan wel uit de
omstandigheid dat de schuldeiser in beginsel geen fout begaat door een termijnverlenging toe
te staan.
(125) DE PAGE, VI, nr. 963, 1°; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., nr. 271; Brussel, 13
december 1938, P.P., 1939, 239.
(126) S. BETANT-ROBET, art. cit., nr. 77.
(127) Ph. SIMLER, op. cit., nr. 844.

398

§ 4. Uitoefeningswijze van de exceptio subrogatonis

45. Meestal zal de borg artikel 2037 B.W. opwerpen wanneer hij door
de schuldeiser in betaling wordt aangesproken. Bedoeld artikel bevrijdt de borg immers niet van rechtswege: de borg moet de exceptie
inroepen.
Hij kan dit overigens doen in elke stand van het geding. Hij kan artikel
2037 B.W. zelfs voor het eerst opwerpen in graad van hoger beroep;
het betreft immers geen nieuwe vordering, maar een nieuw verweermiddel(128), - zo wordt althans traditioneel geleerd. Indien men
echter de hier verdedigde opvatting volgt, volgens welke de zgn.
exceptie subrogationis in wezen een tegeneis vormt, kan deze tegeneis niettemin voor het eerst in graad van hoger beroep worden ingesteld, aangezien hij gerechtelijke compensatie nastreeft(l29). Vermits
de exceptie, resp. de tegeneis de openbare orde echter niet raakt (zie
verder, § 5), kan ze (hij) niet voor het eerst worden voorgelegd aan het
Hof van cassatie.
Volgens sommigen(l30) hoeft de borg artikel 2037 B.W. echter niet
noodzakelijk als een verweer, of onder de vorm van een tegeneis aan
te wenden. Zodra hij meent dat de voorwaarden van artikel2037 B.W.
vervuld zijn, zou hij van de schuldeiser een verklaring kunnen vragen
waarin wordt bevestigd dat hij op grond van artikel 2037 B.W. ont- :I
slagen is, of zou hij een gerechtelijke beslissing van die strekking
kunnen uitlokken. Artikel 2037 B.W. verleent de borg immers een
verweer wat de grond van de zaak betreft. Indien hij wenst dat met
zekerheid zou vaststaan dat zijn verbintenis als borg is uitgedoofd, zou
hij daartoe preventief zelf het initiatief kunnen nemen.
Deze opvatting kan echter niet worden bijgetreden. Ze veronderstelt
immers dat de schade abstract wordt begroot in functie van het tijdstip
waarop de schuldeiser het preferentieel recht prijsgeeft. Eerder (zie
nr. 33) werd een dergelijke opvatting van de hand gewezen.

,
1

(128) DE PAGE, VI, nr. 965; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., nr. 282.
(129) Ret is bekend dat over de toelaatbaarheid van tegeneisen in boger beroep veel betwisting
bestaat, en dat het Hof van cassatie zich terzake erg behoedzaam opstelt (Cass., 10 april1978,
Arr. Cass., 1978, 919). Water ook van zij, niemand lijkt de toelaatbaarheid van een vordering
tot gerechtelijke compensatie in boger beroep in twijfel te trekken (voor meer details en talloze
verwijzingen, zie K. BROECKX, Het recht op hager beroep en het beginsel van de dubbele
aanleg in het civiele geding, A'pen-Apeldoom, 1995, 292-299, nrs. 643-657).
(130) Ph. SIMLER, op. cit., nr 782; Chr. MoULY, op. cit., nr. 488; Enc. D., Dr. civ., V0
cautionnement, nr. 277; anders; BAUDRY-LACANTINERIE & WAHL, nr. 1180; S. BETANT-ROBET,
art. cit., 309, nr. 56.
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Wei belet niets dat de borg eerst de schuldeiser betaalt, en achteraf
terugbetaling vraagt van de betaalde sommen of van een deel ervan.
Men denke aan de situatie waarin de borg pas achteraf vemeemt dat de
schuldeiser bepaalde preferentiele rechten teloor heeft Iaten
gaan( 131 ), of aan de eerder vermelde hypothese waarin het onderzoek
naar de door de borg aangevoerde schade de berechting van de
vordering van de schuldeiser te zeer zou vertragen.

§ 5. Afstand van de exceptio subrogationis

46. In de rechtsleer is men het erover eens dat artikel 2037 B.W. de
openbare orde niet raakt noch van dwingend recht is. Partijen kunnen
er dan ook rechtsgeldig van afwijken(l32). Professionele kredietverleners die als zekerheid een borgtocht eisen, aanvaarden in de regel
slechts borgen die afstand deden van het beneficium subrogationis.
Deze afstand gebeurt meestal bij het aangaan van de borgtocht. Hij
kan echter ook nadien geschieden, b.v. op het ogenblik dat de borg
door de schuldeiser in betaling wordt aangesproken. Ofschoon de
afstand meestal uitdrukkelijk gebeurt, kan hij op basis van het grondbeginsel van het consensualisme zelfs stilzwijgend gebeuren - voor
zover hij kan worden afgeleid uit feiten of gedragingen die voor geen
andere interpretatie vatbaar zijn(l33). Tot stilzwijgende afstand van
de exceptio subrogationis mag dan ook slechts met grote omzichtigheid worden besloten, zeker als men weet dat vele ,profane" borgen
niet eens beseffen dat zij de vordering van de schuldeiser eventueel
met een beroep op artikel2037 B.W. kunnen afweren.
47. Afstand van het beneficium subrogationis verleent de schuldeiser
echter nog geen vrijgeleide. De rechtsgeldigheid en de gevolgen ervan
moeten worden beoordeeld op basis van de beginselen die de exo-

(131) J. MESTRE, La subrogation personnelle, Parijs, 1979, p. 690.
(132) DE PAGE, VI, nr. 965; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, op. cit., nr. 285 en de gecit. ref.; R.
DE RYKE, art. cit., 365; BAUDRY-LACANT!NERIE & WAHL, nr. 1186; PLANIOL & RIPERT, XI, 2e
uitg., nr. 1560; Ph. SIMLER, ,La renonciation par Ia caution au benefice de !'article 2037 du
Code civil", J.C.P., 1975, I, 2711.
(133) Bv. H.R., 10 februari 1967, N.J., 1967, nr. 212: de professionele borg blijft de door de
hoofdschuldenaar verschuldigde aflossingen doorbetalen, nadat hij op de hoogte werd gebracht
van het feit dat de schuldeiser ermee instemde dat zijn hypotheek van 2de rang slechts de 3de
rang zou innemen; vgl. Cass. fr., 5 oktober 1966, J.C.P., 1967, II, 15301, met noot P. LEscoT.
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neratiebedingen in het algemeen beheersen(134). De toepassing van
artike12037 B.W. gaat immers uit van een fout van de schuldeiser; het 1
buiten werking stellen van dit artikel komt dan ook neer op een
,
regeling van de contractuele aansprakelijkheid(135).
Dit houdt in dat de borg niettemin beroep kan doen op artikel 20371J
B.W., ook al werd de toepassing ervan contractueel uitgesloten, j!
wanneer het verlies van een preferentieel recht aan een opzettelijke 11
fout van de schuldeiser te wijten is, aan diens dolus. Fraus omnia:
corrumpit. Normalertvijze kan de schuldeiser zijn aansprakelijkheid i
wel uitsluiten in geval van zware fout, mits hij zijn verbintenis nietl
volledig uitholt en mits de zware fout uitdrukkelijk door het exonera- .1
tiebeding wordt bedoeld. Anders zal het beding in die zin worden~
ge'interpreteerd dat enkel de aansprakelijkheid voor lichte fout wordt;
uitgesloten( 136).
Inzake borgtocht zal de schuldeiser echter zelden of nooit zijn eigen
aansprakelijkheid uitsluiten; het is daarentegen de borg die zonder
meer afstand doet van de exceptio subrogationis. Deze afstand komt
derhalve neer op een niet nader gepreciseerde exoneratie. Afstand van •
het beroep op artike12037 B.W. zal de schuldeiser dan ook in de regel
slechts bevrijden van zijn lichte fout, temeer daar het beding moet
worden uitgelegd ten nadele van wie het bedongen heeft. In casu heeft[
de schuldeiser, letterlijk beschouwd, voor zichzelf bedongen dat de 1
borgtocht niet zal vervallen, zelfs indien hij de aan zijn schuldvorde- f
ring verbonden preferentiele rechten prijsgeeft. Maar dit komt, zoals 1
betoogd, in feite hierop neer dat hij zijn aansprakelijkheid uitsluit bij ~
een tekortkoming aan zijn zorgplicht jegens de borg met betrekking ~
tot het behoud van zijn preferentiele rechten.
Nogal vaak past de rechtspraak dan ook terecht, zij het om nogal[:\
uiteenlopende en soms betwistbare redenen, artikel 2037 B.W. toe,~
ondanks de afstand van de borg van het voordeel van genoemd ;1
artike1(137).
·
1

(134) Zie daarover o.m. E. DIRIX, ,Exoneratiebedingen", T.P.R., 1988, 1173 e.v.; R. KRUITHOF, Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", T.P.R., 1984, 235 e.v.
(135) Vgl. S. BETANT-ROBET, art. cit., p. 323, nr. 34.
(136) Vgl. R. HAYOIT DE TERMICOURT, ,Dol et faute lourde en matiere d'inexecution des
contrats", J.T., 1957, 605; P. VAN OMMESLAGHE, ,Examen de jurisprudence. Les obligations",
R.C.J.B., 1986, 222, nr. 109; zie evenwel art. 32, 11 o Wet Handelspraktijken in koop- en
dienstverleningscontracten aan consumenten.
(137) ..Kh~Luik, 10 november 1983, T.B.H., 12.85. 5Q.L,Kh.I.-IlitJj_n,o.Y~ru9JPJ.L.,JJJ84,
-"'621; ygl Brussel, 13 jum l986, Rev. Banque, 1987, 9/47, met noot A. MEINERTZHAGEN. LIMPENS.
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48. Bovendien moet benadrukt worden dat de afstand van het voorrecht van subrogatie de schuldeiser geenszins bevrijdt van zijn algemene zorgplicht jegens de borg. Wanneer hij b.v. ten onrechte nagelaten heeft de borg op de hoogte te brengen van een aan de hoofdschuldenaar toegestane termijnverlenging, of wanneer hij zelf zijn
, zekerheden heeft gerealiseerd op een betwistbare manier en met een te
laag resultaat, is de borg, ondanks een eventuele afstand van het
voordeel van artikel 2037 B.W., niettemin bevrijd ten belope van
, het door hem geleden nadeel.
Vanuit deze optiek is het wei degelijk van belang een nauwkeurig
onderscheid te maken tussen de uit artikel2037 B.W.voor de schuldeiser voortvloeiende verplichtingen enerzijds en zijn algemene zorgplicht ten opzichte van de belangen van de borg anderzijds.

1

49. Een schuldeiser die de aan zijn schuldvordering verbonden voorrechten prijsgeeft, geeft blijk van onverschilligheid voor en/of nalatigheid ten opzichte van de belangen van de borg. Als de borg solvent is,
betaalt immers niet de schuldeiser het gelag, maar wei de borg die
door het verdwijnen van de preferentiele rechten meestal slechts over
een illusoir verhaal tegen de hoofdschuldenaar beschikt.
Door het systematisch wegbedingen van artikel 2037 B.W. wordt de
rechtspositie -van de_borg nog veel kwetsbaarder danze normaler:wijze
al is. Daarom hebben bepaalde wetgevers ingegrepen. In Frankrijk
werd artikel 2037 van de Code Civil in die zin vervolledigd door de
Wet van 1 maart 1984: ,Toute clause contraire est reputee non
ecrite". En in het Nederlands Nieuw BU:rgerlijk Wetboek mag niet
worden afgeweken van de exceptio subrogationis ten nadele van de
particuliere borg(138), d.i. een natuurlijk persoon die noch handelt in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch ten behoeve van de
normale uitoefening van het bedrijf van een naamloze of besloten
vennootschap, waarvan hij bestuurder is en aileen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen heeft (artikel 7:857
N.B.W.).
Een regeling zoals de Nederlandse zou ongetwijfeld welkom zijn in
ons recht. Ook de Franse verdient aandacht, al beschermt ze in haar
algemeenheid een aantal ,professionele" borgen die aan een derge-

(138) Art. 7:862; voor meer details, zie J.
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BLOMKWIST,

op. cit., p. 50, nr. 21.

lijke bescherming eigenlijk geen behoefte hebben(139). De Franse
regeling heeft echter het voordeel dat ze ook door de rechtspraak zou
kunnen worden ingevoerd; de Nederlandse is daarvoor allicht te
genuanceerd. De rechter zou kunnen beslissen dat afstand van artikel
2037 B.W. van dwingend recht is, omdat een zodanige afstand het
terugvorderingsrecht van de borg te zeer in het gedrang brengt, terwijl
dit terugvorderingsrecht inherent en 'essentieel' verbonden is aan de
borgtocht. De verbintenis van de borg is immers essentieel subsidiair;
de borg is niet de economische schuldenaar, en moet derhalve over
een effectief verhaal tegen de hoofdschuldenaar kunnen beschikken(l40).

§6. Besluit
50. Artikel 2037 B.W. is van toepassing wanneer de schuldeiser de
aan zijn schuldvordering verbonden preferentiele rechten heeft prijsgegeven, of wanneer de waarde van hun onderpand door zijn fout is
verminderd. Het vormt een specifieke toepassing van de tekortkoming
aan_ de alge~ z<_>rgplichfdfe_dej~ciiiildeiS-er~ JegenS:cfe:-borgaan-de
dag
moet leggen ·-•
(artikel
1134,
derde lid B.W.).
•
---.·---.--·~

-~ •o·~~-"~~-~---·------·--"'T-----~--

De b_orgen, --~a-~n S?lll_~ _nog;<~:l_!<!itiei?.~~--~~91&4 ~<!q_2r. _d_£~r~~!Jt
spraak, maken _meestal weinig _Oilder_ss,:h~i!iJl!~~en ...b.eide-.,situat~s.
ZiLmepen art;i_!(d 2037
t'elkens wanneer de_ scP.lll~QP
welke wijze ook hun belangen heeft geschaad, b.v. door de hoofd-

_B:w: in

schulden~ifl1iet.voidoenae·a!eitfe~y~fv§f&_ep,=c)f(IQo!~ljl!].C~:_;7a'i"oe

(139) Meer in het algemeen zou een wetgevend ingrijpen inzake borgtocht trouwens aangewezen zijn. Terecht heeft men erop gewezen dat de huidige praktijk de borgtocht heeft doen
ontaarden in een voor de borg erg gevaarlijke rechtshandeling (zie A. MEINERTZHAGENLIMPENS, ,Le cautionnement denature", in Les suretes issues de Ia pratique, vol. 2, F, Brussel,
Presses universit. Brux., 1983.
In dit verband kan ook b.v. het cassatie-arrest van 26 februari 1993 (Arr. Cass., 1993, nr. 117)
worden betreurd. In het cassatiemiddel werd, in navolging van de Franse rechtspraak, betoogd
dat art. 1326 B.W. beoogt de borg te beschermen en dat dit beschermingsoogmerk blijft gelden
wanneer het bedrag of de hoeveelheid op het ogenblik dat de verbintenis wordt aangegaan, nog
niet precies bekend is. Verder werd aangevoerd dat de door art. 1326 B.W. bedoelde fOfll),l;!liteiten er eveneens toe strekken ervoor te zorgen dat de schuldenaar die zijn handtekening
plaatst, zich bewust is van de aard en de omvang van de opgenomen verbintenissen, doelstelling die des te meer geldt, wanneer het bedrag waarvoor men zich verbindt bij het
aangaan van de verbintenis nog niet is bepaald. Het Hof van cassatie verwierp het middel
echter en herhaalde zijn traditionele, maar betwistbare rechtspraak dat art. 1326 B.W. slechts
van toepassing is, wanneer de borgtocht betrekking heeft op een op het ogenblik van het
aangaan van de borgtocht bekend bedrag (Cass., 1 juni 1850, Pas., 1850, I, 301; 14 oktober
1967, Arr. Cass., 1968, 227).
(140) Vgl. b.v. reeds R. KoRHALS AL1Es, Borgtocht naar hedendaags Nederlands recht,
A' dam, 1933, p. 119 e.v.
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schuldeiser) voorrechten op onzorgvuldige wijze te effectueren, en
ook in andere gevallen waarin de schuldeiser zich wellicht onzorgvuldig gedroeg jegens de borg, zonder dat hij daarbij echter enig
preferentieel recht prijsgaf.
~MyJ_h~!oog QP de J>ewijslast inzake de v~reiste fout va,n de -~chuldei
~:i ser ~!~ .Qog~r ~ !lf: 40) en inzake de schade (nrs. 34 en 35), rnaakt het
Jnochtans verschil uit of de schuldeiser artikel ~2n3TB.W. heeft over:~ tred~n~dan W~iirti~~l~fi]_4~A~~de)i~[~. V ~!.Q~L Q!J.JS}aatde afstand
ili van het voordeel van artikel2037 B.W. de schuldeiser weliswaar van
tt~iJ~plic;ht de J~referentl~!~ ~~ciii~P:J~~§~~§u_~:::_d:::_:-e:.=n'"--.-~ffi:o;.;a=ar··Iirei·;~;_~~iJu_
\aigernen~zorgpli(;h! {z~e hoger, nr. 48.).
i,l
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SOMMAIRE
SUBROGATION INOPERANTE ET EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

Aux termes de I' article 2037 C.c., la caution est dechargee lorsque la subrogation aux
hypotheques et privileges du creancier ne peut plus, par le fait de ce creancier,
s' operer en faveur de la caution.
Cette disposition souligne que les rapports entre creancier et caution sont domines
par la bonne foi: il est contraire a la bonne foi que le creancier abandonne les
privileges attaches a ses creances. En effet, l'efficacite du recours de la caution
contre le debiteur principal est tres largement fonction de ces privileges.
Puisqu'il importe de garantir l'efficacite de ce recours, un appel aI' article 2037 C.c.
presuppose que le creancier ait abandonne un droit preferentiel, c'est-a-dire n'importe quel droit susceptible de faciliter le recouvrement de la creance. Par contre, si le
creancier manque certes a son devoir de diligence envers la caution, mais sans que
ceci entrafne la perte d'un droit preferentiel, l'article 2037 C.c. ne trouve pas
application.
Cet article 2037 C.c. qui prevoit done une infraction specifique au devoir de
diligence a observer par le creancier a l' egard de la caution, est du reste soumis
pour partie a des regles propres. Ainsi le creancier qui abandonne un droit preferentiel, est-il presume etre en faute, amoins qu'il n' etablisse le contraire. Suivant une
partie de la doctrine et de la jurisprudence, l' existence d'un prejudice dans le chef de
la caution est egalement presumee. Par contre, lorsque la caution invoque un autre
manquement (non prevu par l'article 2037 C.c.) du creancier a son devoir de
diligence, la charge de la preuve, en ce qui concerne la faute aussi bien que le
prejudice, incombe toujours a la caution. Et lorsque cette derniere a renonce a
l'avantage de I' article 2037 C.c., cette renonciation n'exonere nullement le creancier
de ses autres obligations decoulant de son devoir de diligence envers la caution.
Par ailleurs, comme !'article 2037 C.c. ne constitue qu'un cas d'application des
obligations resultant de la bonne foi, la perte de droits preferentiels ne donne lieu a
indemnite que dans la mesure ou la caution a subi un prejudice du fait de cette perte.
Strictement parlant, la caution doit introduire une demande reconventionnelle en
compensation judiciaire. Elle n' est entierement liberee que lorsque le prejudice est
egal a la somme a payer au creancier. La conception ici defendue peut meme
conduire en outre a ce qu'il soit statue sur la demande reconventionnelle en une
instance distincte, lorsque I' examen de cette demande retarderait par trop la decision
sur la demande principale. II est done inexact de donner a I' article 2037 C.c., con<;u
comme une application de la bonne foi aux rapports entre creancier et caution, la
qualification d'une ,exception", meme si cette qualification peut s'expliquer sur des
bases historiques. Par ailleurs, selon I' auteur, l'avantage de I' article 2037 C.c. ne se
limite pas au cautionnement, et il conviendrait que la jurisprudence le considere
comme une disposition imperative de sorte que la caution ne puisse pas y renoncer a
l'avance.
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ZUSAMMENFASSUNG
UNZWECKMAiliGE SUBROGATION UNO VERFALL DER BliRGSCHAFf

Nach Art. 2037 BGB fallt der Burge weg, wenn er durch das Handeln des Glaubigers
nicht mehr in dessen Vorrechte oder Hypotheken treten kann.
Diese Bestimmung betont, daB das Verhaltnis zwischen Glaubiger und Burge von
Treu und Glauben gepragt ist: Es widersetzt sich dem Treu und Glauben, wenn der
Glaubiger auf die an seiner Forderung haftenden Vorrechte verzichtet. Die
ZweckmaBigkeit des Ersatzanspruches des Biirgen dem Glaubiger gegeniiber hangt
groBtenteils von diesen Vorrechten ab.
Weil es gilt die ZweckmaBigkeit dieses Ersatzanspruches zu wahren, deutet die
Einberufung des Art. 2037 BGB, daB der Glaubiger auf ein preferenzielles Recht
verzichtet hat, d.h. jegliches Recht wodurch die EinlOsung der Schuldforderung
erleichtert wird. Wenn dagegen der Glaubiger zwar in der Sorgepflicht die er dem
Biirgen verschuldet, defizitar ist, ohne daB dabei ein einziges preferenzielles Recht
verloren geht, ist fiir Art. 2037 BGB kein Raum.
Art. 2037 BGB, der deshalb gegen die allgemeine Sorgepflicht, die der Glaubiger
dem Biirgen verschuldet, auf spezifische Weise versWBt, unterliegt ja teilweise
seinen eigenen Regeln. So wird der Glaubiglr der auf ein preferenzielles Recht
verzichtet, als einer der einen VerstoB begeht betrachtet, under muB das Gegenteil
beweisen. Nach einem Teil der Rechtslehre und der Rechtsprechung wird auch das
Vorhandensein eines Schadens zu Lasten des Biirgen vermutet. Wenn dagegen der
Burge tiber einen anderen, nicht im Art. 2037 BGB gemeinten VerstoB des
Glaubigers. gegen seine Sorgepflicht klagt, beruht der Beweislast, sowohl fur den
VerstoB wie fiir den Schaden;immer bei dem Biirgen. Und wenn derBiirge aufdas
vorteil des Art. 2037 BGB verzichtet hat, befreit dieser Verzicht keinesfalls den
Glaubiger von den anderen aus seiner Sorgepflicht dem Biirgen gegeniiber
hervorgehenden Verpflichtungen.
Weil Art. 2037 BGB allerdings nur einen Anwendungsfall der aus Treu und Glauben
hervorgehenden Verpflichtungen bildet, fiihrt der Verlust der preferenziellen Rechte
nur soweit zu einem Ersatz, in dem MaBe in dem der Burge durch diesen Verlust
tatsachlich benachteiligt wird. Genau betrachtet muB der Burge eine Gegenklage zu
richterlichen Aufrechnung einstellen. Und er ist erst ganz befreit, wenn der Schaden
dem dem Glaubiger zu zahlenden Betrag entspricht. Die bier befiirwortete
Auffassung kann iiberdies dazu fiihren, daB tiber die Gegenklage in einem separaten
ProzeB geurteilt werden wird, wenn namlich die Behandlung dieser Klage das Urteil
iiber die Hauptklage allzu sehr verzogern wiirde. Es ist also inakkurat Art. 2037
BGB, als einen Anwendungsfall von Treu und Glauben auf das verhaltnis Glaubiger/
Burge betrachtet, als eine ,Exzeption" zu qualifizieren, wenn auch diese
Qualifizierung aus historischen Grunden erklart werden kann.
In diesem Artikel wird weiter befiirwortet, daB sich der Vorteil des Art. 2037 BGB
nicht auf die Biirgschaft beschranken sollte, und daB die Rechtsprechung es als
zwingendes Recht betrachten muBte, sodaB der Burge darauf im voraus nicht
verzichten konnte.
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SUMMARY
INEFFECTIVE SUBSTITUTION AND CANCELLATION OF GUARANTY

Under Article 2037 of the Civil Code, the guarantor is released from his obligation
when, through the fault of the creditor, he is no longer able to have the liens and
mortgage rights of the latter transferred to him.
The provision in question emphasises the fact that the relationship between the
creditor and the guarantor is governed by the bona fide principle. This principle is
infringed where the creditor surrenders the liens attaching to his claim, since the
effectiveness of the right of recovery which can be exercised by the guarantor against
the chief debtor will depend to a large extent on these liens.
Since the object is to guarantee the effectiveness of this right of recovery, any
reliance upon Article 2037 of the Civil Code presupposes that the creditor has
surrendered a preferential right, i.e. any right which facilitates payment of the
amount owed under the claim. However, where the creditor fails in his duty to take
care which is owed by him towards the guarantor, without giving rise to the loss of
any preferential right, there is no scope for applying Article 2037.
Moreover, Article 2037 of the Civil Code - which therefore constitutes a specific
infringement of the general duty to take care which is owed by the creditor towards
the guarantor - is itself subject to certain specific rules. Thus the creditor who
waives a preferential right is deemed to be at fault, and it is for him to provide
evidence to the contrary. According to some authors and courts, there is also a
presumption that the guarantor has suffered actual damage. However, where the
guarantor complains of a different failure by the creditor to take care, which is not
covered by Article 2037 of the Civil Code, the onus of proof invariably rests on the
guarantor, both as regards the existence of a fault and the damage incurred. Also,
where the guarantor has waived the right to rely on Article 2037 of the Civil Code,
this waiver does not in any way exempt the creditor from the other obligations which
flow from the duty to take care owed by him to the guarantor.
Since, however, Article 2037 also merely constitutes an application of the obligations
which flow from the bona fide principle, the loss of these preferential rights will only
lead to compensation, to the extent that the guarantor has actually suffered a
disadvantage as a result of this loss. Strictly speaking, the guarantor is obliged to
bring a counterclaim for judicial compensation. In addition, he will only be entirely
released from his obligations when the damage is equal to the amount to be paid to
the creditor. The position defended in this paper could, moreover, lead to a ruling on
the counterclaim made as a result of a separate action; this will be more particularly
the case where to deal with this claim would cause inordinate delay in obtaining a
decision on the main claim. It is therefore inaccurate to qualify Article 2037 of the
Civil Code- which is conceived as an application of the bonafide principle to the
creditor/guarantor relationship -as an exception, even though there are historical
reasons for making such a qualification.
This paper also argues that the advantage conferred by Article 2037 should not be
confined to the guarantee; it is further advocated that the courts should regard it as
mandatory law, which would make it impossible for the guarantor to waive it.
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RESUMEN
SUBROGACION INEFICAZ Y EXTINCION DE LA FIANZA

Segun el articulo 2037 C.Civ., el fiador esta eximido si, por el hecho del acreedor, ya
no puede subrogarse en los privilegios o hipotecas de este.
Esta disposicion subraya el hecho de que la relacion entre el acreedor y el fiador se
rige por la buena fe: es contrario a la buena fe que el acreedor renuncie a los
privilegios inherentes a su reclarnacion, puesto que la efectividad de la reclamacion
del fiador contra el deudor principal depende en gran medida de estos privilegios.
Como sea que se trata de garantizar la efectividad de esta reclamacion, el hecho de
invocar el articulo 2037 C.Civ. supone que el acreedor ha renunciado a un derecho
preferencial, es decir cualquier derecho que facilite el cobra del credito. Si, por el
contrario, el acreedor falta al deber de diligencia que tiene que mostrar frente al
fiador, sin que se pierda ningun derecho preferencial, no cabe invocar el articulo
2037 C.Civ.
Ademas, el articulo 2037 C.Civ., que constituye por consiguiente una infraccion
especffica del deber de diligencia general que tiene que respetar el acreedor frente al
fiador, esta sometido en parte a unas reglas propias. Asi, se considera que el acreedor
que renuncia a un derecho preferencial ha cometido un error y tiene la carga de la
prueba. Segun una parte de la doctrina y de la jurisprudencia, tambien se presume la
existencia de dafios en nombre del fiador. Si, en cambio, el fiador se queja de otro
incumplimiento del deber de diligencia por el acreedor, al que nose refiere el articulo
2037 C.Civ., la carga de la prueba siempre incumbe al fiador, tanto en lo que se
refiere al error como a los dafios. Y, si el fiador ha renunciado ala ventaja del articulo
2037--G.Giv., esta--renuncia no dispensa en absoluto _al acreedor__de_ las_ otras
obligaciones resultantes de su deber de diligencia que tiene frente al fiador.
Por otra parte, como el articulo 2037 C.Civ. solo constituye un caso de aplicacion de
las obligaciones resultantes de la buena fe, la perdida de los derechos preferenciales
unicamente da lugar a una indemnizacion en la medida en que el fiador resulte
efectivamente perjudicado por esa perdida. Hablando estrictamente, el fiador tiene
que iniciar una demanda reconvencional de compensacion judicial. Y solo estara
enteramente eximido si los dafios son iguales a la suma a pagar al acreedor. La
interpretacion dada aqui puede ademas hacer que la demanda reconvencional sea
juzgada en un proceso separado, particularmente si el tratamiento de esta demanda
fuera susceptible de producir un retraso excesivo en el pronunciamiento de la
sentencia sobre la demanda principal. Pues, es desacertado calificar de ,excepcion"
el articulo 2037 C.Civ., que fue concebido como una aplicacion de la buena fe en la
relaci6n acreedor-fiador, aunque se pueda explicar tambien este calificativo por
razones historicas.
En este articulo, se argumenta ademas que la ventaja del articulo 2037 C.Civ. no
tiene que limitarse a la fianza, y se aboga en favor que la jurisprudencia la considere
como de derecho imperativo, de manera que el fiador no pueda renunciar a ella de
antemano ..
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