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· HooFDSTUK I 

DE OPENBAARMAKING 

I. HET BEGRIP ,DERDE" IN ARTIKEL I VAN DE HYPOTHEEKWET 

Als derden, in de zin van artikel I van de hypotheekwet, moeten worden 
aangezien, alle belanghebbenden die in de niet-overgeschreven akte geen 
partij zijn en die titularis zijn van concurrerende rechten (zie : vorig over
zicht, nr. 2, T.P,R., I967, I04-105). 

In geval van faillissement wordt de massa van de schuldeisers beschouwd 
als een derde omdat het ontzeggen aan de gefailleerde van het beheer van 
zijn goederen neerkomt op een werkelijk beslag (zie : vorig overzicht, 
I.e.). 

z. ToEPASSINGEN 

Een gehuwde vrouw legt een verzoekschrift neer, op grond van artikel 
221, § 2 B.W., tot het bekomen van een beschikking die aan haar echtge
noot verbod zou opleggen het vruchtgebruik van een onroerend goed, 
zakelijk recht waarvan hij titularis is, te vervreemden. Op verzoek van de 
vrouw en met machtiging van de voorzitter van de rechtbank wordt een 
uitgifte van de akte van indiening van het verzoekschrift ter overschrijving 
aan de hypotheekbewaarder overgemaakt (art. 222 B.W.). Er volgt een be
schikking die de eis van de vrouw inwilligt en die eveneens wordt overge
schreven (art. 221, ~ 3, derde lid B.W.). Onderwijl werd door de man afstand 
gedaan van het vruchtgebruik teh voordele van de koper van het onroerend 
goed; de akte van afstand werd verleden v66r de indiening van het ver
zoekschrift maar overgeschreven na de overschrijving van de akte dezer 
indiening; de overschrijving van de beschikking zelf volgt na de over
schrijving van de akte van afstand van het vruchtgebruik. Vermits de 
overschrijving van de akte van indiening van het verzoekschrift dezelfde 
gevolgen heeft als deze van de beschikking ten gronde (art. 222, derde lid 
B.W.), heeft de vrouw vanaf deze eerste overschrijving een concurrerend 
recht bekomen ten aanzien van de verkrijger van het vruchtgebruik; zij 
is dus derde geworden t.o.v. de afstand van het vruchtgebruik en wordt 
beschermd door artikel I van de hypotheekwet omdat de akte van afstand 
niet was overgeschreven op het ogenblik van het ontstaan van haar con
currerend recht (Vred. Maaseik, 18 november 1966, R. W., I966-67, 2020; 
T. vred., 1967, 285). Uit het oogpunt van de hypotheekwet is de juistheid 
van deze beslissing twijfelachtig omdat niet wordt onderzocht of de vrouw 
op het ogenblik van het ontstaan van haar recht, d.w.z. op de datum van 
de overschrijving van de akte van indiening van het verzoekschrift, al dan 
niet kennis had van het bestaan van de op dat moment nog niet overge
schreven afstand van het vruchtgebruik. De in het vonnis opgesomde 
feiten vermelden immers dat de vrouw, v66r nederlegging van haar ver
zoekschrift, schriftelijk haar verzet tegen de afstand van het vruchtge-



bruik aan de derde-verkrijger had ter kennis gebracht; zo zij op de hoogte 
was van deze afstand, was zij geen derde te goeder trouw en zou zij niet 
beschermd worden door de bepalingen van artikel I Hyp. W. (zie verder, 
nr. 5). Daarbij wordt betwist of de voorzitter bij toepassing van artikel 
221 B.W. de overschrijving van een tussen een echtgenoot en een derde 
reeds overeengekomen verkoop kan verbieden, maar deze vraag valt 
buiten het kader van dit overzicht (zie daaromtrent de tegengestelde 
meningen van Renauld, J., Examen de jurisprudence (1964-1967), Contrat 
de mariage et regimes matrimoniaux, nr. 10, R.C.].B., 1969, 62-63 en 
Vieujean, E., Examen de jurisprudence (1965-1969), Personnes, nr. 34, 
R.C.].B., 1970, 462-472 en de door deze auteurs aangehaalde rechtsleer). 
A koopt in 1962 een gebouw van B dat met een scheidsmuur paalt aan een 
perceel grond, eigendom van C. De verkoopakte, die generlei voorbehoud 
van muurgemeenheid ten voordele van B bepaalt, wordt overgeschreven. 
In 1965 neemt C bezit van de scheidsmuur door er tegen aan te bouwen. 
A dagvaardt C in betaling van de gemeenheid van de litigieuze muur. C 
werpt op dat hij de gemeenheid reeds heeft verworven in 1954 door be
taling ervan aan B. Maar de akte van aankoop van de gemeenheid werd 
niet overgeschreven. De vordering van A wordt dan ook terecht gegrond 
A dagvaardt C in betaling van de gemeenheid van de litigieuze muur. C 
verklaard (Rb. Brussel, 8 mei 1968, Rec. gen., 1968, nr. 21207, met noot). 
Immers, de aankoop van de gemeenheid is aan openbaarmaking onder
worpen (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 152-
153;- De Page en Dekkers, VII, nr. 975;- Vred. Schaarbeek, 26 januari 
1912, ].].P., 1913, 225; - Rb. Seine, 3 december 1928, Rev. prat. not., 
1929, 6o6; Rec. gen., 1930, nr. x68o6; - Brussel, 16 januari 1959, Pas., 
1960, II, III), zodat de niet-overgeschreven aankoop in 1954 niet tegen
stelbaar is aan A, die geen partij was in deze akte en tevens titularis is 
van een overgeschreven concurrerend recht. Daarbij wijst de besproken 
beslissing er op dat C zich niet kan beroepen op het adagium Nemo plus 
iuris transferre potest quam ipse haberet, omdat deze rechtsregel alleen 
toepasselijk is op de verhouding tussen verkoper en koper maar niet op 
de verhouding die later ontstaat tussen deze partijen en derden (De Page 
en Dekkers, VII, nr. 1062). 

3· VERVOLG. F AILLISSEMENT 

Op grond van dezelfde principes werd de verkoop bij onderhandse akte 
van een appartement door een nadien failliet ve:rklaarde aannemer aan de 
oorspronkelijke eigenaars van de grond waarop het appartementsgebouw 
was opgericht - maar die hadden verzaakt aan hun recht van natrekking 
ten voordele van de aannemer - niet-tegenstelbaar aan de curator ver
klaard, als gevolg van het gemis aan overschrijving; het appartement blijft 
derhalve behoren tot het actief van het faillissement (Hrb. Brussel, 9 mei 
1967, fur. comm. Brux., 1967, 216). 
Een verkoopakte van een onroerend goed werd slechts overgeschreven na 
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het faillissement van de verkoper en is derhalve niet tegenstelbaar aan de 
massa; op de concordataire vergadering wordt een akkoord getroffen 
onder vorm van boedelafstand vanwege de gefailleerde. De curator heeft 
de nietigheid van de na het faillissement overgeschreven eigendomsover
dracht niet gevorderd en anderzijds heeft hij de wettelijke hypothecaire 
inschrijving op het litigieuze onroerende goed slechts genomen na de over~ 
schrijving van deze overdracht. Kan daaruit worden afgeleid dat het on
roerende goed op het ogenblik van het concordaat niet meer tot het actief 
behoorde en derhalve niet kon worden· afgestaan? Deze vraag wordt 
ontkennend beantwoord; ten aanzien van de schuldeisers heeft het on
roerend goed nooit het actief van de verkoper verlaten en maakt het deel 
uit van de afgestane boedel (Brussel, 9 januari 1967, Pas., 1967, II, 186, 
Rec. gen., 1968, nr. 21206, met noot; Rev. prat. not., 1969, 432; - zie verder : 
De Wilde, L., Overzicht van rechtspraak (1965-1968), Faillissement en 
gerechtelijk akkoord, nr. 76, T.P.R., 1969, 474; - Coppens, P., Examen 
de jurisprudence (1965-1968), Les faillites et les concordats, nr. 88, R.C.].B., 
1969, 446). 
Een perceel grond wordt verkocht voor 7500 F, bedrag dat tegen kwijting 
wordt betaald; de akte van verkoop wordt echter niet authentiek verleden 
en bijgevolg evenmin overgeschreven. Deze toestand duurt voort na de 
dood van· de verkoper. De erfgenamen van de verkoper zijn diens vier 
kinderen. Twee dezer erfgenamen worden failliet verklaard. Hun curator 
beschouwt het onroerend goed als bij erfenis verkregen -en deilialve voor 
de helft behorend tot het actief van het faillissement. De grond wordt 
door de curator openbaar verkocht tegen de prijs van 44.000 F. Ver
volgens maakt de oorspronkelijke koper aanspraak op dit bedrag. De 
rechtbank (Rb. Tongeren, 5 mei 1967, R.W., 1967-68, 549) veroordeelt de 
curator tot terugbetaling van de helft van de oorspronkelijk betaalde prijs 
van 7500 F. Immers, de mondelinge verkoop was niet tegenstelbaar aan 
de curator vermits hij de massa van de schuldeisers vertegenwoordigt 
(De· Page en Dekkers, VII, nr. 1079, I; - Brussel, 14 mei 1902, Pas., 1902, 
II, 257; B.]., 1902, 849). Er zou slechts anders kunnen worden beslist 
wanneer alle schuldeisers op het ogenblik van de faillietverklaring kennis 
zouden hebben gehad van de mondelinge verkoop, omdat zij in dit geval 
geen derden te goeder trouw zouden zijn (De Page en Dekkers, VII, nr. 
xo8o; - Brussel, 14 mei 1902, reeds vermeld; - zie verder, nr. 5). 

4• ALGEMENE RECHTHEBBENDEN 

De algemene rechthebbenden en rechthebbenden te algemenen titel van 
een partij in de niet-overgeschreven akte zijn geen derden in de zin van 
artikel 1 Hyp. W. (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, 
nr. 365; - Planiol en Ripert, III, door M. Picard, nr. 643, 2°; - De Page 
en Dekkers, VII, nr. 1071, B, 2°). 
Daarom beslist het hoven onder nr. 3 aangehaalde vonnis van de recht
bank van Tongeren terecht dat de twee andere erfgenamen van de verkoper 
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daarentegen ieder een vierde van de bij openbare verkoop verwezenlijkte 
prijs van 44.000 F aan de oorspronkelijke koper moeten betalen. 

5. GoEDE TRouw 

Om zich op de bescherming van de bepalingen van artikel I Hyp. W. 
te kunnen beroepen, moet de derde zonder bedrog hebben gecontrac
teerd. De goede trouw resulteert uit de omstandigheid dat de derde op 
het ogenblik van het ontstaan van zijn rechten geen kennis had van het 
bestaan van de niet-overgeschreven akte (zie : vorig overzicht, nr. 4, 
T.P.R., I967, Io6). 
Toepassing hiervan wordt gemaakt in het arrest van 22 juni I966 van het 
hof van beroep te Brussel (R.W., I966-67, I430). In I9S7 werd door A 
op de grond van B, met diens toestemming en hulp, een appartement op
getrokken; daardoor verwierf A op stilzwijgende wijze een recht van opstal 
(De Page en Dekkers, VI, nr. 70 en noot I op blz. 64). Bij onderhandse 
akte van IS februari I962 wordt de grond met de erop staande gebouwen 
door B aan C verkocht. Op 27 februari I962 wordt C in kennis gesteld 
van het in I957 ontstane recht van opstal van A. Op 9 maart I962 wordt 
de authentieke akte van verkoop verleden en op I3 maart I962 wordt de 
akte overgeschreven. Vermits Cop het ogenblik van het ontstaan van. zijn 
recht, d.w.z. op IS februari I962, geen kennis had van het niet-overge
schreven recht van opstal, wordt hij beschouwd als derde te goeder trouw. 
Een verkoop van onroerende goederen wordt mondeling overeengekomen 
en dan ook niet overgeschreven maar jaren later wordt door de koper ge
dagvaard om zijn eigendomsrecht te Iaten vaststellen. Zijn vordering 
wordt ingewilligd en het vonnis wordt geregistreerd. Er kan echter niet 
worden overgegaan tot overschrijving van het vonnis omdat hoger beroep 
wordt ingesteld. Het vonnis wordt in hoger beroep bevestigd. Na de 
registratie van het vonnis, doch v66r de overschrijving van vonnis en 
arrest, laat de Belgische Staat op de litigieuze onroerende goederen een 
wettelijke hypotheek inschrijven tot zekerheid van door de verkoper en 
vroegere eigenaar nog verschuldigde belastingen. De Belgische Staat 
beroept zich op de bescherming van artikel I Hyp. W. doch wordt veroor
deeld tot doorhaling van de hypothecaire inschrijving, omdat hij door de 
registratie van het vonnis in kennis was gesteld van de verkoop en daarom 
niet kan worden beschouwd als derde te goeder trouw (Luik, 5 november 
1969, fur. Liege, 1969-70, 186). 

6. INSCHRIJVING BIJ MIDDEL VAN KANTTEKENING 

Artikel 3 Hyp. W. schrijft voor dat de eisen die strekken tot vernietiging 
of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten die aan overschrij
ving zijn onderworpen, alleen worden toegelaten wanneer zij werden in
geschreven op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging 
waarvan de vernietiging of de herroeping wordt gevorderd. 
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Algemeen wordt aangenomen dat deze in het belang van derden voor
geschreven regel van openbare orde is (Lepinois, I, nr. 273; - R.P.D.B., 
Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 527; -De Page en Dekkers, 
VII, nr. no8, I; - Cass., I3 maart 1884, Pas., 1884, I, 82; B.]., 1884, 
353; ].T., I884, 443) zodat de exceptie in iedere stand van het geding 
kan worden ingeroepen (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immo
biliers, nr. 529 tot 532;- Kluyskens, VI, nr. 36, a; -De Page en Dekkers, 
VII, !.c.; - Luik, 5 mei 1881, Pas., I88I, II, 290; - Gent, 23 juli 1884, 
B.J., 1884, 953; ].T., I884, 1029; Pas., I884, II, 372) en zelfs ambtshalve 
door de rechter moet worden opgeworpen (Martou, I, nr. 144;- Lepinois, 
I, I.e.;- R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, I.e.;- Kluys
kens, VI, I.e.; -De Page en Dekkers, VII, I.e.; - Cass., 13 n:iaart 1884, 
reeds vermeld;- Gent, I2 mei I948, Rec. gen., 1949, nr. I8773;- Gent, 
25 april I949, R. W., 1949-50, 136I; Rec. gen. I952, nr. 19075;- Brussel, 
23 november I955, ].T., 1956, I67, met noot G. Lermusiaux). 

Maar artikel 3 Hyp. W. bepaalt niet dat het verzuim van inschrijving 
de nietigheid van de dagvaarding tot gevolg heeft; bij niet-inschrijving 
kan aileen een opschortende exceptie worden ingeroepen (R.P.D.B., 
Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 533-534; - Kluyskens, VI, 
l.c.; -De Page en Dekkers, VII, nr. II07, B); trouwens, de inschrijving 
heeft ingevolge de bepaling van artikel 4, eerste lid Hyp. W. slechts ge
volg voor de toekomst (Laurent, XXIX, nr. 230; - Kluyskens, VI, nr. 36, 
b; - De Page en Dekkers, VII, nr. IIOI); daaruit volgt dat het verzuim 
kan worden hersteld door een inschrijving in de loop van het geding, 
zelfs in beroep (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, 
nr. 533 tot 535;- De Page en Dekkers, VII, nr. uo8, 2;- Cass., 21 maatt 
I929, Pas., 1929, I, 140;- Gent, 2 juli I930, Pas., 193I, II, 98; Rev. prat. 
not., I93i, 630; - Luik, II juli I94I, Pas., I944, II, 8; - Gent, 10 juli 
I943, Pas., I943, II, 63; Rev. prat. not., I944, 383;- Brussel, 20 februari 
I952, ].T., I952, 456; - Gent, I februari 1954, R.W., I954-55, 340; -
Brussel, II april 1960, Pas., I961, II, 103; Rec. gen., 1963, nr. 20612). 

7. Een interessante toepassing van deze principes wordt gemaakt in het 
arrest van het hof van beroep te Brussel van 22 december 1965 (Pas., 
I967, II, 1; T. not., 1967, 229; Rec. gen., 1968, nr. 2II09, met noot), 
gedeeltelijk vernietigd door het cassatiearrest van 24 januari 1969 (Pas., 
1969, I, 476). 

De feiten kunnen als volgt worden samengevat : een perceel grond wordt 
verkocht op 23 september 1959; de verkoopakte wordt overgeschreven 
op 9 oktober I959· Op I maart I96I dagvaardt de verkoper in vernietiging 
van de koop, op grond van benadeling voor meer dan zeven twaalfden 
{art. 1674 B.W.), subsidiair wegens bedrog of dwaling (art. II09 en I658 
B.W.). De vordering wordt echter niet ingeschreven. De rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel verklaart de vordering dan ook niet toelaatbaar 
door vonnis van I8 september I961. 
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Op 27 november 1961 wordt uiteindelijk tot inschrijving overgegaan. 
Het hof van beroep beslist dat de eerste rechter terecht de vordering niet 
heeft toegelaten omdat de bepaling van artikel 3 Hyp. W. van openbare 
orde is, maar dat tot inschrijving mocht worden overgegaan in de loop 
van het geding in beroep. Echter wordt de vordering aileen toelaatbaar 
verklaard in zoverre zij gesteund is op de artikelen I 109 en 1658 B.W., 
maar niet waar zij de vernietiging van de verkoop bij toepassing van artikel 
1674 B.W. nastreeft, omdat deze wetsbepaling zegt dat vorderingen tot 
vernietiging wegens benadeling niet meer worden toegelaten na verloop 
van twee jaren te rekenen van de dag van de koop en de binnen deze 
termijn ingestelde vordering slechts werd ingeschreven na verloop van 
deze termijn. 
Op dit laatste punt werd cassatie uitgesproken. Immers, volgens de be
paling van art. r676 B.W. moet de dagvaarding, waarbij de eis tot ver
nietiging wordt ingesteld, worden betekend binnen twee jaar vanaf de 
koop, maar geen enkele wetsbepaling vereist dat de door artikel 3 Hyp. 
W. bepaalde inschrijving eveneens binnen deze termijn zou moeten ge
schieden. 

HooFDSTUK II 

DE VOORRECHTEN 

AFDELING I 

HET RETENTIERECHT 

8. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS 

Een weverij is 45.000 F verschuldigd aan een ververij als maakloon van 
door deze laatste behandelde stoffen. Deze stoffen zijn reeds terug over
gemaakt aan de weverij, doch tijdens de verdachte periode voorafgaand 
aan het faillissement van deze laatste ontvangt de ververij nieuwe stofferi 
voor behandeling. Zij beweert de stoffen te mogen weerhouden, alhoewel 
deze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de veredeling waarvoor 
het bedrag van 45.000 F is verschuldigd, omdat de algemene voorwaarden 
van de tussen partijen bestaande overeenkomst bepalen dat de goederen 
die achtereenvolgens aan de ververij voor behandeling worden toever
trouwd, moeten worden beschouwd als deel uitmakende van een en de
zelfde overeenkomst, niet vatbaar voor verdeling, zelfs al wordt zij door 
opeenvolgende afzonderlijke prestaties uitgevoerd. Bij vonnis van 27 mei 
1964 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (R.W., 1965-66, 
638) wordt deze stelling verworpen; de clausule van ondeelbaarheid wordt 
wel als geldig beschouwd tussen partijen maar niet t.o.v. de massa van 
de schuldeisers voor zover deze hierdoor schade lijdt, omdat in werkelijk
heid de verschillende verzendingen, bewerkingen en leveringen in delen 
gebeurden en per deel werden gefactureerd. Er zou dus geen samenhang 
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zijn tussen de zaak waarop de retentie wordt uitgeoefend en de vordering 
waarvoor deze wordt ingeroepen. 
Op te merken valt dat, in een gelijkaardig geval, het hof van beroep te 
Gent bij arrest van 4 mei 1961, uit het oogpunt van de principes reeds 
besproken in het vorig overzicht (nr. 7 en 8, T.P.R., 1967, I08-1o9), 
daarentegen aannam dat de ververij het recht had de afgifte van alle in 
haar bezit zijnde goederen te weigeren zolang het maakloon, ook dit 
voor vroegere afgewerkte en geleverde stukken, niet was betaald, omdat 
de schuld van de gefailleerde het saldo was van jarenlange aaneenhoudende 
prestaties voor verven en veredelen van weefsels en de ruwe en veredelde 
waren heen en weer gingen in een voortdurende beweging, zonder dat 
voor iedere bewerking een afzonderlijke overeenkomst tot stand kwam; 
het hof stelde vast dat slechts een enkele doorlopende ondeelbare weder
kerige overeenkomst met dezelfde voorwaarden hestand. Ook in dit geval 
was de ondeelbaarheid in de algemene voorwaarden bepaald. 

9· DEBITUM CUM RE JUNCTUM 

Om het eigenlijke retentierecht te kunnen inroepen moet er een materiele 
verknochtheid bestaan tussen de zaak, voorwerp van de retentie, en de 
vordering waarvoor het recht wordt ingeroepen (zie : vorig overzicht, 
nr. 8, T.P.R., 1967, I09-IIO). 
Een gefailleerde firma is aan de retentor de aankoopprijs verschuldigd 
van een partij behandelde wol en daarnaast tevens maakloon voor be
handeling van een andere partij wol. De retentor weerhoudt de hem voor 
behandeling toevertrouwde goederen, niet alleen voor wat het hem nog 
verschuldigde maakloon aangaat, maar tevens voor de hem nog verschul
digde aankoopprijs. De retentie wordt slechts aanvaard voor de vordering 
van het maakloon maar niet voor de nog verschuldigde aankoopprijs, 
vermits er geen verknochtheid bestaat tussen deze laatste vordering en de 
weerhouden goederen (Luik, 3 maart 1970, fur. Liege, I970-71, 33). 

10. BEZIT VAN DE WEERHOUDEN ZAAK 

Om het recht tot weerhouding te kunnen uitoefenen moet de retentor het 
bezit van de zaak, waarop hij dit recht wenst uit te oefenen, behouden 
hebben. Vanaf het ogenblik dat hij dit bezit verliest, vervalt zijn retentie
recht (De Page, VI, nr. 813, 2°). 

De aankoopprijs van een met voorbehoud van eigendom verkochte en 
reeds afgeleverde rekenmachine wordt niet betaald. Nadien wordt deze 
rekenmachine terug aan de verkoper toevertrouwd om herstellingen uit 
te voeren. De verkoper weerhoudt de machine voor de nog verschuldigde 
aankoopprijs. Deze retentie wordt niet aanvaard; de verkoper is slechts 
terug in het bezit gekomen van de machine om de gevraagde herstellingen 
uit te voeren (Hrb. Bergen, 19 februari 1968, fur. comm. Belg., 1968, 
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67o; - zie daaromtrent ook : Coppens, P., Examen de jurisprudence (1965-
1968), Les faillites et les concordats, nr. 54, R.C.].B., 1969, 412-413). 

II. TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN-CHIROGRAPHAIRE SCHULDEISERS 

Reeds in het vorig overzicht werd gewezen op de onontwarbare toestanden 
waartoe in geval van faillissement de tegenstelbaarheid van de retentie 
aan de chirographaire schuldeisers leidt en op de praktische oplossing die 
door zekere rechtspraak wordt aanvaard, nl. het toekennen van het recht 
aan de curator de weerhouden zaak op te eisen en te verkopen mits de 
retentor voluit te betalen met de opbrengst van de verkoop (zie : vorig 
overzicht, nr. 10, T.P.R., 1967, IIO-III). 

Dezelfde oplossing wordt in de besproken periode toegepast in een geval 
waarin een motor werd weerhouden omdat herstellingskosten en kosten 
van levering van wisselstukken niet werden betaald; vermits de curator 
over geen gelden beschikte om de betaling te doen en de motor door de 
retentie onbeschikbaar bleef, wordt de afgifte ervan aan de curator bevolen 
met last van met de opbrengst eerst de verweerder te betalen (Hrb. Ant
werpen, 10 november 1965, R.W., 1965-66, 1214). 

AFDELING II 

DE VOORRECHTEN EN DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 
498, 451 EN 454 VAN DE FAILLISSEMENTSWET 

12. fuNGIFTE VAN SCHULDVORDERING 

Wanneer bij de aangifte van schuldvordering vergeten wordt melding te 
maken van het voorrecht, kan dit verzuim later worden hersteld; immers, 
artikel 498 Faill. W. stelt geen verval ten laste van de schuldeiser die 
heeft nagelaten gewag te maken van het aan zijn vordering verbonden 
voorrecht en daarbij wordt een stilzwijgende verzaking aan een voorrecht 
niet vermoed (zie: vorig overzicht, nr. 12, T.P.R., 1967, III-II2). 
In de besproken periode wordt deze zienswijze nogmaals bevestigd (Hrb. 
Leuven, 15 maart 1966, R.W., 1966-67, 364; - Brussel, 6 mei 1966, R.W., 
1966-67, 52; ].T., 1966, 616; Pas., 1967, II, 86). 

IJ. lNTERESTEN VAN DOOR VOORRECHT GEWAARBORGDE SCHULDVORDERINGEN 

Door het vonnis van faillietverklaring wordt de loop van de interesten 
van een door een bijzonder voorrecht gewaarborgde schuldvordering niet 
gestuit (art. 451 Faill. W.; - zie: vorig overzicht, nr. 13, T.P.R., 1967, 
nz), maar zij mogen slechts worden gevorderd op de opbrengst van de door 
het voorrecht bewaarde goederen (art. 451, tweede lid Faill. W.). Wan
neer deze opbrengst niet voldoende is om de hoofdsom en de sedert het 
vonnis van faillietverklaring vervalleu interesten te betalen, moet zij dan, 
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bij toepassing van artikel 1254 B.W., eerst op de intresten worden aange
rekend, dan wel, bij afwijking van dit artikel, eerst op de hoofdsom? 

In de besproken periode wordt de laatste stelling bijgetreden door twee 
beslissingen (Hrb. Sint-Niklaas, 27 oktober 1964, R.W., 1966-67, 410; -
Rb. Tongeren, 17 juni 1966, R.W., 1966-67, 2063). Deze rechtspraak 
wijkt af van de stelling van het hof van cassatie, bijgetreden door het 
merendeel van de rechtsleer, dat de algemene regel van artikel 1254 B.W. 
moet worden toegepast (zie daaromtrent: vorig overzicht, nr. 14, T.P.R., 
1967, 112-113; - en ook: VanRyn en Heenen, IV, nr. 1754). 

14. VERVOLGINGSRECHT VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDEISERS 

Vanaf het vonnis van faillietverklaring wordt het individueel vervolgings
recht van de gewone schuldeisers opgeschort, tot na de sluiting van het 
faillissement (art. 453 Faill. W.), maar dat van de bevoorrechte schuld
eisers slechts tot aan de sluiting van het proces-verbaal van verificatie 
van de schuldvorderingen (art. 454 Faill. W.). Betwist wordt of artikel 
454 Faill. W. toepasselijk is op alle bevoorrechte schuldvorderingen, 
dan wel alleen op deze vorderingen die worden beschermd door een bij
zonder voorrecht (zie daaromtrent : Discart, A., Het faillissement en de 
tenuitvoerlegging van vonnissen, R.W., 1968-69, uo8-1110; - De Wilde, 
L., Overzicht van rechtspraak (1965-1968), Faillissement en gerechtelijk 
akkoord, nr. 38 en aangehaalde rechtsleer, T.P.R., 1969, 452). 

De burgerlijke rechtbank van Dinant (30 juni 1965, ]ur. Liege, 1965-66, 
10) neemt aan dat artikel 454 Faill. W. eveneens toepasselijk is op het 
vervolgingsrecht van de schuldeisers die over een algemeen voorrecht be
beschikken, terwijl daarentegen de vrederechter van Ciney (r april 1966, 
].T., 1966, 6o2) van oordeel is dat de besproken wetsbepaling alleen slaat 
op ·de schuldeisers die over een bijzonder voorrecht beschikken. 

15, VERVOLG. HET PAND VAN EEN HANDELSZAAK 

Artikel 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven 
van de handelszaak verwijst uitdrukkelijk naar artikel 9 van de wet van 
5 mei 1872 betreffende het pand (titel VI van het wetboek van koop
handel). Dit laatste artikel bepaalt dat de aan de pandhoudende schuld
eiser toegekende rechten niet door het faillissement worden opgeschort. 
Daaruit volgt dat artikel 454 Faill. W. ondanks de algemene bewoor
dingen ervan, niet toepasselijk is op de schuldeiser die een pand heeft 
verkregen op een handelszaak, zodat deze, zelfs in geval van faillissement 
van zijn debiteur, tot realisatie van het pand mag overgaan (Hrb. Luik, 6 
april 1968, ]ur. Liege, 1967-68, 308; ]. T., 1968, 748). Deze mening wordt 
bijgetreden door de rechtsleer (Van Ryn en Heenen, IV, nr. 2763, I; - De 
Page, VI; nr. II04, 3°). De curator zou alleen kunnen overgaan tot ver
koop van de handelszaak ingeval de door de artikelen 477 en 543 Faill. 
W. bepaalde voorwaarden zouden vervuld zijn. 
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Het vonnis van de burgerlijke rechtbank te Tongeren van I7 juni 1966 
(R.W., 1966-67, 2063), dat de poging tot openbare verkoop van zijn pand 
door een op het handelsfonds bevoorrechte schuldeiser v66r de datum 
van sluiting van het proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen 
bestempelt als onwettelijk en deze schuldeiser zelfs veroordeelt tot be
taling van een schadevergoeding omdat het pand bij deze poging door 
regen werd beschadigd, kan dan ook niet worden bijgetreden. 

AFDELING III 

HET VOORRECHT VOOR DE GERECHTSKOSTEN 
(ART. 17 EN 19, 1° HYP. W.) 

16. KosTEN VAN GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 

De door de artikelen I7 en 19,1° Hyp. W. door een voorrecht beschermde 
gerechtskosten zijn alleen deze die in het gemeenschappelijke belang van 
de schuldeisers werden uitgegeven. 
Bij toepassing van dit principe beslist de rechtbank van koophandel te Luik 
dat de. kosten van dagvaarding, van expeditie en van betekening van het 
vonnis niet onder het voorrecht vallen, maar alleen de kosten van beslag 
en van tenuitvoerlegging en dat nog inzoverre zij geen dubbel gebruik 
zouden uitmaken met een vroegere inbeslaglegging; in dit laatste geval 
zouden zij immers niet tot voordeel van de schuldeisers hebben gestrekt. 
(Hrb. Luik, 28 oktober 1967, fur. Liege, 1967-68, 70; fur. comm. Belg;, 
1968, 342) . 
Deze beslissing sluit aan bij de mening van de rechtsleer en van het me
rendeel van de rechtspraak (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges 
immobiliers, nr. 887; - Kluyskens, VI, nr. 56; - Planiol et Ripert, XII, 
door E. Becque, nr. 21;- De Page en Dekkers, VII, nr. 35 en 48;- Hrb. 
Antwerpen, 16 november 1884, fur. P.A., 1886, I, 325;- Hrb. Brugge, 22 
augustus 1895, f.T., 1896, 88; - Hrb. Antwerpen, 9 september 1902, 
fur. P.A., 1903, I, 8o; - Hrb. Antwerpen, 20 januari 1903, fur. P.A., 1903, 
I, 8o; - Hrb. Luik, 6 juli 1920, fur. Liege, 1920, 270; - Hrb. Luik, 23 
december 1926, fur. Liege, 1927, 45;- Hrb. Gent, 3 mei 1933, fur. comm. 
Fl., 1933, 34, met noot E. W.;- Hrb. Brussel, 7 februari 1953, Rev. Faill., 
1952-53, 148; fur. comm. Brux., 1954, 45; - Hrb. Luik, 10 oktober 1959, 
fur. Liege, 1959-60, 45, met noot M.H.). Nochtans werd soms in tegen
gestelde zin beslist dat de kosten gemaakt teneinde een uitvoerbare titel 
te bekomen eveneens zouden bevoorrecht zijn, omdat zij onafscheidelijk 
zouden zijn van het beslag, vermits zij noodzakelijk moesten worden uit
gegeven opdat tot dit beslag zou kunnen worden overgegaan (Hrb. Ant
werpen, 6 augustus 1888, fur. P.A., 1888, I, 338; - Hrb. Antwerpen, 5 
december 1891, fur. P.A., 1894, I, 74; - Hrb. Antwerpen, 6 december-
1902, fur. P.A., 1903, I, 267; - Hrb. Antwerpen, 11 januari 1913, Ann. 
not. enreg., 1913, 186; - Hrb. Luik, 15 maart 1913, Pas., 1913, III, 237, 
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met noot; Hrb. Antwerpen, 20 maart 1913, f. T., 1913, 942; - Hrb. Sint
Niklaas, 15 mei 1956, R.W., 1956-57, r62r; Rev. Faill., 1954-55, 185; -
Hrb. Antwerpen, 23 december 1959, R.W., 1959-60, 1462). 

17. NoTARIS 

Valt niet onder het voorrecht voor de gerechtskosten, de schtildvordering 
van de notaris voor de kosten van het verlijden van de stichtingsakte, akte 
houdende wijziging van de statuten en vermeerdering van het kapitaal van 
een vennootschap (Hrb. Brussel, 4 juni 1968, fur. comm. Belg., 1968, 726). 
Het betreft hier immers kosten die voordeel hebben geboden voor de 
vennoten en voor de derden, maar in beginsel niet voor de schuldeisers 
(vgl., in dezelfde zin: Hrb. Brussel, 13 november 1954, Rev. Faill., 1954-
55, 25; fur. comm. Brux., 1955, 91; Rev. prat. soc., 1955, 191). 

AFDELING IV 

HET VOORRECHT VAN DE ADVOCAAT WEGENS DE 
STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING VAN DE VEROORDEELDE 

(ART. z, 2° EN 41S0 VAN DE WET VAN S-IS SEPTEMBER 1807) 

18. VERDEDIGING NA FAILLISSEMENT 

Wanneer de beklaagde failliet wordt verklaard, stelt zich de vraag of de 
advocaat het voorrecht nog kan inroepen wanneer zijn tussenkomst plaats 
grijpt na het faillissement, bv. voor de verdediging van de beklaagde op 
een betichting van bankbreuk. 

Bij vonnis van 6 mei 1966 beslist de rechtbank van koophandel van Luik 
dat de advocaat, die werd geraadpleegd v66r het faillissement, zich op 
het voorrecht kan beroepen, zowel voor zijn prestaties die dateren van 
v66r als voor deze die plaats grijpen na het faillissement; de vordering 
van de advocaat zou ontstaan zijn v66r het faillissement, als tegenpres
tatie van zijn verplichting de verdediging van de betichte op zich te. nemen 
en zou kunnen worden ingeroepen, ongeacht het ogenblik van eisbaarheid 
van de aan de advocaat verschuldigde erelonen (Hrb. Luik, 6 mei 1966, 
fur. Liege, 1965-66, 277). 
Deze oplossing is betwistbaar. Vanzelfsprekend kan het voorrecht worden 
ingeroepen voor de honoraria die de tegenprestatie uitmaken van de tussen
komst van de advocaat v66r het faillissement, maar daarentegen kan niet 
hetzelfde worden gezegd voor de honoraria verschuldigd voor de ver
dediging van de beklaagde na het faillissement. In het laatste geval be
schikt de advocaat over generlei schuldvordering, bevoorrechte of niet
bevoorrechte, t.o.v. de failliete boedel, omdat de gefailleerde krachtens 
artikel 444 Faill. W. uit het beheer van zijn vermogen werd ontzet (Kluys
kens, VI, nr. 58; - Fredericq, VII, nr. 381; - De Page en Dekkers, VII, 
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nr. 56;- Boels, ].]., Le privilege des honoraires de l'avoeat, na 57-58, ].'if., 
196o, 58; - Hrb. Luik, 8 februari 19oo, fur. Liege, 19oo, s6; - Luik, 8 juli 
1929, Pas., 1929, II, 170; - in tegengestelde zin : Vincent, L., Les pri
vileges et hypotheques (1949-1966), nr. 8o, ].T., 1968, 758; - Cass. fr., 20 
oktober 1959, f. T., 1961, 328, met noot). 
In overeenstemming met de heersende mening daarentegen is het arrest 
van het hof van beroep te Luik van 5 november 1965 (fur. Liege, 1965-66, 
99; ].T., 1966, 304). 

AFDELING v 
HET VOORRECHT VOOR DE BEGRAFENISKOSTEN 

(ART. 19,2° HYP. W.) 

19. I<AN EEN DERDE ZICH OP HET VOORRECHT BEROEPEN ? 

De vrederechter van Andenne zegt dat de derde die de begrafenis heeft 
besteld en de kosten ervan heeft betaald, deze kan terugvorderen van de 
nalatenschap, zoncfer zich te moeten beroepen op enigerlei indeplaats
stelling, door het uitoefenen van een bevoorrechte vordering op grand 
van de besproken wetsbepaling (Vred. Andenne, 20 oktober 1967, T. vred., 
1968, 56). 
Een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de derde zowel de be
grafenis heeft besteld als betaald, dan wel alleen de door de erfgenamen 
bestelde begrafenis heeft betaald. 

In het eerste geval zou hijzelf schuldeiser zijn omdat de begrafenisonder
nemer slechts is opgetreden als zijn lasthebber (Lepinois, II, nr. 611 ;. -
Martou, II, nr. 359); hij kan zich beroepen op de principes van de zaak
waarneming om de kosten bij voorrecht van de nalatenschap terug te 
vorderen (Kluyskens, VI, nr. 71; - Rb. Brussel, 7 april 1939 (gronden), 
Rev. prat. not., 1940, 557). 

In het tweede geval is de begrafenisondernemer de eigenlijke schuldeiser 
van de begrafeniskosten, maar diens vordering is uitgedoofd door de be
taling; de derde kan zich slechts op het voorrecht beroepen wanneer hij 
zich conventioneel krachtens artikel 1250, 1° B.W. in de plaats heeft 
laten stellen van de betaalde schuldeiser (Martou, II, I.e.; - Lepinois, II, 
I.e.; - Kluyskens, VI, I.e.; -De Page en Dekkers, VII, nr. 74,3°). Zo uit
eindelijk de derde de begrafenisondernemer niet zou hebben betaald, 
maar alleen het geld ter beschikking zou hebben gesteld van de erfgena
men, zou hij opgetreden zijn als eenvoudig geldschieter; in dit geval kan 
hij zich nooit op een conventionele subrogatie beroepen, vermits hij de 
schuldeiser niet zelf heeft betaald maar alleen is opgetreden als geld
schieter (Martou, II, l.e.; - Lepinois, II, l.e.; - De Page en Dekkers, VII, 
nr. 74,4°; in tegengestelde zin : Kluyskens, VI, l.e., die in dit geval theo
retisch een conventionele subrogatie mogelijk acht). 
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AFDELING VI 

HET VOORRECHT VOOR DE SCHADELOOSSTELLING TEN 
VOORDELE VAN DE WERKNEMERS WEGENS BEJtiNDIGING 

VAN HUN DIENSTBETREKKING EN VOOR DE 
V AKANTIEBIJDRAGEN OF HET V AKANTIEGELD 

(ART. 19,3°BIS EN 4° HYP. W.) 

20. SCHADELOOSSTELLING. TRANSITOIR RECHT 

Het oude artikel I9,4°, eerste lid Hyp. W. beperkte het voorrecht voor 
de schadeloosstelling tot het bedrag van I 8o.ooo F. Deze wetsbepaling 
werd afgeschaft door artikel 49,2° van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werknemers. Door artikel 49,I 0 van 
deze wet wordt artikel 19,3°bis Hyp. W. ingevoerd, wetsbepaling die 
generlei beperking meer inhoudt, wat het voorrecht voor de schadeloos
stelling aangaat. 
Wanneer een onrechtmatige contractbreuk plaats grijpt .v66r, maar de 
samenloop van de schuldeisers slechts ontstaat na het in voege treden 
van de nieuwe wet, welke wet moet dan worden toegepast? In dat geval 
geldt de oude wet. lmmers, de bestaansvoorwaarden van een voorrecht 
worden beheerst door de wetten die gelden op de dag van het feit of van 
de akte die dit voorrecht doet ontstaan, zodat latere wetten die nieuwe 
voorrechten .. invoeren of 'bestaande voorrechten uitbreiden · geen · ge:volg 
hebben ten opzichte van vroegere, wettelijk verworven voorrechten. Deze 
regel zou alleen niet gelden wanneer de nieuwe wet een afwijkende bepaling 
zou inhouden, bv. zou preciseren dat · zij terugwerkende kracht heeft, 
maar dit is niet het geval met artikel 49, I 0 van de wet van · 12 april I 96 5 
(Cass., 30 mei 1968, R.W., I968-69, 209; ].T., I968, 563; Pas., 1968, I, 
1126; Rev. prat. soc., I969, 239; - Brussel, 6 oktober I966, Pas., I967, 
II, I4o;- Luik, II juni I968, ].T., I968, 595; fur. Liege, 1968-69, I85; 
Pas., I968, II, 258; - Hrb. Antwerpen, 6 augustus 1968, R. W., I968-
69, 1240;- Brussel, 5 december I968, R.W., 1968-69, 1234). Reeds vroeger 
werd door het hof van cassatie, inzake maritieme voorrechten, in dezelfde 
zin beslist (Cass., I6 mei 1940, fur. P.A., 1941, I6). 

21. SCHADELOOSSTELLING. 0MVANG VAN HET VOORRECHT 

De schadeloosstelling wordt bepaald op basis van het loon, vermeerderd 
met het vakantiegeld (Lenaerts, H. en Dubois, B., Overzicht van recht
spraak [I96I-I965], Arbeidsovereenkomsten, nr. 55, T.P.R., I967, 554). 
Maar, wat het voorrecht aangaat, bepaalt artikel 19,3°bis Hyp. W. dat 
het de ,in het loon begrepen vergoedingen" beschermt, terwijl dezelfde 
wetsbepaling zegt dat als loon moet worden verstaan ,het loon zoals be
paald in artikel 2" van de wet betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers. Bedoeld artikel 2 zegt uitdrukkelijk dat het door de 
werkgever als schadevergoeding betaalde vakantiegeld niet als loon wordt 



beschouwd. Daaruit volgt dat het voorrecht niet kan worden ingeroepen 
voor het gedeelte van de schadeloosstelling dat de tegenwaarde uitmaakt 
van het vakantiegeld (Rb. Charleroi, 2 mei 1967, Rev. dr. soc., 1968, 120). 

22. VAKANTIEBIJDRAGE OF VAKANTIEGELD 

De als vakantiebijdrage of als vakantiegeld verschuldigde bedragen zijn 
slechts bevoorrecht voor het verlopen dienstjaar en voor het lopende 
dienstjaar {art. 19,4° Hyp. W.). Hieraan wordt herinnerd door twee be
slissingen {Luik, II juni 1968, ].T., 1968, s8x; fur. Liege, 1968-69, 18; 
Pas., 1968, II, 2S3; Rev. prat. not., 1970, uo;- Hrb. Antwerpen, 6 augus
tus 1968 (gronden), R. W., 1968-69, 1240). 

AFDELING VII 

HET VOORRECHT VAN HET SLACHTOFFER 
VAN EEN ARBEIDSONGEVAL 

(ART. 19,4°BIS HYP. W.) 

23. WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR-WET? 

De verzekeraar-wet van een werkgever is ingevolge artikel IS, vierde lid 
van de gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen gehouden de 
vorderingen van het slachtoffer of zijn rechthebbenden uit te betalen, 
zelfs ingeval de polis zou geschorst zijn ingevolge wanbetaling van de 
premien. Kan echter in dit laatste geval de verzekeraar-wet, op grond 
van de wettelijke subrogatie van artikel I2SI,3° B.W., zich beroepen op 
het voorrecht van het slachtoffer van een arbeidsongeval? Deze vraag is 
betwist en gaf aanleiding tot uiteenlopende rechtspraak. 

Volgens een eerste stelling zou de verzekeraar bij schorsing van het ver
zekeringscontract ingevolge wanbetaling van de premien, het slachtoffer 
of diens rechtverkrijgenden niet hebben betaald in uitvoering van het 
contract doch wei krachtens de wettelijke verplichting die op hem rust 
krachtens artikel IS, vierde lid van de gecoordineerde wetten op de ar
beidsongevallen; hieruit zou volgen dat de verzekeraar niet zijn eigen 
schuld doch wei die van het ondernemingshoofd heeft betaald en bijge
volg in de voorwaarden verkeert om artikel I2SI, 3° B.W. in te roepen, 
ook wat betreft het voorrecht (zie: vorig overzicht, nr. 31, T.P.R., 1967, 
126). In de besproken periode wordt deze stelling bijgetreden door de 
rechtbank van koophandel te Brugge (3 januari 1967, fur. comm. Belg., 
1968, III). 

Volgens een tweede stelling wordt de verzekeraar weliswaar gesubrogeerd 
in de rechten van het slachtoffer krachtens artikel I2SI, 3° B.W., doch 
heeft deze subrogatie slechts betrekking op de gewone vordering waar
over het slachtoffer nog beschikte t.o.v. zijn werkgever krachtens artikel 
2S, eerste lid van de gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen, 
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doch niet op het voorrecht van het slachtoffer tegen de werkgever; immers, 
bij toepassing van artikel I4, tweede lid van de gecoordineerde wetten 
op de arbeidsongevallen werd de werkgever bevrijd van het voorrecht 
door, bij toepassing van artikel 9, tweede lid van deze wetgeving, een ver
zekeraar in zijn plaats te stellen, zodat deze verzekeraar niet meer kon 
worden gesubrogeerd in een voorrecht dat niet meer bestond (Rouffy, S., 
Des privileges dans la legislation sur les accidents du travail, R.G.A.R., 
I958, nr. 6047; - Hrb. Gent, 28 december I935, R.G.A.R., I936, nr. 
2226; - zie ook: vorig overzicht, nr. 32, T.P.R., I967, 126-I27). In de 
besproken periode werd deze stelling bijgetreden door het hof van beroep 
te Gent (3 november I965, Bull. Ass., I968, 78, met noot J. A.). 
Uiteindelijk besliste het hof van cassatie in zijn arrest van 7 januari I966 
dat de verzekeraar in dit geval zich niet kan beroepen op de wettelijke 
subrogatie van artikel I25I, 3° B.W., omdat hij niet de schuld van de 
ondernemer heeft betaald, doch wel een eigen schuld daar hij, zelfs bij 
niet-betaling van de premien, t.o.v. het slachtoffer of zijn rechthebbenden 
blijft gehouden krachtens artikel IS, vijfde lid van de gecoordineerde 
wetten op de arbeidsongevallen (Cass., 7 januari I966, R. W., I966-67, 
650, met noot; Bull. Ass., I966, 879, met afkeurende noot J. Anciaux; 
].T., I966, 337; Pas., I966, I, 59I; R.G.A.R., I967, nr. 783o). 
Ongeacht of de tweede stelling, dan wel de stelling voorgehouden door 
het hof van cassatie wordt weerhouden, staat het in ieder geval vast dat 
de verzekeraar in geen geval kan worden gesubrogeerd-in de rechten-van 
het slachtoffer of diens rechthebbenden met betrekking tot hun voorrecht, 
vermits de werkgever reeds onheffing bekwam van dit voorrecht door 
het verzekeringscontract af te sluiten. 

AFDELING VIII 

HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER 
(ART. zo,x0 HYP. W.) 

24. ToEPASSINGSGEBIED 

De aard van het contract waarbij de eigenaar van een grand of van een 
groeve aan zijn medecontractant toestaat, mits betaling van een vergoeding, 
de produkten, bv. tichelaarde of gesteente, uit de grond of groeve te 
halen, is moeilijk te bepalen. Dergelijk contract kan zowel een verkoop 
als een verhuring zijn, naargelang de bedoeling van partijen en de om
standigheden; de feitenrechter zal deze moeten onderzoeken om de juiste 
aard van het contract te kunnen bepalen (De Page, IV, nr. 4, A, met noot I 
op blz. I3 en nr. 484). 
Kan het voorrecht van de verhuurder worden ingeroepen bij verhuring 
van een groeve? Neen, zegt het hof van beroep te Luik; weliswaar belet 
niets dat de exploitatie van een groeve het voorwerp zou zijn van een 
huurovereenkomst, maar dan gaat het om een huur ,sui generis die geen 
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landpacht of geen huishuur is"; art. 20, 1° Hyp. W. slaat aileen op die 
twee soorten van huurovereenkomsten en kan niet worden toegepast op 
, verschuldigde bedragen die uit hun aard huur- noch pachtgelden zijn" 
(Luik, 14 maart 1966, fur. Liege, 1965-66, 265; Pas., 1967, II, 41; Rev. 
Adm., 1968, 276). 
Dit arrest werd vernietigd door het cassatiearrest van 2 oktober 1968 
(R.W., 1968-69, 686; T. not., 1969, 12, met noot; f.T., 1969, 47; Pas., 
1969, I, 132; Rec. gen., 1970, nr. 21370; Rev. prat. not., 1969, 63; Rev. 
prat. not., 1970, 266). Het hof van cassatie zegt dat ongetwijfeld het voor
recht niet van toepassing zou zijn wanneer de aangegane overeenkomst 
een verkoopcontract is maar integendeel wel toepassing zou vinden wan
neer de toegestane exploitatie een huurovereenkomst uitmaakt, ,ook al 
was ze sui generis zoals het arrest het preciseert", omdat de termen ,huis 
en hoeve in artikel 20, 1° Hyp. W. ,bij wijze van voorbeeld worden ver
meld" en de tekst ,algemeen is en zonder uitzondering toepasselijk op 
ieder verhuurder van onroerende goederen". Dit arrest is conform met 
rechtsleer en rechtspraak; het voorrecht is toepasselijk op de verhuring 
van alle onroerende goederen, huizen, hofsteden, magazijnen, garages, 
gronden, weiden, enz. (Laurent, XXIX, nr. 381; - Lepinois, II, nr. 653; 
-De Page en Dekkers, VII, nr. 137;- Fredericq, VII, nr. 411;- Cloquet, 
nr. 1482; - Cass., 22 september 1938, Pas., 1938, I, 290; Rec. gen., l942, 
nr. 18248), zoals trouwens blijkt uit de aanhef van artikel 20, 1° Hyp. 
W., waarin wordt gesproken van de huur- en pachtgelden van onroerende 
goederen in het algemeen. 

25. Maar het moet gaan om een werkelijke verhuring, zodat het voorrecht 
niet kan worden ingeroepen door de grondeigenaar tegen de erfpachter 
(wet van 10 januari 1824), omdat het erfpachtrecht- in tegenstelling met 
de huur - een zakelijk recht is (Hrb. Luik, 12 januari 1968, fur. comm. 
Belg., 1970, go). Deze beslissing is conform met rechtsleer en rechtspraak 
(Laurent, VIII, nr. 386; - R.P.D.B., Tw. Emphyteose, nr. 61; - De Page 
en Dekkers, VI, nr. 707, 3° en 715, B, 4°;- Rb. Gent, 13 december 1882, 
B.]., 1883, 84; f.T., 1883, 217; Pas., 1883, III, 211). 

26, BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN 

Het voorrecht geldt eveneens ,voor alles wat de uitvoering van de huur 
betreft" (art. 20, 1°, vierde lid Hyp. W.). Bij toepassing van deze bepaling 
kan het voorrecht worden ingeroepen voor de gerechtskosten die de ver
huurder moet maken om veroordeling tot betaling van achterstallige 
huur, tot ontbinding van de huurovereenkomst of tot uitvoering van de 
bedingen ervan te bekomen (Lepinois, II, nr. 6g8;- De Page en Dekkers, 
VII, nr. 148, m; - Hrb. Antwerpen, 16 januari 1909, f.T., 1909, 6o4; -
Hrb. Luik, 19 november 1910, f.T., 1911, 164;- Hrb. Brussel, 30 januari 
1926, Pas., 1926, Ill, go). 

In de besproken periode wordt toepassing hiervan gemaakt door de recht-
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bank van koophandel vari Sint-Niklaas (13 april 1965, R.W., 1966-67, 412) 
en, betreffende kosten van een rechtspleging van pandbeslag, door de 
burgerlijke rechtbank van Aarlen (II juni 1970, ]ur. Liege, 1970-71, 62). 

27, A.A.N HET VOORRECHT ONDERWORPEN ROERENDE GOEDEREN 

Het voorrecht slaat alleen op de lichamelijke roerende voorwerpen die de 
huurder in huis heeft gebracht, ter uitsluiting van de onlichamelijke 
roerende goederen; terecht werd dan oak beslist dat het voorrecht aileen 
kan worden uitgeoefend op de lichamelijke roerende goederen die deel 
uitmaken van een in het gehuurde door de huurder uitgebaat handels
fonds en niet op de onlichamelijke roerende goederen van dit handels
fonds (Brussel, 23 juni 1965, Pas., 1966, II, 190; - in dezelfde zin : Gent, 
30 juni 1964, besproken in het vorig overzicht, nr. 19, T.P.R., 1967, I 15). 
De uitdrukking ,al hetgeen het verhuurde huis of de hoeve stoffeert" 
moet ruim worden begrepen maar er moet een verband bestaan tussen de 
voorwerpen en de normale bestemming van de plaatsen waarin zij zich 
bevinden. Een dergelijk verband bestaat wanneer camions, door de huur
der gebruikt in de uitoefening van zijn beroep van vervoerder, worden 
gestald op een koer, deel uitmakende van het gehuurde, die bestemd is 
om als garage te worden gebezigd (Vred. Saint-Nicolas, 18 november 
1965, ]ur. Liege, 1965-66, 119). 

Het heeft weinig belang of de voorwerpen die het huis of het gebouw 
stofferen aldan niet eigendom van de huurder zijn; het voorrecht van de 
verhuurder strekt zich uit tot alles wat de waning of het gebouw stof
feert, tenzij de verhuurder zou hebben geweten, v66r of op het ogenblik 
dat de voorwerpen in het gehuurde huis werden gebracht, dat deze niet 
aan de huurder toebehoorden (Kluyskens, VI, nr. 108; - De Page en 
Dekkers, VII, nr. 156; -Cloquet, nr. 1486). Bij toepassing hiervan beslist 
het hof van beroep te Brussel bij arrest van 1 maart 1968 (Pas., 1968, II, 
x6x), dat in consignatie aan de huurder van een handelshuis toevertrouwde 
apparaten, bestemd om in het kader van de handelsuitbating te worden 
verkocht, onder het voorrecht vallen (vgl. het in het vorig overzicht het 
onder nr. 19 bekritiseerde tegenstrijdige vonnis van de burgerlijke recht
bank te Luik van 6 januari 1961, T.P.R., 1967, II6). Het arrest stipt aan 
dat de verhuurder slechts nadat de apparaten werden binnengebracht, op 
de hoogte werd gesteld van de omstandigheid dat zij aan zijn huurder in 
consignatie werden toevertrouwd; terecht wordt beslist dat de geldigheid 
van het voorrecht hierdoor niet wordt aangetast; immers, mala fides 
superveniens non nocet (Brussel, 6 mei 1933, Ann. not. enreg., 1934, 391). 

De goederen moeten op een gewone en duurzame wijze in het gehuurde 
zijn geplaatst (Kluyskens, VI, nr. 108), en de verhuurder moet te goeder 
trouw zijn, zodat hij zich niet op het voorrecht kan beroepen ten aanzien 
van goederen die, zonder dat daaromtrent enige twijfel kan bestaan bij de 
verhuurder, kennelijk niet toebehoren aan de huurder, zoals deze die 
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aan de huurder werden toevertrouwd in het kader van zijn - door de 
verhuurder gekend- beroep. Terecht werd dan ook de uitoefening van 
het voorrecht · geweigerd op titels en waarden die zich in bewaargeving 
bevonden bij de huurder, wisselagent van beroep (Vred. Luik, 2i april 
I966, fur. Liege, I967-68, I99; - vgl. : vorig overzicht, nr. I9, T.P.R., 
I967, II5-II6). . . 

AFDELING IX 

HET VOORRECHT VOOR DE KOSTEN TOT HET BEHOUD 
VAN DE ZAAK GEMAAKT 

(ART. 20,4° HYP. W.) 

28. HET BEGRIP ,KOSTEN" 

De burgerlijke rechtbank te leper kent het besproken voorrecht toe aan 
een advocaat die veroordeling en betaling heeft bekomen van een schade
vergoeding, die werd geconsigneerd, maar aileen voor de door de advo
caat gemaakte bureelkosten. Daarentegen wordt het voorrecht geweigerd 
voor het ereloon, dat de vergoeding is van de door de advocaat gepres
teerde intellectuele arbeid, ondanks de omstandigheid dat deze arbeid 
aan de gefailleerde ten goede kwam, omdat dit ereloon ,nochtans geen 
kosten betreft door producent gemaakt" (Rb. leper., I I september I968, 
R. W., I969-70, 329). Dit standpunt kan niet worden bijgetreden. Het 
begrip kosten moet ruimer worden opgevat want de verarming van het 
patrimonium van de schuldeiser die een behoud heeft verwezenlijkt; 
bestaat niet alleen uit de door hem uitgegeven onkosten doch tevens uit 
de niet-betaalde arbeid die hij heeft verricht (vgl. : vorig overzicht, nr. 23, 
a, T.P.R., 1967, u8-u9). Deze zienswijze wordt bijgetreden in een von
nis van de rechtbank van koophandel te Verviers dat aan de advocaat het 
voorrecht voor diens erelonen toekent (Hrb. Verviers, I6 september 
1965, f.T., 1966, 245; fur. Liege, I965-66, I26). 

29• HET BEGRIP 11 GEMAAKT TOT" 

De rechtbank van koophandel te Charleroi weigert terecht het voorrec,ht 
toe te kennen aan een schuldeiser die niet-betaalde leveringen van vlee~ 
aan een gefailleerd handelaar had gedaan {Hrb. Charleroi, I5 april 197Q1 

f. T., I970, 363). Het vonnis wordt o.m. gemotiveerd door de bedenking 
dat de schuldeiser enkel de bedoeling had zijn goederen te verkopen en 
niet de werking van het handelsfonds in stand te houden. Deze motivering 
kan moeilijk worden bijgetreden; het is immers alleen het profijt, het 
resultaat dat telt en geenszins de bedoeling van de schuldeiser die het 
voorrecht inroept {zie : vorig overzicht, nr. 23, b, T.P.R., 1967, II9). 

30· HET BEGRIP ,BEHOUD" 

Wanneer de kosten hebben gediend om de zaak in stand te houden, d.w.z; 
dat door de kosten werd vermeden dat de zaak geheel of ten dele was 
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verloren gegaan of had opgehouden haar nuttigheidsfunctie te vervullen, 
kan worden gesproken van behoud (Lepinois, II, nr. 8o9;- Aubry et Rau, 
III, zesde uitgave, door E. Bartin, § 261, tekst op blz. 216 en noten 51 
en 52; - De Page en Dekkers, VII, nr. 198; - Thuillier, Reflexions sur la 
notion de conservation dans le privilege du conservateur, fur. comm. Paris, 
1968, 2167). 
Daarom kan het voorrecht worden ingeroepen voor de kosten van een 
noodzakelijke vervanging van een versleten motor (Hrb. Luik, 1 1 mei 
1968, fur. Liege, 1968-69, 8), voor de kosten van vernieuwing van een laad
bak (Hrb. Luik, 6 januari 1968, fur. Liege, 1968-69, 8; fur. comm. Belg., 
1969, 441), voor de kosten van herstelling van een wiel, van een band 
alsmede voor de kosten van smering (Luik, 18 december 1967, fur. Liege, 
1967-68, 226), maar niet voor de kosten van levering van benzine en olie 
en van niet-belangrijke wisselstukken van een wagen (Rb. Aarlen, 14 
december 1967, fur. comm. Belg., 1968, 721; - Luik, 18 december 1967, 
reeds vermeld). 

31. A koopt een camion van B, mits financiering door C, die als voor
waarde voor deze financiering stelt dat A een levensverzekering moet 
onderschrijven. De verkoper B betaalt de premie van de levensverzekering 
alsmede de eerste afkorting op de financiering. B beroept zich vervolgens 
op · het -besproken voorrecht- omdat zijn betalingen. tot gevolg hebben 
gehad, enerzijds, wat de premie aangaat, dat de camion in het patrimonium 
van A is terecht gekomen - omdat anders de financiering niet kon worden 
bekomen - en anderzijds, wat de afkorting op de financiering aangaat, 
dat de camion in dat patrimonium werd behouden. 
Het hof van beroep te Luik weigert het bevoorrecht karakter van de 
vordering van B te erkennen, omdat enkel de kosten gemaakt om de zaak 
in goede economische staat te houden, bevoorrecht zouden zijn, bij uit
sluiting van deze die alleen het juridisch behoud van de zaak - en a 
fortiori wat de betaalde premie aangaat, de juridische intrede van de zaak 
- in het patrimonium van de schuldenaar hebben verzekerd; de door de 
schuldeiser betaalde bedragen zouden in werkelijkheid een lening aan 
A uitmaken, om hem toe te laten zijn verbintenissen ten aanzien van C 
te eerbiedigen en hebben niet gediend om de vernietiging of de waarde
vermindering van de camion te beletten (Luik, 27 februari 1969, fur. 
Liege, 1969-70, 89). 
Deze motivering kan moeilijk worden bijgetreden. lmmers, ook de kosten 
van daden van juridisch behoud worden door het voorrecht beschermd, 
wat verklaart waarom het voorrecht ook kan worden ingeroepen voor 
het behoud van onlichamelijke roerende goederen (De Page en Dekkers, 
VII, nr. 201, B en noot 6). 

32· HET BEGRIP ,ZAAK" 

Het voorrecht beschermt zowel het behoud van een lichamelijke als dat 
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van een onlichamelijke roerende zaak, bv. een schuldvordering (Kluyskens 
VI, nr. I2I; - De Page en Dekkers, VII, nr. 200 en 20I; - vlg. : vorig 
overzicht, nr. 23, d, T.P.R., I967, I2o). 
Bij toepassing hiervan wordt het voorrecht toegekend aan de advocaat 
die, gelast met invorderingen, vonnissen heeft bekomen waarbij de rechten 
van zijn client worden bekrachtigd en die nog niet werden uitgevoerd 
(Hrb. Verviers, I6 september I965, reeds vermeld) alsmede aan de advo
caat die een vonnis ten voordele van een gefailleerde vennootschap heeft 
bekomen, waarbij een beheerder dezer maatschappij werd veroordeeld 
tot betaling van een schadevergoeding, waarvan het bedrag werd gecon
signeerd (Rb. leper, I I september I968, reeds vermeld). 
Daarentegen werd het voorrecht geweigerd aan de advocaat die geen 
schuldvordering van de gefailleerde heeft doen erkennen maar alleen uit
stel van betaling heeft bekomen voor diens schulden (Hrb. Sint-Niklaas, 
IS april I969, fur. comm. Belg., I970, 9I). 

33· Daarbij zou vereist zijn dat de behouden lichamelijke of onlichame
lijke roerende zaak nog kan worden geidentificeerd, zodat het voorrecht 
zou verdwijnen iedere maal dat de zaak zodanig veranderingen zou heb
ben ondergaan dat men liaar niet meer kan herkennen (Martou, II, nr. 
463; - Kluyskens, VI, nr. I23). 

Bij toepassing hiervan werd het voorrecht geweigerd aan de advocaat die, 
gelast met invorderingen, waarvoor hij vonnissen heeft bekomen, deze 
heeft laten uitvoeren en de verschuldigde bedragen heeft gerecupereerd en 
overgemaakt aan de gefailleerde, omdat deze in diens patrimonium ge
komen bedragen niet meer kunnen worden geindentificeerd en bepaald 
(Hrb. Verviers, I6 september I965, reeds vermeld), voor de kosten van 
levering van banden voor camions, omdat niet meer juist kan worden 
bepaald op welke camions, behorende tot het wagenpark van de debiteur, 
zij werden gepiaatst (Brussei, 3 oktober I967, Pas., I968, II, 6o), aismede 
voor herstellingskosten aan camions behorende tot het wagenpark van de 
debiteur, zonder dat de facturen aanduiden aan welke camions werd ge
werkt (Hrb. Verviers, 24 oktober I968, fur. comm. Belg., I969, 623). 
Is deze vereiste van identificatie wei gewettigd? Immers, waar het op aan
komt is niet de vorm van de behouden zaak maar wei de waarde ervan; 
zoiang deze waarde kan worden bepaald, weet men aan wie de prijs is 
verschuldigd (De Page en Dekkers, VII, nr. 205, B). 

34• VERVOLG. UNIVERSALITAS 

De vraag of het voorrecht kan worden ingeroepen voor het behoud van 
een aigemeenheid, van een geheel van roerende zaken (zie : vorig over
zicht, nr. 23, d, T.P.R., I967, I20-I2I), blijft betwist. 
In de besproken periode werd het voorrecht geweigerd voor de honoraria 
van een vereffenaar (Rb. Brussei, 2I januari I965, f.T., I965, 333) en 
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voor de beweerde kosten van inning van een reeks belangrijke vorderingen 
(Rb. Brussel, 19 maart 1969, Pas., 1970, III, 37), omdat de kosten ge
maakt voor het behoud van een algemeenheid van een patrimonium er 
niet zouden worden door beschermd, maar werd het daarentegen toege
kend aan de advocaat wiens tussenkomst het behoud van de roerende 
goederen van een handelsfonds tot gevolg heeft gehad (Vred. Brussel, 
10 maart 1967, ]. T., 1967, 3 19). 

35• VERVOLG. 0NROEREND RECHT 

Het voorrecht kan niet worden ingeroepen voor kosten gemaakt tot be
houd van een onroerend goed of een onroerend recht (De Page en Dekkers, 
VII, nr. 200 en 202). 

Diegene die kosten van behoud heeft gedaan met betrekking tot een ver
koopplaats, voorwerp van een erfpacht, wordt derhalve door het voorrecht 
niet beschermd (Hrb. Luik, 12 januari 1968, ]ur. comm. Belg., 1970, 90). 

AFDELING X 

HET VOORRECHT VAN DE ONBETAALDE VERKOPER 
VAN ROERENDE GOEDEREN 

(ART. 20,5° HYP. W.) 

36. BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING 

De bevoorrechte schuldvordering behelst de prijs, maar zijn de interesten 
die op de prijs verschuldigd zijn, eveneens door het voorrecht gewaar
borgd? 
Een gedeelte van de rechtsleer en van de rechtspraak beantwoordt deze 
vraag bevestigend, omdat de interesten de tegenwaarde zijn van het genot 
van de verkochte zaak en derhalve deel uitmaken van de verrijking van 
het onderpand van de schuldeisers (Piret, Le droit au prix du vendeur 
d'effets mobiliers non payes, nr. 29;- De Page en Dekkers, VII, nr. 213;
Gent, 14 juni 1957, R.W., 1957-58, 1052, met eensluidend advies van 
procureur-generaal Matthijs). In de besproken periode wordt deze stelling 
bijgetreden door het vonnis van 30 mei 1967 van de rechtbank van koop
handel te Gent (R.W., 1968-69, 327, met noot, alsmede 1569, met noot). 
Het merendeel van de rechtspraak echter, uitgaande van het principe dat 
de voorrechten op beperkende wijze moeten worden geinterpreteerd, 
verwerpt het voorrecht voor de interesten (Brussel, 30 juni 1896, B.]., 
1896, 86o; Pas., 1897, II, 35; - Rb. Antwerpen, 27 december 1899, ].T., 
1900, 91; Pas., 1900, III, 226; P.P., 1900, 1302; - Rb. Luik, 23 maart 
1909, B.]., 1909, 697; ]ur. Liege, 1909, 203; Pas., 1909, III, 225; P.P., 1909, 
1032; - Hrb. Sint-Niklaas, 20 april 1965, Rev. Banque, 1965, 555). 
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37• lNDEPLAATSSTELLING 

Het voorrecht is gehecht aan de aard van de schuldvordering (de prijs) 
doch geenszins aan de persoon van de verkoper. Daaruit volgt dat, wan
neer de verkoop werd gefinancierd en als gevolg hiervan de verkoper 
zijn schuldvordering door conventionele indeplaatsstelling (art. 1250, 1° 
B.W.) heeft overgedragen, de gesubrogeerde geldschieter zich op het 
voorrecht kan beroepen (Hrb. Antwerpen, 31 januari 1968, R.W., 1968-
69, 1819). Ook diegene die wettelijk gesubrogeerd is, kan zich op het 
voorrecht beroepen, zoals de borg van de koper die de verkochte zaak 
betaalt en geniet van de wettelijke indeplaatsstelling bepaald door de 
artikelen 1251, 3° en 2029 B.W. (Hrb. Luik, II februari 1966, fur. Liege, 
1965-66, 189). 

38. DE WET VAN 29 JULI 1957 

De verkoper behoudt het voorrecht in geval van faillissement van de 
koper op grond van artikel 20, 5°, vijfde lid Hyp. W. en artikel 546, tweede 
lid Faill. W., zoals deze werden gewijzigd bij de artikelen I en 2 van de 
wet van 29 juli 1957. De wet van 1957 heeft de vroegere wetgeving uit
gebreid tot handels- en ambachtsondernemingen, zodat thans sprake is 
van : ,machines, toestellen, gereedschappen en andere bedrijfsuitrustings
materieel". Reeds in het vorig overzicht werd gewezen op de problemen 
wat betreft de toepassing van deze wettekst met betrekking tot handels
en ambachtsondernemingen (zie : vorig overzicht, nr. 26 en 27, T.P.R., 
1967, 121-123). 
In de besproken periode werd beslist dat het voorrecht kan worden inge
roepen door de onbetaalde verkoper van een personenauto, wanneer 
blijkt dat deze wagen bestemd is tot voldoening van de behoeften van het 
bedrijf en nl. wordt gebezigd door de directeur ervan in het raam van zijn 
bediening en slechts in bijkomende orde voor privaat gebruik (Luik, 5 
december 1966, fur. Liege, 1966-67, 146), alsmede voor de verkoper van 
electrische verwarmingsradiatoren die worden gebezigd in de burelen en 
in de werkhuizen van de gefailleerde vennootschap (Hrb. Gent, 27 febru
ari 1968, fur. comm. Belg., 1969, 204). 

AFDELING XI 

HET VOORRECHT VAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL 
OP DE VERGOEDINGEN DOOR DE VERZEKERAAR 

AAN DE DADER VERSCHULDIGD 
(ART. 20,9° HYP. W.) 

39• GEEN RECHTSTREEKSE VORDERING 

Bezit het slachtoffer een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar? 
Men weet dat het Belgische hof van cassatie deze vraag ontkennend heeft 
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beantwoord (Cass., 18 oktober 1945 (2 arresten), Pas., 1945, I, 240 en 247, 
met de conclusie van eerste advocaat-generaal Hayot de Termicourt, 
]. T., 1946, 226, met noot A. Janssens-Brigade; - Cass., 26 februari 1960, 
Pas., 1960, I, 749; - Cass., 29 januari 1965, ]. T., 1965, 279; Pas., 1965, 
I, 533; R.G.A.R., 1966, nr. 7633, met noot), dit in tegenstelling met de 
mening van het Franse cassatiehof (Cass. fr., 14 juni 1926, D.P., 1927, 1, 
57, met noot Josserand; S., 1927, r, 25, met noot Esmein). In de bespro
ken periode werd de opvatting van het Belgische hof van cassatie nog
maals bevestigd (Hrb. Brussel, 21 maart 1967, fur. comm. Belg., 1968, 
683). 

AFDELING XII 

VOORRECHTEN VAN HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL 

40. VooRRECHT VAN DE COMMISSIONAIR (ART. 14 EN rs VAN DE WET VAN 

S MEl 1872) 

Het voorrecht van de commissionair is gesteund op een stilzwijgend pand 
(De Page en Dekkers, VII, nr. 265; -VanRyn en Heenen, III, nr. r821). 
Vertrekkend van deze idee beslist de rechtbank van koophandel te Ver
v!ers-terechfaat -decomrri.issionair zijn vooirecht verliest wanneer hij vrij
willig het bezit van de goederen waarop zijn voorrecht slaat, afstaat (Hrb. 
Verviers, 27 oktober 1966, fur. Liege, 1966-67, 222, met noot M.H.). 
Evenmin zou hij de goederen kunnen terugvorderen om er zijn voorrecht 
op uit te oefenen (De Page en Dekkers, VII, nr. 268). 

41. De bevoorrechte schuldvorderingen zijn alle leningen, voorschotten 
of betalingen die door de commissionair in die hoedanigheid werden ge
daan, hetzij v66r de verzending van de koopwaren, hetzij gedurende de 
tijd dat zij in zijn bezit zijn (art. 14 van de wet van 5 mei 1872). Deze be
paling wijst op het uitgebreid karakter van het voorrecht; terecht werd 
dan oak beslist dat de koopwaren van de committent tot zekerheid zullen 
dienen voor onkosten betreffende andere koopwaren die vroeger naar 
de commissionair-expediteur werden gezonden en door deze werden 
doorgestuurd (Hrb. Verviers, 8 april 1965, fur. Liege, 1965-66, 21; -
Brussel 27 oktober 1966, fur. P.A., 1967, us; ].T., 1967, 315). Deze 
regel, die tot doel heeft de omloop van goederen te begunstigen, vermits, 
bij toepassing ervan, de commissionair niet bevreesd moet zijn koop
waren waarvoor hij voorschotten heeft gedaan, door te zenden, omdat hij 
weet dat hij zijn zekerheid zal mogen uitoefenen op de later verwachte koop
waren, wordt algemeen aangenomen (Aubry et Rau, III, zesde uitgave, 
door E. Bartin, § 263bis, tekst op blz. 273 en noot 58; - Fredericq, I, 
nr. 183;- De Page en Dekkers, VII, nr. 262; -VanRyn en Heenen, III, 
nr. r825). 



AFDELING XIII 

BIJZONDERE VOORRECHTEN INGESTELD DOOR 
AFZONDERLIJKE WETTEN 

42. VooRRECHT VAN DE WERKLIEDEN, ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS 

VAN DE AANNEMERS DIE VOOR REKENING VAN DE STAAT OPENBARE WERKEN 

UITVOEREN (WET VAN 3 JANUARI 1958) 

De toepassing van de wet van 3 januari 1958 is, evenals dit het geval was 
voor het decreet van 26 pluvi6se jaar II, beperkt tot de werken die voor 
rekening van de Staat worden uitgevoerd, met uitsluiting van diegene die 
worden uitgevoerd door provincien, gemeenten of openbare instellingen 
(Donckier de Donceel, Cessions et remises en gage de creances du prix de 
travaux publiques, nr. 4, B.]., 1939, 194; - Hrb. Doornik, 26 maart 1953, 
Pas., 1955, III, r8; Rev. Banque, 1955, 470; Rev. fail!., 1952-53, 216). 
Ten onrechte besliste de rechtbank van koophandel te Leuven dat, wail
neer werken worden uitgevoerd voor een gemeente maar met staatssub
sidies, kan worden aangenomen, wegens de verbintenis van de Staat om 
voor een belangrijk deel in de kosten van de werken tussen te komen, dat 
bet in werkelijkheid gaat om werken uitgevoerd voor rekening van de 
Staat (Hrb. Leuven, 15 maart 1966, R.W., 1966-67, 364; ].T., 1967, 7;- zie 
daaromtrent ook : de Ryke, R., Observations sur Ia loi du 3 janvier 1958 
relatives aux cessions et mises en gage de creances sur I' Etat du chef de tra
vaux et fournitures, nr. 7, R.C.].B., 1966, 45-48). 

Krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 3 januari 1958 is de afstand 
of inpandgeving van de schuldvordering van de aannemer op de Staat 
ten voordele van geldschieters en tot waarborg van kredietopeningen op 
voorschotten verleend met bet oog op de uitvoering van de werken waar
op de schuldvordering slaat, toegelaten. Het tweede lid van het artikel be
paalt dat dergelijke afstand en inpandgeving slechts uitwerking hebben 
nadat de werknemers en onderaannemers die verzet hebben aangetekend, 
werden uitbetaald, terwijl de sommen die er uit voortkomen door de 
overnemer of de pandhoudende schuldeiser niet kunnen worden aange
wend tot dekking van scbuldvorderingen uit anderen hoofde ontstaan 
tegen de aannemer, zolang het bedoelde werk niet werd opgeleverd. Toe
passing van deze tekst werd gemaakt in een niet-gepubliceerd vonnis van 
de burgerlijke rechtbank te Antwerpen van 30 juni 1965, besproken in de 
aangehaalde noot de Ryke (nr. 4, R.C.].B., 1966, 42) en dat werd bevestigd 
bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 16 november 1966 (R.W., 
1966-67, 1091, met noot; ].T., 1967, r88; Pas., 1967, II, 164): een leve
rancier van materialen aan de aannemer die werken had uitgevoerd voor 
rekening van de Staat, legde beslag onder derden in handen van de Staat 
alsmede in handen van een bank die de werken ·had gefinancierd en aan 
dewelke de aannemer zijn schuldvordering had afgestaan. De leverancier 
beweerde dat, krachtens artikel 2 van de wet van 3 januari 1958, hij over 
een voorrecht beschikte met betrekking tot de bedragen die v66r het 
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beslag onder derden reeds door de Staat waren uitgekeerd aan de bank. 
Deze stelling wordt verworpen omdat duidelijk uit artikel 3, tweede lid 
van de besproken wet blijkt dat het voorrecht slechts uitwerking heeft 
vanaf het ogenblik dat verzet tegen de uitbetaling wordt aangetekend, zo
dat aan het voorrecht geen volgrecht is gehecht en de leverancier zich dus 
niet meer op het voorr~cht kan beroepen ten aanzien van de ;rechtsgeldig 
reeds aan de bank overgemaakte bedragen. 
De onbetaalde leveranciers en werknemers moeten echter geen verzet 
meer aantekenen of beslag onder derden laten leggen wanneer de aan
nemer die werken voor de Staat uitvoerde, failliet werd verklaard, want 
alsdan zal de curator de door de Staat verschuldigde bedragen innen en 
deze, rekening houdende met het voorrecht van de leveranciers en de 
werknemers, uitbetalen; in dergelijk geval kunnen dan ook de kosten van 
een beslag onder derden niet ten laste van de massa worden gelegd (Rb. 
Aarlen, 28 november 1967, fur. Liege 1967-68, 196; - vgl. : Rb. Aarlen, 
20 juni 1968, fur. Liege, 1968-69, 76). Maar wanneer een leverancier 
materialen heeft geleverd aan een failliet verklaarde onderaannemer, dan 
heeft hij zeer terecht, ondanks dit faillissement, beslag onder derden ge
legd, om zijn voorrecht te kunnen uitoefenen, in handen van de Staat op 
de nag aan de hoofdaannemer verschuldigde bedragen; de kosten van dit 
beslag onder derden vallen alsdan wel degelijk ten laste van de massa (Rb. 

\ Neufchateau, 18 september 1969, fur. Liege, 1970-71, 12). 

De onbetaalde leverancier die beslag onder derden legt moet bewijzen 
dat de door hem gedane leveringen wel degelijk betrekking hebben op 
de werken waardoor de schuldvorderingen van de aannemer op de Staat 
is ontstaan (Brussel, 2 maart 1966, f.T., 1967, 79); het voorrecht kan bv. 
niet worden toegepast op de bedragen die aan een curator zijn uitbetaald 
voor voortzetting van de werken na het faillissement van de aannemer 
(Rb. Aarlen, 20 juni 1968, reeds vermeld). Anderzijds beschermt het voor
recht niet alleen de prijs van de geleverde materialen en voorwerpen, 
maar ook de leveringskosten, zoals de kosten van vervoer (Brussel, 6 mei 
1966, R.W., 1966-67, 52; f.T., 1966, 616, met noot) . 

.AFDELING XIV 

SAMENLOOP VAN VOORRECHTEN 

43• SAMENLOOP TUSSEN HET VOORRECHT VAN DE ADVOCAAT WEGENS DE 

STRAFRECHTELIJKE VERDED1GING VAN DE VEROORDEELDE EN DAT VAN DE 

R1JKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHE1D 

Krachtens de bepalingen van de artikelen 2, 2° en 4, 5° van de wet van 
5-15 september 1807 wordt de advocaat voor de strafrechtelijke ver~ 
dediging van de veroordeelde beschermd door een algemeen voorrecht op 
al diens roerende en onroerende goederen. Wat de rang van dat voorrecht 



aangaat, bepaalt artikel 2 van de wet van S-IS september 1807 dat het 
voorrecht van de schatkist voor de invordering van de gerechtskosten 
in strafzaken vooreerst wordt geprimeerd door de voorrechten ingesteld 
door de artikelen 2101 en 2102 B.W. - die werden vervangen door de 
artikelen 19 en 20 Hyp. W. -en vervolgens door het voorrecht van de 
advocaat. Daaruit volgt dat het voorrecht van de advocaat onmiddellijk 
v66r dat van de schatkist maar na deze van de artikelen 19 en 20 Hyp. 
W. rang neemt. Het voorrecht van de Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid, ingesteld door artikel 119, 4°ter Hyp. W., primeert derhalve 
dat van de advocaat (Hrb. Charleroi, 14 februari 1967, ].T., 1967, 299). 

44• SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE ONBETAALDE VERKOPER VAN 

ROERENDE GOEDEREN MET DEZE VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER EN 

VAN DE KOSTEN TOT HET BEHOUD VAN DE ZAAK GEMAAKT 

Het voorrecht voor de kosten tot het behoud van de zaak gemaakt pri
meert de vroegere voorrechten (art. 22, eerste lid Hyp. W.). Anderzijds 
heeft de pandhoudende schuldeiser voorrang hoven de verkoper van het 
roerend goed, behalve indien hij bij de ontvangst van dat goed wist, dat 
de prijs ervan nog was verschuldigd (art. 23, eerste lid Hyp. W.); de be
wijslast hiervan rust op de verkoper, maar hij mag dat bewijs leveren 
door alle middelen van recht (De Page en Dekkers, VII, nr. 321, D-a). 
De verkoper die bij toepassing van artikel 20, S0 , derde lid Hyp. W. een 
afschrift van de factuur of van de verkoopakte heeft neergelegd, kan deze 
neerlegging aanvoeren als bewijs van de kennis door de pandhoudende 
schuldeiser van de omstandigheid dat de prijs van de verkochte zaak nog 
is verschuldigd, op voorwaarde dat deze neerlegging dagtekent van v66r 
de ontvangst van de verkochte zaak door de pandhoudende schuldeiser. 
Toepassing van deze beginselen wordt gemaakt in het arrest van 18 de
cember 1967 van het hof van beroep te Luik (fur. Liege, 1967-68, 226). 

45• 8AMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE ONBETAALDE VERKOPER VAN 

ROERENDE GOEDEREN MET DAT VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER OP 

EEN HANDELSZAAK 

Wordt deze samenloop eveneens geregeld op grond van het beginsel ver
vat in artikel 23, eerste lid Hyp. W.? Deze vraag wordt bevestigend be
antwoord door het cassatiearrest van 10 november 1967 (R.W., 1967-68, 
1033, met de conclusie van advocaat-generaal Krings; ]. T., 1968, 61, met 
n~ot J. Kirckpatrick; Pas., 1968, I, 343; R.C.].B., 1969, 478, met noot R. 
de Ryke, Concours de privileges: vente d' objets mobiliers a destination com
merciale et gage sur fonds de commerce; Rec. gen., 1968, nr. 21149, met 
noot; Rev. prat. not., 1968, 285). Deze stelling wordt over het algemeen 
door de rechtsleer bijgetreden (Piret, Le droit au prix du vendeur de meubles 
corporels et ses garanties, nr. 45; -Van Ryn en Heenen, IV, nr. 2613; -
Lambrechts, M., De samenloop tussen het voorrecht van de onbetaalde ver-
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hoper van roerende goederen en de pandhoudende schuldeiser van de handels
zaak en hun onderlinge rang, R.W., 196s-66, u8s). Uit deze stelling volgt 
dat de verkoper, om voorrang te verkrijgen, het bewijs moet leveren -
door alle middelen van recht- van de omstandigheid dat de pandhouden
de schuldeiser van de handelszaak op het ogenblik van de levering van de 
verkochte zaak wist dat de prijs ervan nog verschuldigd bleef. Dit bewijs 
zou kunnen voortspruiten uit het neerleggen ter griffie van de rechtbank 
van koophandel van het afschrift van de factuur of van de verkoopakte, 
bij toepassing van artikel 20, S0 , derde lid Hyp. W. (aangehaald cassatie
arrest en conclusie van advocaat-generaal Krings). Vermits nochtans de 
neerlegging van de factuur geschiedt na de levering en anderzijds volgens 
de termen van artikel 23, eerste lid Hyp. W. de kennis van de niet-be
taling moet bestaan bij de ontvangst van de verkochte zaak, volgt daaruit 
dat de neerlegging van het afschrift van de factuur slechts dan als bewijs 
geldt wanneer de inpandgeving van de handelszaak slechts na deze neer
legging geschiedt (aangehaalde noot J. Kirckpatrick, ].T., 1968, 62; -
Coppens, P., Examen de jurisprudence (196S-1968), Les faillites et les 
concordats, nr. 78, R.C.].B., 1969, 440). 

T oepassing van deze cassatierechtspraak werd gemaakt door de rechtbank 
van koophandel te Bergen op 13 oktober 1969 (fur. comm. Belg., 1970, 
314). 
Een gedeelte van de rechtspraak echter weigert de besproken samenloop 
te regelen op gi~nd van artikel 23, eerste lid Hyp. W., maar maakttoe.: 
passing van de algemene regel vervat in artikel 13 Hyp. W.; volgens deze 
mening zou aan de onbetaalde verkoper voorrang moeten worden ver
leend omdat de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak bij de 
beoordeling van de solvabiliteit van zijn schuldenaar op het ogenblik van 
de inpandgeving geen rekening heeft gehouden met de latere leveringen 
van onbetaalde roerende goederen, evenmin als met die leveringen die 
dagtekenen van v66r de inpandgeving en waarvan het bewijs van de niet
betaling voortspruit uit de neerlegging van het afschrift van de factuur 
(Hrb. Antwerpen, IS maart 1966, ].T., 1967, 63, met noot C. Unikowski; 
- Gent, 22 rnaart 1966, R. W., 196s-66, 2090; T. not., 1966, n8; ].T., 
1968, 762; Pas., 1967, II, so;- Hrb. Doornik, 27 oktober 1966, ].T., 1967, 
372; - Hrb. Luik, 26 september 1967, ]ur. comm. Belg., 1968, 306; -
Gent, 9 november 1967, Rev. Banque, 1968, 409, met noot Liebaert). 

46. SAMENLOOP TUSSEN HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER EN DAT VAN 

DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN EEN HANDELSZAAK 

Wanneer een handelaar een eigendom huurt om er handel in te drijven 
zal er noodzakelijkerwijze reeds een huurovereenkornst bestaan op het 
ogenblik dat de handelaar een krediet verkrijgt, dat wordt gewaarborgd 
door de inpandgeving van zijn handelszaak. Het voorrecht van de ver
huurder - dat overigens op een stilzwijgende inpandgeving steunt -



bestond dus reeds wanneer dat van de lener ontstond en verdient dus 
voorrang (De Page en Dekkers, VII, nr. 324). 

Toepassing hiervan wordt gemaakt in het arrest van 23 juni 196s van het 
hof van beroep te Brussel (Pas., I966, II, I90) en in het vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Brugge op 3 december 1968 (fur. comm. 
Belg., 1969, 4S7). 
Uit het voorgaande volgt dat integendeel voorrang zou moeten worden 
verleend aan de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak, indien 
de huurovereenkomst slechts na de inschrijving van het pand zou zijn 
ontstaan. 

AFDELING XV 

VOORRECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN 

47• VooRRECHT VAN DE AANNEMERS, ARCHITECTEN, METSELAARS EN ANDERE 

WERKLIEDEN (ART. 27, S0 HYP. W.) 

De aannemer geniet van een voorrecht op het door hem opgetrokken ge
bouw, mits door een deskundige, benoemd door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, vooraf een proces-verbaal is opgemaakt 
teneinde de gesteldheid van de plaats te bepalen, met betrekking tot de 
werken die de eigenaar verklaart te willen uitvoeren en mits de werken, 
ten laatste binnen zes maanden na hun voltooiing, door een eveneens op 
verzoekschrift benoemde deskundige zijn in ontvangst genomen. Het 
voorrecht wordt bewaard door de inschrijving van deze beide processen
verbaal (art. 38 Hyp. W.). Daarbij is het voorrecht beperkt tot de meer
waarde die ten tijde van de vervreemding van het onroerend goed bestaat 
en uit de werken voortkomt (art. 27, S0 , tweede lid Hyp. W.). 

Alhoewel de wet voorschrijft dat het eerste proces-verbaal moet worden 
opgesteld voor aanvang van de werken, mag hieruit niet worden afgeleid 
dat een tijdens de onderneming opgesteld proces-verbaal geen voorrecht 
tot gevolg zou hebben, maar in dit geval zal het voorrecht beperkt blijven 
tot de meerwaarde van de werken die werden uitgevoerd na dit proces
verbaal (Lepinois, III, nr. uoo; - De Page en Dekkers, VII, nr. 370 en 
noot I op blz. 283 met verwijzingen). Volgens een bepaalde rechtsleer zou 
het tijdens de werken opgestelde eerste proces-verbaal zelfs terugwerkende 
kracht hebben, wanneer de oorspronkelijke staat van de plaatsen alsdan 
nog zou kunnen worden bepaald, bv. indien het gaat over werken die op 
een volkomen onbebouwd terrein werden opgericht (Martou, II, nr. 6o2; 
- Kluyskens, VI, nr. I7I, a), maar terecht werd deze opvatting bestem
peld als onwettelijk (Lepinois, III, nr. 1099;- R.P.D.B., Tw. Hypotheques 
et privileges immobiliers, nr. I08I, met verwijzingen;- De Page en Dekkers, 
VII, noot I onder nr. 370 op blz. 283). 

Terecht besliste het hof van beroep te Luik dat een aannemer die door 
een daartoe door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aange-
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stelde deskundige een proces-verbaal liet opstellen en inschrijven ruim 
anderhalf jaar na aanvang van het optrekken van een flatgebouw, zich 
niet op het voorrecht kon beroepen (Luik, 3 april 1968, ]ur. Liege, 1967-
68, 298; ].T., 1968, 366; Pas., 1968, II, 188). De aannemer betoogde dat 
het appartementsgebouw werd opgetrokken op een onbebouwd terrein 
maar het hof zegt oordeelkundig dat de gewone schuldeisers het opge
trokken gebouw als behorende tot hun gemeenschappelijk onderpand 
mogen blijven beschouwen, omdat de door de hypotheekwet gestelde 
voorwaarden om van het voorrecht te kunnen genieten, door de aannemer 
niet werden vervuld, temeer omdat deze schuldeisers zich tussen de datum 
van de aanvang der werken en deze van de uiteindelijke inschrijving van 
het voorrecht hebben kunnen verbinden, in de overtuiging dat het op te 
trekken gebouw tot hun gemeenschappelijk onderpand zou behoren. 
Vergeefs beriep de aannemer zich eveneens op het tweede lid van artikel 
38 Hyp. W. want de daarin bepaalde hypotheek kan slechts worden in
geroepen wanrteer het tweede proces-verbaal niet tijdig werd ingeschreven 
(De Page en Dekkers, VII, nr. 413). 

HOOFDSTUK III 

DE HYPOTHEKEN 

AFDELING I 

DE WETTELIJKE HYPOTHEKEN 

48. WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE MINDERJARIGE OP DE GOEDEREN VAN 

DE VOOGD 

Artikel 49, tweede lid Hyp. W. bepaalt dat de familieraad, naar gelang 
van de omstandigheden, kan verklaren dat op de goederen van de voogd 
geen hypothecaire inschrijving zal worden genomen. Dergelijke beslissing 
werd door een familieraad getroffen met als motivering dat de morele en 
financiele toestand van de voogd boven iedere kritiek en verdenking stond. 
Tegen deze beslissing werd verzet gedaan door de vrederechter. Men is 
bet er over eens dat de vrederechter krachtens artikel 51, eerste lid Hyp. 
W. dit verhaal kan instellen, vermits hij lid is van de familieraad (Martou, 
II, nr. 8o8;- Lepinois, III, nr. 1327;- Laurent, XXX, nr. 293;- R.P.D.B., 
Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. r66o;- A.P.R., Tw. Familie
raad, door G. Baert, nr. 173). Terecht besliste de burgerlijke rechtbank te 
Brussel op 20 maart 1970, dat de door de familieraad aangevoerde beweeg
redenen niet volstaan om de voogd vrij te stellen van de door de wet be
paalde hypothecaire inschrijving (Rb. Brussel, 20 maart 1970, ].T., 1970, 
345; Rev. prat. not., 1970, 236). Immers, de inschrijving is de regel, de 
vrijstelling ervan de uitzondering (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges 
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immobiliers, nr. x6sx); een eensluidende rechtspraak beslist dat dergelijke 
vrijstelling niet kan worden verleend met als enige motivering dat de 
voogd gefortuneerd is, alle waarborgen van eerbaarheid en rechtschapen
heid biedt en het volle vertrouwen van de familieraad geniet (R.P.D.B., 
Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1653 en 1658; - De Page, II, 
nr. x6o en noot 4). 

49· VERVOLG. VERVAL DER INSCHRIJVING 

Krachtens artikel 9obis Hyp. W. houdt de inschrijving op van kracht 
te zijn indien zij niet wordt hernieuwd v66r het verstrijken van het jaar 
volgende op het eindigen van de voogdij; de oorzaak van het verval wordt 
op de kant van de inschrijving vermeld tegen overlegging aan de hypo
theekbewaarder van de akte of van het authentiek getuigschrift waaruit 
zulks blijkt en deze kanttekening geldt als doorhaling. 

De aanneming van een onder voogdij geplaatste minderjarige beeindigt 
deze voogdij en heeft derhalve, bij toepassing van de aangehaalde wets
bepaling, na een jaar het verval van de inschrijving tot gevolg (Rb. Nijvel, 
21 november 1967, Rec. jur. T.A. Niv., 1968, x6o). 
De voogd kan, i.p.v. de kanttekening van het verval van de inschrijving 
te vorderen, ook een akte van handlichting overleggen {zelfde beslissing; 
- vgl. : R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. I7o8-
1709). 

50. WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE GEHUWDE VROUW 

Ingevolge artikel 67 Hyp. W. kan de vrouw, krachtens een machtiging van 
de voorzitter van de rechtbank, gedurende het huwelijk inschrijvingen vor
deren op de onroerende goederen van haar echtgenoot, wegens alle gran
den van verhaal die zij tegen hem kan hebben. 
Een interessante toepassing van dit artikel wordt gemaakt in het vonnis 
van 30 juni I966 van de burgerlijke rechtbank te Brussel (].T., I967, z4; 
Rec. gen., I967, nr. 21047, met noot; Rev. prat. not., 1967, 53). De feiten 
waren de volgende: na overschrijving, in I941, van het vonnis van echt
scheiding, bekwam de vrouw, bij arrest gewezen in 1949, op grond van 
artikel 301 B.W., een voorlopig onderhoudsgeld; het bedrag van dat 
onderhoudsgeld werd definitief bepaald bij arrest gewezen in I959· In 
r 9 5 I werd de vrouw gemachtigd de wettelijke hypothecaire inschrijving 
op een onroerend goed van haar gewezen echtgenoot te nemen voor een 
bedrag dat de tegenwaarde uitmaakt van I 8 maanden onderhoudsgeld. 
De vereffening van de gemeenschap werd gesloten in I955· Vervolgens 
wordt het onroerend goed door de ex-echtgenoot verkocht, zonder dat de 
notaris melding maakt van de wettelijke hypothecaire inschrijving; het 
bedrag waarvoor de inschrijving werd genomen, wordt door de notaris 
geconsigneerd. De koopster beweert dat de inschrijving nietig, minstens 
zonder voorwerp is en handlichting moet worden verleend. 

143 



De rechtbank constateert vooreerst dat de vrouw rechtmatig een wettelijke 
hypothecaire inschrijving kan nemen ter zekerheid van een haar krachtens 
artikel 301 B.W. verschuldigde uitkering tot levensonderhoud. Inder
daad bepaalt artikel 67 van de hypotheekwet dat de inschrijving kan 
worden gevorderd , wegens aile gronden van verhaal"; de vordering van 
de vrouw op grond van artikel 301 B.W. kan derhalve verzekerd worden 
door een inschrijving (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immo
biliers, nr. 18o5; - R.P.D.B., Complement, I, Tw. Divorce et separation de 
corps, nr. 476 en 503; - De Page en Dekkers, VII, nr. 639 en 641, h). 
Kan echter de wettelijke hypothecaire inschrijving worden gevorderd 
na de ontbinding van het huwelijk, bv. door echtscheiding? De rechtbank 
beantwoordt deze vraag bevestigend. Inderdaad, de ¥10orden gedurende 
het huwelijk werden in de artikelen 66 en 67 Hyp. W. aileen ingelast als 
tegensteiling van de woorden in haar huwelijkscontract van artikel 64, 
tweede lid Hyp. W. (Arntz, IV, nr. 1773bis). Rechtsleer en rechtspraak 
zijn het er over eens dat een wettelijke hypothecaire inschrijving nog 
kan worden genomen na ontbinding van het huwelijk (R.P.D.B., Tw. 
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1746 en 1748 met verwijzingen; -
De Page en Dekkers, VII, nr. 648-649, met verwijzingen), maar met dien 
verstande dat de inschrijving moet dateren van v66r de sluiting van de ver
effening van het huwelijksgoederenstelsel (De Page en Dekkers, VII, 
nr. 648 en noot 9). Dit was het geval. 
Evenmin moet de vrouw handlichting verlenen van deze inschrijVing; 
immers, de machtiging tot inschrijving voor een schuldvordering be
staande uit onderhoudsgelden moet worden begrepen als niet aileen strek
kende tot zekerheid van de vervallen en eerstvolgende termijnen van het 
onderhoudsgeld op de datum van de inschrijving, maar wel als bestendige 
zekerheid, op ieder ogenblik, voor eventuele achterstallige alsmede te 
vervallen onderhoudsgelden; de omstandigheid dat een bedrag gelijk aan 
dat van de inschrijving werd geconsigneerd, wettigt derhalve niet het 
ontnemen aan de vrouw van deze bestendige zekerheid. 

51. VERVOLG. AFSTAND VAN DE INSCHRIJVING TEN VOORDELE VAN EEN 

DERDE 

Artikel 71 Hyp. W. bepaalt dat de vrouw niet rechtstreeks afstand kan 
doen van de wettelijke hypothecaire inschrijving ten voordele van haar 
man. Maar zij mag dergelijke afstand wel doen ten voordele van een 
derde, zelfs ingeval haar man daaruit onrechtstreeks voordeel put (Brussel, 
16 november 1966, Pas., 1967, II, 162; T.not., 1968, 173; - zie: vorig 
overzicht, nr. 39, T.P.R., 1967, 131-132; - Derycke, R., Les conditions 
de validite de l'hypotheque legale de la femme mariee, et la faculte de celle-ci 
d'y renoncer au profit d'un tiers, nr. 2, R.C.].B., 1949, 246-251). 
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AFDELING II 

DE BEDONGEN HYPOTHEKEN 

52· BIJKOMEND RECHT 

Artikel 41, eerste lid Hyp. W. bepaalt de hypotheek als een zakelijk recht 
op onroerende goederen, die verbonden zijn ter voldoening van een ver
bintenis. De hypotheek is derhalve een bijkomend recht, noodzakelijk 
verbonden aan een schuldvordering waarvan zij tot doel heeft de betaling 
te verzekeren en waarvan zij het lot volgt (art. 41, eerste lid en 108, 1° 
Hyp. W.; - Kluyskens, VI, nr. 181; - R.P.D.B., Tw. Hypotheques et 
privileges immobiliers, nr. 1230; - De Page en Dekkers, VII, nr. 441 en 
492). Daaruit volgt dat een hypotheekstelling zonder hoofdverbintenis 
nietig is. 
Toepassing van dit beginsel wordt gemaakt door het hof van beroep te 
Brussel in zijn arrest van 24 mei 1967 (Pas., 1967, II, 294;, Rec. gen., 
1969, nr. 21288, met noot). De eigenares van een huis dat was getroffen 
door een bij koninklijk besluit goedgekeurd plan van rooilijn voor de 
verbreding van de straat, liet aan haar eigendom veranderingswerken 
uitvoeren; deze werken gaven aan het eigendom een meerwaarde. Bij 
notariele akte verklaarde de eigenares vrijwillig afstand te doen in het 
voordeel van de stad Antwerpen van deze meerwaarde en verleende zij 
hypotheek ten bedrage van deze meerwaarde; hypotheekstelling die door 
de stad Antwerpen werd aanvaard. Jaren later wordt het eigendom door 
de erfgenaam van de eigenares aan een derde voor vrij en onbelast ver~ 
kocht. Het hof zegt dat de oorspronkelijke eigenares gerechtigd was vrij
willig afstand te doen van de meerwaarde van haar pand, maar dat deze 
afstand door de loutere verklaring ervan en de aanvaarding door de stad, 
tussen partijen een voldongen rechtshandeling was, die geen enkele ver
bintenis in hoofde van de oorspronkelijke eigenares deed ontstaan, ver
mits deze zich geenszins verbond om het bedrag van de meerwaarde aan 
de stad te betalen. Vermits de eigenares geen enkele verbintenis tegenover 
de stad Antwerpen aanging, is de hypotheekstelling, welke geen hoofd
verbintenis waarborgt, nietig. 

53• ZAAKSVERVANGING 

De verkoper van een onroerend goed wordt beschermd door een voor
recht voor de betaling van de prijs (art. 27, 1° Hyp. W.), dat bewaard 
wordt door de overschrijving van de titel waarbij de eigendom is over
gedragen en waarbij wordt vastgesteld dat de koopprijs hem geheel of 
ten dele verschuldigd is (art. 30 Hyp. W.) en dat aanleiding geeft tot 
ambtshalve inschrijving door de hypotheekbewaarder (art. 35, 1° Hyp. 
W.). 
Teneinde derden die zakelijke rechten- zoals een hypotheek- op het 
onroerende goed hebben verkregen, te beschermen, wordt door artikel 28, 
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eerste lid Hyp. W. bepaald dat wanneer het voorrecht van de onbetaalde 
verkoper teniet is gegaan of vervallen is, deze de rechtsvordering van 
artikel 1654 B.W. tot ontbinding van de koop niet meer ten nadele van 
deze derden kan instellen. Artikel 36 Hyp. W., dat bepaalt dat het voor
recht en het recht om een vordering tot ontbinding in te stellen, verloren 
gaan wanneer de hypotheekbewaarder door een uitdrukkelijk beding in 
de akte wordt ontslagen van de ambtshalve te nemen inschrijving van het 
voorrecht, maakt een toepassing uit van artikel 28, eerste lid Hyp. W. 

Men is het er over eens dat de bepaling van artikel 28, eerste lid Hyp. 
W. beperkt blijft tot de ontbinding gevorderd krachtens artikel 1654 
B.W. wegens niet-betaling van de prijs, omdat de bescherming van het 
voorrecht eveneens alleen . geldt voor de nog verschuldigde prijs (Mar
tau, II, nr. 616; - R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, 
nr. 399; - De Page, IV, nr. 234 in fine; - De Page en Dekkers, VII, nr. 
402, 3°). Alleen wordt betwist of de overeengekomen ontbinding van 
rechtswege van de koop bij gebreke van betaling van de prijs binnen de 
overeengekomen tijd (art. 1656 B.W.) eveneens bedoeld wordt door de 
besproken wetsbepaling (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immo
biliers, nr. 400; - De Page, IV, nr. 234; - De Page en Dekkers, VII, nr. 
402, 2°). 

De hypothecaire schuldeiser wordt verder beschermd door artikel 28, 
vierde lid Hyp. W. dat bepaalt dat de sommen tot terugbetaling waar-" 
van de verkoper rriocht ·worden veroordeeld ingevolge de rechtsvordering 
tot ontbin.dingf worden aarigewend tot voldoening van de bevoorrechte 
of hypothecaire schuldvorderingen, die deze eigenschap tengevolge van 
die rechtsvordering zouden verliezen, dit volgens de rang van die schuld
vorderingen ·op het ogenblik van de ontbinding. Maar wordt in deze wet
tekst eveneens alleen de rechtsvordering tot ontbinding van artikel 1654 
B.W.- en. eventueel artikel 1656 B.W.- bedoeld, dan wel, integendeel; 
iedere rechtsvordering tot ontbinding, uit welke oorzaak ook? 

Oeze vraag wordt onderzocht in het arrest van 21 december 1967 van 
het hof van beroep te Gent (R.W., 1967-68, 1930). De stad Brugge ver
kocht een perceel grond met beding dat de koper er binnen twee jaar eeri 
industrieel bedrijf zou op bouwen. Uitdrukkelijk werd bedongen dat 
de verkoopster de koop zou kunnen ontbinden, mits teruggave van drie 
vierden van de in de akte vermelde verkoopprijs, zo aan deze voorwaarde 
niet zou worden voldaan. Onmiddellijk na het verlijden van de akte be
komen de kopers leningen met hypothecaire zekerheid. Nadien wotdei'i. 
de kopers failliet verklaard. ,De bouwwerken waren niet eens aangevangeri 
zodat over de ontbinding van de verkoop met teruggave door de stad 
Brugge van drie vierden van de prijs geen betwisting bestaat. Alleen 
stelt zich de vraag of de hypothecaire schuldeisers beschermd worden 
door de bepaling van artikel 28, vierde lid Hyp. W., vermits, in negatief 
geval, de tE~rug te betalen aankoopprijs toekomt aan de massa. Het hof 
beslist dat de hypothecaire schuldeisers beroep kunnen doen op de be-



sproken wetsbepaling omdat uit de tekst ervan geenszins blijkt dat de 
wetgever alleen de ontbinding krachtens artikel 1654 B.W. zou hebben 
bedoeld en omdat een dergelijke interpr~tatie tot een onbillijkheid zou 
lei den. 
Artikel 28, vierde lid Hyp. W. werd inderdaad ingevoerd om redenen 
van billijkheid (Martou, II, nr. 627;- Laurent, XXX, nr. 145;- Lepinois, 
III, nr. 1226; - R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, 
nr. 418; - De Page en Dekkers, VII, nr. 407, 2°). Wel blijkt dat de wet
gever alleen heeft gedacht aan de gevolgen van de ontbinding wegens 
niet-betaling van de prijs of van een gedeelte ervan, vermits de besproken 
wetsbepaling juist werd ingelast ingevolge de opmerking dat de mogelijk
heid zou bestaan dat de koper reeds een gedeelte of een voorschot van de 
prijs zou hebben ontvangen en zou moeten terugbetalen (Martou, II, 
nr. 627). Maar de tekst maakt geen onderscheid. De besproken wettekst 
is daarbij een toepassing van de zakelijke subrogatie of zaaksvervanging 
(R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 1298, 3°; -
De Page en Dekkers, VII, nr. 525, 4° en 529). Het hof leidt daaruit af dat 
zelfs zonder beroep te doen op artikel 28, vierde lid Hyp. W., het beginsel 
van de zaaksvervanging zou kunnen worden toegepast. Of zaaksvervanging 
van rechtswege, zonder wettekst, kan geschieden, is echter betwist (De 
Page en Dekkers, V, nr. 594 e.v.). 

54• BELOFTE VAN HYPOTHEEK 

Wanneer een schuldenaar bij authentieke akte belooft een hypotheek te 
verlenen, deze belofte aanvaard wordt door de schuldeiser en de akte 
daarbij de opgave bevat van het onroerend goed dat door de hypotheek 
wordt bezwaard alsmede van het bedrag van de schuldvordering waarvoor 
zij tot zekerheid client, dan heeft men in werkelijkheid te maken met een 
hypotheekstelling zonder meer (Rb. Dendermonde, 3 oktober 1968, 
Rec. gen., 1969, nr. 21257). De rechtsleer spreekt zich in dezelfde zin uit 
(Laurent, XXX, nr. 453; - De Page en Dekkers, VII, nr. 724, kleine 
tekst). 

55• 0NTEIGENING TE ALGEMENEN NUTTE 

Krachtens artikel 21 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening te 
algemenen nutte kan een zakelijke vordering de onteigening niet verhin
deren; de vordering zal worden overgedragen op de prijs. Deze wettekst 
maakt toepassing van de zakelijke subrogatie of zaaksvervanging : het 
recht van de schuldeiser wordt overgedragen op het bedrag van de door 
de onteigenaar verschuldigde schadevergoeding. Het onmiddellijk gevolg 
hiervan is dat de schuldenaar die zou hebben bedongen met termijnen te 
mogen betalen, het voordeel hiervan verliest en de schuldvordering on
middellijk eisbaar wordt (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immo
biliers, nr. 2903; - De Page en Dekkers, VII, nr. 532 en 534). 
Maar kan in dergelijk geval de schuldenaar niet worden toegelaten tot 
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het aanbieden van een aanvullende hypotheek, krachtens artikel 79, 
tweede lid Hyp. W.? In een geval waarin de aankoper van een onroerend 
goed mits betaling van een lijfrente, zijn eigendom aan de onteigenaar af
stond, werd de gestelde vraag bevestigend beantwoord door de burgerlijke 
rechtbank te Luik (13 januari 1967, Pas., 1967, III, 68; Rec. gen., 1968, 
nr. 21186, met noot). Deze beslissing is in tegenspraak met rechtsleer en 
rechtspraak. Immers, artikel 71, tweede lid Hyp. W. bedoelt een gans 
andere situatie, nl. deze waarin het met hypotheek bezwaard onroerend 
goed buiten de schuld van de schuldenaar teniet is gegaan of dergelijke 
beschadiging heeft geleden dat het ontoereikend is voor de zekerheid 
van de schuldeiser (art. 79, eerste lid Hyp. W.). Deze wetsbepaling veron
derstelt derhalve een materiele gehele of gedeeltelijke vernietiging. Door 
de onteigening daarentegen gaat de zekerheid van de schuldeiser niet 
geheel of gedeeltelijk teloor, doch wordt zij vervangen door een gelijke 
waarde in specien, nl. de door de onteigenaar te betalen vergoeding 
(R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 2903-2905; 
- De· Page en Dekkers, VII, nr. 532, A en 534; - Cass., 26 april 185o, 
B.].; 1850, 940;- Cass., 26 augustus 1850, Pas., 1851, I, 138;- Cass., 6 
maart 1873, Pas., 1873, I, 127). Opmerkelijk is dat het besproken vonnis 
a.m. verwijst naar het arrest van het hof van beroep te Luik van 19 juni 
1849 (Pas., 185o, II, 45), terwijl juist dit arrest werd vernietigd door het 
hoven aangehaalde cassatiearrest van 26 augustus 1850. 

S6• fiET BEGRIP ,BELANGHEBBENDE PARTIJ" IN ARTIKEL 92 VAN DE 

HYPOTHEEKWET 

Artikel 92 van de hypotheekwet bepaalt dat de hypothecaire inschrijving 
wordt doorgehaald krachtens de toestemming van de belanghebbende 
partijen. Daaronder moet worden verstaan, de persoon in wiens belang 
de inschrijving werd genomen, d.w.z. de schuldeiser, alsmede zijn recht
hebbenden, erfgenamen en, in het algemeen, al wie rechten op de inschrij
ving hebben verkregen (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immo
biliers, nr. 2283; -De Page en Dekkers, VII, nr. 807). Is de hoofdelijke 
medeschuldenaar belanghebbende partij in de zin van de besproken wets
bepaling? Neen, zegt het hof van beroep te Brussel, tenzij hij de schuld
eiser effectief zou hebben betaald (Brussel, 22 juni 1967, Rev. prat. not., 
1970, 58). Dit arrest werd bijgetreden door het cassatiearrest van 22 mei 
1969 (R.W., 1969-70, 381; T. not., 1969, 229; ].T., 1969, 462; Pas., 1969, I, 
869, met noot; Rec. gen., 1969, nr. 21297; Rev. prat. not., 1970, 58). De 
hoofdelijke medeschuldenaar beweerde dat hij de hoedanigheid van be
langhebbende partij had verkregen omdat hij aan de schuldeiser had aan
gekondigd te zullen betalen en deze de betaling voor zeker hield; door de 
opheffing van de hypothecaire inschrijving zou de hoofdelijke mede
schuldenaar beroofd zijn van het voordeel van de wettelijke subrogatie 
waarop hij normaal mocht rekenen. Het hof van cassatie antwoordt hier
op dat de indeplaatsstelling noodzakelijkerwijze een betaling in zich sluit 



waardoor degene die haar doet de plaats inneemt van de oorspronkelijke 
schuldeiser en dat dienaangaande de belofte van betaling zonder belang 
is, zelfs indien de schuldeiser de betaling voor zeker acht. 
lngeval de hoofdelijke medeschuldenaar betaalt, wordt hij wettelijk ge
subrogeerd krachtens de artikelen 1214 en 1251, 3° B.W., in de rechten 
van de hypothecaire schuldeiser, voor het gedeelte van de schuld dat ten 
laste viel van zijn medeschuldenaar. Daarom verliest een door een hoofde
lijke medeschuldenaar betaalde schuldeiser het recht om handlichting van 
de hypothecaire inschrijving te verlenen, tenzij de schuldvordering die 
door de hypotheek werd gewaarborgd, in werkelijkheid uitsluitend aan 
de betalende schuldenaar ten goede was gekomen (R.P.D.B., Tw. Hypo
theques et privileges immobiliers, nr. 2403). Maar v66r iedere betaling kan 
door de schuldeiser handlichting worden verleend van de hypothecaire 
inschrijving die hij ten laste van een der hoofdelijke medeschuldenaars 
heeft bekomen (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, 
nr. 2404). 

AFDELING III 

DE HYPOTHEKEN EN DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 445, 
VIERDE LID EN 447 VAN DE HYPOTHEEKWET 

57· VERWIJZING 

Deze materie wordt behandeld in het overzicht van rechtspraak over het 
faillissement en gerechtelijk akkoord, waarnaar wordt verwezen (De 
Wilde, L., Overzicht van rechtspraak (1965-1968), Faillissement en gerechte
lijk akkoord, nr. 29-35, T.P.R., 1969, 444-451). 

AFDELING IV 

HET CONFLICT TUSSEN DE HYPOTHECAIRE SCHULDEISER EN 
DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN DE HANDELSZAAK 

58. DATUM VAN DE INSCHRIJVING DER ZEKERHEID 

Het conflict dat kan ontstaan tussen de hypothecaire schuldeiser en de 
pandhoudende schuldeiser van de handelszaak, werd uitvoerig behandeld 
in het vorig overzicht (nr. 43-44, T.P.R., 1967, 134-136). 
In de besproken periode beslissen de burgerlijke rechtbank te Kortrijk 
bij vonnis van 15 decemlJer 1966 (T. not., 1967, 69) en het hof van be
roep te Brussel bij arrest van 5 april 1967 (R.W., 1967-68, 694, met noot) 
dat voorrang moet worden toegekend aan wie het eerst zijn zekerheid 
heeft Iaten inschrijven. Het arrest van het hof van beroep te Brussel be
vestigt op dit punt het in het vorig overzicht besproken vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Antwerpen van 13 juni 1962. 
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