De dadelijke uitwinning
Preadvies van Prof. Mr. Marcel Storme

I.

ÛORSPRONG EN ÜNTWIKKELINU

. 1. Het beding van dadelijke uitwinning (clause de voie parée) is het
beding waarbij · eêl'l schuldenaar aan zijn bevoorn~chte of hypothecaire
schuldeiser het recht verleent om;· in geval van niet~ uitvoering zijner
verbintenis,sen, het in pand" gêgeven· onroerend goed te verkopen iri de
vorni van een vrijwillige 1 en openbare verkoop.
· Dit betekent nochtans niet dat de schuldeiser hierdoor. bij voorkeur zou
betaald worden met de prijs, dewelke immers het onderpand blijft van alle
ingeschreven schuldeisers., ,
De term dadelijke uitwinning houdt verband met het feit dat de titel
dadelijk mag ten uitvoer worden gelegd zönder dat de titel van de schuld
of de gedwongen tenuitvoerlegging vooraf gerechtelijk moet vastgesteld
of bekrachtigd worden. Deze terminologie werd soms bekritise.erd, omdat men voorhièld' dat dadelijke uitwinning veronderstelt dat men geen
titel aan het gerecht meer moet vragen 2 • .
Deze. kritiek i~ t~n. dele gegrond, daar, hoewel geen gerechtelijke titel
meer moet worden bekomen, het gerecht toch nog tussenkomt om de
modaliteiten van de tenuitvoerlegging te bepalen.·
. -Gezien de omslachtige procedure van het onroerend beslag 3 ligt het
nut van een dergelijke dausulé v·oör de 'hand vermits op die wijze fot de
snelle verweze11lijking van een jn onderpa11d gegeyen onroerend goed kan
worden overgegaan, hetgeen in het algemeen de kredietverrjchtingen kan
ten goede kómen. Het was o.m. deze beschouwing die sommige bezwaren
met betrekking tot· de· bèsch_erniing vari de onroerende ·eigendom ·op zij
heeft doen zetten.
Vroeger was d.e onroerènde 'eigeridoni taboe·~ Proceduriers kondenhet
onroerend beslag jarenlang laten aanslepen, met het gevolg dat het zeer
moeilijk was krediet op onroerend goed te bekomen.
1
De term vrijwillig wordt door de wet gebruikt, doch enkel met verwijzing naar de vorm
van de verkoop, zonder dat hieruit noodzakelijk moet afgeleid worden dat het een vrijwillige
verkoop is.
2
R.P.D.B., Tw. Saisie immobiliére, nr. 984.
3
In grote trekken kan de huidige omslachtige procedure van het onroerend beslag
a.v. samengevat worden. Tijdens een eerste fase geschieden de voorbereidende verrichtingen:
betekening van het bevel tot betaling, hetwelk eventueel kan overgeschreven worden ten
hypotheekkantore, gevolgd door het exploot van beslaglegging, dat ditmaal verplichtend
moet worden overgeschreven. Nadien volgt de procedure tot van waardeverklaring; opmaken van de memorie van lasten en veilconditiën, dagvaarding van de beslagene en aanmaning
van de schuldeisers, die beide ingeschreven worden op het hypotheekkantoor, vonnis van
vanwaardeverklaring. Tenslotte wordt het in beslag genomen onroerend goed publiek verkocht door de aangestelde notaris ten overstaan van de vrederechter.
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2. De dadelijke uitwinning, die een schepping is van de notariële
praktijk, werd als een aanhangsel opgenomen in de wet op de gedwongen
onteigening: artikel 90 en volgende van de wet van 15 augustus 1854,
gewijzigd en aangevuld door het K.B. van 30 maart 1936 en de wet van
5 maart 1951 1 •
Sommigen hebben deze technisch-juridische rangschikking betreurd 2 ,
omdat het hier om twee verschillende procedures zou gaan: een gedwongen onteigening enerzijds en een vrijwillige verkoop anderzijds. Anderen
daarentegen houden voor dat een dergelijke indeling wel degelijk verantwoord is, doordat· de dadelijke uitwinning slechts een modaliteit zou
·
zijn van de gedwongen onteigening 3 •
Deze kritiek op de methode van de wetgever is belangrijk daar zij
verband houdt met de opvatting die men er nopens de wezenlijke aard
van het beding van dadelijke uitwinning op na houdt. ·Dit vraagstuk, dat
in_ België nochtans weinig bestudeerd werd, zal verder worden behandeld
(zie verder, nr. 5 e.v.).
3. Oorspronkelijk was de dadelijke uitwinning niet in het wetboek van
burgerlijke rechtsvordering opgenomen: alleen het onroerend beslag
was toegelaten en elke afwijkende regeling diende nietigverklaard te
worden (art. 717 Rv. (oud)). Dit was trouwens in overeenstemming met
de algemene principes inzake pandverwezenlijking (art. 2078 B.W:) ..
De zeer ingewikkelde procedure van het onroerend beslag werd herzien
door de wet van 15 augustus 1854; meteen werd het beding van dadelijke
uitwinning toelaatbaar geacht, doch door de wetgever nauwkeurig
gereglementeerd. De aanhef van het huidig art. 90 luidt a.v.: "Het is
toegelaten in de overeenkomsten te bedingen dat de bevoorrechte of
hypotheekhoudende schuldeiser, zo de tegenover hem aangegane verbintenissen niet ten uitvoer gelegd worden, het recht heeft zijn pand te
doen verkopen bij wijze van vrijwillige verkoop, indien hij eerst ingeschreven is, en indien het beding van dadelijke uitwinning door de
inschrijving openbaar we'rd gemaakt" 4 •
·
·
Deze mmwkeurige regle1llenterîng heeft tot gevolg -dat- elk beding d~lt
de schuldeiser anticipatief zou toelaten over het in pand g"egeven goed op
een andere manier te beschikken, nietig is 6 • Dit zal o.m. het geval zijn
met het beding waarbij de ontlener zijn schuldeiser toelaat zich het gehy.,
pothekeerde goed toe te eigenen ~, of er eigenaar van te worden voor een
vastgesteld' bedrag 7 • Een speciaal mandaat om i.p.v. de schuldenaar
1
Volledigheidshalve· moet 'er eveneens op· gewezen worden da( dadelijke uitwinning van
schepen ook mogelijk is. De desbetreffende ·procedure werd opgenomen in de wet vari 4
september 1908 (art 23-28).
·
·
2
BRAAS, nf. 63'5, blz. 381.
a VAN LENNEP, VI, blz. 435, nr. 17 en volg, ' In Frankdik daarentegen bepaalt het huidige artikel 742 nog steeds: "Toute convention
portant _qu'à .défaut d'exécution des engagements pris envers luî le créáncier aura le dröit
de faire veildre les immeublës de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pÖur la
saisie immobilière. est nulle et_ non avenue".
··
··
·
·
5
• R.P.D.B., Tw . .Saisie immobiliérë, .nr~ '988. ·_ _ . _ _ _ _
• WAÈiBRÖEc:K; III, blz. 58h MÁRCOTTY, II~ rir. 588; blz. 236,1
Rb. Gent, 25 mei 1932, Rev. prat. Not. 1943, 493.
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dè prijs te ontvangen, over de. verdeling .te beslissen en· handlichting te
verlenen, mag. evenmin in een beding. van dadelijke uitwinning opgenomen worden 1 •
Daarentegen zou een overeenkomst, die tot stand komt na de.lening,
en waarbij de ontlener mandaat geeft aan zijn schuldeiser om zijn onroerende goederen minnelijk te verkopen, wel geldig zijn2 •
In elk geval dient aanvaard te worden dat artikel 90 restrictief moet
worden geïnterpreteerd.
4. Het beding van dadelijke uitwinning heeft een zeer grote toepassing
gekend 3 • Niet zonder enige verwondering werd vernomen dat dit beding
volgens het ontwerp van gerechtelijk wetboek in de toekomst opnieuw
zou verboden worden (art. 1626 ontwerp, reeds door de Senaat gestemd;
zie hierover verder, nr. 50).
De procedure van het onroerend beslag wordt weliswaar zeer sterk
vereenvoudigd, doch dit neemt niet weg dat men moeilijk begrijpt
waarom een regeling die algehele voldoening heeft geschonken, wordt
afgeschaft 4 •

IL

WEZENLIJKE AARD VAN HET BEDING VAN DADELIJKE UITWINNING

5. Het is niet zonder belang even dieper in te gaan op het wezen
zelf van de dadelijke uitwinning. Hoewel sommige auteurs hierover terloops hun mening hebben gezegd, heeft men in België zelden 6 het onderzoek desbetreffend op grondige wijze doorgevoerd.
Zonder twijfel is een dergelijk onderzoek nuttig, daar het wezen van
de dadelijke uitwinning bepalend zal zijn voor de oplossing van een aantal
praktische vraagpunten.
6. In België, zoals in Nederland, zijn er een aantal rechtsgeleerden
die de mandaat-theorie genegen zijn, zonder dat zij evenwel voldoende deze theorie hebben gerechtvaardigd. Volgens deze opvatting
zou de eerste hypotheekhouder door het beding van dadelijke uitwinning
lasthebber en vertegenwoordiger van zijn schuldenaar worden.
Deze theorie vindt haar oorsprong in de voorbereidende werkzaamheden van de wet en meer speciaal in de verklaring Lelièvre in de Kamer
GENIN, E., La clausede voie parée, Rec. gén. enreg,; 1932, blz. 237.
R.P.D.B., Tw. Saisie immobilière, nr. 989.
De formulering in de akten luidt meestal a.v.: "Tussen partijen is overeengekomen dat
ingeval de door de verschijnenden bij gezegde akte van lening aangegane verbfutenissen niet
worden uitgevoerd, de heer X de hierboven beschreven onroerende goederen zal kunnen
doen verkopen in de vorm van een vrijwillige verkoop, overeenkomstig art. 90 en volgende
van de wet van 15 augustus 1854 op de gerechtelijke uitwinning",
'Zie ook DE VROE, J., Hervorming van het gerechte/ijk wetboek. De dadelijke uitwinning
in ongenade?, R. W., 1964-65, 742 en volg,
6
Zie nochtans: VAN DE VoRST, J., La rescision pour cause de lésion peut-elle être prononcée
en cas de vente publique, et plus. spécialement en cas de vente par voie parée?, Rèv. prat. Not.,
1938, blz. 609 en volg.
1

2

3
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van volksvertegenwoordigers: "Le créancier auquelle pouvoir de vendre
est conféré doit être considéré comme un véritable mandataire in rem
suam 1 ; le bénéfice de la convention véritablement synallagmatique, ne
peut lui être enlevé". Zij werd overgenomen door enkele auteurs, zoals
BRAAS 2 en CAMBRON 3 •
Het is duidelijk dat deze theorie bij nader onderzoek niet steekhoudend
blijkt te zijn. Verschillende argumenten kunnen hiertegen aangevoerd
worden.
1. Nergens blijkt uit de wettekst dat hier een mandaat zou gegeven
worden 4 • M.i. is dit tekstargument nochtans niet overtuigend; het zal
trouwens in andere omstandigheden worden over boord gegooid.
2. De dadelijke uitwinning neemt geen einde in geval van overlijden,
interdictie of faillissement van de z.g. lastgever of van de z.g. lasthebber;
hier vindt men dus een afwijking van art. 2003 B.W.
3. Het z.g. mandaat van dadelijke uitwinning is onherroepelijk, zodat
de regel van art. 2004 B.W. hier evenmin toepasselijk is.
4. Het mandaat is een overeenkomst, die een persoonlijke band schept
tussen de contracterende partijen, dan wanneer de dadelijke uitwinning
zakelijk werkt, vermits ook na de overgang op een derde-eigenaar, het
recht op het goed blijft bestaan. Het beding van dadelijke uitwinning
volgt dus het onroerend goed. De vervolging kan worden gericht tegen
de erfgenamen en opvolgers van de schuldenaar (art. 873 B.W.) en tegen
de derden die eigenaar van het goed zouden geworden zijn (art. 96 en
volg. Hyp. W.). Het vacant zijn van de nalatenschap of de aanvaarding
onder voorrecht van boedelbeschrijving verhindert de verkoop van het
goed niet 5 •
5. De mandaattheorie is overbodig, vermits in werkelijkheid een mandaat om iemands anders goed te mogen verkopen, niet noodzakelijk is;
bij elk uitvoerend beslag kan men, mits in het bezit te zijn van een uitvoerbare titel, tot een dergelijke verkoop overgaan. Het beding van dadelijke uitwinning betekent dus niet zozeer een toelating om te verkopen,
dan wel een toelating om te verkopen zonder hierbij de omslachtige
pleegvormen van het onroerend beslag te moeten naleven. Het principe
blijft immers dat wie zich verbindt ook al zijn goederen verbindt (art.
3 Hypotheekwet van 16 december 1851).
1
Een allusie op de procuratio in rem suam uit het Romeinse recht, allusie die men ook en
nog uitdrukkelijker terugvindt in sommige arresten van de Hoge Raad, zoals o.m. H.R.,
5 december 1872, W., 3543.
2
nr. 635, blz. 381: "Le mandat est donné et accepté contractuellement. 11 revêt un caractère définitif et Ie mandant ne peut y rriettre fin à sa convenance. 11 survit au décès de ce
dernier. 11 est dorre dérogé, en l'espèce, aux articles 2003 et 2004 du Code civil". Deze auteur
geeft dus zelf toe dat de mandaattheorie niet integraal kan worden. toegepast; elders schrijft
hij trouwens dat " ... la notion du mandat intervient à titre de tietion iuridique plutot que
de réalité" (nr. 690, blz. 413).
3
nr. 6 en volg., blz. 15 en volg. Ook hier is sprake van een mandaat sui generis!
'In Nederland zoumen dit daarentegen eventueel wel uit de wettekst van art. 1223, 2de lid,
Ned. B.W., kunnen afleiden: zie preadvies De BRUIJN, nr. 3.
5
BRAAS, nr. 646, blz. 387.
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6. Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren dat de dadelijke
uitwinning het accessariurn is van een wederzijdse overeenkomst, dan
wanneer een lastgeving een op zich zelf staande overeenkomst uitmaakt.
Als accessariurn zal het beding trouwens samen met de schuldvordering
kunnen overgedragen worden, zodat de dadelijke uitwinning alsdan de
cessionaris tot voordeel zal strekken.
De schuldeiser die de dadelijke uitwinning vervolgt, handelt niet in
naam noch als lasthebber van zijn schuldenaar, doch wel in zijn persoonlijke naam: als hypothecaire schuldeiser vordert hij tegen zijn schuldenaar de verkoop van het in pand gegeven goed op de wijze en volgens
de pleegvormen voorgeschreven door art. 90.
Er mag dus aangenomen worden dat de mandaattheorie voorbijgestreefd is, zoals trouwens wordt bevestigd door een deel van de rechtsleer
en rechtspraak 1.
7. De in Nederland verdedigde executie-theorie lijkt ook i~
België meer aangewezen. De schuldenaar kan tot de verkoop van het
onroerend goed overgaan dank zij de uitoefening van het recht van dadelijke uitwinning, dat hem werd verleend door de bedongen overeenkomst.
De hele vraag is te weten of men te doen heeft met een vrijwillige ver. .
koop of een gerechtelijke verkoop, met al de gevolgen vandien.
8. De voorstanders van de theorie van de vrijwillige verkoopen zij zijn het talrijkst - houden voor dat het gerecht slechts tussenkomt
om de toepassingsvereisten na te gaan en een notaris te benomen 2 •
Deze zienswijze is o.m. gebaseerd op het feit dat de dadelijke uitwinning niet met een beslag gepaard gaat en dus het goed niet onbeschikbaar maakt, hetgeen de indruk geeft dat hier geen gerechtelijke verkoop
plaats grijpt.
Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat de voorstanders van
de vrijwillige verkoop in werkelijkheid de voorbijgestreefde mandaattheorie opnieuw ingang willen doen vinden. Het z.g. mandaat zou immers
aan de verkoop een vrijwillig karakter verlenen zonder dat het nodig is
het gerecht te doen tussenkomen. Gezien de weerlegging van de mandaattheorie (boven nr. 6) is het onnodig hier verder op in te gaan.
9. Anderen daarentegen zijn terecht van oordeel dat de verkoop bij
dadelijke uitwinning als een gerechtelijke verkoop moet beschouwd
worden 3 •
1
R.P:D.B., Tw. HypothèqUes et privilèges immobiliers, nr. 699, 702 en 703; Gent, 30
maart 1903, P.P., 1906, 136; Rb. Bergen, 20 januari 1932, B.J., 1932, 275; J.T., 1932, 242;
Luik, 15 juni 1939, Rev. prat. not., 1939, 617.
"DE PAGE, IV, nt. 175 bis, blz. 202; P.B., Tw. Radiation forcée, nr. 971, 972 en 980;
MARCOTTY, II, nr. 599, blz. 250 en nr. 636, blz. 296; WAELBROECK, lil, blz. 595; Brussel,
20maart 1900,Pas., 1901, II, 232; Rb. Gent, 30maart 1903,Pas., 1906, lil, 136; Rb. Gent, 14
juni 1905, Pas., 1906, lil, 272; Rb. Brussel, 27 mei 1933, Rev. prat. not., 1933, 413: Luik,
26 januari 1938, Rev. prat. not., 1938, 328.
2
VAN DE VoRsT, J., o.c., Rev. prat. not., 1938, 611 en volg.; VAN LENNEP, VI, blz. 433 en
volg.; CAMBRON, nr. 5, blz. 15; R.P.D.B., Tw. Saisie immobilière, nr. 986; GENIN, E.,
Traité des hypothèques, nr. 694 en volg.; Rb. DoORNIK (kort ged.), 6 oktober 1891, J.T.,
1891, 1104; Rb. Dinant, 11 iuli 1929 en Luik, 28 september 1931, Ann. Nat: Enreg., 1937, 161:
Rb. Brugge, 19 november 1947, R. W., 1947-48, 673.
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Vermits er geen mandaat is, is de verkoop van andermans goed niet
mogelijk. Het is nu zo dat de schuldeiser in geval van dadelijke uitwinning
het onroerend goed, waarvan hij geen eigenaar is, slechts gerechtelijk kan
doen verkopen d.w.z. dank zij de uitvoerbare titel die de leningsakte is,
en volgens de pleegvormen van artikel90. Trouwens de eigenaar kan zich
tegen de verkoop niet verzetten, zodat men moeilijk nog van een vrijwillige verkoop kan gewagen.
Deze zienswijze biedt trouwens het voordeel dat de gevolgen die er uit
voortvloeien, logisch en juridisch het best verantwoord zijn.
Zo is het duidelijk dat waar art. 1684 B.W. bepaalt dat vernietiging
van de verkoop uit hoofde van benadeling niet plaats heeft ten aanzien
van de verkopingen die niet anders dan op rechterlijk gezag kunnen
geschieden, de vernietiging van een verkoop bij dadelijke uitwinning
niet mogelijk is. Men kan moeilijk voorhouden dat de vernietiging van
een dergelijke verkoop, gezien de waarborgen die er toch mee gepaard
gaan, gerechtvaardigd zou zijn 1 •
·
Eveneens moet om dezelfde reden worden aangenomen dat ook art.
1649 B.W., dat bepaalt dat de vordering wegens koopvernietigende
gebreken niet kan worden ingesteld in geval van verkoping op rechterlijk
gezag, in geval van dadelijke uitwinning van toepassing is.
10. Tenslotte moet er op gewezen worden, dat waar de verkoop bij
dadelijke uitwinning als· een gerechtelijke verkoop dient beschouwd te
worden, dit geenszins betekent dat zij slechts als een modaliteit van de
gerechtelijke onteigening zou moeten aangezien worden. Een dergelijke
opvatting - die het gevolg is van de gebruikte legislatieve methode om
alles in één wet te regelen- zou o.m. tot gevolg hebben dat ook op de
dadelijke uitwinning de wettelijke bepalingen van het onroerend beslag
van toepassing zouden zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
regeling. Niets is minder waar; zoals verder herhaaldelijk zal.blijken is de
procedure van dadelijke uitwinning een eigenaardige procedure, die
autonoom is.
Veeleer mag aanvaard worden dat de dadelijke uitwinning een specifieke gerechtelijke verkoop is met eigen regelen.

lil.

TOEPASSINGSVEREISTEN VAN DE DADELIJKE UITWINNING

11.
De dadelijke uitwinning wordt bedongen overeenkomstig de
principes vastgelegd in art. 90. van de wet van 1854. Dit artikel is van
openbare orde zodat men er niet mag van afwijken 2 •
1
VAN DE VoRST, J., o.c., Rev. prat. not., 1938, blz. 611 en volg.; Anders nochtans: DE
PAGE, IV, nr. 300, blz. 298 en nr. 343 bis, blz. 342; CAMBRON, nr. 298, blz. 188-189; Brussel,
27 juli 1903, Rev. prat. not., 1905, 517; Gent, 2 december 1953, J.T., 1954,.189. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat sommige arresten, die de vordering tot vernietiging van de verkoop wegens benadeling aanvaarden, deze beschouwen als een vordering tot nietigheid van
de toewijzing (zie hierover verder, nr. 39): Cass .. i3 oktober 1938, Pas., 1938, I, 313; Brussel,
20 december 1955, Pas., 1957 1 II, 166.
.
2
Luik, 18 juli 1889, Pas., 1890, II, 42.

180

Dit beding wordt ingelast in een overeenkomst, houdende de
vestiging van een ,hypotheek of een onroerend voorrecht. ·
Meestal zal dit gebeuren in een hypothecaire leuing; ook in een kredietopeningsakte is het mogelijk 1 • Wanneer de. vrouw bij huwelijkscontract een conventionele hypotheek bedingt, kan insgelijks de dadelijke
uitwinning voorzien worden 2 evenals bij de inschrijving van een wettelijke
hypotheek op de goederen van de voogd van een minderjarige of van een
onbekwaamverklaarde 3 • De dadelijke uitwinning zou eveneens kunnen
voorkomen in de verkoopakte van een niet-betaald onroerend goed om
het voorrecht van de verkoper te waarborgen, in de. akte van .ruiling
woor de eventueel te betalen opleg, in een schenking ter uitvoering van de
contractuele verplichtingen 4, in een akte van. verdeling voor de te betalen
opleg 5 , en in alle gevallen waarin art. 27 van de wet van 16 december 1851
een voorrecht op onroerende goederen vestigt.
.Het is duidelijkdat de clausule van dadelijke uitwinning ook kan voorkomen in de overeenkomst die de hypotheek vestigt tot zekerheid van
een vroeger aangegane lening 6 •
Vermits de dadelijke uitwinning het accessariurn is van een onroerend
voorrecht of van een hypotheek - er kan dus geen dadelijke uitwinning
bedongen worden ten gunste van een gewone schuldeiser -, zou zij daarentegen niet bij afzonderlijke overeenkomst mogen bedongen worden,
nadat het onroerend voorrecht of de hypotheek ingeschreven werden 7 • De
dadelijke uitwinning zou immers niet het uitsluitend voorwerp mogen zijn
van een oven!enkomst, doch in het hoofdcontract moeten worden ingelast s. Deze opvatting· kan betwist worden; het is niet omdat het beding
dadelijke uitwinning afzonderlijk wordt overeengekomen, dat het
daarom zijn bijkomend karakter verliest 9 •
Omdat art. 90 sleèhts gewaagt van overeenkomsten, zou de dadelijke
uitwinning niet in een testament, waarbij een hypotheek wordt gevestigd
(art .. 44 hypotheekwet 16 december 1851) mogen opgenomen worden 10 •
12. Het beding van dadelijke uitwinning, dat aan inschrijving onderworpen is, moet vervat zijn in een authentieke akte, waarvoor evenwel
geen sacramentele bewoordingen vereist zijn 11 •
13. De dadelijke uitwinning is een beding ten gunste van de eerst
ingeschreven schuldeiser; de heer Lelièvre, verslaggever voor de
Kamer van volksvertegenwoordigers drukte het a.v. uit: "L'on conçoit
que la clause dont s'agit ne puisse être invoquée que par le créancier

van

1
2

Cass., 3 juni 1870, Pas., 1870, I, 370.
WAELBROECK, art. 90-92, nr. 8; BELTJENS, Code de procédure civile, art. 90 wet 1854,

nr. 13.
3

CAMBRON, nr. 18, blz. 23.
BRAAS, nr. 640, blz. 384-385.
BELTJENS, o.c., nr. 20.
6
MARCOTTY, nr. 595.
7
· Rb. Nijvel, 30 juni 1885, Pas., 1886, 111, 67.
8
REMY, blz. 117; WAELBROECK, o.c., l.c.
9
VANLENNEP, VI, blz. 440-441, nr. 57.
:1o BELTJENS, art. 90 wet 1854, nr. 15; WAELBROECK, o.c., [.c,
11
Gent, 28 juli 1904, Pas., 1905, 11, 306.
4

5
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premier inscrit. En effet, du moment qu'un droit hypothécaire est acquis
à un créancier, il ne peut dépendre du débiteur de concéder à un créanèier
postérieur la faculté de faire vendre l'immeuble avec des formes qui ne
présentent pas les mêmes garanties que les formalités légales et qui seraient de nature à porter atteinte aux droits des créanciers inscrits antérieurement sur l'immeuble".
Dit betekent evenwel niet dat de schuldeiser de eerst ingeschrevene
moet zijn op de dag van het tot stand komen van het beding; het volstaat
dat hij het is op het ogenblik dat hij tot de verkoop van het onroerend
goed wil overgaan 1 • Zolang de voorgaande inschrijving blijft voortbestaan, is het beding van dadelijke uitwinning niet toepasselijk; het
wordt het slechts op het ogenblik dat de eerste inschrijving ingevolge
verval of doorhaling verdwijnt.
14. De dadelijke uitwinning moet zoals de hypotheek of het onroerend
voorrecht openbaar gemaakt worden door een inschrijving 2 ; hiertoe
wordt het beding vermeld op de borderellen die ingevolge art. 83 van de
hypotheekwet aan de hypotheekbewaarder moeten worden overhandigd 3 • Het volstaat dat de inschrijving gebeurd is vooraleer tot de
·
dadelijke uitwinning wordt overgegaan.
15. Wat de bekwaamheid betreft, kan elke meerderjarige en rechtsbekwame persoon de dadelijke uitwinning bedingen.
Ten aanzien van de onbekwamen, moet de regel van art. 73 Hypotheekwet in herinnering gebracht worden: "Bedongen hypotheken kunnen
alleen worden toegestaan door hen die bekwaam zijn om de onroerende
goederen, welke zij daarmee bezwaren, te vervreemden". Nochtans is het
duidelijk dat een hypotheek minder gevaarlijk is dan een clausule van
dadelijke uitwinning, die zonder twijfel de toestand van de schuldenaar
aanzienlijk verzwaart, gezien de beschermende procedure van de gerechtelijke onteigening wegvalt. Hieruit mag men logischerwijze afleiden,
dat de voogd van een minderjarige of van een gerechtelijk onbekwaamverklaarde of dat de curator van een wettelijk geïnterdiceerde ondanks de
overeenkomstigart 457 B.W. verkregen toestemming om te hypothekeren, geen beding van dadelijke uitwinning mag stipuleren 4 • Daar de wet
van 12 juni 1816 op de verkoop van goederen toebehorende aan minderjarigen, in geval van dadelijke uitwinning niet van toepassing is 5 , moet
men dubbel omzichtig zijn. Hetzelfde geldt voor de ontvoogde minderjarigen. Art. 7 van het Wetboek van koophandel bepaalt dat deze minderjarigen zo zij de toelating hebben gekregen om handel te drijven, hun
REMY, blz. 118.
LAURENT, XXXI, nr. 239.
• P.B., Tw. Hypothèque, nr. 346.
'BELTJENS, wet 1854, art. 16 bis; Rb. Verviers, 12 augustus 1885, B.J. 1885, 1550; Anders:
DE PAGE, II, nr. 201, blz. 197-198, die nochtans deze tegenovergestelde mening is toegedaan
omdat hij de wet van 1816 wel van toepassing acht.
6
Het is precies omdat de dadelijke uitwinning geen mandaat verleent, dat de werking van
deze clausule ook blijft voortduren na het overlijden van de schuldenaar; laat deze minderjarige kinderen na, dan kan de verkoop geschieden in de vorm van een vrijwillige verkoop en
moet de wet van 1816 niet toegepast worden (GENIN, E., o.c., Rec. gén. enreg., 1932, blz. 235;
Rb. Luik, 7 februari 1952, Rev. prat. Not., 1955, 78).
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goederen mogen hypothekeren; het tweede lid van gemeld artikel bepaalt
echter dat de verkoop van hun goederen onderworpen is aan de pleegvormen van de wet van 1816. Hieruit leidt men terecht af dat zij geen
dadelijke uitwinning mogen bedingen 1 •
In principe mag de dadelijke uitwinning dus niet bedongen worden in
geval van onbekwaamheid. Men neemt weliswaar aan dat de verkwister
een dergelijke clausule wel mag bedingen mits de bijstand van zijn
gerechtelijke raadsman; deze bijstand maakt immers ingevolge art. .513
B.W. het vervreemden en hypothekeren van hun goederen mogelijk. De
verkwister wordt trouwens niet gerangschikt bij de onbekwamenvermeld
in art. 1124 B.W>.
Wat de gehuwde vrouw betreft, mag aangenomen worden dat in een
huwelijksgoederenstelsel met gemeenschap de vrouw haar eigen goederen
slechts mag bezwaren mits toestemming van de man, tenzij het enkel de
naakte eigendom dier goederen betreft; in een regime· van scheiding van
:.goederen, is de. gehuwde vrouw bekwaam om haar eigen goederen te
.
bezwaren.
Zo diegene die i~ de dadelijkeuitwinning toestemde, komt te overlijden,
en minderjarige kinderen achterlaat, wordt aanvaard dat de dadelijke
uitwinning mag doorgevoerd worden en dat ·geen toepassing moet ge·
maakt worden van de wet van 1816 3 •
16. Het beding van dadelijke uitwinning mag door de schuldenaar
niet ingetrokken worden;· het laat evenwel diens recht om, over het goed
te beschikken, onaangetast. Het onroerend goed wordt dus 11iet on beschikbaar en het kan verder nog hypothecair belast worden ..
IV. PROCEDURE .
§ 1. Vóór de verkoop

17. De eerste formaliteit betreft het hevel tot be.taling binheri de
termijn van dertig dagen. Op die :wijze wordt de 'schuldenaar ervan verwittigd dat tot de verkoop van zijn in onderpand' gegeven onroerende
goederen z.al overgegaan worden, zo hij zijn verbintenissen niet nakomt.
. Dit bevel tot betaling wordt gegeven bij deurwaardersexploot en wordt
in het kader' van de procedure van dadelijke uitwinning beschouwd als
~en akte diê de executie voorafgaat, zonder nochtans een dwangmiddel
·
te zijn noch de inzet van een gerechtelijke uitwinning 4 •
Het is niet zonder belang hier aan te stippen dat dit bevel tot betaling
enkel moet beantwoorden aan de algemene vereisten; die door de artike1en 61, 68, 68bis, 69 en 69bis Rv. gesteld zijn voor alle deurwaardersexploten. De specifieke formaliteiten· die door artikel ,-14 van· de wet van
1
2

8
4

BRAAS, nr. 649,
BRAAS, nr. 649,
!vfARCOTTY, nr.

blz. 389.
blz. 389-390.
594; WAELBROECK; art. 90-92, nr. 12.
Gent, 3 april 1883, Pas., 1883, II, 335.

15 augustus 1854 voorzien zijn voor het bevel tot betaling dat een onroerend beslag moet voorafgaan, zijn hier dus niet van toepassing 1 •
Het is duidelijk dat aldus eens te meer wordt beklemtoond dat de dade~
lijke uitwinning te onderscheiden valt van het onroerend beslag.
Nochtans kan de vraag gesteld worden of dit bevel tot betaling moet
aanduiden tot welke procedure men zijn toevlucht zal nemen.
Sommigen zijn van oordeel dat de gewone algemene formule "dat hij
(de schuldenaar) daartoe zal gedwongen worden door alle middelen"
volstaat 2 ; anderen daarentegen zijn terecht van oordeel dat de schuldenaar duidelijk op de hoogte moet gebracht worden van de inzichten
van zijn schuldeiser 3 • Ook moet aanvaard worden dat het bevel tot
betaling een afschrift dient te bevatten van de titel die ingeroepen wordt 4
en tevens melding moet maken van de oorsprong vari de schuld en. van
het verschuldigd bedrag 5 •
Tenslotte moet eveneens gewezen worden op het feit dat dit bevel tot
betaling niet dient overgeschreven te worden. De goederen worden dus
niet onbeschikbaar 6 ; gezien het toch gehypothekeerde goederen betreft,
achten sommigen deze leemte niet zo belangrijk (zie nochtans verder nr.
25). Zo men toch de overschrijving doet, dan heeft deze enkel nut om dè
derden in te lichten over de aan gang zijde procedure van dadelijké
uitwinning.
.
· '
Het bevel tot betaling wordt betekend aan de schuldenaar. Is deze
laatste een onbekwame, dan zal de betekening gedaan worden aan dieris
wettelijke vertegenwoordiger of aan de onbekwame en aan de persoon die
hem moet bijstaan. Is de schuldenaar een gehuwde vrouw, dan zal men
voor onroerende goederen van de gemeenschap, de betekening doen aan
de man 7 en voorzichtigheidshalve ook aan de vrouw; zijn het eigèn
goederen van de vrouw, dan zal de betekening aan beiden geschieden. ·
Is de schuldenaar overleden, dan wordt het bevel overeenkomstig
art. 877 B.W .. aan de erfopvolger betekend. Bevindt het onroerend goed
zich in handen van derden, dan zal toepassing gemaakt worden van art.
99 Hypotheekwet, volgens hetwelk de derde moet aangemaand worderi
om de schuld te betalen of van het erf afstand te doen zo· hij de verkoop
wil vermijden. ·
·
Overeenkomstig de algemene principes moet de betekening geschieden
aan de persoon of aan de woonplaats (art. 68 Rv.).
18. De schuldenaar kan verzet aantekenen tegen het bevel tot beta-:ling; dit verzet wordt bij deurwaardersexploot en als een hoofdeis gebracht voor de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de on•
1
WAELBROECK, art. 90-92, nr. 12; MARCOTTY, nr. 599 en volg.; Gent, 10 juli 1873•
fas., 1873, Il, 386; Rb. Doornik, 20 april1890, Pas., 1890, lil, 149; Rb. Brugge,29 september
1959, T. Not., 1959, 203; Cass., 24 maart 1961, Pas., 1961, I, 812.
2
WAELBROECK, art. 90-92, nr. 12, 6°.
3
MARCOTTY, nr. 600; BRAAS, nr. 655, blz. 394.
• Arg.: art. 147, 559, 583 en 780 Rv.
5
Brussel, 25 juli 1910, Pas., 1910, Il, 395.
• Gent, 18 januari 1896, Pas, 1896; 11, 159; Cass.,l2 november 1896, Pas., 1897, I, 17.
' Arg.: art. 1421 B. W.
·
·
·
·
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roerende goederen gelegen zijn. Het vonnis, dat op verzet wordt uitgesproken, is ·vatbaar voor beroep in overeenstemming met de algemene
regelen inzake aanleg; dit beroep wordt aangetekend op de gewone wijze,
zodat ook hier de uitzonderlijke regelen van het onroerend beslag (art.
70 en 71 wet 15 augustus 1854) niet van toepassing zijn 1 • Ook kan door
de schuldenaar, binnen de 15 dagen te rekenen vanaf het bevel, in kort
geding gedagvaard worden om uitstel van betaling te bekomen, bij toepassing van art. 1244 B.W. 2 •
19. De verkoop mag slechts geschieden dertig dagen na het bevel
tot betaling; zo de schuldeiser meer dan één jaar laat verlopen tussen het
bevel en de definitieve verkoop, moet hij een nieuw bevel doen betekenen
(art. 90, 3de lid). Deze termijn, die een vervaltermijn is 3 , zal in overeenstemming met de algemene principes 4 niet lopen in geval van overmacht 5 ,
of zo er een wettelijk beletsel is 6 •
. 20. Deverkoop bij opbod moet gebeuren door een notaris aangeduid
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 'van de plaats waar
het onroerend goed gelegen is (art. 90, 2de lid). Met het oog hierop wordt
een verzoekschrift door pleitbezorger ondertekend, neergelegd op de
griffie. De benoeming van een notaris door de voorzitter verleent aan de
dadelijke uitwinning wel een gerechtelijk karakter 7 • De voorzitter zal
immers ter gelegenheid van .die aanduiding nagaan of de dadelijke uitwinning geldig overeengekomen werd, ·openbaar werd gemaakt en vervolgd wordt door de eerst ingeschreven schuldeiser. Hier wordt dus een
soort controle uitgeoefend zonder dat evenwel van: een toelating door de
voorzitter mag gesproken worden, vermits deze toelating niet meer
nodig is gezien de clausule van dadelijke uitwinning.
Men mag .aannemen dat het bevelschrift dat door de voorzitter verleend wordt, vatbaar is voor verzet of voor hoger beroep 8 • Dit bevelschrift is immers de werkelijke inzet van de eigenlijke procedure van
dadelijke uitwinning 9 en houdt meteen de toelating in om de schuldenaar
uit Zijn eigendom te ontzetten; gezien de ernst van deze maatregel moet
de schuldenaar de gewone rechtsmiddelen van het verzet en van het hoger
1
DE PAEPE, 11, blz. 516; MARCOTTY, nr. 603; BRAAS, nr. 663, blz. 398; Anders: Brussel,
22 december 1873, Pas., 1874, 11, 140.
2
Dit blijkt impliciet uit de rechtspraak terzake: Rb. Charleroi (kort ged.), 16 februari
1957, J.T., 1957, 225; Rb. Antwerpen (kort ged.), 1 maart 1957, J.T., 1957, 339.
8
MARCOTTY, nr. 605; BELTJENS, Code de procédure civile, Wet 1854, art. 90, nr. 36;
CAMBRON, nr. 140; BRAAS, nr. 666, blz. 399; Gent, 12 juli 1882, Pas., 1882, 11. 324; Anders:
WAELBROECK, art. 90-92, nr. 13, 5°.
'Cass., 12 maart 1923, Pas., 1923, I. 233.
6
•
Cass., 6 december 1917, Pas., 1918, I, 151.
6
Bijv. tijdens de procedure van verzet tegen het bevel tot betaling; Luik, 24 juli 1916,
Pas., 1917, II, 161; Rb. Namen, 8 december 1916, Pas., 1917, III, 69; Rb. Luik, 7 november
1927, Jur. Liège, 1928, 42. Eens te meer wordt hier geen toepassing gemaakt van art. 17
van de wetvan 1854, dat enkel betrekking heeft op de gedwongen onteigening.
7
Anders: Brussel, 20 maart 1900, Pas., 1901, II, 232.
8
DE PAEPE, Il, blz. 524; BRAAS, nr. 671, blz. 402.
9
DE PAEPE, n. blz. 517; noot in Pas., 1920, III. 191; Hrb. Verviers, 8december 1949,
Jur. Liège, 1949-50, 174.
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beroep kunnen aanwenden 1 • Men kan moeilijk staande houden dat de
voorzitter enkel op willige wijze optreedt 2 •
De schuldeiser mag om de aanduiding van de notaris vragen, zonder het
verstrijken van de termijn van dertig dagen te moeten afwachten; deze
termijn betreft immers enkel de verkoop 3 • Een contractuele clausule die
aan de schuldeiser het recht geeft om zelf de instrumenterende notaris
te kiezen, zou daarentegen nietig zijn 4 • De door de voorzitter aange,.
duide notaris is vanzelfsprekend geen mandataris van de schuldeiser 6 •
Hij is het die de memorie van lasten en veilconditiën zal opstellen, met
.vermelding van de verkoopdag en overdracht van de. verkoopprijs ten
voordele van de ingeschreven schuldeisers (art. 91, 1ste lid).
21. De overdracht van de verkoopprijs ten voordele van de
ingeschreven schuldeisers, zoals voorzien door art. 91, is een noodzakelijk
sluitstuk van de dadelijke uitwinning.
Deze overdracht dient beschouwd te worden als een adpromissio of
onvolkomen schuldenaarsvervanging: de nieuwe schuldenaar - nl.
de koper - verbindt zich tegenover de schuldeisers, maar hij doet dit
niet in de plaats van, maar naast de oorspronkelijke schuldenaar en zonder diens toestemming 6 •
22. De ingeschreven schuldeisers, de schuldeisers die hun bevel
hebben doen overschrijven en de schuldenaar 7 moeten vijftien dagen
voor de verkoop door de notaris aangemaand worden om kennis te
nemen van de memorie van lasten en veilconditiën en om eventueel de
toewijzing bij te wonen (art. 91, 2de lid).
Zo er opmerkingen worden ingediend bij de notaris, zal deze laatste
hiervan proces-verbaal opmaken en verzenden· naar de voorzitter van de
rechtbank, zetelend in kort geding.
23. Zo artikel 91, 3de lid, gewaagt van verzending naar de voorzitter
van de rechtbank zetelend in kort geding, dan betekent dit dat de partij
die aanmerkingen meent te moeten maken de overige partijen alsmede
de notaris moet dagvaarden voor de voorzitter (art. 807 Rv). Men mag
aannemen dat ook de notaris de partijen voor de voorzitter mag dagvaarden, zo hij van oordeel is dat het geschil dringend moet opgelost
worden, b.v. om het verstrijken van de termijn van één jaar (art. 90,
in fine) te verhinderen. Er is immers geen te;mijn terzake voorzien, hetgeen als een leemte dient te worden beschouwd.
De bevoegde voorzitter is die van de plaats waar het onroerend goed
DE PAEPE, 11, blz. 524.
Zie nochtans: CAMBRON, nr. 170, blz. 103 e.v.
• MoRELLE, F., Est-ce seulement trente jours après Ze cammandement fait a son débiteur
que le créancier qui veut exécuter un immeuble par voie parée peut faire désigner un notaire
qui aura à faire la vente?, B.J., 1925, 322; Rb. Leuven, 1 mei 1891, Pas., 1891, 111, 304;
Anders: CAMBRON, nr. 146, blz. 87-88.
' Luik, 18 juli 1889, Pas., 1890, 11, 42.
6
Brussel, 26 mei 1882, Pas., 1883, 11, 343.
8
RoNsE, J., A.P.R., Tw. Delegatie, nr. 40.
7
Eventueel ook de derde-houder van het onroerend goed: CAMBRON, nr. 195, blz. 120-121
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gelegen is. Deze procedure brengt de schorsing mede van alle verrichtingen.
Normaal zijn hier de algem~ne regelen van het kort geding van toepassing. Nochtans zegt de wet uitdrukkelijk dat verzet noch hoger beroep
mogelijk zijn.
Uit dit alles mag men afleiden dat artikel 91, 3de lid, restrictief moet
geïnterpreteerd worden en enkel toepasselijk kan zijn op geschillen die
betrekking hebben op de clausules van de memorie van lasten en veilconditiën en op de wijze waarop de toewijzing zal geschieden.
24. De schuldeiser, die beschikt over een voorrecht en over een
vordering tot ontbinding, is verplicht deze vordering in te stellen
- op de gewone wijze - voor de dag van de toewijzing, zoniet behoudt
hij slechts zijn voorrecht (art. 91, 4de lid).
25. Zoals boven reeds werd aangestipt (zie nr. 17) wordt het bevel
niet overgeschreven, zodat de schuldenaar toch in zekere mate zijn
schuldeiser nog kan benadelen 1 • Het bevel tot betaling gaat slechts
gepaard met twee waarborgen die uitdrukkelijk in de wet werden opgenomen: na dit bevel zullen de natuurlijke en nijverheidsvruchten of de
prijs die ervan voortkomt voor onroerend worden gehouden om samen
met de prijs van het onroerend goed te worden verdeeld; de na het bevel
toegestane huurovereenkomsten die negen jaar te boven gaan of kwijting
van tenminste .drie jaar huur inhouden, zijn nietig (art. 23 en 25, laatste
lid, wet 1854, waarnaar art. 92, 1ste en 2de lid, uitdrukkelijk verwijst);
deze nietigheid kan door de koper of door de schuldeiser gevorderd
worden (art. 2~ ·voormeld).
Deze beperking van de gevolgen van ,het bevel stelt de schuldenaar dus
nog in de mogelijkheid het goed te vervreemden of te hypothekeren;
hoewel er een volgrecht is, ware h~t toch wenselijk deze leemte in de wet
aan te ·vullen.
26. De incidentele geschillen worden beslecht'overeenkomstig de
.regelen bepaald in de artikelen_ ~5 ~n volgende van de wet van 1854
(art. 92, in fine), dit voor zover de aldaar in het kader van het onroerend
beslag uitgestippelde procedure niet in .strijd is met de wezenlijke aard
yan .de dadelijke uitwinning. 2 •
•
De tekst gewaagt van incidentele geschillen, hetgeen wef zou kunnen
wijzen op het feit dat men ze vasthaakt aan een gerechtelijke procedure.;
dit sluit aan bij onze opvatting, volgens dewelke de dadelijke uitwinning
een specifieke vorm van gerechtelijke verkoop is.
__ _
Deze incidentele geschillen moeten duidelijk onderscheiden worden
zowel van de kort geding procedure van art. 91, Jde lid (zie boven, nr. 23),
a~s van de vordering tot nietigheid waarover art. 92, 3de lid, handelt
BRAAS, nr. 677, blz. 406.
Zo zou b.v. art. 82, dat de mogelijkheid voorziet om het onroerend beslag om te zetten
in een vrijwillige verkoop, niet kunnen toegepast worden: Rb. Brussel, (kort ged.), 11 juli
1883, J>as.,l88-3, I_Il; .283;
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(zie hierover verder, nr. 39) 1 • Zij worden ingevolge dagvaarding van de
vervolgende schuldeiser voor de rechtbank gebracht, die uitspraak verleent na advies van het openbaar ministerie. Er is geen verzet mogelijk;
wel kan, behoudens in enkele gevallen, hoger beroep worden ingesteld
(art. 69 e.v. wet van 1854).
27. Ingeval een derde eigenaar beweert te zijn van de onroerende
goederen, die het voorwerp uitmaken van de dadelijke uitwinning, kan
hij deze volgens de gewone procesregelen terug vorderen; het betreft
hier geen incidentele eis, doch een afzonderlijke hoofdeis.
In afwachting zou men evenwel om de toewijzing te verhinderen,
kunnen dagvaarden in kort geding om de procedure te schorsen tot de
definitieve uitspraak· ten gronde.
·

§ 2. De verkoop
28. De door de voorzitter aangeduide notaris zOrgt voor de inrichting
van de openbare verkoop. Wat d~ publiciteit betreft moet geen toepassing worden gemaakt van de artikelen 39 en 41 van de wet van 1854 2 ;
de notaris zal in de praktijk de normale publiciteit van- een gewone open.:.
bare verkoop verzorgen.
29. De schuldeiser dient niet om de toewijzing te verzoeken zoals
bij hetonroerend beslag (art. 43) 3 ; hij zal evenwel aanwezig dienen te
zijn of vertegenwoordigd door een volmachtdrager 4 • Voor de onbekwamen wordt toepassing gemaakt van de algemene principes van het burger..
lijk recht.
30. De verkoop geschiedt in het ~penbaar bij opb~d. De aanwezig.:.
heid van de vrederechter is niet vereist; noch art. 44 van de wet van 1854~
noch de wet van 12juni 1816 vinden hier toepassing.
Dit betekent dat zo.de schuldepaar onbe](waam verklaard wordt. of
overlijdt en minderjarige .erfgenamen t;talaat, de formaliteiten van de
verkoop hierdoor niet gewijzigd worden. De dadelijke uitwinnip.g verleent
immers aan de schuldeiser zekere rechten die door latere gebeurtenisse~
niet kunnen te niet worden gedaan 5 •
De memorie yan lasten en veilconditiën voorziet in· de praktijk twee
zitdagen; deze mogelijkheid is uitdrukkelijk voorzien sinds de wijziging
van art. 90 door de wet V'an 5 maart 1951.
·
Er is geen minimum verkoopprijs voorzien; de toewijzing moet dus
geschieden welke ook de aangeboden som weze 6 •
·
'
Cass., 5 november 1891, Pas., 1892, .I, 5.
Cass., 3 juni 1870, Pas., 1870, I, 370.
BRAAS, nr. 684, blz. 410.
'MARCOTTY, nr. 634; WAELBROECK; art. 90-.:..92, nr; 20.
5
MARCOTTY, nr. 594; WAELBROECK, art. 90-92, nr. 12; CAMBRON, nr. 263,
/
8
MARCOTTY, nr. 634; WAELBROECK, art. 90._.:._92, nr. 20, 6°; REMY, blz. 123; Ç&ss., 25
februari 1926, Pas., 1926, I, 264.
. ,
,. , , . · · '
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In geval van dadelijke uitwinning wordt geen toepassing gemaakt van
art. 48, dat een aantal personen opsomt die als opbieders moeten verwijderd worden 1 • Enkel de artikelen 1595 en 1596 van het burgerlijk
wetboek vinden toepassing.
Zo kan de vervolgende schuldeiser zelf adjudicataris worden 2 WAELBROECK 3 houdt er de tegenovergestelde opvatting op na: als mandataris
zou de schuldeiser vallen onder het verbod van art. 1596 B.W. Deze
opvatting die aansluit bij de mandaattheorie kan moeilijk aanvaard
worden, des te meer daar de schuldeiser niet aan zichzelf toewijst, doch
de toewijzing laat geschieden door de notaris 4 •
De schuldenaar zou daarentegen zijn eigen goed niet kunnen verwerven, daar - hoewel art. 48 niet van toepassing is - op die wijze de
verkoop onmogelijk wordt gemaakt en ook doordat zijn onvermogen dit
uitsluit 6 •
De derde-houder van het goed kan het wel verwerven 6 •
31. Sinds de wet van 5 maart 1951 werd een recht van opbod
voorzien in art. 92 bis: "In het geval van verkoop na beslag of bij dadelijke uitwinning, heeft om 't even wie, gedurende vijftien dagen na de
toewijzing, het recht om te bieden. Het opbod .mag niet lager zijn dan
één tiende van de hoofdsom van de toewijzing. Het wordt gedaan bij een
deurwaardersexploot dat aan de notaris betekend wordt, en het wordt
de koper aangezegd. De toewijzing ten gevolge van opbod moet door
dezelfde openbare ambtenaar' en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing
gedaan worden. Deze toewijzing, welke voor allen openstaat, is definitief".
Dit betekent dat, zoals art. 90 trouwens uitdrukkelijk bepaalt, de toewijzing geschiedt onder· de schorsende voorwaarde van afwezigheid van
opbod. De eigendom is dus nog niet overgedragen, hetgeen de toepassing
meebrengt van art. 1168 en 1182 van het burgerlijk wetboek en van art.
74 van de. hypotheekweL
"
De eerste adjudicataris zal dus de goederen niet . mogen belasten;
daarenboven kan de schuldenaar in geval van opbod tot aan de definitieve toewijzing hoofdsom en interesten betalen of bij weigering een aanbod doen van gerede betaling, gevolgd door consignatie.
De pleegvormen van het opbod worden bepaald in art. 92 ter en art.
92 quater die als volgt luiden.
Art. 92 ter: "Binnen vijf dagen na die van de toewijzing laat de notaris
aanplakbiljetten aanslaan waarbij het recht van opbod wordt bekendgemaakt. Deze aanplakbiljetten vermelden: de naam van de werkende
1
MARCOTTY, nr. 635; WAELBROECK, art. 90-92, nr. 20, 3°; REMY, blz. 123; Cass., 25
februari 1926, Pas., 1926, I, 264.
2
CAMBRON, nr. 278, blz. 174 e.v.; Rb. Brussel, 27 januari 1877, Pas., 1877, 111, 71; Brussel,
23 april1877, Pas., 1878, 11, 8; Rb. Dendermonde, 19 mei 1882, Pas., 1882, 111, 230; Gent,
12 juli 1882, Pas., 1882, 11, 324.
3
111, blz. 633-634.
4
BRAAS, nr. 690, blz. 413, die evenwel niet consequent is, vermits hij de mandaattheorie
verdedigt: zie boven, nr. 6.
6
WAELBROECK, art. 90-92, nr. 20, 3°, D.
6
WAELBROECK, o.c., l.c.
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notaris, de datum en de prijs van de toewijzing, de juiste omschrijving
van het toegewezen goed, de naam, de voornamen en de woonplaats
van de koper. Daarachter volgt de tekst van bovenstaand artikel 92 bis ...
Betreft het een verkoop bij dadelijke uitwinning, dan wordt zulks aangekondigd volgens het gebruik bij vrijwillige verkoop".
Art. 92 quater: "Indien er een opbod wordt gedaan volgens de voorwaarden en vormen in artikel 92 bis voorgeschreven, dan wordt de zitdag
van de definitieve toewijzing als gevolg van opbod, aangekondigd
volgens het bepaalde bij artikel 39 van deze wet, als het verkoop na
beslag van een onroerend goed betreft, en volgens het gebruik bij willige
verkoop, als het verkoop bij dadelijke uitwinning betreft.
In beide gevallen, wordt hij tenminste tien dagen vóór de datum er van,
bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekend schrijven, betekend
aan de vervolgde schuldenaar, aan de koper, de opbieder, de ingeschreven
schuldeiser en aan hen die een bevel hebben laten overschrijven.
Van de aanplakking en van de inlassing in het blad, wordt blijk gegeven
overeenkomstig het bepaalde bij artikel4l van deze wet".
Het recht van opbod komt toe aan een ieder die bekwaam is of bijgestaan of vertegenwoordigd is. Ook de schuldeiser kan opbieden, doch
niet de schuldenaar (zie boven, nr. 30).
Betwistingen in verband met het opbod (bekwaamheid, pleegvormen,
termijnen) worden door de rechtbank van eerste aanleg beslecht na dagvaarding door de belanghebbende partij (schuldeiser, schuldenaar,
adjudicataris). In geval van hoogdringendheid wordt gedagvaard in
kort geding overeenkomstig art. 91, 3de lid (zie boven, nr. 23).
32. De mogelijkheid om command te verklaren kan in de memorie
van lasten en veilconditiën voorzien worden.
33. Ingevolge art. 82 wordt de toewij zing bij uittreksel en door deurwaarder betekend aan de schuldenaar. Dit uittreksel bevat: naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de beslaglegger, de beslagene en
de adjudicataris; de dag van de toewijzing; de prijs ervan; de naam van
de notaris.
Deze betekening kan geschieden op verzoek van de adjudicataris of
van de schuldeiser; zij wordt slechts gedaan nadat de toewijzing definitief
geworden is.
Zo de beslagene weigert het goed te verlaten, zal hij door de koper
gerechtelijk moeten uitgedreven worden 1 • Hier evenmin wordt toepassing
gemaakt van art. 32, laatste lid, volgens hetwelk in geval van onroerend
beslag het vonnis van van waarde verklaring de uitzetting van de schuldenaar voorziet op het ogenblik van de betekening der toewijzing.
34. Van zodra de toewijzing definitief is, wordt de adjudicataris geacht
eigenaar te zijn geworden op het ogenblik van de toewijzi11g (art. 1181,
1182, 1583 en 1584 B.W.). Vanzelfsprekend bekomt de adjudicataris
1
De rechtbank van eerste aanleg is hier alleen bevoegd: Gent, 2 december 1953, J.T.,
1954, 189.
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geen meerdere rechten dan diegene van de uitgewonnen eigenaar (art.
109 wet van 16 december 1851).
De toewijzing brengt dus eigendomsoverdracht mede; om tegenstelbaar te zijn aan derden, dient de verkoop vanzelfsprekend overgeschreven te worden op het hypotheekkantoor (art. 1 wet 16 december
1851).
. Zo in feite de levering van het goed niet geschiedt, dan zal de koper
zich tot de schuldenaar moeten wenden en hem eventueel verplichten
het onroerend goed te verlaten (zie voorgaand nr. 33).
Het is trouwens alleen de schuldenaar die tot de afgifte van de eigendomstitels kan overgaan (art. 1605 B.W.).
35. De bepaling van art. 73 die de herveiling voorziet wegens verzuim van de koper, is niet van toepassing. Vanzelfsprekend kan deze herveiling in de memorie van lasten en veilconditiën voorzien worden 1 •
36. Daar betreffende de procedurekosten geen regeling is voorzien,
zal de notaris in de memorie van lasten en veilconditiën de nodige bepalingen desbetreffend inlassen, en nl. dat de kosten ten laste zijn van de
adjudicataris. Hier ook is art. 42 betreffende de taxatie dezer kosten niet
van toepassing.
·
37. Op voorwaarde dat in geval van verkoop bij dadelijke uitwinning
de ingeschreven schuldeisers regelmatig tot de verkoop werden opgeroepen, heeft de zuivering van rechtswege plaats.
38. In de memorie van lasten en veilconditiën wordt de overdracht
van de verkoopprij s ten gunste van de · ingeschreven schuldeisers
voorzien; enkel het overschot van de koopprijs wordt aan de schuldenaar
uitgekeerd. Het zoveelste bewijs dat de mandaattheorie, die precies tot
gevolg zou moeten hebben dat de hele verkoopprijs aan de schuldenaar
wordt uitbetaald, niet houdbaar is.
Is de prijs onvoldoende om alle schuldeisers te betalen, dan zal tot een
rangregeling moeten overgegaan worden (zie verder, nr. 41).
39. Art. 32, 3de lid, spreekt van de vordering tot nietigheid van
de toewijzing 2 • Het betreft hier geen incidenteel geschil, vermits deze
vordering slechts ontstaat nà de verkoop van het gehypothekeerde goed;
deze vordering ten principale moet dan ook ingesteld worden volgens de
algemene regelen van het procesrecht 3 •
.
Dit geding moet ingeleid worden voor de rechtbank van de plaats
\Vaar de onroerende goederen gelegen zijn 4 en dit binnen de termijn van
1
WAELBROECK, art. 90-92, nr. 20, 8°; MoREAU, nr. 198; CAMBRON, nr. 290. Voor een
t()epassing, zie: Luik, 26 februari 1953, Pas., 1953, 11, 94.
2
. Onnodig eraan te herinneren- dat een vordering tot vernietiging van de verkoop wegens
benadèling }10Ch een Vordering wegens koopvernietigende gebreken niet kunnen ingesteld
wörden: zie boven, nr. 9. De vordering tot.nietigheid Iaat immers toe zich op onvoldoende
publidteît of niet-naleving van de pleeivórmen te beroepen, hetgeen toch volstaat om de
rechten van de betrokkenen te vrijwaren.
3
·
DE.PAEPE, 11, blz~ 527;'Brus·sel, 25 iuli 1885, Pas., 1885,.11, 398.
' MARCOTTY, II, nr. 641, blz. 229; CAMBRON, nr. 321, blz. i05.
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vijftien dagen na de betekening van de toewijzing. Het verstrijken van
deze termijn brengt het verval mee, verval dat van openbare ·orde is 1 ,
zodat de toewijzing onherroepelijk wordt.
Men kan de nietigheid van de toewijzing op allerlei gronden vorderen;
zowel de onregelmatigheden bij de toewijzing als de niet-naleving van
pleegvormen of termijnen in de aan de verkoop voorafgaande procedure
kunnen terzake ingeroepen worden. Dit is zelfs mogèlijk nadat de voorzitter in kort geding een dergelijke eis had afgewezen 2 •

§ 3. Na de verkoop

40. Bij de overschrijving van de verkoop moet de hypotheekbewaarder
door een ambtshalve inschrijving aan de derden het bestaan signaleren van het voorrecht dat het accessorium uitmaakt van de verkoopprijs toekomende aan de ingeschreven schuldeisers en de door de uitwinning getroffen schuldenaar (art. 27, 30 en 35 Hyp. W.).
41. Ten aanzien van de rangregeling, zijnde de verdeling van de
gelden volgens de rang van de voorrechten of hypotheken, heeft de wetgever twee procedures voorzien, nl. de minnelijke en de gerechtelijke
rangregeling.
De partijen kunnen vanzelfsprekend onderling overeenkomen over de
wijze waarop de gelden die van de verkoop voortkomen zullen verdeeld
worden. Dit is een werkelijke overeenkomst, die de instemming van alle
partij en veronderstelt.
In geval van onwil of nalatigheid van de schulden~ar of van de niet in
nuttige orde voorkomende schuldeisers heeft de wet nochtans de partijen
in de mogelijkheid gesteld een regeling te treffen. Zo kunnen zij een rangregeling voor notaris tot stand brengen zonder de medewerking van dé
schuldenaar, mits deze laatste evenwel dertig dagen op voorhand door
deurwaarder werd opgeroepen (art. 102 bis). Hetzelfde kan geschieden
t.a.v. de niet in nuttige orde voorkomende schuldeisers (art. 102 ter).
42. Wordt geen akkoord bereikt, dan zal de meest gerede partij - de
adjudicataris, de schuldenaar of de ingeschreven schuldeisers - een
verzoekschrift neerleggen teneinde door de voorzitter van de rechtbank
een rechter-commissaris te doen aanstellen. Hierdoor wordt de gerechtelijke rangregeling ingezet.
Zijn er min dan vier ingeschreven schuldeisers, dan zal de verdeling
van de prijs bepaald worden door de rechtbank, die tussenkomt na dag-·
vaarding door de meest gerede partij.
Zijn er daarentegen meer dan drie ingeschreven schuldeisers, dan wordt
1
Rb. Veurne, 27 december 1884, Pas., 1885, lil, 351; Cass., 4 april 1895, Pas., 1895, I;
146; Gent, 31 mei 1938, T.Not., 1938, 138.
2
Over dit alles is er uitvoerige rechtspraak; zie o.m.: Cass., 21 mei 1870, Pas., 1870,
I, 370; Rb. Dendermonde, 19 mei 1882, Pas., 1882, lil, 230; Gent, 12 juli 1882, Pas., 1882;
Il, 324; Brussel, 27 februari 1929, Ann. not. enreg.', 1929; 218.
·
· ·· · ·
'
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de. eigenlijke gerechtelijke rangregeling ingezet, die op dezelfde wijze
verloopt als na een onroerend beslag (art. 752 e.v. Rv.).
43. Naargelang de uitbetalingen geschieden wordt geleidelijk overgegaan totde doorhaling van de inschrijvingen. Van zodra de adjudicataris de prijs integraal betaald heeft, wordt de ambtshalve inschrijving
doorgehaald (art. 773, 774 en 775 Rv.).

V. SPECIALE VRAAGPUNTEN
§ 1. Onverdeelde goederen

44. Art. 2 van de wet van 1854, dat ingevolge art. 3 van de wet.van 8
juli 1924 toepasselijk werd gemaakt op de dadelijke uitwinning, bepaalt
dat het onverdeeld aandeel van een schuldenaar niet in beslag kan worden
genomen noch bij dadelijke uitwinning verkocht worden, vooraleer de
verdeling of de veiling, die door de schuldeisers kan uitgelokt worden of
waarin zij kunnen tussenkomen, heeft plaats gegrepen. Vanzelfsprekend
is dit artikel niet van toepassing wanneer men schuldeiser is van alle
onverdeelde eigenaars.
Men heeft op die manier willen vermijden dat men tot de verkoop van
goederen zou overgaan waarvan achteraf zou blijken dat zij nooit aan de
schuldenaar toebehoord hebben 1 •
Wordt het goed toebedeeld aan de schuldenaar, dan wordt deze geacht
hiervan steeds eigenaar te zijn geweest, zodat de schuldeiser zijn vordering
hierop kan uitoefenen. Wordt het onverdeeld onroerend goed aan een
andere dan de schuldenaar toebedeeld, dan zullen de schuldeisers hun
vordering moeten uitoefenen op de aan hun schuldenaar toegekende vergoedingen.
Daar het bevel tot betaling een zuiver voorbereidende handeling is,
mag dit betekend worden vooraleer men de verdeling uitlokt of erin
tussenkomt.

§ 2. Faillissement
45. Het is bekend dat het faillissement de belangen van de hypothecaire
of bevoorrechte schuldeiser niet schaden mag (Arg.: art. 453 Fw.). Dit
betekent meteen dat de schuldeiser ten gunste van wie de dadelijke uitwinning bedongen werd, zijn rechten gevrijwaard ziet ondanks de
faillissementsverklaring. Hij hoeft zich niet te onderwerpen aan de procedure van verificatie der schuldvorderingen.
Men heeft voorgehouden dat art. 89 van de wet van 1854 op de gerech1

Rb. Hoei, 15 februari 1913, Jur. Liège, 1913, 78.
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telijke uitwinning niet van toepassing is 1 • Dit artikel bepaalt dat de curator van het faillissement de gedwongen verkoop van de onroerende goederen kan opschorten en zich in de plaats kan stellen van de vervolgende
en beslagleggende schuldeiser, mits de toelating om tot de verkoop van
de onroerende goederen van de gefailleerde over te gaan verleend werd
vóór het exploot van beslaglegging overgeschreven werd 2 •
46. Vermits de benoeming van de notaris door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg de procedure van dadelijke uitwinning inzet
(zie boven, nr. 20), zal de schuldeiser na deze benoeming de verkoop
mogen vervolgen zelfs zo inmiddels het faillissement uitgeproken werd 3 •
Deze zienswijze brengt meteen een afwijking van de algemene beginselen inzake lastgeving (art. 2003 B.W.; zie boven, nr. 6); doch ook aan
de beginselen van de executie wordt afbreuk gedaan, vermits de schuldeiser verder kan uitvoeren ondanks de bepalingen van art. 453 Fw. mede doordat hij een hypothecaire of bevoorrechte schuldvordering
bezit-, van art. 89 wet van 1854 (zie boven, nr. 45) en van art. 564 Fw.,
volgens hetwelk de curator de begonnen vervolgingen kan tegenhouden 4 •
Eens te meer blijkt hierdoor dat de dadelijke uitwinning een afzonderlijke
plaats in ons rechtssysteem inneemt (zie boven, nr. 10).
In werkelijkheid zal in geval van samenloop tussen de schuldeiser en
de curator, de meest gerede van beiden tot de verkoop kunnen overgaan 5 •
Dit betekent dat diegene die het eerst de benoeming van een notaris heeft
uitgelokt, ook het recht heeft de verkoop te vervolgen 6 , voor zover deze
aanduiding gevolgd wordt door de nodige maatregelen ter verwezenlijking van die verkoop 7 •
Men redetwist nochtans over de vraag of de meest gerede partij ook
reeds vóór de concordataire vergadering de voorkeur moet genieten.
Sommigen houden voor dat de schuldeiser vóór gemelde vergadering de
verkoop van het goed mag vervolgen zonder dat de curator dit kan
verhinderen 8 ; anderen daarentegen zijn terecht van oordeel dat voor als
na de concordataire vergadering de meest gerede partij - ook de curator
1
JANNE, X., La procéáure de voie parée peut-elle être entravée par l'octroi au débiteur de la
surséance prévue à l'article 89 de la loi de 1854, surséance accoráée par la juridiction des
ré!érés à l'héritier bénéficiaire, áébiteur hypothécaire?, B.J., 1920, 217; Rb. Antwerpen, 8
juli 1880, Pas., 1881, Ill, 49; Rb. Brussel, 11 juli 1883, Pas., 1883, III, 283.
2
Werd dit exploot overgeschreven, dan kan de curator de vervolging niet tegenhouden.
3
Rb. Brussel, 29 april 1858, B.J., 1858, 859; Rb. Antwerpen, 10 oktober 1876, B.J.,
1876, 1226; Hrb. Verviers, 8 december 1949, Rev. !aill., 1949-50, 172.
4
De dadelijke uitwinning kan niet worden tegengehouden, vermits zii niet gelijkstaat
met een gewoon onroerend beslag: R.P.D.B., Tw. Faillite et banqueroute, nr. 2342; Rb.
Antwerpen (kort ged.), 18 juli 1880, Pas., 1881, 111, 49.
5
BRAAS, nr. 648, blz. 388; R.P.D.B., Tw. Faillite et banqueroute, nr. 2345; Rb. Brussel,
11 juli 1883, Pas., 1883,111, 283; Rb. Leuven (kort ged.), 1 mei 1891, Pas., 1891,111, 304;
Rb. Namen, 16 juli 1917, Pas., 1918, 111, 218; Rb. Antwerpen (kort ged.), 2 september 1931,
P.A., 1_931, 243.
6
Nov., La !aillite et les concoráats, nr. 1146; Rb. Dendermonde, 2o mei 1927, Rev. prat.
not., 1927, 307.
7
RoMRÉE DE VICHENET, noot onder Rb. Brugge, 7 november 1933, Rev. prat. Not., 1934,
177.
'VAN RIJN, J., et HEENEN, J., Principes de droit commercial, IV, nr. 2761, blz. 305; Rb.
Dendermonde, 6 december 1962, R. W., ·1963-64, 928.
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-tot de verkoop mag overgaan 1 • De curator mag immers reeds voor
·de· concordataire vergadering tot de verkoop van een onroerend goed
overgaan, zo de hypothecaire schuldeiser de procedure van verkoop inzet
(arg.: art. 564 Fw.).
De betwistingen die in verband met deze samenloop zouden kunnen
rijzen, moeten gebracht worden voor de burgerlijke rechtbank. 2

§ 3. Samenloop tussen onroerend beslag en dadelijke
uitwinning
47. Het kan gebeuren dat er samenloop bestaat doordat twee schuldeisers bevel tot betaling betekenen en respectievelijk het onroerend beslag
-leggen of de dadelijke uitwinning vervolgen.
Ingevolge stilzwijgen van de wet, werden tal van uiteenlopende stel.lingen verdedigd.
Volgens een eerste opvatting moet voorrang verleend worden aan het
.onroerend beslag, hetwelk de normale procedure zou zijn 3 •
Een tweede oplossing kan er in bestaan aan de dadelijke uitwinning de
voorkeur te geven, omdat zij uitgaat van de eerst ingeschreven schuldeiser.
Volgens een derde opvatting, die o.i. de meest aanvaardbare is, bestaat
er geen principiële voorrang. De procedure die het eerst werd ingesteld,
·moet de voorkeur genieten 4 • Het komt er alsdan op aan te bepalen op
welk ogenblik de procedure aanvangt. V oor de dadelijke uitwinning is
dit zonder twijfel de benoeming van de notaris door de voorzitter van de
rechtbank (zie boven, nr. 20), terwijl mag aanvaard worden dat het
onroerend beslag wordt ingezet met de betekening van het exploot van
beslaglegging 5 •
48. Wie bevoegd is de desbetreffende betwistingen te beslechten, is
eveneens een omstreden vraagpunt.
·
.In tegenstelling met sommige auteurs 6 , moet aangenomen· worden dat
enkel de rechtbank bevoegd is en dat de voorzitter niet kan tussenkomen
om de prioriteit in geval van samenloop tussen het onroerend beslag
en de. dadelijke uitwinning te bepalen 7 • Inderdaad, de voorzitter is enkel
:bevoegd om tussen te komen ter beslechting van de incidentele geschillen
BÀuGNIET, J., Du concours de procédures de venfes d'immeubles, Rev. prat~ Nat., 1937, 277.
Nov., o~c., nr. 1149; vgl. verder, nr. 48.
Rb. Brussel, 28 juli 1887, B.J., 1887, 1532; Rb. Namen, (kort ged.), 3 juli 1893, P.P.,
1893, nr. 1778.
4
' Luik, 17 oktober 1957, J.T., 1957, 757 .
6
• ·
BRAAS, nr. 708, blz. 421; MoREAU, nr. 197; Rb. Hasselt, lOmaart 1926, Jur. Liège, 1~26,
188; Rb. Charleroi (kort ged.), 1 juni 1950, Rev. Banque, 340; Brussel, 21 juni 1960, Pas.,
1961; n. 223. Er ziîn weliswaar een aantal uitspraken die èen ander vertrekpunt nemen, doch
hierbij wordt de werkelijke aanvang van beide procedures verkeerdelijk geïnterpreteerd.
6
BRAAS, nr. 709, blz. 422; MoREAU, nr. 197.
7
DE PAEPE, Il, blz. 525; WAELBROECK, art. 90-92, nr. 16, 111; P.B., Tw. Saisie immobilière,· nr. 1595.;' CAMBRON, nr. 227 e.v., blz~ 137 e.v.; Rb. Brussel (kort ged.), 23 juli 1887,
B.J., 1887, 1528.
1
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die verband houden met de toewijzing (art. 91, 3de lid); hij kan dan ook
slec}Jts de -schorsing van de procedure bevelen en partijen voor de grond
verzenden naar de rechtbank.
Art. 89 dat bepaalt dat de voorzitter kan optreden in geval van betwisting tussen de beslaglegger en de curator van het faillissement, is terzake
niet van toepassing (zie boven, nr. 45). Ook een combinatie van art. 806,
809 Rv. en art. 11 Bev.W., waardoor de voorzitter in geval van hoogdringendheid uitvoeringsgeschillen kan beslechten, klinkt niet overtuigend 1 •

§ 4. Vereffening -

verdeling

49. Wanneer gelijktijdig een dadelijke uitwinning wordt ingezet en een
verkoop wordt vervolgd op grond van de bepalingen van de wet van 12
juni 1816 of van een vonnis waarbij de verkoop bij licitatie wordt bevolen
(art. 970 en 1001 Rv., art. 564 e.v. Fw.), dan moet eens te meer voorrang
verleend worden aan de meest naarstige partij 2 • Om de reeds herhaaldelijk vermelde reden dat de dadelijke uitwinning geen modaliteit is van
het uitvoerend beslag op onroerend goed, dient terzake geen toepassing
·
··
te worden gemaakt van art. 89 van de wet van 1854 2 •

Vl.

AFSCHAFFING DOOR HET ONTWERP VAN
GERECHTELIJK WETBOEK

50. Er werd bij het begin herinnerd aan de oorsprong van de dadelijke
uitwinning, die vnl. bedoeld was om de omslachtige, tijdrovende en kostelijke procedure van het onroerend beslag niet te moeten toepassen (zie
boven, nr. 3).
Thans wordt in het ontwerp van gerechtelijk wetboek, dat reeds door
de Senaat werd goedgekeurd, voorgesteld de procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed zodanig te vereenvoudigen dat een
behoud van de dadelijke uitwinning niet meer gerechtvaardigd zou zijn.
Trouwens art. 1626 van het ontwerp verbiedt uitdrukkelijk het beding
van dadelijke uitwinning.
De ontworpen procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed
zou a.v. verlopen (art. 1560-1626 ontwerp). Eerst dient gedagvaard te
worden om een uitvoerbare titel te bekomen. Dan wordt het bevel tot
betaling betekend aan de schuldenaar; dit bevel kan overgeschreven
worden op het hypotheekkantoor. Nadien volgt een exploot van beslag~
legging, dat aan de schuldenaar het beslag op diens onroerende goederen
betekent en nadien op het hypotheekkantoor wordt overgeschreven;
1
2

3

Zie nochtans: BRAAS, o.c., l.c.
R.P.D.B., Tw. Saisie immobilière, nr. 1121; BÀUGNiET; J., o.c.,.Rev. prat. Not. 1937, 28L
Zie nochtans aldus: VAN LENNEP, VI, blz. 438, nr. 39.
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Na de overschrijving van het beslag dient de schuldeiser een verzoekschrift
in bij de beslagrechter 1 teneinde een notaris te horen benoemen die belast
zal zijn met de veiling van de in beslag genomen goederen en met de rangregeling. De benoemde notaris maant alsdan bij deurwaardersexploot
alle betrokken partijen aan om kenuis te nemen van de door hem opgestelde verkoopsvoorwaarden; ook deze aanmaning moet op het hypotheekkantoor ten rande van de overschrijving van het beslag ingeschreven worden. De toewijzing bij de publieke verkoop geschiedt niet
meer in tegenwoordigheid van de vrederechter; de verkoop wordt voorgezeten door de notaris en onder zijn verantwoordelijkheid. Deze toewijzing wordt tenslotte aan de beslagene betekend.
Wanneer men het geheel van deze vereenvoudigde procedure overschouwt, valt het op dat in hoofdzaak volgende verbeteringen aan het
bestaande ·onroerend beslag werden aangebracht: de dagvaarding tot
geldigverklaring wordt vervangen door een verzoekschrift om door de
beslagrechter een notaris te doen benoemen; de vrederechter moet niet
meer betrokken worden bij de verkoop; de rechtsmiddelen worden beperkt; het systeem van de nietigheden wordt eveneens beperkt en versoepeld. Het is duidelijk dat op die wijze de procedure van uitvoerend
beslag op onroerend goed aanzienlijk verlicht werd.
Nochtans ligt de verkeerde redenering van het ontworpen gerechtelijk
wetboek precies hierin dat de dadelijke uitwinning gewoon als een vereenvoudigde modaliteit van het onroerend beslag wordt beschouwd.
Indien dit zo is, dan is het inderdaad logisch dat een vereenvoudiging
van het onroerend beslag de dadelijke uitwinning overbodig moet maken.
In werkelijkheid verliest men hierbij uit het oog dat de oorsprong van
de dadelijke uitwinning ligt in de notariële praktijk, die het krediet op
onroerend goed wou mogelijk maken zonder de schuldeiser te verplichten
nadien bij niet-uitvoering van de verbintenissen van de schuldenaar, de
omslachtige procedure van het onroerend beslag in te zetten. Daar waar
het onroerend beslag door elke schuldeiser kan aangewend worden, blijft
de dadelijke uitwinning daarentegen voorbehouden aan de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser zo een dergelijk beding uitdrukkelijk
werd voorzien en op het hypotheekkantoor bekendgema~kt, terwijl de
uitwerking van het beding tot het gehypothekeerde goed beperkt blijft 2 •
Men kan de vraag stellen of het niet veeleer aangewezen zou zijn én
het onroerend beslag te vereenvoudigen én de dadelijke uitwinning op
enkele punten te verbeteren. Volgende voorstellen ter verbetering van
de dadelijke uitwinning kunnen o.m. hierbij in overweging worden
genomen: overschrijving van het voorafgaand bevel tot betaling teneinde
het onroerend goed onvervreemdbaar te maken (zie boven, nr. 25);
verkoping volgens de plaatselijke gebruiken met behoud van het recht van
opbod; termijn beperkt tot acht dagen na de aanmaning voor geschillen
1
De beslagrechter is volgens het ontwerp een speciaal daartoe benoemde magistraat
die moet waken over de toepassing van de bewarende maatregelen en van de middelen tot
tenuitvoerlegging.
2
DE VROE, J., De dadelijke uitwinning in ongenade?, R. W., 1964-65, 741.
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nopens de memorie van lasten en veilconditiën (zie boven, nr. 23);
mogelijkheid om de uitzetting van de schuldenaar bij de betekening van
de toewijzing reeds te voorzien in het bevelschrift houdende benoeming
van de notaris (zie boven, nr. 33), .... Ook kan de vraag gesteld worden
naar de wenselijkheid tot uitbreiding van de dadelijke uitwinning tot
de tweede en daaropvolgende ingeschreven hypothecaire schuldeisers ..
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VRAAGPUNTEN
I. a. Kan het verhaalsrecht van de eerste hypotheekhouder, zoals dit
geregeld is in België door de artt. 90 vlg. der wet van 15 aug. 1854 (gewijzigd en aangevuld bij het K.B. van 30 maart 1936 en de wet van 5 maart
1951) en in Nederland door art. 1223 lid 2 B.W., het best verklaard worden door de mandaattheorie of door de executietheorie?
b. Moet men de verkoop, die op de sub a omschreven grondslag plaats
heeft, als een gerechtelijke of als een vrijwillige beschouwen?
11. Moet het verhaalsrecht van de eerste hypotheekhouder, zoals het
in beide rechtsstelsels geregeld is, worden behouden?
III. Zo men vraag II bevestigend beantwoordt, moeten er dan wellicht
verbeteringen in de wettelijke regeling worden aangebracht en, zo ja,
welke?
IV. Zo men vraag II ontkennend beantwoordt, in welke richting moet
men de wijziging dan zoeken:
a. in die van de Belgische plannen om de dadelijke uitwinning af
te schaffen en de wettelijke regeling van de executie van onroerend
goed sterk te vereenvoudigen?
b. in die van de Nederlandse legislatieve voornemens om de bepaling
van art. 1223lid 2 B.W. te vervangen door de toekenning van een wettelijk
recht van parate executie met eenvoudige formaliteiten?
V. Op welke wijze zou de wetgever een mogelijk conflict tussen de
eerste hypotheekhouder en een gewone executant het best kunnen oplossen?
VI. Op welke wijze zou de wetgever een mogelijk conflict tussen de
eerste hypotheekhouder en de faillissementscurator het best kunnen
oplossen?
VII. Hoe kan de ontruiming van het onroerend goed na verkoop door
de eerste hypotheekhouder door de wetgever het best geregeld worden?
VIII. Moeten er verbeteringen worden aangebracht in de wettelijke
bepalingen van beide landen inzake rangregeling en zuivering na verkoop
dOor de eerste hypotheekhouder, en zo ja, welke?

