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INLEIDING 
01. Het eigendomsrecht, dat vervat ligt in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, is beschermd door 

artikel 16 van het Grondwettelijk Wetboek en het eerste aanvullend protocol van het EVRM. Het 

eigendomsrecht is het recht om op de meest volstrekte wijze over de zaken te beschikken, als men ze 

maar niet gebruikt in strijd met de wetten en de gebruiken. Binnen het kader dat de wet hem voorschrijft, 

kan de eigenaar het goed verkopen, vernietigen, bewerken, etc. Het goed kan lichamelijk of onlichamelijk 

en roerend of onroerend zijn. Een pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat de pandhouder voorrang 

biedt in een situatie van samenloop, bijvoorbeeld faillissement. Door deze voorrang heeft hij meer kans 

dat zijn schuldvordering in de samenloop volledig voldaan wordt. Indien er meerder pandhouders zijn, 

geschiedt er een evenredige verdeling. Het Belgische recht verdedigde lang de stelling dat het ofwel om 

een zekerheidsrecht gaat, zoals een pandrecht ofwel om een gewone, volwaardige eigendom.  

 

02. Een goed of een schuldvordering overdragen als eigendom tot zekerheid is een onderwerp van 

discussie in de rechtspraak en rechtsleer. Het arrest Sart-Tilman (17 oktober 1996) stelde dat de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid niet tegenwerpelijk was aan derden aangezien zij geen wettelijke 

zakelijke zekerheid was en bijgevolg artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet schond doordat er op basis van 

die overeenkomst voorrang werd verleend. Desalniettemin waren er veel voorstanders van deze 

rechtsfiguur. In de Wet Financiële Zekerheden werd de tegenwerpelijkheid van de eigendomsoverdracht 

tot zekerheid met betrekking tot financiële activa in artikel 12 opgenomen. Het Hof van Cassatie hernam 

op 3 december 2010 de uitspraak van het arrest Sart-Tilman, maar paste de techniek van de conversie toe. 

Hierdoor werden de rechten van de overnemer van de schuldvordering tot zekerheid, die niet 

tegenwerpelijk waren, omgezet tot de rechten van een pandhouder van een schuldvordering aangezien 

deze wel tegenwerpelijk zijn aan derden. De overnemer kan dus niet meer rechten bezitten dan een 

pandhouder. Opdat deze zekerheid tegenwerpelijk zou zijn, is er echter een buitenbezitstelling nodig. 

 

03. Wegens het gebrek aan een wettelijke verankering van de tegenwerpelijkheid van de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid in het gemeen recht, zijn alternatieve zekerheidsmechanismen 

ontstaan. De ratio hiervan was om de schuldeiser toch een voorrang te geven waarbij de beperkingen van 

het pand niet meespelen. De vindplaatsen van deze alternatieve zekerheidsmechanismen zijn 

gefragmenteerd. De tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud kwam in 1997 eindelijk tot stand 

door de invoering van artikel 101 van de Faillissementswet. Het eigendomsvoorbehoud was evenwel enkel 

tegenwerpelijk in de samenloopsituatie van het faillissement. Het (verlengd) retentierecht, toen een 

louter verbintenisrechtelijke figuur en de ‘sale and lease back’ werden ook als alternatieve 

zekerheidsmechanismen gezien. Bij deze alternatieve zekerheidsmechanismen wordt aldus een 

volwaardige eigendomsoverdracht erkend of vindt deze plaats, ook al is er mede een zekerheidsoogmerk. 
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04. De zakelijke zekerheden en voornamelijk het pandrecht zijn door de wet van 11 juli 2013 grondig 

hervormd. De functionele benadering waarop de hervorming is gesteund, gaat uit van een 

eenheidsconcept van het pandrecht als zekerheid tot nakoming van verbintenissen, waaronder de 

betalingsverplichting. In deze ratio heeft deze wet het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud een 

gemeenrechtelijke wettelijke verankering gegeven waardoor schuldeisers die zulke rechten bezitten 

daadwerkelijke concurrente schuldeisers worden van de pandhouder. De grootste vernieuwing van de 

nieuwe Pandwet is echter de invoering van het registerpand. Het pandrecht kan door een registratie in 

het Nationaal Pandregister aan derden worden tegengeworpen zonder dat een buitenbezitstelling vereist 

is. Op die manier kan de schuldenaar het verpande goed gebruiken op een economisch verantwoorde 

wijze in zijn normale bedrijfsuitoefening. De inkomsten die hij genereert, kan hij gebruiken om de 

schuldvordering die op hem rust, in te lossen. Het vuistpand, waarbij de buitenbezitstelling nog steeds een 

vereiste is voor de tegenwerpelijkheid, wordt behouden. Ten slotte wordt de procedure tot uitwinning 

aanzienlijk verbeterd voor pandhouder die geen consument is. 

 

05. In deze masterproef zal ik vooreerst het principe van de eigendomsoverdracht tot zekerheid 

schetsen. Verder wordt de evolutie in de rechtspraak in verband met dit onderwerp besproken en zet ik 

de alternatieve zekerheidsmechanismen uiteen. De vroege erkenning van de tegenwerpelijkheid van de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid van financiële activa mag zeker niet uit het oog verloren worden. In 

het tweede hoofdstuk bespreek ik eerst kort de oude regeling van de pandwet om daarna uitgebreider op 

de nieuwe Pandwet in te gaan. Het nut van het eigendomsrecht tot zekerheid wordt nagegaan aan de 

hand van de bespreking van de nieuwe Pandwet. Ik belicht vervolgens wat de rol van de alternatieve 

zekerheidsmechanismen is geworden onder de nieuwe Pandwet nu de buitenbezitstelling geen vereiste 

meer is voor de tegenwerpelijkheid. 
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HOOFDSTUK 1: EIGENDOM TOT ZEKERHEID 

A. HET PRINCIPE EN DE PRAKTIJK VAN EIGENDOM TOT ZEKERHEID.  

 

06. Om de overdracht van de eigendom tot zekerheid goed te kunnen begrijpen is het vooreerst 

belangrijk om het begrip ‘eigendom’ te begrijpen. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek regelt het 

eigendomsrecht : “ Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te 

hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of 

met de verordeningen”. Anders gezegd, heeft elke eigenaar binnen het kader van de wetten en de 

verordeningen het recht om over een zaak op een rechtmatige wijze te beschikken. De verkoop is onder 

meer een daad van beschikking. Beschikken over een zaak kan tot een overdracht leiden met als gevolg 

dat het goed zich afscheidt van het patrimonium van de overdrager.   

 

07. Door de eigendomsoverdracht tot zekerheid wordt van het vermogen van de schuldenaar een 

vermogensbestanddeel overgedragen naar het vermogen van de schuldeiser. Dit gebeurt zonder dat de 

overdrager, de schuldenaar, de bedoeling heeft dat dit vermogensbestanddeel definitief in het vermogen 

van de schuldeiser zou blijven. De overdracht is immers slechts tot zekerheid van de nakoming van de 

overdrager zijn verbintenis. 
1
 De partijen spreken af dat de schuldeiser zijn eigenaarsbevoegdheden 

slechts zal aanwenden in het kader van zijn verhaal van zijn vorderingen op de schuldenaar. Het recht van 

de schuldeiser, verkregen op basis van deze afspraak, wordt aangeduid als fiduciaire eigendom. De 

schuldenaar moet er op vertrouwen dat de schuldeiser zich aan deze afspraak zal houden. De goederen 

blijven in de macht van de schuldenaar die deze kan gebruiken in het raam van de goede 

bedrijfsuitoefening. De eigendom van de goederen in kwestie behoren dus formeel bij de schuldeiser en 

materieel bij de schuldenaar. De eigendom berust met andere woorden niet bij de partij die tevens de 

economische belanghebbende is.
2
   

 

08. Bij de overdracht van de schuldvordering bevindt de schuldvordering zich niet meer in het 

vermogen van de overdrager. Voor de schuldeisers van de overdrager speelt het beginsel van gelijkheid 

van de schuldeisers niet, aangezien enkel de goederen van de schuldenaar tot het gemeenschappelijk 

onderpand behoren van de samenlopende schuldeisers. Het gelijkheidsbeginsel wordt geregeld in 

artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet. Er wordt enkel voorrang verleend aan een schuldeiser, indien deze 

beschikt over een zakelijke zekerheid of een voorrecht.
3
 Voornamelijk in de financiële wereld wordt de 

cessie of de overdracht van de schuldvordering als zekerheidsmechanisme toegepast. Hier draagt de 

                                                                 
1
 A. VERBEKE, “ Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE, De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: Praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 328. 
2
 N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Eigendom tot zekerheid 10 jaar na Sogelease”, O&F 2005, alf. 67, (2) 2. 

3
 M. E. STORME, “Zekerheidsoverdracht, numerus clausus van zakelijke rechten en andere zekerheidsmechanismen na 

het cassatie-arrest van 17 oktober 1996” (noot onder Cass. 17 oktober 1996), RW 1997, (1395) 1398. 
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cedent zijn schuldvordering over aan een financier, cessionaris, tot zekerheid van zijn schuld. Het gevolg is 

dat de financier de exclusieve titularis van de schuldvordering wordt. Dit impliceert voor hem de zekerheid 

dat in geval van een wanprestatie van zijn schuldenaar, hij als enige schuldeiser de waarde van de 

schuldvordering kan aanwenden tot delging van die schuld. Hij ontsnapt hierdoor aan de samenloop met 

de andere schuldeisers. Door de versoepeling van de vormvereisten met het artikel 1690 BW. is deze 

techniek enkel populairder geworden. 
4
  

 

1. NIET- TEGENWERPELIJK 
 

09. De tegenwerpelijkheid van een overeenkomst houdt in dat die overeenkomst kan opgeworpen 

worden ten aanzien van derden, personen die geen partij zijn in de overeenkomst, bijvoorbeeld 

schuldeisers van de schuldeiser. Dit principe is relevant in het geval van samenloop. De vraag rijst of het 

eigendomsrecht op een dergelijke manier, met name deze overdragen tot zekerheid, mag gebruikt 

worden om te ontsnappen aan de samenloop. Het vermogen van de schuldenaar strekt immers tot 

onderpand van alle schuldeisers behoudens wettelijke uitzonderingen. 
5
 Enerzijds moeten de schuldeisers 

de rechtmatige vervreemdingen uit het vermogen eerbiedigen vanwege de verhaalsrechten. Anderzijds 

worden hun rechten aangetast door een vervreemding die louter tot doel heeft het vervreemde goed 

exclusief te bestemmen tot zekerheid van een welbepaalde schuldvordering. Men probeert zo te 

ontsnappen aan de ondeelbaarheid van het vermogen en aan de dwingende regels van het pandrecht. De 

beslissing van het Hof van Cassatie dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid niet-tegenwerpelijk is, geldt 

enkel indien deze eigendomsoverdracht uitsluitend strekt tot zekerheid. Met andere woorden als de 

overdracht kadert in een ruimere economische omgeving zal deze wel tegenwerpelijk zijn, zoals bij de 

leasing. Het disconto moet echter onderscheiden worden van de zekerheidscessie. Dit onderscheid vloeit 

voort uit het feit dat bij het disconto de overdracht de kern is van de kredietverlening. De overdracht is 

dus niet accessoir zoals bij de zekerheidscessie.
6
 

 

10. De eigendomsoverdracht tot zekerheid blijft in principe niet-tegenwerpelijk. De redenering in het 

arrest van 3 december 2010 van het Hof van Cassatie om de schuldeiser-overnemer niet meer rechten te 

geven dan een pandhouder is dan ook te begrijpen. (infra nr. 51 e.v.) 

 

1.1 UITZONDERING: OVERDRACHT VAN EEN GELDSOM TOT ZEKERHEID 
 

11. De theorie van de eigendomsoverdracht tot zekerheid moet echter genuanceerd worden indien 

het voorwerp van de overdracht geld betreft. Geld is van nature een veranderlijk goed. Het gevolg is dat 

wanneer een geldsom aan een derde wordt overhandigd, de eigendom overgaat op die derde tenzij de 

                                                                 
4
 A. VERBEKE, “ Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE, De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: Praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 328-329. 
5
 Art. 7 Hyp. W. en Art. 8 Hyp. W. 

6
 A. VERBEKE, “ Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE, De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: Praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327)330-331. 
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geldsom geïndividualiseerd is. Geld individualiseren gebeurt door het op een afgezonderde rekening te 

houden zodat een afscheiding van de rest van het vermogen van de overnemer plaatsvindt. Hierdoor 

wordt het veranderlijk karakter doorbroken. Als men het geld zou individualiseren, zou een pandvestiging 

mogelijk zijn omdat dat aan de voorwaarde tot identificatie van het goed is voldaan. Zelfs de dwingende 

bepaling van artikel 2078 BW. zou dan niet van toepassing zijn.  Deze redenering gaat echter in tegen de 

aard van de zaak. 
7
 

 

12.  Art. 2078 : “De schuldeiser mag, bij niet-betaling, niet over het pand beschikken; maar hij kan 

door de rechter doen bevelen dat dit pand aan hem zal verblijven, in betaling en ten belope van de schuld, 

volgens een schatting door deskundigen, of dat het pand in het openbaar zal worden verkocht.  Elk beding 

waarbij de schuldeiser zou worden gemachtigd zich het pand toe te eigenen of erover te beschikken zonder 

inachtneming van de hiervoor bepaalde vormen, is nietig.” 

 

13. Het Hof van Cassatie sprak zich in het arrest van 4 april 2003 uit over deze kwestie. De feiten van 

het arrest zijn de volgende: de BVBA Euroquartz, de leasingnemer, stortte een som geld als waarborg 

(zekerheid) tot de uitvoering van een leasingovereenkomst. Deze waarborg moest worden teruggestort bij 

het aflopen van de overeenkomst wanneer de BVBA al zijn verplichtingen was nagekomen. In de 

overeenkomst was niet vermeld of op die som ook interest moest worden betaald gedurende de 

leasingovereenkomst. Over deze kwestie moest een rechter oordelen. Het hof van beroep oordeelde in 

1998 dat de schuldenaar eigenaar was geworden en dat net zoals bij het pandrecht, de schuldeiser de 

opbrengst van het zekerheidsgoed niet mag behouden. Het Hof van Cassatie besloot hier in 2003 anders 

over. Het gemene recht legt namelijk geen verplichting op om de opbrengst mee terug te betalen. Het 

bestreden arrest werd verbroken omdat het niet had geoordeeld dat de overeenkomst zo moest uitgelegd 

worden.
8
 

 

In het arrest van 4 april 2003 van het Hof van Cassatie werden een aantal grieven met betrekking tot de 

implicaties van het eigendomsrecht tot zekerheid opgeworpen, met name dat het stellen van een 

zekerheid de uitvoering van de hoofdverbintenis moet waarborgen. De eigendom van een zaak geeft aan 

de titularis het recht om er al dan niet gebruik van te maken en de vruchten van het goed te verkrijgen. De 

zekerheid heeft een bijkomend en ondergeschikt karakter. Dit houdt in dat de schuldenaar de teruggave 

niet kan vorderen alvorens de hoofdverbintenis, die door deze zekerheid wordt gewaarborgd, volledig is 

uitgevoerd. Het feit dat een geldsom wordt overgedragen, verhindert niet dat de overdracht wel degelijk 

de strekking heeft de geldsom na de overdracht volledig in het vermogen van de verkrijger te doen vallen. 

Zoals reeds gezegd wordt de verkrijger door de vermenging volkomen eigenaar. Voor zover de verkrijger 

de verplichting heeft om de goederen terug te geven, gaat het nooit om dezelfde goederen, maar slechts 

                                                                 
7
 A. VERBEKE, “ Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE, De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: Praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 331-333. 
8
 Cass. 4 april 2003, RW 2003-04, (1689) 1689-1690, noot STORME.  
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om goederen van dezelfde aard. Het zakenrechtelijk argument tegen de zekerheidscessie gaat hier dan 

ook niet op, en de overdracht is tegenwerpelijk aan de schuldeisers voor zover de overdracht 

“daadwerkelijk” (d.w.z. met buitenbezitstelling) voor de samenloop is gebeurd (voorbehoud gemaakt voor 

de regels inzake de verdachte periode). Is er geen buitenbezitstelling, dan helpt de kwalificatie als 

eigendomsoverdracht de kredietgever echter niet.
9
  

 

14. Ongeacht de bedoeling van de partijen wordt de verkrijger van vervangbare zaken dus volle 

eigenaar door de vermenging ervan met goederen van dezelfde aard in zijn bezit. Dit is een 

oorspronkelijke eigendomsverkrijging. De uitzondering van de hoop die op deze algemene regel geldt, is 

niet van toepassing op de in België gangbare bankbiljetten gelegen op het Belgisch grondgebied. Een hoop 

is een afgezonderd geheel van soortgoederen waarop een of meer derden hun rechten kunnen laten 

gelden. De enige voorwaarde hieraan verbonden is dat de hoop in zijn geheel het voorwerp is van een 

eigendomsrecht van een derde ofwel tot de mede-eigendom behoort van derden. De bankbiljetten 

worden altijd geacht vermengd te zijn in het vermogen van de bezitter. 
10

 Bij vervangbare zaken 

(soortzaken) heeft de overdrager minder zekerheid dat hij zijn goed zal kunnen revindiceren. Het 

specialiteitsbeginsel wat inhoudt dat men pas van een zakelijk recht kan spreken indien dit zakelijk recht 

slaat op herkenbare en bepaalde zaken, is dan niet vervuld. 
11

 

 

15. Het arrest volgt de hoofdlijnen van een vorig arrest van het Hof van Cassatie van 26 juli 1872, met 

betrekking tot de afgifte van schuldtitels. Wanneer er tussen de partijen een eigendomsoverdracht wordt 

gerealiseerd, al dan niet met het oogmerk een zekerheid te vestigen, kan van een inpandgeving geen 

sprake zijn. De redenen hiervoor zijn enerzijds omdat een persoon niet tegelijkertijd volle eigenaar kan zijn 

en pandhouder. Anderzijds aanvaardt het Hof van Cassatie dat de intentie om een zekerheid te stellen een 

geldige oorzaak kan zijn van een overdracht van eigendom. 
12

 

 

16. Het Hof moest zich in het arrest van 4 april 2003 uitspreken over de vraag wie van de partijen 

gerechtigd is op het rentevoordeel dat tijdens de periode van de zekerheidsstelling werd of kon worden 

verworven met deze geldsom. Het Hof volgt hierbij een moderne zienswijze namelijk dat de schuldenaar 

die de geldsom overdraagt in eigendom, in ruil een schuldvordering op de schuldeiser verwerft van een 

bedrag gelijk aan de overgedragen som. Het gaat hier weliswaar om een voorwaardelijke schuldvordering, 

namelijk pas als de schuldenaar de hoofdverbintenis vervuld. In dit arrest wordt de vraag opgeworpen hoe 

ruim de schuldeiser bij een zekerheidsoverdracht zijn eigendomsrecht kan laten gelden.  

 

                                                                 
9
 I. PEETERS, Een stap verder naar een coherent juridisch kader voor de fiduciaire eigendom (noot onder Cass. 4 april 

2003) , Bank Fin. 2003, (375) 375. 
10

 Cass. 4 april 2003, RW 2003-04, (1689) 1690, noot STORME. 
11

 M. VANWYNSBERGHE, “Eigendomsvoorbehoud en verwerking of vermenging van onbetaalde goederen”, Jura Falc. 
2010-2011, nr. 4, (29) 40. 
12

 Cass. 26 juli 1872, Pas 1872, I, (453) 453-460. 
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17.  De schuldeiser mag bij een zekerheidstelling enkel aanspraak maken op het bedrag dat 

verschuldigd is uit hoofde van de gewaarborgde verbintenissen. In geval van uitwinning van een zakelijke 

zekerheid moet de waarde die overblijft na aanzuivering van de gewaarborgde verbintenis, toekomen aan 

de steller van de zekerheid. Anderzijds mag men uit dit arrest niet concluderen dat het verrijkingsverbod 

minder van toepassing is voor niet wettelijke geregelde zekerheidstechnieken die uit de praktijk ontstaan. 

De wetgever heeft dit verbod immers toegepast op onder meer het eigendomsvoorbehoud en de 

financiële leasing. Bij financiële leasing heeft het Hof van Cassatie zich recent aangesloten bij de 

heersende rechtspraak en rechtsleer. Ondanks het feit dat bij leasing geen wettelijke bepaling kan 

ingeroepen worden, concludeert het Hof dat ook hier de nettorealisatiewaarde moet worden verrekend 

met alle resterende verbintenissen van de leasingnemer. De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht 

van de leasinggever impliceert dat daaruit resulterend batig saldo ten goede moet komen van de 

leasinggever. Er valt dus te besluiten dat het verrijkingsverbod een algemene toepassing kent.  

 

18. Echter toont dit arrest in aanvulling van een arrest van 11 mei 2000 aan dat dit verbod niet 

absoluut is. Zowel bij inpandgeving als een overdracht van een geldsom kan de schuldeiser de geldsom 

rente laten opbrengen zonder hiervoor rekenschap te moeten afleggen aan de pandgever of overdrager. 

Een rentevergoeding is juridisch geen vrucht die de geldsom automatisch en uit zichzelf voortbrengt. Dit 

geldt evenwel niet voor een overdracht of verpanding van een rentedragende schuldvordering. Daar is de 

rente een geïntegreerd onderdeel van het overgedragen goed, zoals blijkt uit artikel 2081 BW. 

 

19. Het arrest van 4 april 2003  wijkt niet af van de rechtspraak van het Sart-Tilman arrest die een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid niet-tegenwerpelijk verklaarde.
13

 Het arrest erkent de intrinsieke 

geldigheid, dit is de geldigheid tussen partijen, van de fiduciaire overdracht van een geldsom door een 

schuldenaar aan zijn schuldeiser tot waarborg van zijn schuld.
14

 De tegenwerpelijkheid van de overdracht 

van geld tot zekerheid komt niet in gevaar omdat het numerus clausus principe niet wordt getroffen. Het 

verwerven door de schuldeiser van de volle eigendom van een geldsom die door zijn schuldenaar tot 

zekerheid was overgedragen, is dus niet in strijd met het bestaan van een zekerheidseigendom in het 

Belgisch recht. Er kunnen hier twee redenen voor gevonden worden. Ten eerste gaat het hier om volle 

eigendom en niet om zekerheidseigendom. Er is geen probleem als partijen concluderen tot een volle 

eigendom en alle gevolgen hiervan aanvaarden. Ten tweede is in het Belgische recht inzake vermenging 

het juridisch onmogelijk dat het eigendomsrecht van gangbare bankbiljetten zou zijn opgesplitst in 

verschillende zakelijke rechten.
15

 

 

                                                                 
13

 I. PEETERS, Een stap verder naar een coherent juridisch kader voor de fiduciaire eigendom (noot onder Cass. 4 april 

2003) , Bank Fin. 2003, (375) 375-377. 
14

 I PEETERS en A. ZENNER, “Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 
2004-05, afl 13, (481) 495. 
15

 Cass. 4 april 2003, RW 2003-04, (1689) 1690, noot STORME. 
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20. Een kwalificatie als een onrechtmatig pand, zoals door het hof van beroep gedaan in het Sart-

Tilman arrest, is hier moeilijk te verdedigen aangezien er geen pand meer is als men spreekt van een 

eigendomsoverdracht van een geldsom ook al is deze tot zekerheid. Bijgevolg moeten de formaliteiten 

van het pand niet worden nageleefd. .
16

 

 

21. De overdracht van geld brengt van nature een eigendomsoverdracht van geld met zich mee. 

Artikel 7 en 8 van de hypotheekwet en het principe van het ondeelbaar vermogen worden dan ook buiten 

beschouwing gelaten.
17

 

 

1.2 ARTIKELEN 7 : ‘QUI S’OBLIGE, OBLIGE LE SIEN’ EN 8 VAN DE HYPOTHEEKWET  
 

22. Schuldeisers met een zakelijk recht hebben een recht van voorrang verworven om betaald te 

worden wanneer de schuldenaar in een situatie van samenloop is gekomen, zoals het faillissement. In de 

rechtspraak zijn echter ook andere voorrangsmechanismen ontstaan. Om de impact van dit 

voorrangsrecht te begrijpen, is het belangrijk om uiteen te zetten wat het vermogen van de schuldenaar 

inhoudt.  

 

23. “ Artikel 7: Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder 

verband van al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige” 

 

24. Hoewel artikel 7 van de Hypotheekwet spreekt over ‘persoonlijk verbonden zijn’ kent het 

Belgische recht geen zakelijke verbintenissen volgens dewelke iedere verkrijger van een zaak persoonlijk 

gehouden wordt tot een verbintenis met betrekking tot die zaak. Wel is het mogelijk dat een derde een 

zakelijke zekerheid verleent op een goed tot waarborg van een schuld die door de schuldenaar werd 

aangegaan. Dit noemt men ‘propter rem’. Het verhaalsrecht van de schuldeisers blijft beperkt tot de zaak 

waarop de verbintenis betrekking heeft en raakt het persoonlijk vermogen van de derde niet. 

 

25. Het artikel verwijst ook naar ‘al zijn goederen‘. Dit belichaamt het principe van de ondeelbaarheid 

van het vermogen. De klassieke leer omtrent dit principe vertrekt uit de denkwijze dat alleen 

rechtssubjecten een vermogen hebben, dat ze slechts één vermogen hebben en dat dit geldt voor alle 

rechtssubjecten. Recente literatuur pleit voor een soepeler vermogensbegrip. Het doel waaraan het 

vermogen verbonden is, staat hier centraal in plaats van de titularis. Om dit te realiseren moet het belang 

voorhanden zijn en moeten bepaalde publiciteitsvereisten voldaan zijn. 

 

                                                                 
16

 R. DE CORTE en E. DIRIX, Beginselen van het Belgische Privaatrecht 12: Zekerheidsrechten, Gent, Story-Scientia,2006, 

376-378. 
17

 A. VERBEKE, “ Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE, De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: Praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 334. 



- 9 - 
 

26. Het vermogen is het geheel van goederen en rechten, in geld waardeerbaar, dat aan een bepaald 

rechtssubject toebehoort. Nochtans zijn bepaalde goederen niet of slechts gedeeltelijk vatbaar voor 

executie. Dit kan enkel voortkomen uit de wet, uit de aard of uit de omstandigheid dat het uitsluitend aan 

de persoon van de debiteur is verbonden. Het vermogen heeft als enige functie te dienen als een 

gemeenschappelijk onderpand voor de schudeisers. Het vermogen is dus een gemeenschappelijk 

verhaalsobject voor de schuldeisers. Als de debiteur zijn verbintenissen niet vrijwillig nakomt, dan kan de 

schuldeiser verhaal doen op het vermogen van de schuldenaar om zo de schuldvordering waarvan de 

schuldeiser titularis is, in te lossen. De uitoefening van dit verhaalsrecht kan verschillende vormen 

aannemen zoals via een faillissement of een pandverzilvering. Voor de omvang van het gemeenschappelijk 

onderpand moet men kijken naar het vermogen zoals dit is samengesteld op het moment waarop de 

schuldeiser tot beslag overgaat. Op welk tijdstip de schuldvordering is ontstaan of wanneer een deel van 

het vermogen door de debiteur werd verworven, is zonder belang.  

 

Het verhaalsrecht van de schuldeisers raakt de openbare orde niet. Dit impliceert dat  partijen 

hieromtrent afspraken kunnen maken om de verhaalsrechten van de schuldeiser op de debiteur uit te 

sluiten of te beperken. Zij kunnen echter niet bepaalde activa onbeslagbaar verklaren op een manier die 

aan derden tegenwerpelijk is. Enkel de goederen van de debiteur kunnen door de schuldeiser in beslag 

genomen worden. Waar de goederen zich bevinden is zonder belang. Er kan dus ook beslag gelegd 

worden bij een derde op de goederen van de schuldenaar. Goederen die aan derden toebehoren zijn in 

beginsel onttrokken aan dit verhaalsrecht, tenzij de goederen in schijn aan de derden toebehoren. Deze 

gesimuleerde eigendomsverhouding tussen de debiteur en de derde mag de schuldeiser dan terzijde 

schuiven. Worden goederen die toebehoren aan derden toch in beslag genomen, dan kunnen de derden 

hun eigendom revindiceren. In de praktijk is dit vooral erkend voor de verhuurder, koper en de 

leasinggever. De tegenwerpelijkheid van het  eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper werd in 

de nieuwe Faillissementswet (artikel 101) erkend. Voor soortgoederen is de revindicatie echter 

uitgesloten aangezien de goederen niet meer afzonderlijk identificeerbaar zijn. Artikel 2279 van het 

Burgerlijk Wetboek mag in deze kwestie zeker niet uit het oog verloren worden. Dit artikel beschermt de 

verkrijger van een goed die ter goeder trouw is. Dit houdt in dat deze niet wist of niet had kunnen weten 

dat de overdrager niet de eigenaar was of niet gemachtigd was het goed over te dragen. 

 

27. De schuldeiser heeft geen enkele verplichting om zijn zekerheidsrecht uit te winnen. Het Franse 

Hof van Cassatie bevestigt dat op de pandhoudende schuldeiser niet de verplichting rust om tot 

pandverzilvering over te gaan op de vervaldag van de schuldvordering. Elke uitwinning kan onder 

omstandigheden onrechtmatig zijn. Bijvoorbeeld als men de faillissementsvordering gaat instellen om 

middels het faillissement een concurrent uit te schakelen of wanneer de schuldeiser op voldoende zaken 

kan beslag leggen om zijn schuldvordering te voldoen. Indien de schuldeiser besluit om over te gaan tot de 

executie, heeft deze de verplichting om het verkoop van het onderpand onder zo gunstig mogelijke 

omstandigheden te laten verlopen. De debiteur blijft echter wel het risico dragen. De schuldeiser zal 
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aansprakelijk zijn als hij onzorgvuldig te werk gaat. Door de zorgvuldigheidsplichten tussen schuldeisers 

kan de bescherming van de leer van het rechtsmisbruik enkel geboden worden aan schuldeiser met een 

zakelijk zekerheidsrecht (hypotheek, pand, voorrecht). 
18

 

 

28. Indien de schuldenaar de juridische eigenaar is van de goederen, maar ze in feite voor derden zijn 

bestemd of aan een doel verbonden zijn tot zekerheid, is er sprake van een fiduciaire verhouding. Tussen 

de fiduciegever en de fiduciair bestaat enkel een verbintenisrechtelijk verband. Toch wordt het Belgische 

recht meer en meer geconfronteerd met trustachtige verhoudingen. Een voorbeeld hiervan is artikel 5 van 

de Wet Financiële zekerheden. Krachtens dit artikel is een zekerheidsovereenkomst gesloten door een 

vertegenwoordiger van de begunstigden in eigen naam, maar voor rekening van die begunstigden, geldige 

en tegenstelbaar aan derden op voorwaarde dat de identiteit van de begunstigden bepaalbaar is aan de 

hand van de overeenkomst. De zekerheidsrechten blijven uit de greep van de eigen schuldeisers van de 

agenten. 
19

 

 

29. Verbintenisrechtelijke technieken zoals de kwaliteitsrekening, de escrow account en het minnelijk 

kantonnement komen tot vergelijkbare resultaten. Het Belgische recht staat zeer weigerachtig ten aanzien 

van afgescheiden vermogens. Afgescheiden vermogens worden enkel getolereerd indien de wet het 

toelaat. Een voorbeeld hiervan is de aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van een 

boedelbeschrijving. Het eigen vermogen van de erfgenaam, die aanvaardt onder boedelbeschrijving, blijft 

dan afgescheiden van de nalatenschap. Schuldeisers kunnen zich enkel verhalen op de goederen die in de 

nalatenschap zitten. De wetgever is tussengekomen nadat een arrest van het Hof van Cassatie indruiste 

tegen de praktijk die zich ondertussen had ontwikkeld met betrekking tot derdenrekeningen. Het Hof van 

Cassatie oordeelde dat geen enkele wettelijke bepaling als basis kan dienen om gelden op een 

derdenrekening van een advocaat af te scheiden van het vermogen van een advocaat. Het gevolg hiervan 

was dat de schuldeisers van de advocaat op die derdenrekening beslag konden leggen.
20

 De wetgever 

loste dit conflict op door te bepalen in artikel 8/1 van de Hypotheekwet dat derdenrekeningen van 

notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders als een afgescheiden vermogen kunnen worden 

beschouwd, voor zover ze verband houden met de bestemming van de gelden. 
21

Vermogensscheiding is 

echter enkel verantwoord wanneer er een rechtmatig belang voor handen is en wanneer aan de 

publiciteitsvereisten is voldaan. Op die manier kan men de rechtsonzekerheid hieromtrent wegnemen.  

 

                                                                 
18

 E. DIRIX , “Commentaar bij art. 7 Hyp. W.” in E. DIRIX, P. FRANCOIS en M. TISON, Voorrechten en hypotheken 
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19

 E. DIRIX , “Commentaar bij art. 7 Hyp. W.” in E. DIRIX, P. FRANCOIS en M. TISON,  Voorrechten en hypotheken 
: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer,2007, afl. 32, losbl. 
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30. “ Artikel 8: De goederen van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn 

schuldeisers, en de prijs ervan wordt onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er 

tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan” 

 

31. Artikel 8 van de Hypotheekwet stelt de gelijkberechtiging van de schuldeisers op het vermogen 

van hun gemeenschappelijke debiteur voorop. Indien het vermogen ontoereikend is, wordt er 

pondspondsgewijs  verdeeld. Dit betekent naar evenredigheid van hun respectievelijke vorderingen. Op 

basis van artikel 9 van de Hypotheekwet bieden voorrechten en hypotheken een voorrangsrecht op dit 

gelijkheidsbeginsel. Gezien het oude pandrecht gesteund is op de structuur van de voorrechten, valt het 

pand hier ook onder.  De ratio van het gelijkheidsbeginsel is dat wie zich in een gelijke positie bevindt ook 

gelijk moet behandeld worden. De praktijk wijst echter op een wildgroei aan voorrechten en andere 

zekerheidsmechanismen waardoor de gelijkheid onder schuldeisers eerder een uitzondering is geworden. 

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel een regel van dwingend recht is. 

Hierdoor kunnen de schuldeisers afstand doen van een hogere rang om een lagere rang in te nemen. 

Zolang ze de positie van derde schuldeisers niet tot nadeel strekken, mogen schuldeisers ook afspraken 

maken met betrekking tot hun positie in geval van samenloop. 

 

32. Wanneer is er nu sprake van samenloop? Wanneer er slechts één schuldeiser zich bevindt 

tegenover zijn debiteur, blijft het gelijkheidsbeginsel louter theoretisch en is er geen sprake van 

samenloop. Op de schuldenaar rust immers geen verplichting om zijn schuldeisers tegelijkertijd te betalen. 

Ook zijn alle betalingen dan bevrijdend. Er is pas sprake van samenloop wanneer er meerdere schuldeisers 

gelijktijdig hun aanspraken doen gelden op een gedeelte of het gehele vermogen van hun 

gemeenschappelijke debiteur. Het loutere bestaan van concurrente schuldvorderingen is onvoldoende. 

Het is de gelijktijdige executie ervan die de samenloop doet ontstaan, waardoor het gelijkheidsbeginsel 

toepassing vindt. Het fixatiebeginsel zorgt ervoor dat op het ogenblik dat de samenloop bestaat, de 

rechten van de schuldeisers onherroepelijk vastgelegd worden. De schuldeiser kunnen dan niets meer 

doen om hun positie te verzekeren. Het faillissementsrecht heeft hiertoe bepaalde maatregelen tot 

bescherming van de daadwerkelijke en potentiële aantredende schuldeisers uitgewerkt. 

 

33. De samenloop kan zijn oorsprong in twee verschillende situaties vinden hetzij door het 

samenvallen van concurrente aanspraken, hetzij rechtstreeks in de wet. Wat de eerste categorie betreft 

worden enkel die schuldeisers aangesproken die de samenloop doen ontstaan. Onder de tweede 

categorie vallen ondermeer het faillissement, wat voorbehouden is voor handelaren, en de collectieve 

schuldvergelijking voor niet-handelaren. Hier is er sprake van samenloop ook al treedt er op dat ogenblik 

geen of slechts één schuldeiser aan.  De wetgever zal de vereffenaar de verplichting opleggen tot het 

opsporen van alle potentiële schuldeisers. Bij het faillissement van hun schuldenaar hebben de 
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schuldeisers één jaar de tijd om aangifte te doen van hun schuldvordering.
22

 Artikel 72, lid 3 van de 

Faillissementwet bepaalt wanneer de opname van een schuldvordering na deze periode mogelijk is. De 

bestemming van de activa, die na de sluiting van het faillissement nog opduiken, wordt geregeld in artikel 

83 van de Faillissementwet.   

 

Het gelijkheidsbeginsel heeft een belangrijke invloed op het faillissement wat de separatisten betreft. Het 

faillissement leidt tot een volledige vereffening van het vermogen van de gefailleerde en een algehele en 

absolute buitenbezitstelling van de gefailleerde vanaf de dag van de faillietverklaring zelf. Dit impliceert 

echter niet dat hij het eigendomsrecht verliest. Het faillissement is een collectieve vereffening. De 

tenuitvoerlegging van de rechten van de individuele schuldeisers gebeurt door het optreden van een 

curator bij wie zij hun vorderingen ter verificatie moeten indienen. De separatisten blijven buiten deze 

collectieve vereffening. Dit zijn de hypothecaire en de pandhoudende schuldeisers of deze met een 

bijzonder voorrecht. Zij blijven buiten de boedel en moeten hiertoe ook niet bijdragen, behalve  wanneer 

de, door de curator gemaakte, schulden betrekking hebben op hun onderpand en tot hun voordeel 

strekken. De Faillissementwet beperkt evenwel de gevolgen van de separatistenpositie. Voor de 

executierechten van de pandhoudende schuldeisers betekent dit dat deze worden opgeschort tot aan de 

sluiting van het proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen. Met betrekking tot de 

pandrechten op financiële activa bepaalt artikel 8 § 1 van de Wet Financiële Zekerheden dat de 

pandhouder gerechtigd is het pand te realiseren ondanks enige insolventieprocedure. Artikel 12 § 2 van 

deze wet stelt dat hetzelfde geldt voor een zekerheidsoverdracht van dergelijke activa. Het faillissement 

zorgt niet voor de stuiting van de rente van de schuldvorderingen van de separatisten. Deze rente kan 

enkel verhaald worden op het onderpand. Om dit te bekomen moeten de interesten zelf ook bevoorrecht 

zijn. De intrest blijft lopen tot aan het ogenblik van de effectieve uitbetaling van de schuldeiser. Tot slot is 

de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde koper erkend en bevestigd in 

artikel 101 van de Faillissementswet. 

 

34. Verschillende opties worden door de Wet Continuïteit Ondernemingen geboden aan de 

ondernemer die liquiditeitsproblemen heeft of zelfs in een staat van faillissement verkeert. Een 

moratorium wordt aan de schuldenaar verleend met het oog op ofwel het minnelijk akkoord (artikel 43 

WCO) ofwel het collectief akkoord (artikel 44-58 WCO) ofwel de overdracht onder gerechtelijk gezag 

(artikel 59-69 WCO). Artikel 39 WCO geeft het recht aan de schuldenaar om op eender welk ogenblik van 

de procedure het doel van de procedure bij te stellen. In tegenstelling tot het faillissement bindt het 

moratorium alle schuldeisers. De wet regelt de volgende gevolgen met betrekking tot de separatisten.  

Ondanks het moratorium blijft de uitoefening van de pandrechten door de pandhouder van 

schuldvorderingen mogelijk. De uitoefening van zekerheidsrechten onder de Wet Financiële Zekerheden 

en het vestigen van nieuwe zekerheidsrechten houden ook stand. In het collectief akkoord zijn er twee 

periodes. Een periode van het moratorium en een periode van de uitvoering van het plan. Het 

                                                                 
22
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reorganisatieplan moet goedgekeurd zijn door de meerderheid van de schuldeisers en de maximale 

duurtijd is 5 jaar. De separatisten en de schuldeiser-eigenaar vallen normaal gezien buiten het plan. 

Opschorting van hun rechten is echter  mogelijk voor een periode van maximum 24 maanden op 

voorwaarde dat de rente op de vorderingen wordt voldaan. Hoewel in deze situaties het 

gelijkheidsbeginsel niet in de strikte zin geldt, mag het plan toch geen aanleiding zijn tot onfaire 

behandeling van de schuldeisers. Hiertoe is een redelijkheidstoetsing mogelijk. 
23

 

 

35. Artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet hebben dus geen betrekking op de verhouding tussen de 

schuldeisers na of buiten de samenloop. De schuldeiser kan altijd afstand doen van de rang die de wet 

hem heeft toegekend. Zulke afspraken zijn tegenwerpelijk en kunnen de posities van de overige 

schuldeisers uitsluitend ten goede komen. Enkel op grond van de wet kunnen verhoudingen ten nadele 

van bepaalde schuldeisers gewijzigd worden. Artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet wijken af van de 

artikelen 1165, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, zodat een overeenkomst waarbij aan een 

schuldeiser voorrang wordt verleend door een niet bij de wet bepaald zakelijk zekerheidsrecht, niet aan 

de andere schuldeisers kan worden tegengeworpen. Om hieraan tegemoet te komen oordeelde het Hof 

van Cassatie dat de rechten van de schuldeiser-overnemer bij een conventionele fiduciaire cessie tot 

zekerheid worden geconverteerd naar de rechten van een pandhouder.
24

 

B. EVOLUTIE IN DE RECHTSPRAAK 

 

36. De tegenwerpelijkheid van de eigendomsoverdracht tot zekerheid ondergaat een evolutie in de 

rechtspraak. Hoewel het Hof van Cassatie in eerste instantie in 1996 oordeelt dat deze fiduciaire 

overeenkomst niet-tegenwerpelijk is, komt het Hof in 2010 hieraan tegemoet. De niet-tegenwerpelijkheid 

is gebaseerd op het feit dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid een voorrang verleent, in de 

samenloop, aan een schuldeiser, die over een niet door de wet erkende zekerheid beschikt. Hierdoor 

doorbreekt deze schuldeiser wegens een onwettige reden het gelijkheidsbeginsel, vervat in artikelen 7 en 

8 van de Hypotheekwet. Om deze reden paste het Hof van Cassatie in 2010 de techniek van de conversie 

toe. Een niet-tegenwerpelijke rechtshandeling, de eigendomsoverdracht tot zekerheid, moet 

geconverteerd worden naar een tegenwerpelijke rechtshandeling, de inpandgeving en zo kan de 

schuldeiser rechtmatig voorrang verkrijgen op de andere schuldeisers. 

  

                                                                 
23
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37. Deze evolutie beïnvloedt de uitspraak van het Hof van Cassatie in het arrest van 4 april 2003 niet. 

Hoewel het arrest van 2003 enkel betrekking heeft op de interne verhouding tussen de schuldeiser en de 

schuldenaar, erkende het Hof toch dat er een eigendomsrecht tot stand was gekomen.
25

 Het Hof heeft in 

het arrest van 2003 aanvaard dat bij de betaling van een geldsom ten titel van zekerheid de schuldeiser de 

volwaardige eigendom van de geldsom verwerft. Er is hier geen sprake van een pandrecht wegens het 

fungibel karakter van geld.
26

  

 

1. SART-TILMAN ARREST (17 OKTOBER 1996) 
 

38. Na een korte schets van de feiten, volgt een bespreking van het arrest. De ASLK (Algemene Spaar- 

en Lijfrentekas) had een krediet toegestaan aan de vzw Sart-Tilman op de subsidies, die de Franse 

Gemeenschap beloofd had te prefinancieren. De vereniging had zich er toe verbonden de verschuldigde 

subsidies over te dragen aan ASLK tot zekerheid van de terugbetaling van het krediet. Deze overeenkomst 

van overdracht van schuldvorderingen tot zekerheid was gesloten onder ontbindende voorwaarde. Dit 

hield in dat als, de vzw de schuldvordering die op hem rust terugbetaalt, de overgedragen 

schuldvorderingen opnieuw in zijn vermogen komen. De overdracht wordt aldus geacht nooit te zijn 

geweest. De vzw wordt echter ontbonden daarna vereffend en er ontstaat een samenloopsituatie. ASLK 

die reeds voor de invereffeningstelling bepaalde bedragen had geïnd, bleef ook na de vereffening innen. 

De andere schuldeisers van de vzw zagen dat een volledige terugbetaling van hun aanspraken in de 

samenloop bedreigd werd. Toen bleek dat de vereffening deficitair was, vroeg de vereffenaar de 

terugbetaling van die sommen, geïnd na de invereffeningstelling. Het hof van beroep te Luik willigde de 

eis van de vereffenaar in en besloot dat de betwiste overeenkomst gezien moest worden als: “une cession 

de créance à titre de garantie établie en dehors des règles légale, constituant un gage simulé et heurtant le 

principe d’égalitié des créanciers et en conséquence nulle pour contrariété à l’ordre public”.
27

 Volgens het 

hof van beroep was de overdracht van schuldvorderingen een geveinsde verpanding, die een zekerheid 

inhoudt om voor andere schuldeisers te worden betaald buiten de wettelijke regels om. Dit druist in tegen 

het gelijkheidsbeginsel, dat geldt in een situatie van samenloop op straffe van nietigheid, wegens strijdig 

met de openbare orde. Hof van Cassatie oordeelde in dezelfde lijn. ASLK moet de sommen teruggeven die 

hij geïnd heeft, vanaf het tijdstip na de samenloop. ASLK had geen recht om met voorrang boven de 

andere schuldeisers de bedragen te innen. Het Hof van Cassatie verbetert het hof van beroep wat de 

sanctie betreft van de zekerheidsovereenkomst. Immers volgens het Hof van Cassatie is de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid een zakenrechtelijke overeenkomst in plaats van een 
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verbintenisrechtelijke vraag. Hieruit concludeert het Hof dat de passende sanctie de niet-

tegenwerpelijkheid aan derden is in plaats van de nietigheid. 
28

  

 

39. Het arrest van het hof van beroep werd voor het Hof van Cassatie aangevochten op basis van één 

middel dat uit drie onderdelen bestond. Het eerste onderdeel bekritiseerde dat de overeenkomst indruist 

tegen het gelijkheidsbeginsel en zo een schending van de openbare orde uitmaakt. Vanwege zijn beperkte 

controlebevoegdheid weigerde het Hof van Cassatie zich hierover uit te spreken. Het Hof van Cassatie 

verwierp het argument van de verdediging dat de wilsautonomie primeert op het gelijkheidsbeginsel in de 

samenloop. De reden hiervoor is dat het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 7, 8 en 9 van de 

Hypotheekwet noodzakelijkerwijze afwijken van de artikelen 1165, 1134 en 1135 van het Burgerlijk 

Wetboek. De wilsautonomie geldt immers niet in het zakenrecht. In het zakenrecht zwaait het numerus 

clausus beginsel de scepter. Dit principe houdt in dat vermogensrechten slechts zakelijke werking kunnen 

hebben voor zover dit door de wet wordt erkend, de partijen kunnen zelf geen nieuwe vermogensrechten 

tot stand brengen. Een overeenkomst, die een niet door de wet bepaalde zakelijke zekerheid  doet 

ontstaan, is dus niet tegenwerpelijk aan de in samenloop komende schuldeisers . De eisers voert ten slotte 

in cassatie de schending aan van de regelen 1689 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot 

de overdracht van schuldvorderingen. Het Hof van Cassatie verwierp ook dit argument aangezien het hof 

van beroep de litigieuze overeenkomst nooit heeft gekwalificeerd als een overdracht van schuldvordering. 

Als gevolg kan de bestreden beslissing van het hof van beroep ook geen verband houden met de bepaalde 

artikelen uit het Burgerlijk Wetboek. 

 

Bij het tweede onderdeel grondt het arrest zijn beslissing op de overdracht van de schuldvordering, die in 

feite moet gelijkgesteld worden met een geveinsde verpanding. Van veinzing is er slechts sprake wanneer 

de partijen een schijnakte opmaken waarvan ze de gevolgen, door een andere geheim gebleven 

overeenkomst, willen wijzigen of teniet doen. Hier is echter veinzing niet aan de orde. Er is enkel de 

litigieuze overeenkomst en de waarborg die daaruit voortvloeit. Het hof van beroep aanvaardde niet de 

gevolgen van deze overdracht op basis van veinzing en nietigheid wegens strijdig met de openbare orde. 

Hierdoor miskende het hof van beroep het wettelijk begrip ‘veinzing’ alsmede de verbindende kracht van 

de overeenkomst en de externe gevolgen eraan verbonden. Tussen partijen geldt immers de werkelijke 

overeenkomst (de tegenbrief), die aan derden niet kan worden tegengeworpen. Derden mogen zich dus 

op de schijnhandeling beroepen. Het Hof van Cassatie besluit naar aanleiding van het antwoord op het 

eerste onderdeel, dat het gerechtvaardigd is ASLK de bedragen te laten terug betalen die ze na haar 

ontbinding, ter uitvoering van de litigieuze overeenkomst heeft ontvangen.
 
  

 

                                                                 
28

 M. E. STORME, “Zekerheidsoverdracht, numerus clausus van zakelijke rechten en andere zekerheidsmechanismen na 

het cassatie-arrest van 17 oktober 1996” (noot onder Cass. 17 oktober 1996), RW 1997, (1395) 1395-1403. en Cass.  

17 oktober 1996, RW 1996-97, nr. 41, (1395) 1395-1397. 
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40. Het derde onderdeel duidt er op dat de litigieuze overdracht van de schuldvordering zou moeten 

geïnterpreteerd worden als een slecht omschreven inpandgeving van de schuldvordering. Tegen de eisers 

te veroordelen tot terugbetaling van de opbrengst wegens nietigheid van de litigieuze overeenkomst 

wordt opgeworpen dat de overdracht van een schuldvordering die verkeerdelijk gekwalificeerd wordt als 

een inpandgeving, niet moet voldoen aan de vereiste van artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek. 

Volgens de eisers geldt dit principe des te meer indien overeen wordt gekomen dat de overnemer de 

schuldenaar het verschil tussen het bedrag van de overgedragen schuldvordering in verhouding tot de 

gewaarborgde schuldvordering moet terug betalen. Zo een overeenkomst heeft immers hetzelfde gevolg 

als het bij artikel 2082 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde retentierecht. Vervolgens worden de 

autonomie van de wederkerige wilsuitingen van de partijen en de verbindende kracht (schending van 

1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) alsook de externe gevolgen (schending van artikel 1165 van het 

Burgerlijk Wetboek) van de overdracht miskend. Het Hof van Cassatie stelt dat de feitelijke grondslag in 

dit onderdeel ontbreekt. De reden hiervoor is dat het derde onderdeel veronderstelt dat de litigieuze 

overeenkomst voor ASLK de verplichting inhield om het bedrag dat aan haar was betaald boven op de 

door de vzw verschuldigde bedragen terug te betalen. ASLK werd in eerste aanleg en in hoger beroep 

veroordeeld tot teruggave van het bedrag dat zij had geïnd na de samenloop en de voorziening in cassatie 

werd verworpen.
29

 

 

41. Het Hof van Cassatie spreekt zich in dit arrest dus uit over een overdracht van schuldvorderingen 

tot zekerheid via een kredietverlening door een bankinstelling. Het arrest luidt dat een niet op een 

wettelijke basis gesteunde zakelijke zekerheid geldig is tussen de partijen en zelfs tegenwerpelijk is aan 

derden. Echter, dit geldt niet wanneer het overgedragen goed het voorwerp wordt van een samenloop 

van schuldeisers van de overdrager. Aan hen kan de overdracht niet worden tegengeworpen.
30

 Op te 

merken valt dat het Hof niet uitlegt waarin de gestelde zekerheid niet wettelijk zou zijn.  

 

42. Enkel de wetgever kan aan vermogensrechten een zakelijke werking geven, de partijen kunnen 

dit niet zelf tot stand brengen. Het numerus clausus beginsel verhindert een wildgroei aan zakelijke 

zekerheden. Partijen kunnen deze rechten slechts verkrijgen wanneer ze van een aard zijn die door het 

recht wordt erkend en wanneer aan de voorwaarden is voldaan. De eigendom van een schuldvordering 

verkrijgt men door de overdracht van een schuldvordering, terwijl het pandrecht verkregen wordt door 

een inpandgeving. Toch is besloten dat ASLK geen van beide had. Terwijl te verwachten viel dat, indien het 

eigendomsrecht geweigerd werd, ASLK minstens een pandrecht zou verkrijgen.
31

 Dit oordeel blijft een 

oorzaak van rechtsonzekerheid. De praktijk en het Hof van Cassatie lijken echter open te staan voor het 

gebruik van de eigendom tot zekerheid. In andere landen is deze techniek goed ontvangen, terwijl ze in 
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België slechts heeft geresulteerd in sectorale uitzonderingsregelen zoals de wetgeving inzake cessie-

retrocessie en de overdracht tot zekerheid van geld en financiële instrumenten op rekening. 
32

 

 

43. Verschillende commentatoren hebben geprobeerd de draagwijdte van dit arrest te bepalen. De 

Luikse school is van oordeel dat dit arrest een nieuwe interpretatie naar voor schuift met betrekking tot 

de gelijkheid van de schuldeisers. Deze school meent dat het Hof van Cassatie de gelijkheidsregel 

verheven heeft tot een beginsel dat de wilsautonomie kan doorbreken, zelfs indien deze wilsautonomie 

geen afbreuk doet aan de gelijke verdeling van het actief waarop de samenloop betrekking heeft. Deze 

zienswijze wordt verworpen door de leden van het Hof van Cassatie. Andere auteurs menen dan weer dat 

de overdracht van een goed tot zekerheid een onbenoemde zakelijke zekerheid zou uitmaken. ZENNER en 

PEETERS zijn echter van oordeel dat aangezien het Hof van Cassatie geen nieuwe interpretatie gegeven 

heeft, er enkel kan geconcludeerd worden dat de schuldeisers niet de bevoegdheid hebben om zakelijke 

zekerheden te doen ontstaan die niet door de wet zijn ingesteld. Het Hof van Cassatie houdt zich dus vast 

aan het numerus clausus beginsel. Hun argumentatie steunt op het feit dat een zakelijke zekerheid enkel 

betrekking heeft op hypotheken en de verschillende vormen van wettelijk georganiseerde 

inpandgevingen. Hoewel men het eigendomsrecht niet in dit kader als een zakelijke zekerheid kan 

beschouwen, heeft het Hof van Cassatie het aangevochten arrest herleid tot een regel die in principe 

enkel van toepassing is op een zakelijke zekerheid, toe te passen op een niet-geveinsde en niet-

frauduleuze eigendomsoverdracht.
33

 

 

1.1 HET NUMERUS CLAUSUS BEGINSEL ALS GRONDSLAG. 
 

44. Het numerus clausus principe is de basis voor de tendens in de rechtspraak die de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid lang ontkend heeft. Het hof van beroep te Luik oordeelde, in de zaak 

Sart- Tilman op 27 april 1994, dat het niet om een overdracht van een schuldvordering ging maar om een 

verpanding. De reden hiervoor was dat het  niet om een volle eigendom kan gaan wanneer enkel een 

zekerheidsrecht verkregen wordt, uitgezonderd in bepaalde wettelijke gevallen. Het Hof van Cassatie 

oordeelde op 17 oktober 1996 op dezelfde manier aangezien de zekerheidsoverdracht naar Belgisch recht 

geen opsplitsing van het eigendomsrecht beoogt. Bij eigendom tot zekerheid wordt de overnemer, door 

deze opsplitsing, wel eigenaar zonder weliswaar alle bevoegdheden van een eigenaar te hebben. Dit druist 

in tegen het numerus clausus beginsel waar een vermogensrecht slechts zakelijke werking, 

tegenwerpelijkheid, verwerven wanneer het door de wet erkend is. De interpretatie van het arrest luidt 

met andere woorden als volgt: geen eigendomsoverdracht kan ontstaan door een 
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zekerheidsovereenkomst. Behoudens wettelijke uitzonderingen kan dit enkel resulteren in een zakelijk 

zekerheidsrecht voor zover aan de voorwaarden is voldaan. 
34

 

 

45. De toepassing van het numerus clausus beginsel wijst er mede op dat het om een 

zakenrechtelijke vraag gaat. Hier heeft het Hof van Cassatie het Hof van beroep gecorrigeerd in verband 

met de sanctionering. Het hof van beroep paste immers de nietigheid toe, dit is een verbintenisrechtelijke 

sanctie. Het Hof van Cassatie wees het Hof van beroep er op dat de niet tegenwerpelijkheid van de 

eigendomsoverdracht aan concurrerende derden de sanctie diende te zijn. 

 

1. 2. OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE ONGELDIGHEID VAN HET PANDRECHT. 
 

46. Indien de overeenkomst wordt gekwalificeerd als een overdracht van schuldvordering bevindt 

deze zich niet meer in het vermogen van de overdrager en speelt het beginsel van de gelijkheid der 

schuldeisers van de overdrager niet. Het hof van beroep en het Hof van Cassatie hebben echter besloten 

dat het hier om een verpanding ging. De reden hiervoor is volgens het hof van beroep dat het niet om 

volle eigendom kan gaan wanneer enkel een zekerheidsrecht verkregen kan worden. Het Hof van Cassatie 

zegt dit echter niet uitdrukkelijk. De redenering is vermoedelijk gesteund op het feit dat een 

zekerheidsoverdracht een splitsing van het eigendomsrecht beoogt, die in het Belgische recht niet erkend 

is. Het numerus clausus beginsel speelt hier zeker een rol. Dit impliceert dat, behoudens wettelijke 

uitzonderingen, een zekerheidsovereenkomst geen eigendomsoverdracht kan teweeg brengen. Enkel een 

beperkt zakelijk zekerheidsrecht kan ontstaan voor zover aan de voorwaarden voldaan is. De regels voor 

de ongeldigheid kunnen enkel gevonden worden in het zakenrecht. De toepassing van het zakenrecht 

blijkt uit de sanctionering, namelijk de niet-tegenwerpelijkheid versus de nietigheid in het 

verbintenissenrecht. 

 

47. De ongeldigheid van de zekerheidscessie verhindert niet dat op grond van een onderliggende 

zekerheidsovereenkomst een ander zakelijk recht kan ontstaan, het pandrecht. Deze beweging wordt ook 

wel de conversie van nietige rechtshandelingen genoemd. Een rechtshandeling die door de partij gewild is 

maar nietig is, wordt omgezet in een niet-nietige rechtshandeling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de wil 

van de partijen. Naar analogie kan ook een conversie geschieden van een niet-tegenwerpelijke naar een 

tegenwerpelijke rechtshandeling. Het is hierbij voldoende dat de partijen een pandrecht zouden hebben 

gewild indien ze de ongeldigheid van de zekerheidseigendom hadden beseft. Met betrekking tot dit arrest 

zijn nog twee belangrijke zaken op te merken met betrekking tot de onwettigheid van de inpandgeving. 

Enerzijds de implicaties die voortvloeien uit artikel 2078 van het Burgerlijke Wetboek en anderzijds de 

problematiek met betrekking tot toekomstige schuldvordering. Het hof van beroep kwalificeerde de 

overeenkomst als een  geveinsde verpanding.  De grond waarop verder wordt gebouwd, is dat de inning 
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van de vorderingen in strijd is met 2078 van het Burgerlijk Wetboek die een tussenkomst voorschrijft van 

de rechter voor de tegeldemaking van een pand. In de nieuwe Pandwet wordt deze verplichte 

tussenkomst echter afgeschaft. (infra nr. 204)  

 

48. Noch in het cassatie arrest, noch in het arrest van het hof van beroep wordt uitgelegd wat de 

wettelijke regels zijn waaraan de vestiging van een pandrecht moet voldoen. Het argument van de eisers 

in het derde onderdeel van het cassatiemiddel was gegrond op de stelling dat artikel 2078 van het 

Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is bij de verpanding van schuldvorderingen, aangezien deze solo 

consensu geschiedt zodat de ASLK wel gerechtigd was de verpande vorderingen te innen na de 

vereffening. Artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek heeft het enkel over ‘beschikken’ met andere 

woorden het vervreemden ervan. Het artikel zegt niets over het innen op de vervaldag met de verplichting 

tot de verrekening. Gezien de verplichting tot verrekening van rechtswege is, kan deze trouwens 

onmogelijk als voorwaarde gesteld worden voor de geldigheid ervan. Ten slotte moet er op gewezen 

worden dat artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek ter bescherming van de pandgever is en niet van 

concurrerende derde. Hieruit blijkt dat de sanctie van de niet-tegenwerpelijkheid niet de sanctie kan zijn 

van de niet-naleving van dit artikel.  

 

Volgens STORME is dit derde onderdeel onterecht onontvankelijk verklaard omdat het Hof van Cassatie 

zich, naast artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek baseert op het feit dat het hof van beroep niet heeft 

vastgesteld dat de ASLK zich ertoe zou hebben verbonden de meeropbrengst van de vorderingen terug te 

geven aan de pandgever. Het hof van beroep heeft dit echter wel vastgesteld. STORME concludeert dan ook 

dat indien de onwettigheid van de overeenkomst gelegen zou zijn in de niet-naleving van artikel 2078 van 

het Burgerlijk Wetboek het besluit, dat de overeenkomst niet bij een wet bepaalde zekerheid gevestigd is 

verkeerd is. Het pandrecht is dat immers wel en, of artikel 2078 van het Burgerlijk wetboek van toepassing 

is, betreft de wijze van uitoefening van het pandrecht en niet de geldigheid ervan.  

 

49. De problematiek met betrekking tot toekomstige schuldvorderingen stelt dat men geen zakelijk 

recht kan hebben op een goed dat niet bestaat. Het pandrecht kan ontstaan wanneer de vordering dus 

niet langer toekomstig is. Een toekomstige vordering verschilt van een vordering onder voorwaarde of 

termijn. Uit de feiten van het arrest kan echter eerder afgeleid worden dat het eerder om vorderingen 

onder voorwaarde of termijn ging dan om een toekomstige schuldvordering. Er wordt in dit arrest 

omtrent deze problematiek geen duidelijkheid verschaft. In de rechtsleer wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen de overdracht van toekomstige goederen en de inpandgeving. De overdracht zou wel 

mogelijk zijn en de inpandgeving niet. Het onderscheid wordt onder meer gegrond op de redenering dat 

er bij de inpandgeving buitenbezitstelling nodig is en bij overdracht niet. 
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50. Deze theorie verliest zijn rechtsgrond gezien er bij overdracht evenzeer een buitenbezitstelling 

gebeurt en deze sinds 1994 zowel bij overdracht als bij inpandgeving van schuldvorderingen consensueel 

kan gebeuren. Het gevolg hiervan is dat ze ofwel allebei tegenwerpelijk zijn ofwel geen van beide. De 

nieuwe pandwet zal dit onderscheid nog meer te niet doen.
35

 

 

2. HET ARREST VAN 3 DECEMBER 2010 
 

51. Het arrest van het Hof van Cassatie van 3 december 2010 had uitsluitsel moeten geven over een 

vraag die na het Sart-Tilman arrest van 1976 bleef hangen.
36

 Bepaalde rechtsleer had echter de opvatting 

dat aan het arrest van 1976 geen principiële draagwijdte moest worden toegekend of dat de betekenis 

van het arrest door latere erkenningen van eigendom tot zekerheidsvormen door de wetgever, zoals het 

eigendomsvoorbehoud, achterhaald zou zijn. 
37

 Zoals gezegd was het oordeel in het Sart-Tilman arrest dat 

de schuldeiser zijn fiduciaire eigendomsrecht niet aan de samenlopende schuldeisers van de schuldenaar 

kon tegenwerpen. Van een fiduciaire overdracht of een overdracht tot zekerheid is er sprake wanneer de 

eigendom van bepaalde lichamelijke of onlichamelijke goederen wordt overgedragen opdat de overnemer 

een zekerheid zou hebben dat zijn schuldvordering die op de overdrager-schuldenaar rust, betaald wordt.  

Een dergelijke overdracht was wel geldig tussen partijen. 
38

 Het oordeel was gegrond op het numerus 

clausus beginsel en de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet. Kort gezegd was het na Sart-Tilman duidelijk 

dat de fiduciaire eigendom geen volwaardige zekerheid was.  

 

52. De vraag die bleef nazinderen, was of deze fiduciaire eigendomsoverdracht enkel 

verbintenisrechtelijke gevolgen kon hebben of geconverteerd moest worden tot een pandrecht.
 39

 Het Hof 

van Cassatie antwoordt hierop in het arrest van 2010. In 2010  herneemt het Hof van Cassatie de leer van 

het Sart-Tilman arrest. Het aanvaardt dat het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers 

noodzakelijkerwijze afwijkt van de verbintenisrechtelijke principes van de verbindende kracht van de 

overeenkomst en de tegenwerpelijkheid van de externe gevolgen ervan. Hierdoor kunnen zakelijke 

zekerheidsrechten, die niet bij de wet bepaald zijn, niet aan de schuldeisers in de samenloop worden 

tegengeworpen.
40

 De fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid op schuldvorderingen kan 

geconverteerd worden in een pandrecht. Dit werkt voor de fiduciaire eigenaar een beperkt 
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zekerheidsrecht in de hand aangezien een niet-tegenwerpelijke rechtshandeling omgezet is in een 

tegenwerpelijke rechtshandeling aan derden in een situatie van samenloop.
41

 

 

53. Deze conversie valt onder de theorie van de gerechtelijke conversie van rechtshandelingen. Op 

grond van deze leer kan de rechter de door de partijen gewilde maar nietige rechtshandeling converteren 

naar een niet door de partijen op voorhand uitgesloten rechtsgeldige rechtshandeling. Deze nieuwe 

rechtshandeling moet wel het doel, dat de partijen beoogden, zo goed mogelijk verwezenlijken en met 

andere woorden zo dicht mogelijk bij de wil van de partijen aanleunen. Bepaalde auteurs menen dat de 

grondslag voor deze leer wordt gevonden in de redelijke wetstoepassing. Dit houdt in dat de sanctie die 

de wet heeft bepaald niet verder kan strekken dan wat vereist is voor de bescherming van het belang.  

 

54. Uit het arrest van 2010 kan worden afgeleid dat de theorie van de gerechtelijke conversie dus kan 

doorgetrokken worden op de sanctie van de niet-tegenwerpelijkheid van zakelijke zekerheidsrechten die 

niet bij wet zijn geregeld. Met dit verschil dat de gevolgen van het nieuwe zakelijk zekerheidsrecht 

intreden bij een samenloop en niet vanaf het ogenblik waarop dit nieuwe zekerheidsrecht tussen de 

partijen werd aangegaan. De voorwaarden hiervoor worden echter niet gepreciseerd. Inzake 

schuldvorderingen is er geen verschil tussen cessie en inpandgeving. Beide zijn aan derden in beginsel 

tegenwerpelijk vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. De kennisgeving is enkel vereist voor de 

tegenwerpelijkheid ten aan zien van de debiteur (artikelen 1690 en 2075 van het Burgerlijk Wetboek).  

 

De conversie van de fiduciaire eigendomsoverdracht van schuldvorderingen, in een pandrecht op die 

schuldvorderingen, heeft dus als gevolg dat de positie van de schuldeiser op het vlak van de 

inningsbevoegdheid na de samenloop en de tussenkomst van de neutrale bewindvoerder bij de 

evenredige verdeling van de geïnde bedragen verschillend zal zijn.
 42

 Na de conversie zal er voldaan 

moeten worden aan de vereisten van tegenwerpelijkheid in het pandrecht. Onder het oude pandrecht 

moet de buitenbezitstelling geschieden, die bij de inpandgeving van schuldvorderingen verwezenlijkt 

wordt door het sluiten van de overeenkomst mits kennisgeving door de pandhouder aan zijn schuldenaar 

opdat deze niet meer bevrijdend aan hem zou betalen. In de nieuwe Pandwet kan de tegenwerpelijkheid 

zowel door behoud van de oude regeling bewerkstelligd worden, maar ook door de inschrijving in het 

Nationaal Pandregister. (infra nr. 176) In het geval van een handelspand beperkt deze conversie de 

bevoegdheden van de fiduciaire eigenaar nauwelijks. De verantwoording hiervoor is dat ook een 

pandhouder op een schuldvordering tot inning van die vordering mag overgaan en zijn schuldvordering 

mag verrekenen. Wat het burgerlijk pand betreft is hiertoe een rechterlijke machtiging nodig. Onder de 

nieuwe Pandwet, die het onderscheid tussen burgerlijk pand en handelspand doet verdwijnen, is geen 

rechterlijke machtiging nodig. 
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55. De erkenning van de eigendom tot zekerheid van financiële activa in artikel 12 van de Wet 

Financiële Zekerheden doet de vraag rijzen waarom de eigendomsoverdracht van andere goederen toen 

niet erkend is. In ieder geval is de financiële aard van het goed niet bepalend voor de zakelijke werking van 

de transactie.
43

 De fiduciaire eigendomsoverdracht van schuldvorderingen zonder conversie naar een 

pandrecht blijft dus niet-tegenwerpelijk.
44

 

 

56. Wat zou het verschil zijn indien er in plaats van een conversie naar het pandrecht een reductie tot 

een voorrecht zou hebben plaatsgevonden? Drie zaken springen onmiddellijk in het oog. Vanuit het 

perspectief van de koper is deze als eigenaar bevoegd om over de nog niet betaalde zaak te beschikken. 

De koper kan ervoor kiezen deze te vervreemden aan een derde waardoor het voorrecht verdwijnt. Vanuit 

het perspectief van de verkoper bestaat het individueel executierecht niet, noch is hij een separatist in 

geval van samenloop. Ten slotte strekt de draagwijdte van het voorrecht zich niet verder dan de 

verzekerde schuldvordering, met name de onbetaalde prijs. Het eigendomsvoorbehoud kan niet worden 

gebruikt om het reeds geïnde deel van de koopprijs te behouden of te compenseren met andere schulden 

van de koper tegen de verkoper. 
45

 

 

57. Is  deze fiduciaire eigendomsoverdracht dan een buitenwettelijk zakelijk zekerheidsrecht? Zo ja, 

botst dit dan met het numerus clausus principe met betrekking tot zakelijke zekerheidsrechten zoals 

vervat in artikel 9 van de Hypotheekwet? Een restrictieve strekking antwoordt hier ontkennend op. De 

basis voor de antwoord is dat het numerus clausus beginsel zich enkel er tegen verzet dat een schuldeiser 

zich buiten de wettelijke preferenties een voorrang zou toekennen in de samenloop op de goederen van 

de schuldenaar. De goederen van de schuldenaar vormen het gemeenschappelijk onderpand voor de 

schuldeisers. Door de werking van de fiduciaire eigendomsoverdracht heeft de regel van artikel 9 

Hypotheekwet hier geen toepassing. De goederen gaan immers over en behoren dus niet meer tot het 

vermogen van de schuldenaar. 

 

Algemeen wordt aanvaard dat artikel 9 van de Hypotheekwet ruimer moet worden gezien. Het numerus 

clausus principe kan niet buiten werking worden gesteld door bepaalde constructies die formeel 

verschillend zijn van de opsomming in artikel 9 van de Hypotheekwet. Als zij dezelfde 

zekerheidsfinaliteiten nastreven als de zakelijke zekerheidsrechten die wel door de wet worden geregeld, 

is het numerus clausus principe van toepassing. Deze redenering wordt substance over form genoemd. 

Het Hof van Cassatie heeft zich aangesloten bij deze benadering en dus bij het unitair stelsel van de 

zakelijke zekerheden. Partijen kunnen hier onderling van afwijken maar in geval van samenloop worden 
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de rechten van de schuldeiser terug gedrongen tot binnen de grenzen van één van de zakelijke 

zekerheden door de wetgever geregeld.  

 

58. Deze uiteengezette opvatting geldt niet voor leasing en sale and lease back. De 

tegenwerpelijkheid van deze rechtsfiguren wordt erkend omdat de zekerheidsfunctie van het 

eigendomsrecht hier inherent is aan de gefinancierde transactie. De verwezenlijking van de economische 

doeleinden staat centraal. Dit verklaart ook de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud tot 

zekerheid van de verkoopprijs van roerende goederen. 

 

59. De conclusie van dit arrest, dat enkel zakelijke zekerheden betreft, is dat de positie van de 

schuldeiser wordt verbeterd ten opzichte van het Sart-Tilman arrest. Evenwel heeft het Hof van Cassatie 

zich toch vast gehouden aan het unitair stelsel van zakelijke zekerheden.
46

 In België bestonden er, tot de 

wettelijke verankering in de nieuwe Pandwet, slechts enkele specifieke wettelijke regelingen voor een 

aantal specifieke gevallen van de eigendomsoverdracht tot zekerheid. Artikel 12 van de Wet Financiële 

Zekerheden die de eigendomsoverdracht tot zekerheid van financiële instrumenten en contanten regelt is 

hier een goed voorbeeld van. 
47

 Er is geen nood aan een fiduciaire eigendomsoverdracht van roerende 

goederen indien het wettelijk stelsel van de pandrechten voldoende is afgestemd op de behoeften van de 

samenleving. De invoering van de Wet Financiële Zekerheden was al een stap in de goede richting. Indien 

de nieuwe Pandwet voldoet aan de noden van de huidige samenleving, zal de drang naar de fiduciaire 

eigendomsoverdracht verdwijnen door het bestaan van beide wetten. Net zoals in Nederland waar het stil 

pandrecht, dat bij ons zal worden ingevoerd door de nieuwe Pandwet, een wettelijk alternatief is vanwege 

het fiduciaverbod (eerder besproken bij eigendomsvoorbehoud).
 48

 

C. ALTERNATIEVE ZEKERHEIDSMECHANISMEN 

 

60. Voordat de nieuwe Pandwet enkele van deze alternatieve zekerheidsmechanismen wettelijk 

verankerde en het alternatief registerpand invoerde, bracht de verplichte buitenbezitstelling van een 

lichamelijk in pand gegeven goed beperkingen met zich mee. In de praktijk ontwikkelden zich alternatieve 

mechanismen voor de schuldeiser om de inning van zijn schuldvordering die op de schuldenaar rust, te 

waarborgen. De schuldeiser, die een goed financiert, heeft verschillende mogelijkheden om dit tot stand 

te brengen. Ten eerste kan door middel van financiële leasing het goed worden gefinancierd. De 

leasinggever koopt het aangewezen goed door de leasingnemer. De leasingnemer betaalt voor het gebruik 

van dit goed huurgelden die overeenstemmen met de economische levensduur van het goed qua termijn 

en bedrag. Na afloop van de overeenkomst heeft de leasingnemer de optie het goed te kopen. Ten 

tweede kan men een clausule van eigendomsvoorbehoud bedingen. De verkoper behoudt dan de 
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eigendom voor tot de gehele koopprijs is betaald.
49

 Ten derde zorgt het retentierecht ervoor dat de 

schuldeiser die het goed nog bij zich heeft dit goed bij zich kan houden zolang de schuldenaar niet betaalt. 

De schuldeiser heeft met andere woorden het recht om zijn verplichting tot het goed op te schorten 

indien de schuldenaar als eerst in gebreke is.  

 

61. Het beding van eigendomsvoorbehoud en de leasing bieden als bijkomend voordeel dat 

schuldeisers hiervan ontsnappen aan de samenloop. Bij toepassing van deze twee conventionele 

zekerheidsmechanismen gebeurt er geen volwaardige eigendomsoverdracht tot zekerheid omdat deze 

zakelijke werking hebben sinds hun totstandkoming. Dit in tegenstelling tot een zakelijk zekerheidsrecht 

dat pas zakelijke werking verwerft vanaf de samenloop. 

 

1. SALE AND LEASE BACK 
 

62. De afwezigheid of de beperkte toepasselijkheid van pandrechten zonder buitenbezitstelling had 

tot gevolg dat er allerhande pogingen zijn ondernomen om aan deze beperkingen te ontsnappen. Door de 

activa in eigendom tot zekerheid over te dragen, werd geprobeerd de rechten van de pandhouders te 

omzeilen.  

 

63. Naar Belgisch recht wordt een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet erkend tenzij het om een 

volwaardig eigendomsrecht gaat. Dit is het recht van de eigenaar om binnen het kader dat gegeven wordt 

door wetten en verordeningen te beschikken en genot te hebben van een zaak op de meest volstrekte 

wijze. Ons recht aanvaardt met andere woorden ofwel het vestigen van een zekerheidsrecht, zoals een 

pand, ofwel de gewone volwaardige eigendom. Dit blijkt uit het arrest van het Hof van Cassatie waarin het 

oordeelde dat een schuldeiser-overnemer niet over meer rechten kan beschikken dan een pandhouder. 

Toch zijn er enkel gevallen waarin de volwaardige eigendomsoverdracht geschiedt die een 

zekerheidselement bevatten. Het betreft hier de overdracht van geld de vermenging van soortzaken(supra 

nr. 11 e.v.) en de sale en lease back.  

 

64. De sale and lease back wordt door de meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer erkend 

als een geldige eigendomsoverdracht die tegenwerpelijk is in geval van samenloop van de schuldeisers van 

de verkoper. Sale and leaseback is een vorm van leasing waarbij een goed door de lessee (huurder) aan de 

lessor (koper-verhuurder) wordt verkocht om vervolgens  op basis van een lease-overeenkomst terug te 

worden verhuurd aan de lessee. Hieraan is een koopoptie verbonden. Bij deze rechtsfiguur wordt 

aanvaard dat de lessor wel degelijk een volwaardige eigenaar is. De lessor heeft louter 

verbintenisrechtelijke verplichtingen. Zijn eigendomsrecht is niet bezwaard door enig zakelijk recht van de 

lessee. Op het einde van de overeenkomst is het gehuurde goed  afgeschreven. De huurder kan het goed 
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terugkopen op grond van de koopoptie, wordt de uitvoering van deze optie als een afzonderlijke 

overeenkomst beschouwd.
50

  

 

65. In de zaak Asset financing company/Euroquartz had de leasingnemer Euroquartz bij het 

ondertekenen van de leasingovereenkomst en in de uitvoering daarvan een som geld gestort als 

waarborg, die op het bij overeenkomst bepaalde tijdstip werd teruggegeven aan de leasingnemer Dit 

tijdstip was het aflopen van de overeenkomst, wanneer bleek dat de leasingnemer aan al zijn 

verplichtingen had voldaan.
 51

 Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat de overhandiging van een 

geldsom tot zekerheid door de leasingnemer aan de leasinggever erin resulteert dat de leasinggever door 

die overdracht eigenaar is geworden van de overgedragen geldsom. Doordat het arrest deze overdracht 

als een oneigenlijk pand kwalificeerde, werd de regel toegepast dat de schuldeiser de opbrengst (rente)  

van het zekerheidsgoed niet mag behouden. Het Hof van Cassatie heeft erkend dat de leasinggever 

eigenaar was geworden van de geldsom, maar dat de rechters van het hof van beroep niet mochten 

afleiden dat de rente verschuldigd was door de leasinggever. Met andere woorden is de schuldeiser, 

behoudens andersluidende overeenkomst of wetbepalingen, geen intrest verschuldigd op de geldsom die 

hij tot zekerheid heeft gekregen. STORME werpt op dat verbintenisrechtelijk de betaling tot zekerheid 

gebeurd is en het geen schenking, betaling van uitstaande schuld of een overeenkomst onder bezwarende 

titel uitmaakt. Gezien het geen tegenprestatie van een verbintenis inhoudt, zou volgens STORME de 

schuldeiser net zoals een pandhouder op een schuldvordering, die na de inning van de schuldvordering 

eigenaar is van de ontvangen geldsom, intrest verschuldigd zijn voor de gebruikte sommen conform 

artikel 1996 en 2081 BW. 
52

  

 

66. De financiële leasing is echter niet vergelijkbaar met verhuur. In dit geval financiert de 

leasemaatschappij het leaseobject en is deze juridische eigenaar. De leasemaatschappij stelt dit goed 

tegen betaling ter beschikking van de leasingnemer gedurende de economische levensduur van het goed. 

De leasingnemer langs zijn kant heeft dus recht op het gebruik van het goed en draagt het economisch 

risico. Hij moet het geïnvesteerde bedrag met rente aan de leasemaatschappij terugbetaling door middel 

van periodieke aflossingen. Het resultaat van een succesvolle financiële leasing is dat de leasingnemer aan 

zijn verplichten voldoet en hierdoor de juridische eigendom ook bij hem komt door middel van het lichten 

van de koopoptie. Gedurende deze transactie blijft de leasemaatschappij eigenaar van het goed en kan hij 

ingeval van faillissement van de leasingnemer het goed revindiceren. Hierin ligt de zekerheidsfunctie van 

leasing vervat. Bij faillissement moet de curator de eis tot terugvordering eveneens kunnen afweren door 

de schuld te voldoen. Inzake leasing wordt een weigering van het aanbod van de curator om het lease- 

object te behouden tegen betaling van de nog overblijvende huurtermijn gezien als een misbruik van 
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recht.
53

 Er is hier dus sprake van een variant op het eigendomsvoorbehoud.
54

 De leasinggever kan beroep 

doen op zakelijke subrogatie wanneer het lease-object door de leasingnemer werd verkocht en de 

koopprijs nog door de derde verschuldigd is.
55

  

 

Bij leasing is er wel degelijk een overdracht van leverancier naar de leasemaatschappij op grond van de 

verkoop en niet op grond van een zekerheidsovereenkomst. Het verschil met eigendomsvoorbehoud is 

dat de leasemaatschappij als eigenaar over de zaak mag beschikken. Bij de sale and lease back is deze 

theorie moeilijker toe te passen. Al heeft de Nederlandse Hoge Raad in het Sogelease-arrest aanvaardt dat 

het in casu om een echte overdracht ging. De reden hiervoor was dat het eigendomsrecht van de 

leasemaatschappij hetzelfde is als bij gewone overdracht.
56

 Bij leasing is dus aanvaard dat de leasinggever 

in verhouding tot de andere schuldeisers zowel bezitter als eigenaar van de zaak blijft. In de rechtspraak 

van de hoven en rechtbanken is zelfs de tegenwerpelijkheid van de sale and lease back in de meeste 

gevallen aanvaard. Dit is een bizar fenomeen aangezien deze veel meer afwijkt van de traditionele 

regels.
57

  

 

2. HET EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 

67. Artikel 101 Faillissementswet: “Het faillissement doet geen afbreuk aan het recht van 

terugvordering van de eigenaar van de goederen die in het bezit zijn van de schuldenaar.  Evenwel kunnen 

de roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige 

betaling van de prijs, slechts op grond van dat beding van de schuldenaar worden teruggevorderd, (voor 

zover dit schriftelijk is opgesteld) uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed. Daarenboven 

moeten die goederen zich in natura bij de schuldenaar bevinden. Ze mogen derhalve niet onroerend door 

incorporatie zijn geworden, noch vermengd zijn met een ander roerend goed.  Op straffe van verval moet 

de rechtsvordering tot terugvordering worden ingesteld voor (de neerlegging van het eerste proces-verbaal 

van verificatie) van de schuldvorderingen.  (Indien de bewaring of de teruggave van de teruggevorderde 

goederen kosten heeft veroorzaakt ten laste van de boedel, eist de curator dat deze kosten betaald worden 

bij de afgifte van de goederen. Weigert de eigenaar deze kosten te betalen dan is de curator gerechtigd 

het retentierecht uit te oefenen.) “ 

 

68. Na een turbulente evolutie van de ontstaansgeschiedenis van het eigendomsvoorbehoud neemt 

het Hof van Cassatie in gevolge de invoering van artikel 101 van de Faillissementswet voor het eerst een 
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duidelijk standpunt in. De wettelijke verankering van het eigendomsvoorbehoud in de Faillissementwet 

had volgens het Hof van Cassatie tot gevolg dat het eigendomsvoorbehoud enkel in een situatie van 

faillissement tegenwerpelijk was. De positie van de onbetaalde verkoper werd ingrijpend gewijzigd 

aangezien het eigendomsvoorbehoud een sterk zekerheidsmechanisme is voor de verkoper. Dit oordeel 

van het Hof van Cassatie werd echter niet gespaard van kritiek.
58

 Dit leidde ertoe dat de 

tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud opgenomen is in de nieuwe Pandwet, die aan de 

tegenwerpelijkheid een algemene draagwijdte toekent. 

 

69.  Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de koper van rechtswege de eigendom verkrijgt 

ten aanzien van de verkoper zodra er een overeenstemming is omtrent de zaak en de prijs. Dit geldt ook 

wanneer de prijs nog niet betaald is of de zaak nog niet geleverd. In de verhouding tussen de partijen 

vindt de eigendomsoverdracht solo consensu plaats, een regel die de openbare orde niet raakt. De 

partijen kunnen bijgevolg er van afwijken en het moment van eigendomsoverdracht uitstellen tot het 

moment waarop de koper de goederen daadwerkelijk heeft betaald.
59

 De verkoper wil zich immers door 

dit eigendomsvoorbehoud onderscheiden van andere chirografaire of preferente schuldeisers.  

 

Het eigendomsvoorbehoud kan het best omschreven worden als “Een beding dat ingelast wordt in een 

koop-verkoopovereenkomst of in een geschrift welk ten laatste opgemaakt wordt op het ogenblik van de 

levering, krachtens hetwelk de eigendomsoverdracht uitgesteld wordt tot op het ogenblik van de volledige 

betaling van de prijs.” Een voorbeeld helpt in deze definitie inzicht te verwerven: Verkoper (A) verkoopt 

zijn goederen aan zijn koper (B). A trekt de solvabiliteit van B in twijfel en laat daarom bij het sluiten van 

de overeenkomst een beding van eigendomsvoorbehoud opnemen. Door dit beding zal de 

eigendomsoverdracht worden uitgesteld tot op het moment van betaling. Het eigendomsvoorbehoud 

geeft A dus een zekerheidspositie indien B weigert of niet kan betalen.
60

 

 

70. De geldigheid van het eigendomsrecht is nooit betwist. Het eigendomsvoorbehoud was wat de 

tegenwerpelijkheid ervan betreft, wel een heikelpunt in de rechtspraak. Sinds de arresten van het Hof van 

Cassatie van 9 februari 1933 werd aangenomen dat een beding van eigendomsvoorbehoud principieel 

geldig was, maar niet aan de schuldeisers van de koper kon tegengeworpen worden. Artikel 20,5° van de 

Hypotheekwet diende als grondslag voor deze rechtspraak en de onbetaalde verkoper mocht zich enkel 

op dit voorrecht beroepen. Dit artikel bepaalt op een dwingende wijze de grenzen aan de bescherming 

van de onbetaald gebleven verkoper. Elke contractuele uitbreiding hiervan is niet tegenwerpelijk aan 

derden. De implicaties van artikel 20, 5° van de Hypotheekwet werden in het licht van de vertrouwensleer 

geplaatst. Op basis van deze leer mochten de andere schuldeisers er op vertrouwen dat de goederen, die 
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in het bezit waren van de koper, hem ook effectief toebehoorden. De toenmalige niet-tegenwerpelijkheid 

gold niet alleen bij het faillissement maar ook in het geval van het toenmalig gerechtelijk akkoord en 

andere vormen van samenloop mits enkele uitzonderingen. De uitzonderingen hadden betrekking op 

situaties waar de verkochte zaak nog niet was geleverd en wanneer de zaak aan de koper was geleverd, 

maar voor het ontstaan van de samenloop door de verkoper werd gerevindiceerd op voorwaarde dat de 

koper van de wilsverklaring heeft kunnen kennis nemen.
61

 

 

Enkele incoherenties zijn aanwezig indien niet aanvaard wordt dat de koper louter een detentor is noch 

dat het eigendomsrecht tegenwerpelijk moet zijn aan de schuldeisers. In de situatie die artikel 20,5° 

schetst is de verkoper geen eigenaar meer is van de verkochte zaak. Een schuldeiser kan niet tegelijk een 

voorrecht hebben en een eigenaar zijn. Daarnaast wijst artikel 8 van de Hypotheekwet erop dat het de 

goederen van de schuldenaar zijn die strekken tot gemeenschappelijke waarborg  van de schuldeisers. De 

prijs ervan moet evenredig verdeeld worden onder de schuldeisers tenzij een voorrang toegekend wordt 

door een voorrecht of hypotheek. De koper is nooit eigenaar geworden van de zaak. Het bezit van een 

zaak voor zichzelf in plaats van voor een ander vereist immers het bezit als eigenaar. In het huidig recht is 

aanvaard dat de koper, krachtens het beding, de zaak niet voor zichzelf mag bezitten zolang ze niet 

volledig betaald is. De koper blijft dus een detentor tot er een omkering van titel plaatsvindt.  

 

71. De rechtspolitieke reden dat vermeden moet worden dat de verkoper het reeds ontvangen deel 

van de prijs zou behouden, kan op twee vlakken worden tegengesproken. Enerzijds berust ze op een 

verkeerde inschatting van de gevolgen van het eigendomsvoorbehoud met een terugname van de 

goederen. Anderzijds zou dit berusten in een ongerechtvaardigde verrijking ten opzichte van de andere 

schuldeisers en ten opzichte van de koper zelf. 
62

 

 

72. Omwille van buitenlandse druk binnen Europa
63

 werd artikel 101 ingevoerd in de 

Faillissementswet.
64

 De huidige clausule van het eigendomsvoorbehoud is naast het antwoord op 

economische overwegingen, ook gerechtvaardigd door het gebrek aan een verklaring waarom het gebruik 

van de eigendom als zekerheidsmechanisme in bepaalde gevallen wel tegenwerpelijk was.
65

 De 

tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud draagt bij tot de faillissementsvoorkoming op drie 

vlakken. Aan de zijde van de kopers draagt dit bij doordat de verkopers door hun sterkere positie worden 
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aangezet tot kredietverlening en zullen afzien van een vroegtijdige revindicatie. Aan de zijde van de 

verkopers zullen deze door hun nieuw verworven zekerheidspositie minder kans hebben om meegesleurd 

te worden in de faillissementen van hun afnemers. Ten slotte heeft het ook voor de boedel een voordelige 

werking omdat de waardevermindering van de goederen kan worden vermeden, waardoor het 

dumpingeffect op de markt wordt tegengegaan.  

 

73. Voor artikel 101 van de Faillissementswet kon de eigenaar zijn goed niet revindiceren ondanks 

zijn volgrecht. Op basis van de nieuwe bepaling zal de onbetaalde verkoper die zich de eigendom heeft 

voorbehouden dus over een sterkere positie bij faillissement en andere gevallen van samenloop 

beschikken. Een restrictieve interpretatie van artikel 101 van de Faillissementswet is dan ook geboden om 

misbruik te voorkomen. 
66

 De beperkte vormvereiste opgenomen in het artikel en het feit dat het 

eigendomsvoorbehoud vasthangt aan de gewaarborgde schuldvordering, geven hier duiding aan. 

 

74. De erkenning van de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud verschilt van het 

voorrecht van de onbetaalde verkoper (artikel 20, 5° van de Hypotheekwet) in twee opzichten. Ten eerste 

verwerft de verkoper met een voorbehouden eigendom een separatistenpositie. Met deze positie gaat 

een individueel executierecht gepaard. Dit recht vervalt slechts als de volledige verzekerde schuld betaald 

is. Ten tweede heeft de verkoper met een voorbehouden eigendom een volgrecht op de zaak. Pas als de 

zaak verkregen wordt door een derde-verkrijger die te goeder trouw in het feitelijk bezit van de zaak is 

gekomen, gaat dit volgrecht teniet. De zakelijke subrogatie vormt onder bepaalde voorwaarden een 

nuance op deze regel. 
67

 

 

75. Het Hof van Cassatie oordeelde in het arrest van 7 mei 2010 dat de tegenwerpelijkheid van het 

eigendomsvoorbehoud terug gebracht wordt tot de situatie van faillissement. Het Hof is van mening dat 

er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat inzake de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud bij 

samenloop. Het uitgangspunt hiervoor is wederom artikel 20, 5° van de Hypotheekwet. Hierdoor wordt de 

zekerheidspositie van de kredietgever in een situatie van samenloop, andere dan het faillissement, herleid 

tot die van een bijzonder bevoorrechte schuldeiser. Het gevolg hiervan is dat de kredietgever de nodige 

voorzorgen  moeten nemen om rangconflicten te vermijden.
68

 De nieuwe Pandwet is aan de kritiek op dit 

arrest tegemoet gekomen. (infra nr. 192 ) 

 

76. Over de juridische kwalificatie van het eigendomsvoorbehoud heerst er discussie in de rechtsleer. 

De meerderheidstrekking meent dat niet de koop maar wel de eigendomsoverdracht afhankelijk wordt 

gesteld van een termijn. De stroming meent dat het eigendomsvoorbehoud afhankelijk stellen van een 
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voorwaarde indruist tegen de essentie van de koopovereenkomst. 
69

 De minderheidsvisie stelt mijn inziens 

terecht dat het beding van eigendomsvoorbehoud een opschortende voorwaarde is. De reden hiervoor is 

te vinden in de definities. Een termijn is een toekomstige en zekere gebeurtenis terwijl een voorwaarde 

toekomstig en onzeker is. Aangezien het risico bij de verkoper ligt als eigenaar wil hij zich indekken tegen 

het risico van niet betaling. Deze indekking is niet louter een uitstel van betaling.
 70

  

 

77. Door de betaling van de koopprijs verkrijgt de koper de eigendom van het goed. Vanaf dit 

moment is hij onvoorwaardelijk eigenaar. Voor de betaling van de koopprijs is de koper een detentor en 

mag hij niet over het goed beschikken, hoewel een minderheid van de rechtsleer dit tegenspreekt en 

meent dat de koper een bezitter is. De partijen kunnen in de overeenkomst nadere regelingen treffen, zo 

niet gelden de gebruiken van het handelsverkeer. Wat derden betreft kan hun situatie enkel door 

dergelijke overeenkomst in het gedrang komen, indien er sprake is van derde-medeplichtigheid aan 

contractbreuk. Na de betaling verkrijgt de koper het juridisch bezit en is hij eigenaar. De verkoper is  

echter tot aan de betaling van het goed eigenaar en kan over het goed beschikken. De schuldeisers van de 

verkoper kunnen beslag leggen op zijn goederen, zelfs als deze zich bij de koper bevinden. De nieuwe 

koper of de beslagleggende schuldeisers kunnen niet meer rechten doen gelden dan de verkoper of de 

beslagene had.
71

 

 

78. Louter redenerend in de termen van het eigendomsrecht kan de verkoper het goed bij een 

wanprestatie terugnemen zonder rekening te houden met de waarde van het goed. Echter de 

economische werkelijkheid dringt zich op en rekening houdend met artikelen 10 en 11 van de Grondwet is 

het niet geoorloofd dat de schuldenaar in een veel zwakkere positie zou verkeren. Het Franse Hof van 

Cassatie oordeelde in 1996 dat het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op het saldo van de koopprijs 

moet vergeleken worden met de waarde van de teruggenomen zaken.
72

 Indien de waarde het nog 

openstaande bedrag van de koopprijs overtreft dan is de verkoper tot een terugbetaling van het overschot 

gehouden. Indien het bedrag ontoereikend is, wordt de verkoper een schuldeiser in de boedel voor het 

overschrijdende gedeelte. In geval van betwisting oordeelt de rechter.
73

 Uit het eerste lid van artikel 101 

van de Faillissementswet volgt dat het recht van terugvordering uit het gemeen recht voortvloeit.
74

 De 

verkoper die het goed terugneemt mag er dus vrij over beschikken. Hij is niet verplicht te verkopen. Indien 
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hij toch besluit over te gaan tot verkopen, moet hij het verrijkingsverbod in acht nemen. 
75

 Aan de hand 

van de koopprijs te vergelijken met de waarde van de teruggenomen zaken moet bepaald worden of er 

verrijking plaats gevonden heeft. 

 

Een pandhouder, aan wie de rechter op basis van artikel 2078 Burgerlijk Wetboek. de bevoegdheid heeft 

verleend om het verpande goed te behouden, bevindt zich in een gelijkaardige situatie. Dit verpande goed 

strekt tot de betaling ten belope van de schuld. Het verschil is dat de pandhouder zich het goed niet mag 

toe-eigenen en moet overgaan tot verkoop. De verkoper kan zich bij wanprestatie natuurlijk het goed wel 

toe-eigenen.
76

 

 

79. Zakelijke subrogatie is, volgens bepaalde auteurs, in verband met het eigendomsvoorbehoud 

uitgesloten. Het verbod belet dat het terugvorderingsrecht wordt uitgeoefend op goederen die in de 

plaats komen van de geleverde waren. Indien de partijen wensen dat op deze nieuwe goederen ook een 

eigendomsvoorbehoud rust, zal dit opnieuw moeten afgesproken worden. Een bijkomende vereiste is dat 

de goederen nog onveranderd in het vermogen van de koper kunnen worden aangetroffen.  Dit wordt 

genuanceerd met name dat enkel aan de onbetaalde verkoper geen volgrecht wordt verleend ten aanzien 

van een onderverkrijger. 
77

 De tendens om de zakelijke subrogatie inzake eigendomsvoorbehoud toch te 

aanvaarden, vloeit voort uit een rechtsvergelijkend motief. Zowel in Duitsland als in Frankrijk is deze 

aanvaard. Vanuit een handelsperspectief zou de weigering om de zakelijke subrogatie uit te sluiten weinig 

aantrekkelijk zijn, gezien deze twee landen onze belangrijkste handelspartners zijn.
78

 

 

80. De terugname van de zaak door de verkoper moet onderscheiden worden van de ontbinding van 

de hele koopovereenkomst opdat de koper nog het alternatief zou hebben zijn verbintenissen na te 

komen. Gebeurt dit niet en vindt een effectieve terugname plaats, dan treedt de ontbinding van 

rechtswege in na de terugname van de goederen. De verkoper zou anders verplicht blijven tot levering 

van de goederen.
79

 De zekerheidsfunctie van het eigendomsvoorbehoud houdt in dat de onbetaalde 

verkoper het goed aan de schuldeisers van de koper kon onttrekken en is beperkt tot de gewaarborgde 

schuldvordering. In het Sart- Tilman arrest besloot het Hof van Cassatie, zoals reeds vermeld dat de 

fiduciaire overdracht niet tegenwerpelijk is aan derden. Het Hof van Cassatie bevestigde in het  arrest van 

3 december 2010 deze regel, maar herleidt de overdracht tot een pandrecht. De schuldeiser kan nu met 

andere woorden wel beroep doen op een wettelijke zekerheid. De clausule verschilt van de fiduciaire 

overdracht in de zin dat de zekerheidspositie inherent is aan de transactie bij de clausule. De wanprestatie 
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van de koper zou ook zonder het beding tot gevolg hebben dat het eigendomsrecht terugkeert naar de 

verkoper. Als men diezelfde lijn doortrekt, is ook de rechtvaardiging van de erkenning van de 

tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht van de leasinggever hierin te vinden. 

 

81. Het conflict tussen de verkoper-eigenaar en degene aan wie de koper zekerheidsrechten op de 

zaak heeft verleend is een andere interessante kwestie. Enkel de bespreking van een pandhouder als 

derde is hier relevant. In het geval van een vuistpand speelt het artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek 

een grote rol. Het principe dat bij roerende zaken bezit geldt als titel moet samen worden gelezen met het 

artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek waarin het vermoeden van de goede trouw vervat zit. Onder 

meer stelde het Franse Hof van Cassatie dat een pandhouder een onderzoeksplicht opleggen niet kan, 

wanneer goederen onder eigendomsvoorbehoud verkocht worden op basis van een sectorieel gebruik.  

 

Indien het een registerpand betreft, treedt een ander scenario op de voorgrond. De registerpandhouder 

wordt immers niet beschermd door artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, wegens de dubbelzinnigheid 

van het bezit. Zowel de verkoper als de pandhouder menen immers dat de koper de zaak voor hen onder 

zich houdt. De voorkeur moet hier gegeven worden aan de verkoper-eigenaar omdat deze erop mocht 

vertrouwen dat zijn eigendomsrecht geen gevaar liep zolang de goederen onveranderd in het bezit bleven 

van de koper. De pandhouder die door middel van een pandverzilvering beslag wil leggen, zal onsuccesvol 

zijn. Het beslag wijzigt niet alleen niets aan het feitelijke bezit van de pandgever. Het 

eigendomsvoorbehoud van de verkoper is zelfs tegenwerpelijk aan de beslaglegger. 
80

 

 

82. Gaat het met betrekking tot eigendomsvoorbehoud ook niet om een voorbehoud van het 

pandrecht? Indien deze herkwalificatie plaats zou vinden, zou het de regels van het 

eigendomsvoorbehoud, beter doen begrijpen, meent STORME. Het moet immers net zoals de 

zekerheidscessie worden uitgeoefend voor de samenloop om tegenwerpelijk te zijn aan de concurrerende 

schuldeisers, tenzij er aan wettelijk georganiseerde publiciteit is voldaan.
81

 Een beding van 

eigendomsvoorbehoud dat niet de volle eigendom voorbehoudt, maar slechts een beperkt zakelijk recht is 

perfect verdedigbaar. Het eigendomsrecht wordt dan geconverteerd in een soort pandrecht. Het is echter 

onmogelijk om vol te houden dat onder de regeling van het Burgerlijk Wetboek het 

eigendomsvoorbehoud geldig is maar bij samenloop aan de verkoper noch een eigendom noch een 

pandrecht zou verlenen. In dat geval zou enkel het voorrecht van de verkoper overblijven en dit pas vanaf 

de nieuwe Faillissementwet van 1997.
82

 SAGAERT heeft hier echter een andere visie. Door de verschillen 

weer te geven tussen het eigendomsvoorbehoud en het stil pandrecht dat door de schuldenaar gevestigd 
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wordt, probeert hij STORME zijn theorie te weerleggen.
83

 De repliek van STORME hierop luidt dat deze 

verschillen even goed kunnen bestaan tussen een voorbehouden pandrecht en een gevestigd pandrecht. 

Om dit te staven voegt hij toe dat de gevolgen van het eigendomsvoorbehoud bij faillissement niet verder 

dan deze van een voorbehouden pandrecht.
84

 

 

83. Ten slotte wordt het eigendomsvoorbehoud naar Belgisch recht als een nevenrecht beschouwd 

dat van rechtswege overgaat op de verkrijger van de vordering. Er is hier onmiskenbaar sprake van een 

zekerheidsfunctie en de positie van de onbetaalde verkoper vertoont gelijkenissen met de positie van een 

pandhouder.
85

 

 

3. HET RETENTIERECHT 
 

84. Als de schuldeiser een goed bij zich heeft, dat hij moet teruggeven, kan hij onder bepaalde 

voorwaarden zijn verplichting opschorten om het goed af te geven, zolang de schuldenaar niet heeft 

betaald. Dit wordt het retentierecht genoemd. Het opschortingsrecht komt de schuldeiser enkel toe 

indien de schuldenaar als eerste een wanprestatie beging en indien de schuldeiser geen termijn heeft 

toegestaan. Hoewel het retentierecht de schuldeiser meer zekerheid op betaling geeft, kan de schuldeiser 

enkel weigeren het goed terug te geven als de schuldenaar niet betaalt. Dit verleent hem echter geen 

recht van voorrang. 

 

Opschortingsrechten kunnen de partijen hinderen. Gezien het retentierecht niet van openbare orde of 

dwingend recht is, kan dit recht door de partijen volledig worden uitgesloten of beperkt.
86

 De teruggave 

van het bezwaarde goed hangt af van de volledige betaling van de gewaarborgde schuldvordering. De 

gewaarborgde schuldvordering moet voldoende zeker zijn en bevat zowel het hoofdbedrag als de 

interesten en de bijhorigheden. 
87

 Eenmaal het goed uit de feitelijke macht van de schuldeiser is, 

verdwijnt het retentierecht. Aan het retentierecht is dus geen volgrecht verbonden.  

 

85. Een materiële samenhang tussen de schuldvordering en de zaak is vereist. In sommige gevallen 

wordt een juridische samenhang tussen de afgifte van de zaak en de opeisbare vordering van de houder 

aanvaard, zoals bij de exceptio non adimpleti contractus (ENAC).
88

 In de gevallen waar er sprake is van een 

wederkerige rechtsverhouding is het retentierecht een toepassing van de ENAC. Zoals bij de ENAC moet 
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bij de toepassing van de geoorloofdheidstoets rekening worden gehouden met de relevante bepalingen 

uit het consumentenrecht.
89

 VAN OMMESLAGHE maakt een onderscheid door een absolute 

tegenwerpelijkheid toe te kennen aan het retentierecht gesteund op een materiële samenhang. Bij een 

juridische samenhang is het retentierecht enkel tegenwerpelijk aan de titularis van een jonger zakelijk 

recht. Aan de eigenaar, bij wie de titel dateert van voor het retentierecht, is het retentierecht op basis van 

een juridische samenhang niet tegenwerpelijk. Het Hof van Cassatie heeft algemeen de 

tegenwerpelijkheid ten aanzien van de curator (chirografaire schuldeisers) en schuldeisers met een 

algemeen voorrecht aanvaard. De meerderheid van de rechtsleer erkent ook de tegenwerpelijkheid ten 

aanzien van de schuldeisers met een bijzonder voorrecht  

 

86. De pandhouder heeft het retentierecht slechts nodig om het onderpand veilig te stellen. Indien 

de pandhouder niet meer feitelijk de macht heeft over het goed, gaat zijn pandrecht teloor. Het 

retentierecht is dus een onvoltooid recht, gebaseerd op de feitelijke macht over het goed. De feitelijke 

macht moet op een normale en geoorloofde wijze zijn verkregen en bestendig zijn. Indien onvrijwillig 

bezitsverlies zich voordoet, herleeft het retentierecht als de retentor opnieuw het bezit van de zaak kan 

verkrijgen. Artikel 2279, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek biedt bescherming bij roerende 

goederen.
90

 

 

De uitvoering van het retentierecht wordt beperkt als de pandhouder-schuldeiser, het pand misbruikt. De 

schuldenaar kan dan het goed, waarop het retentierecht rust, terugnemen.
91

 De letter van de wet duidt 

het pand aan als basis voor het retentierecht. Het retentierecht is een drukkingsmiddel van de schuldeiser 

uit om de schuldenaar te dwingen tot betaling. Echter verschaft het retentierecht de schuldeiser niet de 

mogelijkheid om dit goed te verkopen zodat de schuldenaar zo aan de schuld kan voldoen. Desalniettemin 

blijft het retentierecht efficiënt omdat het de schuldenaar dwingt zijn schuld te voldoen. In principe heeft 

de retentor geen voorrangsrecht. De retentor is een chirografaire schuldeiser, tenzij het retentierecht 

voortvloeit uit de toepassing van artikel 2082 van het Burgerlijk Wetboek.
 92

  

 

87. Een conventionele uitbreiding op basis van wilsautonomie is mogelijk. Dit impliceert dat een zaak 

kan worden ingehouden totdat de schuldvordering voldaan is, zonder er voordien een materiële of 

juridische samenhang moet bestaan, hoewel in feite het conventioneel retentierecht wel een juridische 

samenhang creëert. 
93

 Als het retentierecht conventioneel wordt verruimd, wordt het aangewend tot 

zekerheid van andere schuldvorderingen dan de schuldvordering tot betaling van de zaak of de 
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schuldvordering die in nauw juridisch of materieel verband staat met de zaak.
94

 Stel bijvoorbeeld dat 

onderneming A bepaalde goederen produceert en in een fase van het productieproces worden de 

goederen naar onderneming B gebracht, die ze later aan A teruggeeft. A betaalt echter niet voor het 

aandeel van B in het proces. Tussen A en B kan dan overeengekomen worden dat alle goederen die A aan 

B toevertrouwt voor de bewerking worden beschouwd as een deel van een en dezelfde overeenkomst. Er 

is dus een ondeelbaarheidsclausule ingelast. In de praktijk is er een noodzaak naar deze conventionele 

uitbreiding. Het conventioneel retentierecht is geldig, behalve in het geval van rechtsmisbruik. 
95

  

 

De tegenwerpelijkheid aan derden van het uitgebreide retentierecht wordt in de rechtspraak en 

rechtsleer betwist. De heersende opvatting is dat deze clausule tegenwerpelijk ten aanzien van derden 

indien ze beantwoordt aan de realiteit. Het is aan de feitenrechter om dit discretionair te beoordelen. De 

clausule mag geen artificiële uitbreiding van het retentierecht inhouden. De grondslag is te vinden in de 

ondeelbaarheid. De schuldvorderingen worden ook geacht uit eenzelfde overeenkomst voort te komen. 

Het hof van beroep te Gent uitte hierop in 1971 kritiek en oordeelde dat de vereiste, dat de 

schuldvorderingen moeten voortvloeien uit eenzelfde overeenkomst, reeds wijst op fictie.
96

 Indien de 

clausule louter artificieel is, geldt ze enkel inter partes, maar ze is dan niet tegenwerpelijk aan derden.
97

 

Het Hof van Cassatie bevestigde in 2006 een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 2004. 

Volgens het hof van beroep te Antwerpen was het voldoende dat het verband niet fictief is en het aansluit 

bij de realiteit. Hierdoor neemt het een tussenpositie in tussen de stelling dat het verband zuiver 

conventioneel, dus fictief kan zijn, en dat het verband materieel moet zijn. Het Hof van Cassatie sprak zich 

niet uit over de in beroep ingenomen stelling en aanvaardde de geldigheid en tegenwerpelijkheid van de 

verlengde clausule omdat dit beding beantwoordde aan de noodzaak van continuïteit in transacties en in 

overeenstemming was met de realiteit.  

 

88. In zijn noot bij dit arrest merkt STORME op dat de verwijzing naar de “economische-realiteit” 

nieuwe onduidelijkheden schept. Voornamelijk of er bij afwezigheid van een bedongen economische 

realiteit mag geïnterpreteerd worden dat goederen worden teruggehouden voor de kosten die betrekking 

hebben op andere goederen, mits de overdrachten op een zekere wijze een economische eenheid 

vormen. Verder wordt niet verduidelijkt wat dit begrip inhoudt. STORME wijst op twee verschillende 

soorten retentierecht en hun antwoord op de vraag of conventioneel uitbreiden mogelijk is. Ten eerste is 

er het retentierecht dat door een vervreemder-verkoper wordt voorbehouden bij de vervreemding van de 

zaak zolang de vervreemder nog in het feitelijk betzit is van de zaak. Het retentierecht wordt hier gebruikt 

om de zakelijke werking uit te drukken van het verbintenisrechtelijk verkregen opschortingsrecht (ENAC). 
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De samenhang is hier louter conventioneel en daardoor kunnen schuldeisers ook niet meer rechten op die 

zaak verkrijgen dan overeengekomen onder die voorwaarden.  

 

Ten tweede is er het retentierecht in ruimere zin. Hier is er sprake van een objectieve samenhang tussen 

de teruggehouden zaak en de verbintenis, wegens niet nakoming, waaruit de opschorting voortvloeit. De 

samenhang is hier ofwel juridisch wederkerig ofwel materieel. Hier is het retentierecht weer de 

uitdrukking van de zakelijke werking van het verbintenisrechterlijke opschortingsrecht (ENAC).Het tweede 

geval is een kind van de rechtspraak. In de gevallen dat er geen conventioneel pandrecht is, verbindt de 

rechtspraak aan het bezit van de zaak toch soortgelijke gevolgen. Het recht zal slechts tot zekerheid 

strekken van de schuldvorderingen die in een nauw verband staan. Het verschil met het pandbeding is dat 

de samenhang ontstaat uit de aard van de zaak. Er is een objectief verband. STORME gaat in zijn noot in 

tegen het criterium van een al dan niet fictief verband dat door CAUFMANN wordt verdedigd. Hij 

ondersteunt zijn visie door op te merken dat bij een inpandgeving het verband tussen het pandgoed en de 

schuldvordering waarvoor het tot zekerheid strekt ook louter fictief is. Het volstaat dat de partijen dit zijn 

overeengekomen en dat ze beschikkingsbevoegd zijn. De economische realiteit speelt hier geen rol. In de 

laatste jaren is een versoepeling op te merken. Het uitgebreid retentierecht wordt aanvaard wanneer de 

schuldvorderingen en de zaak waarop het retentierecht wordt uitgeoefend kaderen in eenzelfde 

handelsrelatie in plaats van binnen dezelfde overeenkomst.
 98

 

 

89. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het retentierecht te goeder trouw en 

proportioneel moet worden toegepast tot de openstaande schuld. De praktijk van vervangende zekerheid 

kadert in een toestand van samenloop. Geeft de retentor dan de zaak uit handen, vervalt ook zijn 

retentierecht op een onherroepelijke wijze. Het retentierecht is namelijk accessoir aan de 

schuldvordering. Om uit deze impasse te geraken worden goederen vrijgegeven tegen het verkrijgen van 

een vervangende zekerheid. Hierbij kan gedacht worden aan de betaling van een geldsom. De zekerheid 

moet echter effectief gesteld worden. In bepaalde gevallen kan de retentor verplicht worden deze te 

aanvaarden. Indien de retentor niet motiveert waarom hij de vervangende zekerheid afwijst, is dit in strijd 

met de verplichting om het retentierecht te goeder trouw uit te oefenen. Omdat het retentierecht een 

drukkingsmiddel is, moet de retentor zich enkel met de vervangende zekerheden tevreden stellen die 

evenredig zijn met het retentierecht en de omvang van de zekerheidsstelling.
99

 Sommige auteurs maken 

hier een onderscheid of het al dan niet gaat over zuiver wederkerige verbintenissen. Hier wordt in deze 
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bijdrage niet op ingegaan.
100

 De beste bescherming voor de verkoper-eigenaar blijft natuurlijk om niet te 

leveren alvorens hij betaald is.
101

 

 

90. Buiten de samenloop verhindert het moratorium, door een opening van een gerechtelijke 

reorganisatie niet de uitoefening van de gemeenrechtelijke opschortingsrechten. Dit is logisch aangezien 

de doelstelling van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) het behoud van de continuïteit van de 

ondernemingen omvat. Dit primeert boven de toepassing van deze opschortingsrechten. Het 

conventioneel retentierecht moet uitgeoefend worden op een redelijke wijze.
102

 Hoewel het pandrecht 

als zakelijke zekerheid een sterkere zekerheidspositie zou verschaffen, biedt deze de schuldenaar weinig 

troost op basis van artikel 30 WCO, die elk middel van tenuitvoerlegging op de goederen verhindert. De 

zakelijke zekerheden hebben, in deze situatie, een louter bewarend karakter. De toepassing van feitelijke 

zekerheden,zoals het retentierecht, tracht men echter in de rechtspraak uit te sluiten op basis van 

rechtsmisbruik (artikel 1134, derde lid van het Burgerlijk Wetboek). Dit gaat in tegen het uitgangspunt van 

de wetgever dat aan de gemeenrechtelijke opschortingsrechten niet geraakt wordt. Er is sprake van 

rechtsmisbruik als de rechtsuitoefening op een manier gebeurt die kennelijk de grenzen te buiten gaat van 

de normale uitoefening door een normaal zorgvuldig persoon. Echter niet elke onbillijke rechtuitoefening 

wordt als rechtsmisbruik gekwalificeerd. De rechter heeft een marginaal toetsingsrecht en dient rekening 

te houden met alle concrete omstandigheden. Nu is de vraag of het louter op de hoogte zijn van een 

procedure tot gerechtelijke reorganisatie reeds voldoende is om te besluiten tot rechtsmisbruik. In casu 

oordeelde het Hof van beroep te Antwerpen bevestigend. 
103

. 

 

91. De tegenwerpelijkheid aan de ware eigenaar van de zaak stuit op problemen. Voornamelijk de 

eigenaar die zich de eigendom voorbehoudt. Hier gelden dezelfde regels van niet-tegenwerpelijkheid 

namelijk indien de retentor op de hoogte was dat zijn wederpartij niet de eigenaar was of behoorde te 

weten dat de wederpartij niet voldoende bevoegdheden had. De vertrouwensleer speelt weer een 

belangrijke rol. Het betreft hier de vraag van derdenbescherming. Het spanningsveld tussen derde-

retentor en de eigenaar-verkoper, die via een clausule de eigendom van de zaak voorbehoudt, is dan ook 

groot. De verkoper kan wettelijk weinig ondernemen om te voorkomen dat het door hem geleverde goed 

het voorwerp wordt van een retentierecht. Hoewel hij contractueel kan bedingen dat het goed hiervan 

niet het voorwerp mag zijn, kan hij in de realiteit de derde-retentor niet verhinderen, indien deze de zaak 

weigert af te geven. Ondanks dat de eigenaar–verkoper over een ouder zakelijk recht beschikt dan de 

retentor, blijft deze laatste beschermd door artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de retentor 
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erop kon vertrouwen te maken te hebben met de werkelijke eigenaar of met een persoon bevoegd om die 

overeenkomst te sluiten, is zijn retentierecht ook tegenwerpelijk tegen de eigenaar.
104

 De schuldeiser 

wordt ook beschermd als hij weet dat de wederpartij geen eigenaar is van de zaak, maar te goeder trouw 

is ten aanzien van diens beschikkingsbevoegdheid. De uitbreiding van de bescherming van de retentor 

heeft dus betrekking op de gevallen waar hij te goeder trouw was. Het retentierecht is voor de ware 

eigenaar dan een gevolg van de aan de debiteur verleende contractbevoegdheid. De vertrouwensleer die 

als basis geldt voor de uitbreiding van de tegenwerpelijkheid van het traditioneel retentierecht, is tevens 

de oorsprong voor de beperking van de tegenwerpelijkheid van het conventioneel verlengd retentierecht 

ten aanzien van de eigenaar. Gezien deze bevoegdheid dan buiten  het normaal beheer valt van de zaak. 

Dit moet echter geval per geval nagegaan worden.
105

 

 

Schuldvorderingen met een materiële samenhang met de zaak verschaffen de verkoper-eigenaar een 

voordeel. Meestal wordt hetzelfde voordeel niet toegekend aan de verbondenheid met schuldvorderingen 

door een conventionele verlenging. Het loutere feit aan de koper de zaak ter beschikking te stellen, is 

onvoldoende om hem het conventioneel retentierecht tegen te werpen. De verkoper-eigenaar mag best 

wat meer bescherming worden geboden. Een initiatief hiervoor betracht om een minder snel een met de 

werkelijkheid overeenstemmend verband aan te nemen tussen een schuldvordering en een zaak 

toevertrouwd in het kader van continue handelsrelaties. Andere voorstellen zijn een strenge beoordeling 

van de geobjectiveerde goede trouw of door de opsplitsing van VAN OMMESLAGHE te volgen met betrekking 

tot het conventioneel retentierecht. Door deze opsplitsing is het conventioneel retentierecht een 

retentierecht dat steunt op de juridische samenhang dat niet-tegenwerpelijk is aan de titularis van een 

ouder zakelijk recht. 

 

92. STORME verdedigt, naar mijn oordeel terecht, de opvatting dat het retentierecht niets anders is 

dan een wettelijk pandrecht dat voortvloeit uit de aard van de zaak.
106

 Volgens STORME wordt een 

verkeerd criterium gebruikt om te bepalen of de clausule van het verlengd retentierecht tegenwerpelijk is 

aan derden. Het conventioneel retentierecht is gebaseerd op een objectief-materieel verband en is pas 

relevant wanneer er geen conventioneel pandrecht is overeengekomen. Toch worden hier gelijkaardige 

gevolgen gekoppeld aan de detentie van de zaak. Door dit retentierecht conventioneel uit te breiden en 

de zaak toe te vertrouwen aan de schuldeiser tot zekerheid van verschillende schuldvordering wordt een 

inpandgeving gevormd. Hierbij moet niet nagegaan worden of de samenhang artificieel is. Er moet echter 

gecontroleerd worden of de regels inzake de verdachte periode in geval van faillissement van toepassing 

zijn. Artikel 17, 3° van de Faillissementswet geeft het recht om elk pandrecht aan te vechten dat tijdens de 
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verdachte periode werd gevestigd. Dit geldt voor een goed van de gefailleerde tot zekerheid van eerder 

aangegane schulden. Bij een louter materieel verband zal deze niet op grond van dit artikel kunnen 

worden aangevochten, noch als het gaat om een pandwisseling of een wisselpand. In het laatste geval 

wordt het pandrecht geacht gewoon door te lopen op de vervangende goederen binnen de grenzen van 

de kleinste hoeveelheid van zaken die continu aanwezig is gebleven. Hier is geen sprake van een nieuwe 

vestiging van het pandrecht. Hier uit volgt dat het retentierecht faillissementbestendig is.
107

 Als deze 

gedachtegang aanvaard wordt, kan de tegenwerpelijkheid van de conventioneel uitgebreide clausule niet 

meer afgewezen worden op basis van een fictieve connexiteit. Immers bij een pandgeving is het verband 

tussen de in pand gegeven zaak en de schuldvordering ook louter fictief. Dus wordt in het conventioneel 

uitgebreid retentierecht geen inpandgeving bedongen en zijn de regels van de ENAC van toepassing.
108

 

 

93. In de praktijk onder het oude recht ging dit meestal om een handelspand, gezien het 

commerciële karakter van de hoofdverbintenissen. Het goed kan dan strekken tot zekerheid van meer dan 

een schuld of zelfs toekomstige schulden. De enig vereiste hiervoor is dat het voorwerp bepaalbaar is. Bij 

het verwijzen in het beding naar de zakenrelatie tussen de partijen is aan deze voorwaarde voldaan. Zowel 

het retentierecht als het pandrecht vereisen een buitenbezitstelling. De economische bedrijvigheid kan 

echter een snelle rotatie inhouden. Er moet dan rekening worden gehouden met het wisselpand en 

bijgevolg de regels van de zakelijke subrogatie. De substitutie van goederen doet geen afbreuk aan de 

continuïteit van het pandrecht, zelfs niet wanneer de nieuwe goederen niet dezelfde zijn als de 

oorspronkelijke goederen.
109

 

 

94. Een conflict met een pandhoudende schuldeiser komt niet vaak voor in de praktijk. Dit kan wel 

het geval zijn indien de retentor optreedt als een overeengekomen derde aan wie het bezit van de in pand 

gegeven zaak toegewezen was door de partijen. Of deze persoon zich zal kunnen beroepen op een 

retentierecht hangt af van de uitlegging van de overeenkomst tussen de partijen. Een afstand van recht 

wordt niet vermoed. Een conflict met een registerpandrecht houdt in dat het retentierecht ingeroepen 

wordt tegen de pandhouder van de handelszaak. De tegenwerpelijkheid wordt aanvaard op basis van het 

volgrecht en artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek. Uit de toepassing van artikel 2279 van het 

Burgerlijke wetboek volgt dat het feitelijke bezit door het retentierecht zwaarder doorweegt dan het 

fictieve bezitsrecht door de houder van een registerpand. 

 

95. De Wet tot wijziging van het stelsel van roerende zekerheid voorziet in een algemene regeling 

van het retentierecht. De wijziging geschiedt naar het voorbeeld van recentere wetboeken van Nederland 

en Frankrijk. In de nieuwe Pandwet wordt het retentierecht wettelijk verankerd. De wet voorziet van een 
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definitie, stelt de tegenwerpelijkheid vast en kent aan het retentierecht een voorrangsrecht toe. De 

wettelijke verankering strookt met de heersende opvattingen in de rechtspraak. In artikel 76 wordt aan 

het retentierecht de gevolgen van een pandrecht gegeven in het kader van de functionele benadering. Dit 

komt overeen met de theorie van STORME. Verder wordt er aan het retentierecht een superioriteit 

verleend indien het retentierecht wordt uitgeoefend door een schuldeiser die aanspraak maakt op kosten 

tot behoud of herstel van de teruggehouden zaak.
110

  (infra nr.198) 

D. DE WET FINANCIËLE ZEKERHEDEN 

 

96. De Wet Financiële Zekerheden 
111

 heeft een grote invloed op het Belgische zekerheidsrecht en op 

het insolventierecht in het algemeen.
112

 De wet is een verademing in verhouding met het oude pandrecht, 

waar vooral de uitwerking van de uitwinning verouderd was. De nieuwe Pandwet heeft de Wet Financiële 

Zekerheden dan ook als inspiratiebron gebruikt. In hoofdstuk 2 komt een vergelijking tussen de oude 

regeling met betrekking tot het pand en de nieuwe Pandwet aan bod.  

 

De laatste jaren was een tendens op te merken in de financiële regulering. De handelingsmogelijkheden 

van de schuldeisers, in situaties van insolventie of bij wanbetaling van hun debiteuren, versoepelden 

namelijk. Twee zaken zijn hiervan de oorzaak: enerzijds de efficiënte werking van de financiële markten en 

anderzijds het tegengaan van systeemrisico’s bij financiële instellingen. De Wet van 15 december 2004, 

die beter bekend staat als de Wet Financiële Zekerheden, zette in België de Richtlijn 2002/47/EG 

betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten om. De omzetting van deze Collateral richtlijn bracht 

innovaties mee op het vlak van het zekerheidsrecht. Door het ontstaan van een speciaal zekerheidsrecht 

voor financiële activa worden de aanspraken van de begunstigde van de financiële zekerheden  verbeterd 

ingeval van insolventie van de schuldenaar. Financiële activa zijn contanten en financiële instrumenten. 

Naast de versoepeling van de totstandkomings- en uitwinningsprocedure, voert de Wet Financiële 

Zekerheden nieuwe zekerheidsfiguren in. De erkenning van de eigendomsoverdracht tot zekerheid en de 

figuur van de security agent (infra nr. 161) behoren tot die zekerheidsfiguren.
113
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1. TOEPASSINGSGEBIED 
 

97. De Belgische wetgever heeft bij de omzetting van de Europese Collateral Richtlijn geopteerd voor 

een ruimer en soepeler regime dan de Richtlijn voorziet
 
.
114

 De Wet Financiële Zekerheden is van 

toepassing op alle financiële zekerheidsovereenkomsten met of tussen natuurlijke personen.
115

 De 

wetgever heeft de natuurlijke personen bewust opgenomen in het toepassingsdomein. Zonder problemen 

te veroorzaken, zijn een aantal regels van het Belgische recht namelijk zonder onderscheid ook van 

toepassing op natuurlijke personen. Het resultaat hiervan is dat de inschatting van de toepasselijkheid van 

de wet wordt vergemakkelijkt. De moeilijke kwalificatie aangaande partijen bij zakelijke 

zekerheidsovereenkomsten en nettingovereenkomsten wordt zo vermeden.
116

 

 

Op dit ruim persoonlijk toepassingsgebied vormt artikel 12, §4 van de Wet Financiële Zekerheden een 

uitzondering. De regeling betreffende eigendomsoverdracht tot zekerheid is niet van toepassing op de 

overeenkomsten gesloten tussen en met natuurlijke personen. In het licht van het gelijkheidsbeginsel is 

deze uitzondering onderhevig aan felle kritiek. 
117

 Het is namelijk moeilijk in te zien waarom de 

argumenten die worden opgeworpen om het onbeperkt personeelstoepassingsgebied van de andere 

bepalingen te staven niet zouden gelden voor de eigendomsoverdracht tot zekerheid 
118

 Als bij de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid de overdrager niet op hetzelfde moment de persoon is wiens schuld 

gewaarborgd wordt, belet niets dat de gewaarborgde schuldenaar een natuurlijke persoon is. Dit geldt 

onder de voorwaarde dat de overdrager en de overnemer geen natuurlijke personen zijn. De 

gewaarborgde schuldenaar is dan immers geen partij bij de zekerheidsovereenkomst.
119

 

 

98. De wet geldt “onverminderd de wetgeving inzake consumentenbescherming”. De collectieve 

schuldenregeling kan niet als een lex specialis gezien worden wat de consumentenbescherming aangaat. 

Onder de Wet Financiële Zekerheden is de collectieve schuldenregeling een insolventieprocedure. 
120

 

 

99. De financiële zekerheidsovereenkomsten omvatten het pand en de eigendomsoverdracht tot 

zekerheid die slaan op girale geld tegoeden, contanten in de wet,
 121

 of op financiële instrumenten 

ongeacht of deze verhandelbaar zijn.
122

 De onderliggende gewaarborgde schuld en de hoedanigheid van 

de partijen zijn hierbij irrelevant. De nettingovereenkomsten vormen een tweede categorie. Sensu stricto 
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zijn deze overeenkomsten geen zekerheden, maar toch bevatten zij technieken die een preferentiële 

aanspraak op vermogensbestanddelen van de schuldenaar toelaten door middel van compensatie. De 

nettingovereenkomsten worden dan ook vaak als oneigenlijke schuldvergelijkingen beschouwd. 
123

 

 

100. Over het eigendomsvoorbehoud bepaalt de wet niets uitdrukkelijk. Ondanks dat financiële 

instrumenten het voorwerp kunnen uitmaken van het eigendomsvoorbehoud, valt de zekerheidsfiguur 

buiten de toepassing van de wet omdat ze onder geen enkele door de wetgever gedekte categorie valt. 

STORME verdedigt de theorie dat het eigendomsvoorbehoud een pandrecht doet ontstaan. SAGAERT spreekt 

dit tegen en meent dat in plaats van een pandrecht een volwaardig eigendomsrecht ten voordele van de 

verkoper ontstaat. Hij beargumenteert dat de redenering van STORME stuit op het obstakel van de 

buitenbezitstelling waartoe de debiteur verplicht is. Het eigendomsvoorbehoud is geen 

eigendomsoverdracht tot zekerheid. Het eigendomsrecht gaat immers niet over, maar is 

voorbehouden.
124

 

 

101. De buitenbezitstelling van de schuldenaar is de enige voorwaarde die de wet stelt voor de geldige 

totstandkoming en tegenwerpelijkheid van een financiële zekerheidsovereenkomst.
125

 De 

buitenbezitstelling geldt als een voldoende voorwaarde. De vraag rijst of de wet ook van toepassing is op 

financiële zekerheidsovereenkomsten waar nog geen buitenbezitstelling van de pandgever heeft 

plaatsgevonden. Wat het pand of de fiduciaire overdracht van een lichamelijke zaak betreft, voegt de wet 

niets toe aan de regeling van het gemene recht waar de buitenbezitstelling een ontstaansvereiste is.
126

 Bij 

de inpandgeving van schuldvordering zijn er ook geen problemen. Aan de buitenbezitstelling wordt 

immers voldaan door de pandovereenkomst te sluiten.  

 

De toepassing van de wet bij een fiduciaire overdracht van schuldvorderingen stuit daarentegen op 

verdeelde meningen. Enerzijds wordt uit artikel 12 van deze wet een weergave van het gemeen recht 

afgeleid met een vormvrije cessie als resultaat. Hierdoor, zoals bij toepassing van artikel 1690 van het 

Burgerlijk Wetboek, volstaat het loutere sluiten van de overeenkomst voor de tegenwerpelijkheid. In de 

wet is letterlijk ‘bij overeenkomst’ opgenomen
127

 bijgevolg is zelfs geen kennisgeving noodzakelijk voor de 

tegenwerpelijkheid aan derden, de gecedeerde debiteur, derden met een concurrent recht en de 

schuldeisers van de cedent uitgezonderd. Anderzijds wijst artikel 4, §1, tweede lid dat op artikel 4, § 1, 

eerste lid, 2° van toepassing is, erop dat de eigendomsoverdracht een zakelijk contract is. Dit impliceert 

dat bij contanten een uitdrukkelijke overschrijving van de gelden noodzakelijk is. Een onmiddellijke 

kennisgeving aan de bank volstaat dan niet. De eerste stelling sluit nauwer aan bij de voorbereidende 
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werken terwijl de tweede stelling de letterlijke interpretatie weergeeft. Artikel 6 van de wet stelt dat het 

bestaan van een financiële zekerheidsovereenkomst met alle bewijsmiddelen rechtens kan aangetoond 

worden.
128

 

 

2. DE INPANDGEVING VAN CONTANTEN EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN  
 

102. De ontstaansvereiste door de buitenbezitstelling blijft behouden in de Wet Financiële 

Zekerheden. Doordat de wet pandsubstitutie
129

 toelaat, wordt de buitenbezitstelling versoepeld. Dit 

principe houdt in dat marge-opvragingen, die tot de bijstorting van tegoeden tot zekerheid leiden, en 

gelijkwaardige financiële instrumenten of contanten die tijdens de duur van de overeenkomst in de plaats 

worden gesteld van de initieel in pand gegeven activa, aan dezelfde regeling zijn onderworpen als de 

initieel verpande activa. De pandsubstitutie heeft tot doel een vlottend pand te creëren. De 

pandvervanging mag echter niet leiden tot een verhoging van het bevoorrechte onderpand van de 

schuldeisers. Artikel 7 elimineert voor burgerlijke pandovereenkomsten de vereiste van een vaste datum 

en van het bestaan van een authentieke of geregistreerd onderhands geschrift anderzijds.
130

 

 

103. De Wet Financiële Zekerheden voorziet in een contractueel gebruiksrecht voor de pandhouder.
131

 

De panhoudende schuldeiser mag de, in pand gegeven, instrumenten gebruiken onder de verbintenis van 

de teruggave van gelijkwaardige financiële instrumenten uiterlijk tot de datum van opeisbaarheid van de 

gewaarborgde schuld. In de plaats van deze teruggaveplicht kunnen de partijen ook overeenkomen tot 

een toerekening van de waarde van de, in pand gegeven, financiële instrumenten op de schuldvordering. 

Deze toerekening kan van de schuldeiser geëist worden indien de schuldeiser in gebreke blijft te voldoen 

aan zijn teruggaveplicht.  

 

De nieuwe Pandwet kent door het invoeren van het registerpand een gebruiksrecht toe aan de 

schuldenaar-pandgever in plaats van aan de schuldeiser-pandhouder, zoals voorzien in de Wet Financiële 

Zekerheden. De schuldenaar-pandgever heeft, onder het nieuwe pandrecht, het recht om het goed te 

gebruiken binnen een economisch verantwoorde bedrijfsuitoefening opdat hij met deze inkomsten de 

schuldvordering die op hem rust, kan inlossen. Dit verschilt met het gebruiksrecht onder de Wet 

Financiële Zekerheden aangezien hier de schuldeiser de in pand gegeven instrumenten mag gebruiken op 

‘om het even welke manier, alsof hij er eigenaar van is’.
132

 De inhoud van dit gebruiksrecht wordt bepaald 

door de overeenkomst. De pandhouder mag zelfs daden van beschikking stellen met betrekking tot de in 

pand gegeven financiële instrumenten op voorwaarde dat hij in staat is om uiterlijk op de datum van 

opeisbaarheid van de gewaarborgde schuld het pand te vervangen door gelijkwaardige financiële 
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instrumenten. De opbrengsten hiervan zullen de pandhoudende schuldeiser toekomen. Hierdoor rust op 

de pandhouder in feite een oneigenlijke restitutieplicht. Het vervangen van de in pand gegeven financiële 

instrumenten door gelijkwaardige financiële instrumenten doet geen nieuwe zekerheid ontstaan.
133

 

Artikel 11 van de Wet Financiële Zekerheden spreekt enkel over financiële instrumenten. De rechtsleer 

meent echter dat het gebruiksrecht ook met betrekking tot in pand gegeven contanten kan worden 

bedongen. De reden hiervoor is dat artikel 11 niet afwijkt van het gemeenrecht.
134

 

 

104. De pandrealisatie is een zeer soepele procedure voor alle financiële instrumenten en contanten 

en resulteert in een werkelijke parate executie. Geen ingebrekestelling of rechterlijke machtiging is voor 

deze uitwinning nodig. Tenzij de partijen anders overeenkomen, kan de pandhouder in geval van een 

wanprestatie van de schuldenaar, het pand op financiële instrumenten door de verkoop realiseren. De 

realisatie moet enkel uitgeoefend worden binnen een zo kort mogelijke termijn.
135

 Een wanprestatie in 

het licht van de Wet Financiële Zekerheden slaat zowel op een contractuele tekortkoming van de 

schuldenaar als elke andere, door de wet of bij overeenkomst bepaalde, gebeurtenis die de schuldeiser 

toelaat tot realisatie van de zekerheid over te gaan.
136

 De wanprestatie moet evenwel kaderen in het 

verbod van rechtsmisbruik. Dit principe houdt in dat de wanbetaling betrekking moet hebben op een van 

de door het pand gewaarborgde verbintenissen.
137

   

 

De realisatie van het pand kan ook gebeuren via toe-eigening door de pandhoudende schuldeiser, hierbij 

worden de waarderingsregelen vastgelegd. De pandhoudende schuldeiser, die louter bezitter was, 

verkrijgt dan een eigendomstitel op de betrokken financiële instrumenten. Artikel 8, §2 bepaalt dat de 

waarde van de toegeëigende instrumenten op de opeisbare schuldvordering wordt aangerekend conform 

artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek.
138

 Net zoals bij de pandrealisatie door verkoop is ook hier geen 

rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling nodig. Dezelfde techniek van toe-eigening en 

aanrekening wordt gebruikt voor de realisatie van een pand in contanten. Het saldo van de contanten 

komt toe aan de schuldenaar.
139

 De vereenvoudigde pandrealisatie van de contanten (en 

bankvorderingen) is niet meer mogelijk vanaf het verzoek tot of de opening van een procedure van 

gerechtelijke reorganisatie en gedurende de hele looptijd van deze procedure indien er geen wanprestatie 

door de schuldenaar of een andere uitzondering, voorzien in de Wijzigingswet van 2011, zich voordoet. 
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Buiten schot van het verbod blijven het pand op de financiële instrumenten, de eigendomsoverdracht tot 

zekerheid en de repo’s. 
140

 

105. De Wet Financiële Zekerheden vangt de afschaffing van een rechterlijke machtiging op met een a 

posteriori toezicht door de rechter wat de voorwaarden, de realisatie en de waardering van de in 

pandgegeven contanten of financiële instrumenten betreft. Tenzij de schuldenaar een consument is, kan 

de schuldenaar geen uitstel vragen op grond van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen 

van de consumentenbescherming blijven primeren op de Wet Financiële Zekerheden als een lex 

specialis.
141

 Het a posteriori toezicht beschermt zowel de schuldenaar als zijn samenlopende schuldeisers. 

Ten aanzien van deze laatst genoemden moet worden gewaarborgd dat er geen waarden uit de boedel 

verloren gaan door een schending van het verrijkingsverbod. Deze controle kan dan ook niet bij 

overeenkomst worden uitgesloten.
142

 

 

3. EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VAN CONTANTEN EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
 

106. De Belgische wetgever brengt, in tegenstelling tot de Europese wetgever, de overdracht van 

eigendom tot zekerheid onder bij de zakelijke zekerheidsovereenkomsten. De fiduciaire overdracht 

verkrijgt hierdoor zakelijke werking waardoor de fiduciaire overdracht tegenwerpelijk is na het ontstaan 

van de samenloop. De evolutie in de rechtspraak in verband met de eigendomsoverdracht tot zekerheid 

draagt bij tot deze kwalificatie.
143

 

 

107. De traditionele leer die in het Sart-Tilman arrest werd bevestigd, wordt verlaten in de Wet 

Financiële Zekerheden. Het arrest Sart-Tilman bepaalt dat een eigendomsoverdracht tot zekerheid geen 

algemeen juridisch erkende zekerheidstechniek vormt die tegenstelbaar is in geval van samenloop, in het 

licht van artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet. De geldigheid inter partes wordt echter niet betwist 

wegens het principe van de wilsautonomie. De Wet Financiële Zekerheden heeft op deze leer wat 

contanten en financiële instrumenten betreft, een uitzondering gemaakt (artikel 12 Wet Financiële 

Zekerheden). De eigendomsoverdracht tot zekerheid biedt de begunstigde-overnemer alle voordelen van 

het eigendomsrecht op de betrokken activa, mits de verplichting deze of gelijkwaardige activa terug over 

te dragen bij een correcte uitvoering van de gewaarborgde schuld. Indien aan deze verplichting niet wordt 

voldaan, wordt de schuld aangezuiverd door toerekening volgens artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek. 

Dit artikel vindt ook zijn toepassing in de toerekening van het pandrecht.
144

 In de praktijk wordt vaak een 
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verrekeningsmogelijkheid bedongen. 
145

 Natuurlijke personen zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied 

van artikel 12.
146

 

 

108. Als de zekerheidseigendom als een volwaardig eigendomsrecht beschouwd kan worden dan mag 

de zekerheidseigenaar met het oog op uitwinning in principe niet de invloed van een ingetreden 

samenloop ondervinden. Deze visie komt tot uiting in artikel 12, §2 van de Wet Financiële Zekerheden. De 

zekerheidseigenaar kan naar eigen goeddunken over het pand beschikken. Is het goed dat tot zekerheid is 

overgedragen echter een schuldvordering dan gaat dit vaak gepaard met de verrekening van de 

gewaarborgde schuld en de tot zekerheid overgedragen schuldvordering. De overgedragen 

schuldvordering blijft buiten de samenloop zodat het principieel verbod van schuldvergelijking na 

samenloop vermeden wordt. Wederom wordt deze procedure wettelijk verankerd in artikel 12, §2 van de 

Wet Financiële Zekerheden. Bij contanten wordt de geldverbintenis van de schuldenaar van rechtswege 

gecompenseerd met de verbintenis van de zekerheidseigenaar tot restitutie van de schuldvordering. De 

waarde van de als zekerheid overgedragen financiële instrumenten of het bedrag van de contanten moet 

vastgesteld worden met verwijzing naar de datum van opeisbaarheid.
147

 

 

109. Artikel 3 van de Wet Financiële Zekerheden bepaalt dat onder zakelijke 

zekerheidsovereenkomsten “de overeenkomsten die leiden tot eigendomsoverdracht ten titel van 

zekerheid, inclusief cessie-retrocessieovereenkomsten ("repo's")” vallen. Repo’s verlenen krediet aan een 

schuldenaar, doordat de schuldenaar financiële instrumenten in eigendom overdraagt aan zijn koper 

tegen betaling van de prijs door deze laatste. De schuldenaar verbindt zich er onmiddellijk toe om de 

overgedragen effecten terug te kopen aan een prijs die een vergoeding inhoudt voor het gebruik van het 

geld dat hij op grond van de verkoop van de tegenpartij heeft ontvangen. Deze financieringstechniek 

wordt sinds zijn ontstaan als een toepassing van de fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid gezien. 

Een wettelijk kader ontbrak echter om Belgische ondernemingen toe te laten om op een veilige wijze van 

deze techniek gebruik te maken. Artikel 13 van  de Wet Financiële Zekerheden komt hieraan tegemoet en 

voorziet in een bijkomende bescherming die volledig analoog is met artikel 12. De uitdrukkelijke vereiste 

van buitenbezitstelling heeft tot gevolg dat bij repo’s waar de financiële instrumenten niet effectief 

kunnen worden overgedragen, de wettelijke bescherming niet intreedt. De regelen inzake pandvestiging 

zijn niet van toepassing. Repo’s kunnen dus niet geherkwalificeerd worden tot een inpandgeving. De 

artikelen 13, §1 en 15, §1 verschaffen een wettelijke basis om elke betwisting op basis van de numerus 

clausus regel te vermijden. De Wet Financiële Zekerheden herformuleert de regels van de artikelen 23, 24 

en 25 van de Wet Overheidseffecten met als enige toevoeging de verplichting tot toerekening van de 

opbrengst door de verkoper volgens artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek . Inzake de verdachte 
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periode zijn artikel 17,1° en 20 van de Faillissementswet zonder meer van toepassing en gelden artikelen 

17, 3° en 18 van de Faillissementwet enkel voor het sluiten van de overeenkomst.
148

 

 

110. De stille revolutie die de Wet Financiële Zekerheden teweeg heeft gebracht, zal gezien de activa 

waarop de zekerheid slaat vooral in de sector van de kredietverlening doorwerken. De modernisering van 

het zekerheidsrecht wordt gevonden in het wegwerken van achterhaalde formalismes bij de 

totstandkoming en de realisatie van de zekerheden. Dit is een tendens die zal gevolgd worden in de 

nieuwe Pandwet, naast de erkenning van de eigendomsoverdracht tot zekerheid. De voorrang die aan de 

consumentenbescherming wordt gegeven moet worden toegejuicht. De wetgever had deze regeling 

echter beter kunnen uitwerken.  

 

4. NETTINGOVEREENKOMSTEN 
 

111. Artikel 14 Wet Financiële Zekerheden:  “§ 1. De nettingovereenkomsten alsook de ontbindende 

bedingen en voorwaarden of de bedingen en voorwaarden met betrekking tot de vroegtijdige beëindiging 

die zijn vastgelegd om de schuldvernieuwing of -vergelijking mogelijk te maken, kunnen, zonder 

voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, niettegenstaande elke overdracht van de 

rechten waarop zij betrekking hebben, in het geval van de opening van een insolventieprocedure of in het 

geval van het beslag of enig ander geval van samenloop, aan de schuldeisers worden tegengesteld als de 

schuldvordering en de schuld waarop de schuldvernieuwing of -vergelijking moet worden toegepast, 

bestaan op het ogenblik waarop de insolventieprocedure, het beslag of een geval van samenloop 

plaatsvindt, ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt.  

§2. Paragraaf 1 van dit artikel is niet van toepassing op de nettingovereenkomsten, noch op de 

ontbindende bedingen en voorwaarden of de bedingen en voorwaarden met betrekking tot de vroegtijdige 

beëindiging die zijn vastgelegd om de schuldvernieuwing of -vergelijking mogelijk te maken, gesloten 

tussen of met natuurlijke personen die geen kooplieden zijn. 

Paragraaf 1 van dit artikel blijft evenwel van toepassing op de nettingovereenkomsten en op de 

ontbindende bedingen en voorwaarden of de bedingen en voorwaarden met betrekking tot de vroegtijdige 

beëindiging die zijn vastgelegd om de schuldvernieuwing of -vergelijking mogelijk te maken, die werden 

gesloten op een ogenblik dat de natuurlijke persoon de hoedanigheid van koopman had, op voorwaarde 

dat de schuldvernieuwing of schuldvergelijking wordt ingeroepen voor minstens één verbintenis die is 

ontstaan op een ogenblik dat de natuurlijke persoon koopman was. 

   Het eerste lid van deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van toerekening op de gewaarborgde 

schuldvordering in het kader van de realisatie van een zakelijke zekerheidsovereenkomst.” 
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112. Een nettingovereenkomst is een overeenkomst tot schuldvernieuwing of een bilaterale, 

multilaterale schuldvergelijking.
149

 De omzetting van de Collateral Richtlijn resulteerde onder meer in de 

erkenning van nettingovereenkomsten binnen het personele toepassingsgebied. De Wijzigingswet van 

2011
150

 voerde een verbod op (close out-) netting zowel met als tussen natuurlijke personen die geen 

handelaar zijn.
151

 Voor deze personen geldt het gemeen recht. Echter kan er een gelijkaardig resultaat 

bekomen worden doordat het op grond van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek mogelijk is een 

samenhang te bedingen tussen de te verrekenen vorderingen.
152

  Netting is wel toegestaan indien de 

overeenkomst tot netting werd gesloten op een ogenblik dat de natuurlijke persoon de hoedanigheid van 

handelaar had en dat de schuldvernieuwing of schuldvergelijking wordt ingeroepen voor minstens één 

verbintenis die ontstaan is op het een ogenblik dat de natuurlijke persoon nog handelaar was.
153

 Artikel 14 

van de Wet Financiële Zekerheden voorziet aldus in een definitie van een nettingsovereenkomst, dit is een 

wettelijke erkenning van de tegenwerpelijkheid van nettingovereenkomsten. Opmerkelijk is dat de Wet 

Financiële Zekerheden alle conventionele compensatieregelingen betreft, zelfs wanneer er geen financiële 

zekerheid in is betrokken. Het resultaat hiervan is dat de conventionele compensatie, bij insolventie van 

één van de partijen, leidt tot een overeenkomst die aan bijna alle overige schuldeisers kan worden 

tegengeworpen. 

 

113. In artikel 15 van de Wet Financiële Zekerheden zit het praktisch belang van de wet vervat. Het 

openen van een insolventieprocedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot schuldvergelijking tussen 

alle schulden die bestaan op het ogenblik van de insolventie. De datum van de opeisbaarheid van de 

schuldvordering is onbelangrijk. De uitwerking van de ontbindende voorwaarden of clausules van 

voortijdige beëindiging van overeenkomsten die ertoe strekken schuldvergelijking tussen partijen mogelijk 

te maken, wordt close out netting genoemd. Dit principe is bekrachtigd in de Wet Financiële Zekerheden. 

De ontbinding of voortijdige beëindiging geeft immers aanleiding tot het ontstaan van een opeisbare 

schuld, die bijvoorbeeld kan gecompenseerd worden met een zekerheid die aan een schuldeiser werd 

toegekend. Naar analogie met de regeling van de pandrealisatie voor contanten wordt ook close-out 

netting verboden vanaf het verzoek tot of de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie 

en gedurende de looptijd van die procedure. De wanprestatie moet hier eveneens voldoen aan het verbod 

van rechtsmisbruik. De wanbetaling van de schuldenaar moet betrekking hebben op minstens een van de 

door de close-out netting gewaarborgde verbintenissen. Netting zonder close-out blijft wel mogelijk. Enkel 

de vervroegde opeisbaarheid en de schuldvergelijking worden als gevolg aan banden gelegd.
154

 

 

114. De toepasselijkheid van de Wet Financiële Zekerheden impliceerde vroeger een beperking ten 

aanzien van het verrekeningsrecht onder de WCO. Artikel 34 van de WCO luidde dat “ onverminderd de 
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toepassing van de Wet Financiële zekerheden” de schuldvergelijking tijdens de opschorting enkel is 

toegestaan tussen schuldvorderingen in de opschorting en schuldvorderingen ontstaan tijdens de 

opschorting mits ze verknocht zijn. Dit artikel zorgde voor verwarring aangezien de Wet Financiële 

Zekerheden de tegenwerpelijkheid van de schuldvergelijking na de gerechtelijk reorganisatie verzekert, 

indien er geen voorafgaande overeenkomst bestaat en het bestaande vorderingen betreft. In de WCO kan 

schuldvergelijking na de gerechtelijke reorganisatie plaatsvinden ongeacht de aard van schuldvergelijking 

en of er een voorafgaande overeenkomst bestaat. Om aan deze verwarring te verhelpen werd elke 

verwijzing naar de Wet Financiële Zekerheden in artikel 34 van de WCO geschrapt. In een situatie van 

WCO zal er tot conventionele schuldvergelijking kunnen overgegaan worden zonder dat de middelen tot 

tenuitvoerlegging hiertoe worden geschorst. Artikel 34 van de WCO geldt enkel voor de wettelijke en de 

gerechtelijke schuldvergelijking. Verder bepaalt artikel 49, derde lid WCO dat, behalve voor verknochte 

vorderingen, het reorganisatieplan kan bepalen dat geen schuldvergelijking mogelijk is tussen vorderingen 

in de opschorting en de schulden van de schuldeiser-titularis ontstaan na de homologatie.
155

 In een 

faillissementssituatie zal de pandhoudende schuldeiser niet de neerlegging van het eerste proces-verbaal 

van verificatie van schuldvordering moeten afwachten. 

 

Een algemene erkenning van conventionele compensatiemechanismen heeft aldus plaats gevonden in de 

Wet Financiële Zekerheden. De voorwaarde inzake objectieve connexiteit, namelijk dat de wederzijdse 

schulden en schuldvorderingen verknocht moesten zijn indien de schuldvergelijking na de samenloop bij 

insolventie was ingetreden, is afgeschaft. De schulden moeten louter bestaan (vóór de 

insolventieprocedure) opdat een conventionele compensatie mogelijk is. 
156

 

 

5. BESLUIT 
 

115. De positie van de titularis van de financiële zekerheid wordt dus, in geval van insolventie van de 

debiteur, door deze wet sterk versterkt. De schuldeiser kan met andere woorden, zowel via een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid alsook door de pandvestiging op financiële activa, een voordelige 

positie innemen in het insolventierecht. De pandrealisatie gebeurt dus doordat aan de schuldeiser een 

werkelijk paraat executierecht wordt verleend en is mogelijk niettegenstaande een insolventieprocedure. 

Onder zo’n procedure worden zowel de collectieve schuldenregeling, de gerechtelijke reorganisatie onder 

de WCO als het faillissement verstaan.
157

 In het bijzonder kan een nettingovereenkomst, een contractuele 

schuldvergelijking, op grond van de Wet Financiële Zekerheden nog steeds plaatsvinden in het kader van 

de gerechtelijke reorganisatie, voor zover dit niet door de Wijzigingswet is uitgesloten. Bij een collectief 

akkoord kan het reorganisatieplan bepalen dat er geen schuldvergelijking mogeljk zal zijn tussen de 
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vorderingen in de opschorting en de schulden van de schuldeiser-titularis ontstaan na de homologatie. Dit 

kan enkel wanneer het gaat om niet-samenhangende, verknochte vorderingen.  

 

116. De Wet Financiële Zekerheden heeft door de erkenning van de eigendomsoverdracht tot 

zekerheid van financiële activa en de pandverzilvering de toon gezet voor de nieuwe Pandwet. De 

beperking van het persoonlijk toepassingsgebied met betrekking tot eigendomsoverdracht tot zekerheid is 

echter niet gespaard gebleven van kritiek. De modernisering van de Wet Financiële Zekerheden is 

gefragmenteerd. Deze fragmentatie uit zich in verschillende regels voor zekerheidsfiguren die op elkaar 

lijken, bijvoorbeeld pand op financiële instrumenten en het pand op de schuldvorderingen. Door de 

toepassing van de functionele benadering, naar buitenlands voorbeeld, in de nieuwe Pandwet probeert de 

wetgever dit fenomeen in de wetgeving te tegen te gaan. Deze benadering houdt in dat nauw verwante 

zekerheidsfiguren aan dezelfde regelgeving onderworpen moeten zijn. 
158

 De nieuwe Pandwet en de Wet 

Financiële Zekerheden bestaan naast elkaar. Toch weerklinkt er kritiek in de rechtsleer waarom de Wet 

Financiële Zekerheden een lex specialis blijft en dus niet in de nieuwe Pandwet is geïncorporeerd. 
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HOOFDSTUK 2: HET PANDRECHT 
 

DE RELATIE TOT HET PANDRECHT ONDER OUD RECHT 

A. ALGEMEEN KADER  

 

117. In het arrest van 3 december 2010 herleidt het Hof van Cassatie de rechten van de schuldeiser-

overnemer tot zekerheid tot de rechten van een pandhouder. Zoals reeds uitgelegd wordt hierdoor een 

niet-tegenwerpelijke rechtshandeling geconverteerd in een tegenwerpelijke rechtshandeling in een 

situatie van samenloop. Opdat de rechtshandeling daadwerkelijk tegenwerpelijk is, moeten hiertoe 

bepaalde vereisten vervuld worden. In dit hoofdstuk schets ik kort de belangrijkste principes van het oude 

pandrecht. Een overzicht volgt van de rechten en plichten die de ‘geconverteerde’ pandhouder onder de 

verschillende panden zal hebben. Hoewel er grote veranderingen voor de deur staan in het pandrecht, is 

het belang van de nieuwe regels beter in te schatten door een vergelijking met de oude.  

 

118. Het Belgisch recht wordt gekenmerkt door een dualiteit. Enerzijds is er het burgerlijk pand 

waarvan de regels zich in het Burgerlijk wetboek bevinden, anderzijds bevinden de regels van het 

handelspand zich in Titel VI van het Wetboek van Koophandel. Deze titel geeft de Wet van 5 mei 1872 

weer. Het verschil in beide regelingen bevindt zich voornamelijk in het voorwerp van de hoofdverbintenis. 

Bij het handelspand heeft dit voorwerp een commercieel karakter. Dit in tegenstelling tot het  burgerlijk 

karakter van de gewaarborgde schuldvordering bij het burgerlijk pand. Naast deze grote opdeling zijn er 

nog verschillende specifieke regelingen zoals de inpandgeving van de handelszaak.
159

 

B. DE PANDOVEREENKOMST: EEN ZAKELIJKE OVEREENKOMST 

 

119. Artikel 2071 en 2073 van het Burgerlijk wetboek geven mooi het doel van het pandrecht weer:  

“Inpandgeving is een contract waarbij een schuldenaar aan zijn schuldeiser een zaak afgeeft tot zekerheid 

van de schuld.”
160

en“Pand geeft aan de schuldeiser het recht om zich, bij voorrecht en voorrang boven de 

andere schuldeisers, uit de in pand gegeven zaak te doen betalen.”
161

 

 

120. De pandovereenkomst is een zakelijke overeenkomst aangezien er een materiële overhandiging 

gebeurt aan de schuldeiser of een overeengekomen derde De pandgever blijft eigenaar van de zaak 

waarop het pandrecht rust, de pandhouder verkrijgt wel beperkte rechten. Hierin ligt het verschil met het 
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eigendomsvoorbehoud of de fiduciaire overdracht tot zekerheid waar het eigendomsrecht zelf wordt 

aangewend. Een pand kan dus enkel gevestigd worden op goederen die in handel zijn.
162

 Dit volgt uit het 

artikel 2071 van het Burgerlijk wetboek. Beperkte overdraagbaarheid van goederen staat de verpanding 

ervan echter niet in de weg.
163

 

 

121. De term pand wijst zowel op de overeenkomst, het daaruit voortvloeiend zekerheidsrecht als het 

in pand gegeven voorwerp. In principe kan om het even welke schuldvordering door het pandrecht 

gewaarborgd worden. Ook toekomstige schuldvorderingen kunnen verpand worden zolang ze bepaald of 

bepaalbaar zijn. De reden hiervoor is dat het pandrecht een zekerheidsrecht is met een conventionele 

oorsprong. De buitenbezitstelling vormt echter een obstakel voor de verpanding van toekomstige 

lichamelijke zaken. Goederen die niet bestaan kunnen immers moeilijk overhandigd worden. Deze 

vereiste zal evenwel niet meer noodzakelijk zijn voor de tegenwerpelijkheid in het nieuwe pandrecht. 

Voorlopig kunnen partijen een overeenkomst sluiten waar de schuldenaar belooft de goederen waarvan 

hij geacht eigenaar te zijn als pand te verschaffen. Bij de eerste bezitsverschaffing van die goederen zal het 

pandrecht dan ontstaan.
164

 

 

122. Het pand is een zakelijk zekerheidsrecht. Dit impliceert dat de pandhouder zijn rechten 

rechtstreeks op de zaak kan uitoefenen zonder de tussenkomst van de pandgever. De pandhouder 

verkrijgt evenwel geen recht op de zaak zelf. Hij verwerft het recht om zich bij voorrang op andere 

schuldeisers te verhalen op de prijs tot voldoening van zijn schuldvordering als de schuldenaar in gebreke 

blijft. De pandhouder wordt dus geen eigenaar van de zaak, noch geniet hij van de vruchten of kan hij zich 

de zaak toe-eigenen wanneer de debiteur het nalaat te betalen. Wel beschikt de pandhouder over een 

retentierecht ten aanzien van de pandgever totdat de gehele schuld is. Het pandrecht is onderworpen aan 

zakelijke subrogatie. Het heeft betrekking op de verpande zaak, maar ook op de schuldvorderingen die 

ervoor in de plaats komen.
165
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C. HET BURGERLIJK PAND 
 

1. VORM EN BEWIJS 
 

123. De buitenbezitstelling is zowel een ontstaansvereiste als een tegenwerpelijkheidsvereiste. Om de 

overeenkomst te bewijzen is een geschrift nodig. 
166

 Een authentieke of geregistreerde onderhandse akte 

is nodig opdat het voorrangsrecht, dat voortvloeit uit de pandvestiging, uitwerking krijgt. Dit 

vormvoorschrift heeft enkel betrekking op de tegenwerpelijkheid aan derden, niet de geldigheid inter 

partes. Door een vaste datum toe te kennen aan het pand, worden de belangen van de andere 

schuldeisers veilig gesteld. Het pand kan door de vaste datum niet meer worden vervangen door meer 

waardevolle zaken of indien het om een schuldvordering gaat kan dit bedrag niet worden opgedreven. 

 

124. De verschuldigde som en een nauwkeurige aanduiding van de in pand gegeven goederen moeten 

in de akte worden opgenomen. De pandovereenkomst is een overeenkomst ten bezwarende titel. Het 

burgerlijk pand moet onderscheiden worden van de pandbelofte. De belofte doet pas een pandrecht 

ontstaan wanneer de schuldenaar de zaak heeft afgegeven. Er is hier geen sprake van reële executie, maar 

slechts van een schadevergoeding.
 167

 

 

125. Het pand moet bewezen worden volgens de regels in burgerlijke zaken. De pandovereenkomst is 

echter eenzijdig en valt om die reden niet onder artikel 1325 van het Burgerlijk wetboek dat wederkerige 

overeenkomsten viseert. Het eenzijdig karakter wordt verklaard doordat op de pandgever geen 

verbintenis rust. De overeenkomst komt tot stand door de levering en enkel de pandhouder heeft 

verplichtingen tot behoud en teruggave van het goed. In de praktijk zal de overeenkomst toch vaak in 

twee exemplaren worden opgesteld.
168

 

 

2. DE BESCHERMING VAN ARTIKEL 2279 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.  
 

126. “Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel.  Niettemin kan hij die een zaak 

verloren heeft of aan wie een zaak ontstolen is, gedurende drie jaren, te rekenen van de dag waarop het 

verlies of de diefstal heeft plaatsgehad, de zaak terugvorderen van degenen in wiens handen hij ze vindt; 

behoudens het verhaal van de laatstgenoemde op degene van wie hij ze bekomen heeft.”
169

 

 

127. Het pand ontstaat wanneer de roerende zaak in de feitelijke macht van de pandhouder is 

gebracht. De pandhouder kan de schuldeiser zijn of een in de overeenkomst bepaalde derde. Door de 

buitenbezitstelling, opgenomen in artikel 2076 van het Burgerlijk wetboek, kan er geen verwarring meer 
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bestaan in verband met de werkelijke omvang van het onderpand van de schuldeisers. Het bezit van de 

pandhouder moet daarom werkelijk, openbaar en ondubbelzinnig zijn. 

 

128. Doordat de schuldeiser feitelijke macht verwerft door de buitenbezitstelling is er geen nood aan 

een volgrecht. Vereist is dat het bezit voortdurend is. Een kortstondig vrijwillig bezitsverlies aan een derde 

doet hier niet aan af. De vereiste van de buitenbezitstelling geldt ook voor de verpanding van de 

schuldvorderingen en van andere onlichamelijke roerende goederen. Bij de schuldvorderingen is deze 

vereiste echter theoretisch geworden. De beoordeling van de buitenbezitstelling komt toe aan de 

rechter.
170

 Aan de beperkingen die gepaard gaan met de buitenbezitstelling is door de invoering van een 

bezitloos pand tegemoet gekomen. Op dit bezitloos pand rust er wel een volgrecht wat de schuldeisers 

het recht geeft om hun recht op het goed uit te oefenen ongeacht in wiens handen het zich bevindt. De 

schuldenaar moet publiciteit verlenen aan het bezitloos pand, zodat de schuldeisers kunnen nagaan waar 

het pand is. 

 

129. De pandgever kan een schuldenaar of derde zijn. Indien het een derde is wordt hij een zakelijke 

borg genoemd. Bij een zakelijke borg wordt een gedeelte van zijn vermogen aan de schuldeisers 

blootgesteld. De derde-pandgever is echter niet persoonlijk gehouden tot de gewaarborgde 

schuldvordering. Hij heeft geen voorrecht van uitwinning, noch dat van schuldsplitsing. De pandgever 

moet eigenaar zijn van de verpande zaken en bekwaam zijn om er over te beschikken. Het pand verschaft 

immers aan de schuldeiser een zakelijk zekerheidsrecht. 
171

 De pandhoudende schuldeiser kan de 

nietigheid vorderen indien de zaak verpand is door iemand anders dan de eigenaar. De ware eigenaar kan 

dan enkel revindiceren. 

 

130. Artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek beschermt de pandhouder van roerende goederen die te 

goeder trouw is tegen de aanspraken van de ware eigenaar. De goede trouw wordt beoordeeld op het 

moment waarop het pandrecht ontstaat. Zoals gezegd is dit moment wanneer het goed geleverd wordt bij 

de pandhouder. Op de pandhouder zelf rust er geen onderzoeksplicht. De goede trouw wordt 

aangenomen wanneer de schuldeiser-pandhouder de bevoegdheid van de pandgever mocht aannemen 

en hierom geen twijfels waren.
172

 

 

131. Wanneer het gestolen of verloren goederen betreft, geldt de bescherming niet. De ware eigenaar 

mag dan gedurende 3 jaar het goed revindiceren. De pandhouder kan dan geen beroep doen op artikel 
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2280 van het Burgerlijk Wetboek die enkel de koper beschermt. De pandgever vindt ook geen 

bescherming tegen zijn onbekwaamheid.
173

 

 

In het conflict tussen het eigendomsvoorbehoud en het pand bij faillissement speelt artikel 2279 van het 

Burgerlijk wetboek ook een belangrijke rol. De koper onder eigendomsvoorbehoud is nog geen eigenaar 

en kan dus ook geen goed verpanden. Indien hij dit wel doet is dit zowel niet-tegenwerpelijk ten aanzien 

van derden als nietig tussen de partijen. De pandhouder kan de terugvordering van de werkelijke eigenaar 

tegenhouden met een beroep op artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek indien aan de voorwaarden is 

voldaan. Enkel als de omstandigheden zo bijzonder verdacht waren, vindt de pandhouder geen 

bescherming in dit artikel. Om de goede trouw in het licht van de concrete omstandigheden te 

beoordelen, mag de rechter rekening houden met de al dan niet professionele achtergrond van de 

schuldeiser. De pandhoudende schuldeiser kan zijn retentierecht dus tegen de verkoper met 

eigendomsvoorbehoud uitoefenen indien hij het goed in zijn feitelijke macht heeft en voor zover hij mocht 

aannemen dat de pandgever bevoegd was tot verpanden of dat transactie tussen de koper-gever en 

verkoper tot een normale afwikkeling zou komen. De afwezigheid van een publiciteitsvereiste bij het 

eigendomsvoorbehoud versterkt het belang van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek. Door deze 

afwezigheid kunnen derden niet vermoed worden kennis te hebben. De rechter beoordeelt de goede 

trouw van de pandhoudende schuldeiser soeverein.
174

 

D. HANDELSPAND 
 

132. Wat het handelspand betreft, gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek als gemeen pandrecht 

tenzij hier uitdrukkelijk een uitzondering op wordt gemaakt. Artikel 2084 van het Burgerlijk wetboek 

bijvoorbeeld sluit de regeling van het Burgerlijk wetboek uit voor de handelszaken. Er mag niet uit het oog 

verloren dat enkel een commercieel gewaarborgde schuld de oorzaak van een handelspand kan zijn. De 

buitenbezitstelling speelt dezelfde belangrijke rol als in het burgerlijk pand. Het handelspand is 

tegenwerpelijk aan derden indien de regels van koop zijn nageleefd.
175

 

 

Het burgerlijk pand en het handelspand verschillen op drie vlakken. Ten eerst gelden de voorschriften van 

artikel 2074 van het Burgerlijk wetboek niet voor de totstandkoming van het handelspand. Indien er geen 

geschrift is, maakt dit de bewijslast van de pandhouder tot bewijs van vaste datum moeilijker. Hij mag het 

bewijs aantonen met alle middelen. Ten tweede mag de pandhouder bij verpanding van schuldvordering 

in handelszaken zowel het kapitaal als de rente in ontvangst nemen. Deze mag hij aanrekenen op zijn 

schuldvordering. De uitbreiding van het retentierecht die artikel 2082 van het Burgerlijk wetboek 
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verschaft, geldt evenwel niet. Contractueel kunnen de partijen hier anders over beslissen. Ten slotte is de 

manier van uitwinning ook een verschilpunt. (infra nr. 146).  

 

E. PAND OP DE HANDELSZAAK 
 

133. De handelszaak is het geheel van middelen die de handelaar aanwendt om een bedrijf te voeren 

en om cliënteel aan te trekken en te behouden.
176

 Er wordt echter geen afgescheiden vermogen gevormd. 

Het is een louter feitelijke algemeenheid die in de verrichting van de verpanding een juridische erkenning 

krijgt. De handelszaak wordt beschouwd als een onlichamelijk roerend goed dat lichamelijke en 

onlichamelijke roerende goederen en zelfs toekomstige goederen kan bevatten. Onroerende goederen 

behoren enkel tot de handelszaak indien ze onroerend zijn geworden door bestemming. De reden 

hiervoor is dat het pand op de handelszaak enkel door de eigenaar kan worden gevestigd. 

 

134. De vereiste tot buitenbezitstelling van het vuistpand vormde een obstakel. In de praktijk ontstond 

de nood dat de goederen in het bezit van de schuldenaar zouden blijven om de kredietmogelijkheden van 

de kleinhandelaars te versterken. Om hieraan tegemoet te komen werd de Wet van 25 oktober 1919 

ingevoerd die het stil pandrecht introduceerde. Een stil pandrecht impliceert dat de pandhouder van de 

handelszaak niet in het bezit ervan is aangezien er geen buitenbezitstelling gebeurt. Het pand op de 

handelszaak is een registerpand wat inhoudt dat het pand pas tegenwerpelijk is na inschrijving in een 

daartoe gehouden register.
177

 De tegenwerpelijkheid blijft behouden wanneer het handelszaak verplaatst 

wordt naar een ander arrondissement. Toch verdient de stelling dat een bijkomende inschrijving op het 

nieuwe bevoegde hypotheekkantoor nodig is, de voorkeur. 

 

135. Aangezien er geen buitenbezitstelling gebeurt bij het pand op de handelszaak wordt een 

volgrecht toegekend aan de schuldeiser.
178

 Wanneer zonder de toestemming van de schuldeiser 

grondstoffen, materieel en gereedschappen werden verplaatst, kan hij deze in beslag nemen met behoud 

van het voorrecht. Dit terugvorderingsrecht moet hij uitoefenen binnen een termijn van zes maanden. De 

derde-verkrijger die de goederen te goeder trouw heeft verkregen, kan zich beroepen op artikel 2279 van 

het Burgerlijk wetboek. De derde-verkrijger zal hierop echter geen beroep kunnen doen om het volgrecht 

dat aan de schuldeiser is toegekend tegen te gaan bij verplaatsing van de handelszaak in haar geheel. 

Artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek is immers niet van toepassing op roerende onlichamelijke 

goederen.  
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136. De totstandkoming gebeurt bij authentieke of onderhandse akte. Door het opstellen van het 

geschrift ontstaat het pand.
179

 De overeenkomst van de pand op de handelszaak is met andere woorden 

een plechtige overeenkomst 

F. INPANDGEVING VAN SCHULDVORDERINGEN 

 

137. De Wet van 6 juli 1994 voerde de vormvrije cessie in en het stille pandrecht op schuldvorderingen 

in.
180

 Ingevolge deze wet bepaalt artikel 2075 van het Burgerlijk Wetboek dat het pand tot stand komt 

door het louter sluiten van de overeenkomst. Deze pandovereenkomst zorgt voor de buitenbezitstelling. 

De bezitsverschaffing van de schuldvordering aan de pandhouder betekent dat de pandgever onbevoegd 

wordt om de vordering te innen of over te dragen. De pandhouder beschikt dan over een retentierecht 

zolang de schuld niet betaald is.
181

 Voor sommige schuldvorderingen gelden echter bijzondere regels. 
182

 

 

138. Bij de inpandgeving van schuldvorderingen is het belangrijk om het onderscheid naar voorwerp 

en oorzaak te behouden. De in pand gegeven schuldvordering waarop het pandrecht rust, is het 

voorwerp. Toekomstige schuldvorderingen kunnen ook in pand worden gegeven zolang ze bepaalbaar 

zijn. Is er sprake van een globale cessie dan doelt men op de overdracht van zowel de bestaande als de 

toekomstige schuldvorderingen. De oorzaak tot inpandgeving van deze schuldvordering is de 

gewaarborgde schuldvordering tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Als verwezen wordt naar de 

inpandgeving van schuldvorderingen worden de schuldvorderingen op naam bedoeld, behalve 

schuldvorderingen neergelegd in een waardepapier.
183

  

 

139. De verpanding van de schuldvordering moet zowel tegenwerpbaar zijn aan derden met 

concurrente rechten op de verpande schuldvordering als de schuldenaar van de verpande 

schuldvordering. Naast de vereisten die artikelen 2074 van het Burgerlijk Wetboek
184

 en artikel 1 van de 

Wet op de Handelspand
185

 opleggen, is de verpanding van een schuldvordering pas tegenstelbaar na 

kennisgeving aan of erkenning door de schuldenaar van de verpande schuldvordering. Gebeurt dit niet 

tijdig dan loopt de schuldeiser-pandhouder het risico dat de schuldenaar van de verpande schuldvordering 

te goeder trouw bevrijdend betaalt aan de oorspronkelijk schuldenaar-pandgever. Door deze betaling 

dooft de schuldvordering immers uit en gaat het pandrecht teniet. In principe komen beide partijen de 
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wijze van betaling overeen. Zo niet wendt de meest gerede partij zich tot de rechter om de nodige 

maatregelen te treffen. 

 

De verpanding van een schuldvordering moet immers gezien worden als een overdracht in de zin van 

artikel 1690, derde lid van het Burgerlijk wetboek. Conflicten die ontstaan tussen de pandhoudende 

schuldeiser en andere schuldeisers worden in principe beslecht door de anterioriteitsregel. De datum van 

kennisgeving of erkenning bepaalt de rangorde. Met andere woorden als de schuldvordering zowel het 

voorwerp is van een cessie als van een inpandgeving is het tijdstip waarop de overdracht of de 

inpandgeving ter kennis werd gebracht aan de debiteur bepalend. Op dezelfde wijze moet het conflict 

tussen verschillende pandhouders op dezelfde schuldvordering worden opgelost. De kennisgeving kan 

echter niet gebeuren na het faillissement. Het faillissement legt de verhouding van de schuldeisers immers 

definitief vast. Een rangwissel is dan niet meer mogelijk.
186

 

 

140. De inschrijving van het pand op de handelszaak tot het daartoe behorend register geldt niet als 

een kennisgeving in de zin van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek. Een registerpand heeft, ondanks 

dat het schuldvorderingen bezit, geen verder formaliteiten. Uit die redenering volgt dat toch enkel naar de 

datum van de inschrijving moet gekeken worden. Deze datum moet dan vergeleken worden met die van 

de kennisgeving door de pandhouder aan de schuldenaar. De meerderheidsopvatting van de rechtsleer 

aanvaardt dat de vereiste van de kennisgeving niet geldt voor de tegenwerpelijkheid aan de schuldeisers 

van de pandgever na beslag of faillissement. Het pandrecht is aan hen immers reeds tegenwerpelijk zodra 

de pandhouder aantoont dat de pandovereenkomst aan het beslag of faillissement voorafgaat. Dit staat 

los van enige erkenning of kennisgeving.
187

 

 

141. Door de kennisgeving wordt het stil pandrecht omgezet in een openbaar pandrecht. Bij de 

kennisgeving moet enkel het feit van de inpandgeving zelf vermeld worden. Zowel de pandhouder als de 

pandgever kunnen de derden in kennis stellen. Zelfs vertegenwoordigers of schuldeisers van de 

pandhouder zijn hiertoe bevoegd. De loutere kennisname is onvoldoende om er een erkenning uit te 

besluiten.
188

 

 

142. Wat de tegenwerpelijkheid van de excepties betreft, kan de schuldenaar aan de pandhouder alle 

excepties en verweermiddelen tegenwerpen die hij tegen de pandgever kon doen gelden voordat de 

overdracht aan hem ter kennis werd gebracht of door hem erkend werd.
189

 Dit geldt enkel voor deze die 

inherent zijn aan de schuldvordering of verband houden met de totstandkoming ervan. De goede trouw 
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blijft buiten beschouwing voor de excepties die niet voortvloeien uit rechtshandelingen tussen de cedent 

en de gecedeerde schuldenaar, bijvoorbeeld de ENAC. 

G. PANDRECHT OP EEN GELDSOM 
 

143. Of een pandrecht op een geldsom kan worden gevestigd, moet bekeken worden in het kader van 

de soortzaken. Soortzaken kunnen in pand gegeven worden. Er zal dan in principe een vermenging 

optreden met het vermogen van de pandhouder. Een oneigenlijk pandrecht komt dan tot stand omdat de 

pandhouder eigenaar wordt. Een andere strekking in de rechtsleer zegt dat het hier een geoorloofde vorm 

van overdracht tot zekerheid is.  

144. De pandhouder heeft bij een pandrecht op een geldsom enkel de verplichting om een gelijk 

bedrag terug te geven. Het verrijkingsverbod zorgt ervoor dat er een inhouding plaatsvindt wanneer de 

schuldenaar in gebreke is. Het recht tot inhouding van de pandhouder is tegenwerpelijk aan de overige 

schuldeisers en is bestand tegen het faillissement. De reden hiervoor is dat een schuldvergelijking 

plaatsvindt tussen samenhangende vorderingen. Als de pandhouder failliet gaat en de schuldenaar zijn 

verbintenissen is nagekomen, is deze voor de terugbetaling van de waarborgsom een gewone concurrente 

schuldeiser. Indien de schuldenaar zijn verbintenissen niet is nagekomen, kan deze overgaan tot 

compensatie die tegenwerpelijk is aan de boedel. Wanneer het pand tot stand komt in de verdachte 

periode sanctioneert artikel 17, 3° van de Faillissementswet de betalingen waarop de schuldeiser nog 

geen recht heeft krachtens het oorspronkelijke contract. De geldsom is echter geen betaling wegens niet 

vervallen schuld aangezien de overhandiging ervan gebeurt in uitvoering van een geldige overeenkomst.  

 

145. De regels inzake totstandkoming en de vereffening vinden hier geen toepassing. Wanneer de 

geldsom interest opbrengt, is de pandhouder tot restitutie van de hoofdsom en de interest gehouden. Het 

verrijkingsverbod is de reden waarom de schuldeiser de interesten niet mag houden. 
190

 

 

H. DE UITWINNINGSPROCEDURE : DE VERPLICHTE TUSSENKOMST VAN DE RECHTER 
 

146. Indien de pandhouder niet betaalt, mag de pandhouder niet over het in pand gegeven goed 

beschikken. Hij moet aan de rechter vragen dat het goed aan hem in betaling zal worden toegewezen of 

dat het openbaar zal worden verkocht. De tussenkomst van de rechter is er om de schuldenaar te 

beschermen. Op basis van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter aan de schuldenaar 

uitstel verlenen. Bij het handelspand is een uitstel van betaling echter uitgesloten. Het pand op de 

handelszaak uitgezonderd, hoeft de pandhouder geen beslag te leggen op het goed, aangezien hij het 

goed reeds in zijn macht heeft ingevolge de buitenbezitstelling. 
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147. De uitwinning van een burgerlijk pand kan gebeuren door een openbare verkoop of door de 

toewijzing van het pand in betaling van de schuld. Een uitvoerbare titel is hier niet nodig aangezien hij 

recht heeft op een parate executie. De pandhouder is niet verplicht om tot verkoop over te gaan. Indien 

hij hier wel voor kiest, moet de verkoop openbaar zijn. Dit is zowel ter bescherming van de schuldenaar als 

van de andere schuldeisers. Kiest de pandhouder ervoor de rechter te vragen het pand toe te wijzen in 

betaling van de schuld, dan kan een deskundige aangewezen worden. De rechter oordeelt vrij of de 

tussenkomst van de deskundige noodzakelijk is.
 191

 Artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek, die de 

machtiging van de rechter regelt, is van openbare orde. Nochtans wordt bij schending van dit artikel niet 

de nietigheid over het hele contract uitgesproken, maar enkel over de clausule. 

Het recht op parate executie dat wordt toegekend aan de pandhouder verhindert de machtiging van de 

rechter dus niet. Het verbod van verrijking wordt met betrekking tot het pandrecht bevestigd in artikel 

2078 van het Burgerlijk Wetboek. Het pand is een nevenrecht ten aanzien van zijn gewaarborgde 

schuldvordering en er moet steeds voldaan zijn aan de vereiste van de bepaalbaarheid. Deze laatste laat 

toe dat ook toekomstige schuldvordering door het pand worden gewaarborgd.
192

 

 

148. De uitwinning van het handelspand wordt geregeld in artikelen 4 tot 9 van de Wet Handelspand. 

In tegenstelling tot het burgerlijk pand, kan de pandhouder zich enkel tot de rechter wenden tot verkoop 

van het verpande goed. Artikel 10 van de Wet Handelspand bepaalt wederom dat de machtiging van de 

rechter van openbare orde is. Een schending leidt tot nietigheid van het beding. Kort geschetst gaat de 

procedure als volgt: de ingebrekestelling van de schuldenaar wordt betekend en een verzoekschrift wordt 

gericht aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel om het pand te verkopen. Naar keuze van de 

voorzitter gebeurt de verkoop openbaar of uit de hand. De voorzitter oordeelt prima facie over de 

regelmatigheid en de rechtmatigheid van het verzoek. Het verzoek wordt enkel afgewezen indien er 

ernstige discussie mogelijk is. Artikelen 5 tot 9 van de Wet op het Handelspand bepalen de vereisten van 

het verzoek en de invloed van de rechtsmiddelen. Opmerkelijk is dat de rechten van de schuldeiser tot 

hoger beroep en verzet niet meer worden geschorst door het overlijden van de schuldenaar of derde 

pandgever
193

 Vroeger viel het faillissement hier ook onder. 
194

 

 

Pand verzilvering gebeurt op risico van de schuldeiser. Ingeval het pand ten onrechte werd uitgewonnen, 

is de schuldeiser tot een schadeloosstelling verplicht.
195

 De revindicatievorderingen van derden, die 

beweren eigenaar te zijn, moeten worden ingesteld bij de beslagrechter. 
196
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149. De uitwinning van de pand op de handelszaak gebeurt volgens dezelfde procedure als de 

uitwinning op het handelspand.
197

 De pandhouder heeft bijgevolg ook hier recht op parate executie bij de 

uitwinning van het pand, wanneer de schuldenaar in gebreke blijft. Het verschil met de voorgaande 

vormen van het pand is dat de pandhouder hier het goed niet effectief in zijn macht heeft. Het pand op de 

handelszaak is immers een stil pand. De pandhouder zal bijgevolg beslag moeten leggen op het goed. Het 

beslag ontneemt de pandgever zijn beschikkingsbevoegdheid en legt de omvang van het pand vast. 

Hiervoor is geen rechtelijke machtiging vereist. Een afzonderlijk derdenbeslag voor de schuldvorderingen 

die in het pand liggen, is niet nodig. Er heerst onverdeeldheid over de wijze waarop het beslag moet 

gebeuren. Een eerste strekking verwijst naar de aard van de verschillende bestanddelen. Een beslag sui 

generis, als tweede strekking, verdient echter de voorkeur. Tot de verkoop kan pas overgegaan worden als 

de voorzitter van de rechtbank van koophandel het beslag geldig heeft verklaard en als hij zijn 

toestemming hiertoe heeft verleend. Er gebeurt dan een omzetting van een bewarend naar een 

uitvoerend beslag.
198

Bij inactiviteit van de pandhouder kan de curator optreden na de voorafgaande 

ingebrekestelling.
 199

 

 

150. In de samenloop is een conflict met andere bevoorrechte schuldeisers een veel voorkomende 

zaak. Ingeval van een conflict met andere pandhoudende schuldeisers op de handelszaak heeft de eerst 

ingeschrevene voorrang. Indien er een geschil is met een schuldeiser met een vuistpand geldt ook hier de 

anterioriteitsregel. Een deel van de rechtsleer meent echter dat ook deze kwestie moet opgelost worden 

aan de hand van de toepassing van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek. De anterioriteitsregel vindt 

ook een toepassing bij een conflict met de pandhouder van een schuldvordering. Ten aanzien van de 

leasinggever bij sale and lease back operaties moet er voorrang gegeven worden aan de pandhouder. 
200

  

 

151. Een handelszaak kan ook onder eigendomsvoorbehoud verkocht en gerevindiceerd worden. De 

koper onder eigendomsvoorbehoud is pas eigenaar van de handelszaak als de koopprijs volledig betaald 

is. Pas als hij eigenaar is geworden, kan hij de handelszaak in pand geven. De pandhoudende schuldeiser 

van de handelszaak kan zich niet beroepen op de goede trouw van artikel 2279 van het Burgerlijk 

Wetboek aangezien de handelszaak een roerend onlichamelijk goed is. Van de pandhoudende 

professionele schuldeiser zal verwacht worden dat hij zich een eigendomstitel laat voorleggen. Bij 

eigendomsvoorbehoud kan zelfs bij het verkopen van bepaalde bestanddelen artikel 2279 van het 
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Burgerlijk Wetboek ingeroepen worden omdat de pandhoudende schuldeiser niet het vereiste bezit heeft 

omdat het pand op de handelszaak zonder buitenbezitstelling is.
201

 

 

152. De uitwinning van de schuldvorderingen gebeurt naargelang het karakter van de gewaarborgde 

schuldvordering volgens de regels van de roerende goederen. Wanneer het voorwerp van de verpande 

schuldvordering niet de betaling van een geldsom is maar lichamelijke zaken betreft, moet de 

inningsbevoegdheid van de pandhouder op dezelfde wijze worden benaderd. Bij de inning van deze 

schuldvordering wordt door zaakvervanging de schuldvordering als het ware omgezet in een vuistpand. 

De regels van het vuistpand zijn dan van toepassing.  

 

Ten slotte is er een onderscheid tussen het innen van een schuldvordering en erover beschikken. Het 

innen van een schuldvordering is geen daad van executie, maar een daad van bewaring. Het innen van de 

vordering is zowel in het belang van de pandgever als van de pandhouder. De ontvangen gelden of zaken 

moeten bewaard worden als de  schuldvordering nog niet opeisbaar is. Als de schuldvordering opeisbaar is 

en het om een schuldvordering tot betaling van een geldsom gaat, dan beschikt de pandhouder krachtens 

artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek over het recht om tot compensatie over te gaan.
202
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DE INVLOED VAN DE WET VAN 11 JULI 2013: HET 

NIEUWE PANDRECHT 

A. RATIO VAN DE PANDWET  
 

153. De nieuwe Pandwet is ontstaan om een goed werkend kredietmechanisme ter financiering van de 

economische operatoren te creëren. Door de economische crisis was er een schaarste aan 

kredietverlening ontstaan. De groei en werkgelegenheid moesten dus gestimuleerd worden. Een 

hervorming van het recht inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, de wet van 11 juli 2013, 

moet hieraan tegemoet komen en leiden tot een doeltreffend, flexibel en voorspelbaar systeem. 

Kredietverlening is immers verbonden met de vestiging van zekerheidsrechten. Bij het opstellen van de 

Pandwet is gestreefd naar efficiëntie. Efficiëntie doet de kosten van het krediet afnemen en de groei 

bevorderen. Vooral de regels in verband met het  pandrecht werden hervormd. Een functionele 

benadering staat centraal. Een functionele benadering houdt in dat gelijksoortige zekerheidsfiguren 

dezelfde juridische uitwerking moeten krijgen, ongeacht conceptuele verschillen. De buitenbezitstelling 

die vereist was voor het ontstaan van het pand, dient nu om de tegenwerpelijkheid aan derden vast te 

stellen. Het goed wordt dan uit het bezit van de zekerheidssteller-pandgever gehaald. Een pand gevestigd 

met buitenbezitstelling wordt een vuistpand genoemd. De nieuwe wet heeft een alternatieve manier 

gecreëerd om de tegenwerpelijkheid te bewerkstelligen, met name het registerpand. Het registerpand is 

een bezitloos pand waaraan publiciteit wordt gegeven door een inschrijving in het Nationaal Pandregister. 

Een bezitloos pand impliceert dat de pandgever nog steeds in het bezit is van het goed waarop hij het 

pand vestigt zodat hij dit kan gebruiken in zijn normale economische bedrijfsleven. Zo kan hij het goed 

gebruiken om de schuldvordering, die op hem rust, sneller af te lossen met de inkomsten die hij ontvangt. 

Voor deze hervorming is onder meer gekeken naar de Legislative Guide on Secured Transactions Frankrijk 

en Nederland hebben al hervormingen doorgevoerd in dat verband. Opmerkelijk is dat de Pandwet in alle 

fases van de totstandkoming onderhevig is geweest aan veel overleg en bijsturing. 
203

 

 

154. Door de hervormingen in de Pandwet wordt de pandovereenkomst een consensuele in plaats van 

een zakelijke overeenkomst. Een zekerheidstrust en een alternatieve positieve publiciteit in het 

pandregister, naast de buitenbezitstelling, worden ingevoerd. Daarnaast worden de bijzondere wetten 

met betrekking tot de handelszaak en het landbouwvoorrecht opgeheven. Verder is het proces van 

uitwinning vereenvoudigd voor de pandgevers die geen consumenten zijn. De uitwinningsprocedure 

wordt gecentraliseerd bij de beslagrechter. De rechterlijke tussenkomst is geen vereiste meer. Deze kan 

wel door elke partij a posteriori gevraagd worden. In de praktijk stuit dit echter op moeilijkheden. 

Aangezien het een bezitloos pand is, zal de schuldeiser toch naar de rechter moeten stappen als de 

                                                                 
203

 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijke wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft 
en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2012, DOC 53 2463/005, 4-8. 



- 64 - 
 

schuldenaar het goed niet wil afgeven. Ten slotte biedt de Pandwet aan het retentierecht een wettelijk 

kader en bevat het een regeling voor het eigendomsvoorbehoud met belangrijke gevolgen voor de 

tegenwerpelijkheid.
204

 

B. HET TOEPASSINGSGEBIED 

 

155. Elk conventioneel zekerheidsrecht op roerende goederen is noodzakelijk een pandrecht in de zin 

van de nieuwe wet. Er heerst dus een gesloten systeem van dergelijke zekerheidsrechten. Zoals het arrest 

van 3 december 2010 geoordeeld heeft moet een eigendomsoverdracht tot zekerheid gekwalificeerd 

worden tot een pandrecht. Betreft de zekerheidsoverdracht roerende lichamelijke goederen dan zal deze 

niet tegenwerpelijk zijn aan derden indien geen registratie of buitenbezitstelling heeft plaatsgevonden. Als 

een schuldvordering tot zekerheid wordt overgedragen dan is zijn positie voordeliger. Artikel 60 van de 

Pandwet geeft dit weer: “De pandhouder verkrijgt het bezit van een in pand gegeven schuldvordering door 

het sluiten van de pandovereenkomst op voorwaarde dat hij bevoegd is tot kennisgeving van het 

pandrecht aan de schuldenaar van de verpande schuldvordering. De verpanding kan slechts aan de 

schuldenaar van de in  pand  gegeven schuldvordering worden tegengeworpen nadat zij hem ter kennis 

werd gebracht of door hem is erkend.  De artikelen 1690, § 1, derde en vierde lid, en 1691 zijn van 

toepassing.” Artikel 62 van de Pandwet stelt dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid van een 

schuldvordering de overnemer enkel een pandrecht op de overgedragen schuldvordering oplevert.
205

 

 

Door de herkwalificatie van het Hof van Cassatie in 2010 weerklinkt de vraag of de eigendomsoverdracht 

tot zekerheid nog nodig is onder de nieuwe Pandwet. De uitwinning van een goed waarop een zekerheid is 

gevestigd, resulteert in een tegeldemaking., Bij een eigendomsoverdracht tot zekerheid verwerft de 

overnemer het eigendomsrecht en mag hij dit recht slechts gebruiken om de belangen van de overdrager 

en zijn verhaal indien de overdrager nalatig zou zijn met betalingen te behartigen. De goederen blijven in 

de macht van de schuldenaar die deze kan gebruiken in het raam van de goede bedrijfsuitoefening. De 

rechten van de overnemer werden in het arrest van 3 december 2010 herleid tot de rechten van een 

pandhouder. Mijns inziens is het belang van de eigendomsoverdracht tot zekerheid door het ontstaan van 

de nieuwe Pandwet sterk afgenomen aangezien de nieuwe Pandwet tegemoet komt aan alle beperkingen 

van het oude pandrecht die de oorzaak vormden van het ontstaan van de fiduciaire overdracht. Het 

belang van de eigendomsoverdracht tot zekerheid kan enkel verdedigd worden bij de 

eigendomsoverdracht van soortzaken, bijvoorbeeld een geldsom. Dan beschikt de overnemer immers 

over de rechten van een eigenaar, aangezien er vermenging optreedt met het eigen vermogen van de 

overnemer, tenzij de gelden gestort werden op een aparte rekening. Echter tracht de rechtsleer ook hier 

enigszins de overdracht van een geldsom tot zekerheid terug te brengen tot een vorm van pandrecht. Aan 

de overdracht van een geldsom tot zekerheid wordt immers vaak de term ‘oneigenlijk pandrecht’ 
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toegekend. Het Hof van Cassatie heeft op 4 april 2003 deze leer verworpen door te oordelen dat: “de 

overdracht in eigendom van een geldsom voor de schuldenaar ten bate van zijn schuldeiser geen 

inpandgeving uitmaakt, ook al geschiedt die overdracht tot zekerheid van de schuldeiser.” De 

eigendomsoverdracht tot zekerheid behoudt verder ook zijn nut indien de minderheidsstrekking wordt 

gevolgd volgens welke er een zuiver eigendomsrecht ontstaat. 

 

156. De nieuwe Pandwet betreft dus ieder zakelijk zekerheidsrecht op roerende goederen. De 

Pandwet geeft geen definitie van het pand maar bepaalt de doelstelling ervan. “Het pandrecht verleent 

aan de schuldeiser het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de 

bezwaarde goederen”.
206

 Het pandrecht kan om het even welke roerende activa bezwaren of 

schuldvordering waarborgen. Elk lichamelijk en onlichamelijk roerend goed kan dus het voorwerp zijn van 

het pandrecht. Het pand kan ook slaan op een geheel van goederen zoals een handelszaak of 

landbouwexploitatie (artikel 7, tweede en derde lid). Het pandrecht dat een handelszaak of 

landbouwexploitatie tot voorwerp heeft, omvat het geheel van de goederen die de handelszaak of 

landbouwexploitatie vormen. 

 

157. Het stelsel van de voorrechten blijft zo goed als ongewijzigd. Om de belemmering van het 

gelijkheidsbeginsel tegen te gaan die de overvloed aan voorrechten had, worden wel enkele voorrechten 

afgeschaft. Het oude pandrecht is gebaseerd op het voorrechtensysteem. De verwijzing naar 

‘bevoorrechte schuldeisers’ slaat echter onder de nieuwe Pandwet nog steeds op diezelfde pandhouders-

schuldeisers. De Pandwet bevat enkele uitzonderingen en beperkingen. Onder meer het bestaande 

systeem van zekerheden op schepen blijft ongewijzigd. Met betrekking tot intellectuele 

eigendomsrechten is de Pandwet enkel van toepassing indien zij afwijkt van de bestaande regeling, aldus 

artikel 7 van de Pandwet. De Wet Financiële Zekerheden, het insolventierecht en de regelen met 

betrekking tot sale and lease back blijven ongewijzigd. In het kader van de nieuwe Pandwet is de wet 

houdende het warrantstelsel, de wet betreffende de landbouwleningen, de wet op de handelszaak 

afgeschaft. Het genotspand, een pand op een onroerend goed is ook afgeschaft.
207

 

C. ALGEMENE BEPALINGEN  

 

158. Van de redenering dat het pandrecht een voorrecht is, wordt in de rechtsleer afstand genomen. 

Dit uit zich in de afschaffing van artikel 20, 3° van de Hypotheekwet waarin het voorrecht van de 

pandhouder neergelegd was. De verwoording van artikel 12 van de Hypotheekwet wijst erop dat een 

voorrecht een “recht is dat uit hoofde van de bijzondere aard van de vordering aan een schuldeiser wordt 

verleend en hem een voorrang verleent”. Het pandrecht voldoet hieraan in de zin dat het een recht van 

voorrang verleent. Het pandrecht is echter ruimer omdat het ook een volgrecht en autonome 
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executierechten geeft aan de pandhouder. Van een bijzondere aard is er geen sprake omdat het 

pandrecht kan worden gevestigd op het even welke schuldvordering. Het gevolg hiervan is dat het 

pandrecht niet als een voorrecht kan gekwalificeerd worden, maar als een zelfstandig zakelijk recht. In de 

artikelen die het over ‘bijzondere schuldeisers’ hebben, wordt evenwel nog steeds ook de pandhoudende 

schuldeiser bedoeld. 
208

 

 

159. Artikel 2 van de Pandwet bepaalt dat, mits artikel 4, tweede lid van de Pandwet gerespecteerd 

wordt, het pandrecht tot stand komt door de overeenkomst tussen pandgever en pandhouder. De 

pandovereenkomst is door het verdwijnen van de buitenbezitstelling als ontstaansvereiste een 

consensuele overeenkomst geworden in plaats van een zakelijke overeenkomst. De enige uitzondering 

hierop is de pandovereenkomst gesloten met een consument. Afhankelijk of er voor een vuist- of 

registerpand wordt gekozen neemt het geschrift respectievelijk de rol op van ontstaansvereiste of 

bewijsvereiste. (infra nrs. 215-225) De kwalificatie van de pandovereenkomst als een consensuele 

overeenkomst sluit logischerwijs de eenzijdige wilsuiting uit. 
209

 

 

160. Het pandrecht is ondeelbaar ondanks dat de schuld onder de algemene rechtsopvolgers of de 

rechtsopvolgers onder algemene titel van de schuldenaar of onder de schuldeiser deelbaar is. Deze 

ondeelbaarheid is onafhankelijk van de ondeelbaarheid van de schuldvordering. De pandhouder die een 

gedeeltelijke betaling ontvangt, is niet verplicht een gedeelte van het pand terug te geven, ook al zou de in 

pand gegeven zaak voor deling vatbaar zijn. De algemene rechtsopvolger of de rechtsopvolger onder 

algemene titel van de schuldeiser, die zijn aandeel heeft ontvangen, kan het pandrecht niet teruggeven 

ten nadele van degenen onder zijn mederechtsopvolgers of mederechtsopvolgers onder algemene titel 

die niet betaald zijn. De partijen kunnen afwijken van artikel 13 van de Pandwet. Dit artikel herneemt 

immers artikel 2083 van het Burgerlijk Wetboek dat niet van openbare orde is.
210

 

 

161. De pandgever moet de bevoegdheid hebben om een goed in pand te geven. Dit impliceert dat hij 

de eigenaar van het goed is of ten minste gerechtigd is om het goed te verpanden. Artikel 6 biedt, naast 

het voorgaande, de pandhouder die met een onbevoegde pandgever een overeenkomst sluit en te goeder 

trouw is bescherming. Artikel 6, lid 2 is een toepassing van de bescherming die artikel 2279 van het 

Burgerlijk Wetboek biedt. De pandhouder die op de schijnbevoegdheid van de pandgever afgaat, wordt 

dus beschermd. De figuur van de zakelijke borg geeft een derde-pandgever de mogelijkheid om een pand 

te vestigen. Artikel 5 van de Pandwet neemt deze figuur over van het oude artikel 2077 van het Burgerlijk 

Wetboek. De zakelijke borg heeft een voorrecht van uitwinning. Dit houdt in dat voor dezelfde 
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schuldvordering zowel de goederen van de schuldenaars als van een derde verpand zijn, kan de zakelijke 

borg verlangen dat eerst de goederen van de schuldenaar worden uitgewonnen.
211

 

 

162. De figuur van de zekerheidstrust is ontstaan uit de nood om zekerheden te kunnen verschaffen 

aan een consortium van schuldeisers waarbij de zekerheden in stand blijven ondanks de wijzigingen die 

optreden binnen het consortium van kredietverleners. De inspiratie van deze figuur is gehaald uit de 

security trust van het Engelse recht. Bij een security trust houdt de trustee de zekerheidsrechten en 

oefent hij deze uit voor rekening van de financierende banken. Omdat het Belgische recht wantrouwig 

staat tegenover het loskoppelen van de schuldvordering en het zekerheidsrecht, neemt het zijn toevlucht 

tot verbintenisrechtelijke constructies. Met verbintenisrechtelijke constructies worden bijvoorbeeld de 

actieve hoofdelijkheid, parallel debt en novatie bedoeld.
212

 Aan deze figuren zijn echter onlosmakelijk 

nadelen verbonden. De actieve hoofdelijkheid geeft elke schuldeiser het recht om de betaling voor de 

gehele schuld te eisen en de betaling aan één van hen bevrijdt de schuldenaar.
 213

 Het risico werpt zich op 

in de verhouding tussen de schuldeisers en in de situaties van compensatie. De parallel debt is een van het 

krediet volstrekt onderscheiden en onafhankelijke schuldvordering tussen de kredietnemer en de agent, 

in wiens voordeel de zekerheden worden gevestigd. Het bedrag van de afzonderlijke vordering is gelijk 

aan het totaal bedrag van het gesyndiceerd krediet. De agent wordt dan de houder van de 

zekerheidsrechten en is gehouden tot afgifte van de opbrengst. De leden van het syndicaat zijn 

chirografaire schuldeiser ten aanzien van de agent waardoor zij het risico van de insolvabiliteit van de 

agent dragen. 
214

 

 

Hoewel de Wet Financiële Zekerheden voorziet in een regeling voor de zekerheden op financiële activa, 

veralgemeent de nieuwe Pandwet deze regeling. Artikel 3 stelt dat een pandovereenkomst die gesloten 

wordt door een vertegenwoordiger voor rekening van een of meer begunstigden geldig en tegenwerpelijk 

aan derden is wanneer de identiteit van de begunstigde aan de hand van de overeenkomst kan worden 

vastgesteld. Alle voortvloeiende handelingen behoren tot het vermogen van de begunstigden. De 

vertegenwoordiger is een zekerheidsagent. Indien de vertegenwoordiger failliet gaat, loopt het vermogen 

van de begunstigden geen gevaar. Samen met de begunstigde is hij hoofdelijk aansprakelijk behoudens 

een andersluidende overeenkomst.
215
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163. Het principe van de zakelijke subrogatie geldt ook bij zekerheidsrechten. Als het onderpand 

verdwijnt gaat het zekerheidsrecht, i.c. pandrecht, niet verloren, maar het blijft voortbestaan op de 

goederen die ervoor in de plaats komen. Het pand strekt zich ook uit tot de goederen die de bezwaarde 

goederen opleveren. De (derde-) pandgever is echter wel informatie en rekenschap verschuldigd aan de 

pandhouder. Indien een vuistpand gevestigd wordt, rust die verplichting op de pandhouder ten aanzien 

van de schuldenaar. 
216

 

 

164. Artikel 11 zet de duur van de pandovereenkomst uiteen. Indien de pandovereenkomst is 

aangegaan voor onbepaalde duur kan de overeenkomst worden opgezegd mits de opzeggingstermijn van 

minimum drie en maximum zes maanden in acht wordt genomen. Pandovereenkomsten met een 

bepaalde duur eindigen wanneer de duur van de overeenkomst verstrijkt. Houdt het pandrecht bij het 

eindigen van de overeenkomst dan op te bestaan? Het hof van beroep te Gent antwoordde hier 

bevestigend op.
217

 De tekst van de wet spreekt dit echter tegen. Een pand wordt verleend voor een 

bepaalde termijn. Dit houdt enkel in dat de werking van het zekerheidsrecht beperkt blijft tot de 

schuldvorderingen die gedurende de looptijd van de overeenkomst tot stand zijn gekomen. De 

zekerheidsfunctie voor die schuldvorderingen blijft dan ook werken na het verstrijken ervan. 

Schuldvorderingen die ontstaan na de beëindiging van de overeenkomst worden niet gewaarborgd. Een 

andersluidende overeenkomst is mogelijk. 
218

 

 

165. Het pand kan gevestigd worden tot zekerheid van om het even welke schuldvordering. Het pand 

waarborgt de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interest en schadebedingen. Binnen dit contractueel 

ingeschreven maximumbedrag dekt het pandrecht zowel de hoofdsom als de bepaalde accessoria van de 

schuldvordering. In een pandovereenkomst gesloten met een consument wordt dit maximumbedrag 

beperkt tot een limiet.(Infra nr. 226) De pandhouder is niet bevoegd om een verkregen pandrecht zelf aan 

te wenden als pand tot zekerheid van zijn schulden, tenzij anders is overeengekomen.
219

 

 

166. Het accessoir karakter van het pand mag ten slotte niet uit het oog verloren worden. Artikel 23, 

eerste lid stelt dat bij overdracht van de gewaarborgde schuldvordering het pandrecht overgaat op de 

overnemer. Dit is ook te vinden in artikel 1692 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 

overdracht van schuldvorderingen. Het begrip overdracht moet ruim worden geïnterpreteerd. Iedere 

overgang valt onder ‘overdracht’, dus ook bijvoorbeeld de subrogatie.
220

 De overdracht moet werkelijk 

gerealiseerd worden bij een vuistpand om tegenwerpelijk te zijn. Bij een registerpand is die overgang van 
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het pandrecht slechts tegenwerpelijk aan derden door een registratie ervan.
221

 Artikel 23, derde lid van de 

Pandwet voert de gedeeltelijke overdracht van de gewaarborgde schuldvordering in. De overgang van het 

pandrecht is dan evenredig met de omvang van de overdracht van de schuldvordering. 

D. HET REGISTERPAND 
 

167.  Het Belgische recht staat weigerachtig tegenover niet publiek kenbaar gemaakte 

zekerheidsposities. De publiciteit moet de schijn van solvabiliteit wegnemen en informatie bieden aan de 

andere schuldeisers over hun eventuele verhaalsrechten op het vermogen van de schuldenaar. In dit 

kader is het logisch waarom het Hof van Cassatie nooit de tegenwerpelijkheid van het 

eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper heeft aanvaard in andere gevallen van samenloop dat 

faillissement.
222

 Hier is aan de plaatsing van het eigendomsvoorbehoud als onderdeel van het Burgerlijk 

Wetboek tegemoet gekomen.(infra nr. 192 e.v.) 

 

Echter is een tendens op te merken dat het recht afwijkt van deze traditionele visie. De afwezigheid van 

een publiciteitsvoorschrift bij eigendomsvoorbehoud en de afschaffing van kennisgeving aan de 

schuldenaar van de verpande vordering bij de verpanding van de schuldvordering illustreren dit. Ten slotte 

is het nieuwe artikel 2075 van het Burgerlijk Wetboek ook een mooie aanduiding voor deze tendens. De 

pandhouder verkrijgt immers het bezit van de in pand gegeven schuldvordering door het sluiten van de 

pandovereenkomst. Deze tendens doet er echter niet af aan het behoud van de buitenbezitstelling naast 

de inschrijving in het pandregister als nieuwe modaliteit om de inpandgeving tegenwerpelijk te maken aan 

derden. 
223

 

 

168. De pandovereenkomst is door de nieuwe Pandwet dus een consensuele overeenkomst 

geworden. De tegenwerpelijkheid van het registerpand gebeurt door de inschrijving in het Nationale 

Pandregister. De inschrijving in dit register bepaalt ook de rang die de schuldeisers in geval van samenloop 

moeten innemen. Het ontstaan van de schuldvordering is irrelevant. Om de inpandgeving te bewijzen 

moet een geschrift worden opgesteld. Hierin worden nauwkeurig aangeduid: de bezwaarde goederen, de 

gewaarborgde schuldvorderingen en het maximale bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen 

gewaarborgd zijn. Deze vermeldingen zijn noodzakelijk voor de registratie. 
224

 Het geschrift is hier geen 

akte en moet dus ook niet voldoen aan de vereisten die artikelen 1325 of 1326 van het Burgerlijk Wetboek 

opleggen. Voor de consumenten geldt een vormelijke overeenkomst. 
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1. DE PANDGEVER BEHOUDT HET GOED BINNEN DE NORMALE BEDRIJFSUITOEFENING 
 

169. Doordat de pandgever het in pand gegeven goed behoudt, moeten de rechten en plichten van 

zowel de pandgever als van de pandhouder nader omschreven worden. De nieuwe Pandwet komt hieraan 

tegemoet. De Pandwet behandelt onder meer het recht tot gebruik, verwerking en verkoop of huur. De 

pandgever moet omgaan met de verpande goederen als een goede huisvader. Dit houdt in: de vereiste 

zorg besteden aan de goederen en binnen de perken van de normale exploitatie van de goederen blijven. 

Om het evenwicht te behouden wordt aan de pandhouder het recht toegekend om de goederen te 

inspecteren.
225

 Het behoud van het verpande goed biedt de pandgever het recht om dit goed te gebruiken 

in de normale exploitatie van de goederen. Artikel 17 wijst op een ‘redelijke gebruik’. Zolang het past 

binnen de normale bedrijfsvoering mag de pandgever zelfs over de goederen beschikken. 
226

 Daden van 

beschikking zijn bijvoorbeeld verkopen en verhuren.  

 

170. Bij de verwerking van de verpande goederen, waartoe de pandgever gerechtigd is op basis van 

artikel 18, kunnen problemen rijzen. Het recht van de pandgever om goederen te verwerken kan 

contractueel uitgesloten worden. Indien door de verwerking van het goed een nieuw goed ontstaat, blijft 

het pandrecht bestaan indien de oorspronkelijke verpande zaak als de belangrijkste zaak of de zaak met 

de hoogste waarde beschouwd wordt. Een derde kan hiertegen een vordering instellen wegens 

ongeoorloofde verrijking van de pandhouder. Roerende zaken die onroerend worden door bestemming of 

door incorporatie hebben ook niet de teloorgang van het pandrecht tot gevolg. Incorporatie gebeurt 

wanneer het roerend goed materieel wordt gevestigd op het onroerend goed. Wanneer een goed 

onroerend wordt door bestemming dient het roerend goed voor de exploitatie van het onroerend goed. 

De pandhouder behoudt zijn recht van voorrang op de waarde van de goederen. 
227

 Conflicten met de 

hypothecaire schuldeisers worden opgelost door de toepassing van de anterioriteitsregel wanneer de 

goederen onroerend zijn geworden door bestemming. 
228

 Bij onroerendmaking door incorporatie is het 

behoud van het preferentieel verhaalsrecht van de pandhouder minder denkbaar indien de pandhouder in 

conflict komt met de hypothecaire schuldeiser van dit onroerend geworden goed. Wanneer de 

onroerende goederen na faillissement of beslag verkocht worden, krijgt het pandrecht uitoefening op dat 

deel van de verkoopprijs dat overeenstemt met de waarde van het verpande goed. Dit is een duidelijk 

voorbeeld waarom het belangrijk is de waarde van het verpande goed nauwkeurig op te nemen in het 

geschrift tot bewijs. 
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171. Bij soortzaken kan het pandrecht bedreigd worden door de vermenging. Soortzaken zijn objectief 

vervangbare goederen. De goederen zijn dan niet langer meer identificeerbaar. Bij sommige goederen is 

de identificatievereiste, die rust op zakelijke zekerheden, niet van toepassing. De inpandgeving van een 

geldsom is hiervan een mooie illustratie. Artikel 20 van de Pandwet laat bij vermenging het pandrecht 

voortbestaan. Als meerdere schuldeisers een aanspraak hebben op de vermengde goederen dan geldt de 

proportionaliteitsregel.
229

 Bij voorraden van goederen die de pandgever gebruikt voor de exploitatie van 

zijn bedrijfsuitoefening ligt de zaak anders. De pandhouders hebben hier niet het risico dat hun pandrecht 

verdwijnt, wanneer de pandgever het goed verkoopt aangezien de pandgever de voorraad opnieuw zal 

aanvullen of vervangen. Dit geldt echter niet wanneer de pandgever zijn machines of bedrijfsuitrusting 

zou verkopen. Bij het verkopen van voorraden verwerft de pandhouder immers inkomsten die hem in 

staat stellen het krediet terug te betalen.
230

  

 

172. Als de pandgever tekort komt aan zijn verplichting om de goederen te behandelen als een goede 

huisvader dan kan de pandhouder het bezit van de verpande goederen aan de pandgever ontnemen. 

Schendt de pandgever in ernstige mate zijn verplichtingen dan kan de rechter op vordering van de 

pandhouder bevelen dat de bezwaarde goederen aan hem afgegeven worden of onder een gerechtelijke 

sekwester gesteld worden.
231

 Strafrechtelijke sancties rusten er op het bedrieglijk vervreemden of 

verplaatsen van de bezwaarde goederen. Elk beding waarbij de pandhouder gerechtigd is om op eigen 

gezag de goederen in bezit te nemen wordt voor niet geschreven gehouden.
232

 

 

173. Zoals reeds gemeld wordt het verschil met de eigendomsoverdracht tot zekerheid flinterdun. Bij 

de eigendomsoverdracht tot zekerheid mag de schuldenaar immers ook het goed blijven bezitten in het 

kader van een goede bedrijfsuitoefening. Hoewel de schuldeiser het eigendomsrecht van de goederen 

heeft verworven tot zekerheid kan hij dit enkel uitoefenen om de belangen van de schuldenaar te 

behartigen. Bij een overdracht tot zekerheid van soortzaken wordt de overnemer echter eigenaar van de 

soortzaken (bijvoorbeeld: een geldsom). Als eigenaar heeft hij bijgevolg ook recht op alle vruchten die 

voortkomen uit de soortzaak. Dit ondersteunt mijn mening dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid zijn 

nut heeft verloren. 

 

2. VERVREEMDING VAN HET VERPANDE GOED DOOR DE PANDGEVER 
 

174. De pandgever behoudt bij het registerpand het gebruik en genot van zijn goederen om een 

normale exploitatie mogelijk te maken. Tenzij dit contractueel wordt uitgesloten, is de pandgever in dit 

kader tot vervreemding bevoegd. Zolang een inpandgeving enkel kon geschieden mits buitenbezitstelling, 
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was een volgrecht niet noodzakelijk. In tegenstelling tot bij het registerpand, vloeide de bescherming 

immers voort uit de feitelijke macht over de zaak. De overnemer geldt als pandgever vanaf het ogenblik 

van de overdracht. Het registerpand is dus ook uitgerust met een volgrecht. Opdat een volgrecht aan het 

pand zou verbonden zijn, is wel vereist dat het pandrecht tegenwerpelijk is gemaakt aan derden.
233

 Het 

volgrecht heeft in casu als gevolg dat de derde enkel het goed bezwaard kan overnemen.
234

 Op deze regel 

voorziet artikel 24 ook uitzonderingen. De derde-verkrijger zal het goed onbezwaard verkrijgen wanneer 

de derde het goed verkrijgt in het raam van een normale bedrijfsuitoefening van de pandgever, een daad 

van beschikking zoals in artikel 21. De andere twee uitzonderingen hebben betrekking op situaties waar de 

pandhouder met de overdracht heeft ingestemd en waar de derde zich kan beroepen op artikel 2279 van 

het Burgerlijk Wetboek. De goede trouw wordt vermoed bij een verkoop in het raam van een normale 

bedrijfsvoering. Op de derde-verkrijger rust er bij het verkrijgen van andere goederen een 

onderzoeksplicht als voorwaarde van de goede trouw. Deze onderzoeksplicht zal door de rechtspraak 

worden ingevuld afhankelijk van de omstandigheden.
235

 Artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek brengt 

voor de derde-verkrijger enkele vragen met zich mee in verband met de raadpleging van het register.  

 

175. Bij een eigendomsoverdracht tot zekerheid wordt vaak een vervreemdingsverbod bedongen. 

Doordat de eigendomsoverdracht tot zekerheid van een schuldvordering ertoe leidt dat de 

schuldvordering in het vermogen van de schuldeiser komt, kan de schuldeiser zo ontsnappen aan de 

lastige regels in verband met uitwinning. Bij de terugbetaling van het krediet, keert de schuldvordering 

terug naar de overdrager. Om de overdrager te beschermen tegen misbruik door de overnemer, rust er in 

de praktijk vaak een overname verbod op de overnemer. 

 

3. HET REGISTER 
 

176. De artikelen 24 tot en met 38 bespreken het register. Zoals eerder vermeld, zorgt de registratie in 

het register voor de publiciteit, tegenwerpelijkheid aan derden en bepaalt het de rangregeling.
236

 De 

datum van inschrijving bepaalt de rangregeling, het ontstaan van de schuldvordering niet.  De FOD 

Financiën is verantwoordelijk voor de oprichting en het bestuur van het centrale, Nationale Pandregister. 

Het pandregister zou operationeel moeten zijn voor 1 december 2014. Het pandregister is een 

elektronisch systeem (filing) naar buitenlandsvoorbeeld en is online consulteerbaar.
237
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177. De expertencommissie zette het voorstel voorop om het pandregister toegankelijk te maken voor 

iedereen.
238

 In tegenstelling tot dit voorstel heeft de wetgever bepaald dat het pandregister enkel 

toegankelijk is voor de pandhouder, pandgever en bepaalde categorieën van personen bepaald bij 

Koninklijk Besluit, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten. Met andere woorden zijn dit 

professionelen met een rechtmatig belang en in het bijzonder financiële instellingen. Opmerkelijk is dat de 

particulieren uitgesloten zijn. Dit stuit op kritiek. Het pandrecht is door registratie immers tegenwerpelijk 

aan iedereen en toch wordt de particulieren toegang ontnomen. Derde verkrijgers moeten dus buiten hun 

bedrijfs- of beroepsactiviteit niet het register raadplegen om te goeder trouw te zijn volgens artikel 2279 

van het Burgerlijk Wetboek. 
239

 

 

178. Verder is de toegang tot het pandregister niet gratis. Een retributie is verschuldigd naast een 

eventueel registratierecht.
240

 Deze retributie moet een vergoedend karakter hebben. Ze moet in redelijke 

verhouding staan tot de kostprijs of de waarde van de dienst die door de FOD Financiën wordt geleverd. 

Diensten van de FOD Financiën zijn de registratie, raadpleging, hernieuwing en verwijdering. Een 

trapsgewijs retributiesysteem naar gelang het bedrag dat door het pandrecht wordt gewaarborgd is van 

kracht. Onduidelijk is waarom voor een groter gewaarborgd bedrag een grotere retributie moet worden 

betaald. De handeling van de FOD Financiën blijft immers dezelfde. Om het register te raadplegen betaalt 

de raadpleger vijf euro. Ook hier is de logica ver te zoeken. Door de registratie is het pandrecht 

tegenwerpelijk, maar om er kennis van te nemen moet je betalen. Artikel 30 van de Pandwet somt de te 

raadplegen gegevens op. 

 

179.  Regels in verband met wijziging van de ingevoerde gegevens en verwijdering van de registratie 

zijn respectievelijk opgenomen in de artikelen 32 en 36. Het accessoir karakter van het pandrecht wordt 

aangetoond in de regeling van de overdracht van de schuldvordering, opgenomen in artikel 37. Artikel 33 

behandelt de bescherming van de pandgever tegen een onjuiste registratie. Derden hebben de optie om 

aanvullende informatie te vragen. 

 

Naast het recht van de pandhouder om zelf tot registratie over te gaan kan de registratie ook gebeuren 

door een vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger handelt in eigen naam maar voor rekening van één 

of meer pandhouders.
241

 De aanduiding van de identiteit van de partijen moet nauwkeurig gebeuren 

aangezien de pandhouder de aansprakelijkheid draagt voor iedere schade die het gevolg is van onjuiste 

gegevens.
242

 De registratie van het pandrecht is geldig voor een hernieuwbare termijn van tien jaar.
243
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180. Ten slotte kunnen er door de registratie conflicten ontstaan. Pandhouders die op dezelfde dag 

geregistreerd hebben of het bezit verkregen hebben staan in gelijke rang. Bij hypothecaire schuldeisers 

wordt een eventueel conflict beslecht met een vergelijking van de datum van de registratie van het 

pandrecht met de inschrijving van de hypotheek.
244

Op deze algemene toepassing van de 

anterioriteitsregel bestaan er enkele uitzonderingen. Luidens artikel 58 van de Pandwet werpt een 

superprioriteit zich op bij de retentor voor de kosten tot herstel van de zaak. Dit komt overeen met artikel 

20, 4° van de Hypotheekwet dat het voorrecht van de herstellers bespreekt. Een andere bevoorrechte 

positie met een bijkomende prioriteit is de onbetaalde verkoper. De pandhouder moet voorrang verlenen 

in de rangorde aan de bevoorrechte verkoper, artikel 20, 5° van de Hypotheekwet en de verkoper onder 

eigendomsvoorbehoud. Andere superprioriteiten zijn het voorrecht van de onderaannemer en het 

voorrecht van de gerechtskosten.  

 

Omdat onder de nieuwe Pandwet ook de handelszaak het voorwerp van een registerpand kan zijn, 

werpen ook conflicten met andere voorrechten zich op. De oplossingen van de Wet van 25 oktober 1919 

blijven van kracht. Het voorrecht van de onbetaalde verkoper heeft voorrang op het pandrecht op de 

handelszaak. Een conflict tussen een pandhouder op de handelszaak met een verkoper onder 

eigendomsvoorbehoud en een leasinggever wordt behandeld als een conflict tussen twee pandhouders 

waar artikel 57, tweede lid van toepassing op is. Bij een sale and lease back heeft de leasingmaatschappij 

die toegang heeft tot de registers echter een onderzoeksplicht zodat de pandhouder zijn volgrecht 

behoudt.
245

 

 

E. HET VUISTPAND 

 

181. Bij een vuistpand wordt voldaan aan de vereiste van de tegenwerpelijkheid door het goed in de 

feitelijke macht van de pandhouder of van een overeengekomen derde te brengen.
246

 De regeling van het 

pand zoals onder het oude recht is voornamelijk van toepassing. Afdeling 3 ‘Tegenwerpelijkheid door 

buitenbezitstelling van lichamelijke goederen’ vormt de specifieke regels voor het vuistpand onder de 

nieuwe Pandwet. De pandovereenkomst kan bewezen worden met alle middelen behalve indien de 

overeenkomst is aangegaan met een consument.  

 

182. Artikel 41 van de Pandwet bepaalt dat de pandgever eigenaar blijft van de verpande goederen tot 

de eventuele uitwinning. De feitelijke macht van de pandhouder over het goed dient om zijn preferentieel 

recht te waarborgen. Deze regel is ook terug te vinden in het vroegere artikel 2079 van het Burgerlijk 

Wetboek. Artikel 43 formuleert weliswaar de verplichtingen van de pandhouder uitvoeriger dan 

omschreven in artikel 2080 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever legt de pandhouder een 
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zorgvuldigheidsplicht op. Het inspectierecht dat bij het registerpand aan de pandhouder toekwam, wordt 

door artikel 43, derde lid bij het vuistpand verleend aan de pandgever. Het inspectierecht bij het 

vuistpand biedt een tegengewicht aangezien de pandhouder die in het bezit is gesteld van de goederen, 

de bezwaarde eigendom niet mag gebruiken tenzij dit nodig is om ze te behouden.
247

 

 

183. Een innovatie die de nieuwe Pandwet invoert is de segregatieplicht van de pandhouder bij 

soortgoederen. Bij soortgoederen is er steeds een risico op vermenging van de verpande goederen. Door 

vermenging kan het eigendomsrecht van de pandgever verloren gaan. Bij het registerpand heeft de 

wetgever in zulke gevallen bescherming geboden aan de pandhouder. Om het eigendomsrecht van de 

pandgever te waarborgen, legt de wetgever de pandhouder van het vuistpand de verplichting op om de 

verpande goederen te scheiden van soortgelijke goederen. Die afscheiding is tegenwerpelijk. De 

tegenwerpelijkheid resulteert erin dat de pandgever zijn recht zal kunnen uitoefenen op de afgescheiden 

goederen na een situatie van samenloop. Indien de pandhouder dan aan zijn verplichting te kort komt, 

moet de pandhouder bij de beëindiging van de pandovereenkomst aan de pandgever dezelfde 

hoeveelheid van soortgelijke zaken teruggeven. Dit impliceert dat de goederen dezelfde waarde 

waarborgen als het gewaarborgd bedrag. Indien er dus toch vermenging plaatsvindt, zijn de op dat 

moment aanwezige goederen tot beloop van de verpande hoeveelheid, de verpande goederen. De 

proportionaliteitsregel geldt opnieuw indien er meerder pandgevers zijn.
248

 

F. DE VERPANDING VAN SCHULDVORDERINGEN 

 

184. De verpanding van een schuldvordering kan om tegenwerpelijk te zijn aan derden zowel 

gebeuren door het louter sluiten van de overeenkomst mits kennisgeving als door een inschrijving in het 

register. Artikel 60 van de Pandwet herneemt het artikel 2074 van het Burgerlijk Wetboek. De ‘stille 

pandhouder’ verkrijgt nog steeds de controle over de schuldvordering op voorwaarde dat de pandhouder 

bevoegd is om tot kennisgeving aan de schuldenaar van de verpande schuldvordering over te gaan of  dat 

deze schuldenaar de verpanding heeft erkend. Artikelen 1690, §1, derde en vierde lid 
249

en artikel 1691
250

 

van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de overdracht van een schuldvordering zijn van toepassing 
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op het conflict met een derde die eveneens een recht heeft op de schuldvordering.
251

 Het conflict tussen 

meerder pandhouders zal net zoals in het oude pandrecht beslecht worden door het tijdstip van 

kennisgeving aan de schuldenaar van de verpande vordering. Bij een situatie van samenloop is de 

pandovereenkomst slechts tegenwerpelijk aan derden als de pandhouder kan aantonen dat de 

pandovereenkomst de samenloop voorafgaat. 

 

Indien gekozen wordt voor een registerpand zijn de artikelen 60 tot en met 68 van de Pandwet niet van 

toepassing. Dit zal echter in de praktijk niet veel gebeuren. Bij het registerpand is het principe van artikel 

1240 van Burgerlijk Wetboek van toepassing: ‘De betaling, te goeder trouw aan iemand die in het bezit is 

van de schuldvordering is geldig, al wordt de bezitter naderhand uit dat bezit ontzet’. Met andere 

woorden, ten aanzien van de debiteur geldt dat zijn betaling te goeder trouw aan de oorspronkelijke 

schuldeiser-pandgever bevrijdend is zolang de verpanding niet door schuldenaar erkend werd of daarvan 

aan hem geen kennisgeving werd gedaan. Het verschil met de stille pandhouder is dat het pandrecht 

tegenwerpelijk is aan derden en rang neemt vanaf de registratie. Van de pandhouder kan men geen 

aanvullende handelingen vereisen om conflicten met derden te beslechten. Ter illustratie: Als een 

schuldvordering achtereenvolgens verpand wordt aan A die meteen registreert en dan op een later tijdstip 

aan B die een kennisgeving doet aan de schuldenaar, dan primeert de registratie van A zonder dat er van 

hem een kennisgeving verwacht kan worden en zal de betaling van de schuldenaar te goeder trouw aan B 

bevrijdend zijn. Als de schuldvordering eerst aan A verpand wordt, die geen kennisgeving doet en later 

aan B die registreert, zal het pandrecht van B primeren. Echter indien de schuldvordering verpand wordt 

aan A die een kennisgeving doet en later aan B die registreert, zal het recht van de stille pandhouder A 

primeren. In het conflictsituatie van een pandhouder die nog niet tot registratie is overgegaan, met de 

gewone schuldeisers van een pandgever, kan de pandhouder zijn pandrecht enkel primeren indien hij kan 

aantonen dat de pandakte die hem het bezit over de schuldvordering verschaft, bestaat en de situatie van 

samenloop voorafgaat. Aan de positie van de schuldenaar van de verpande schuldvordering verandert er 

niets. Excepties die niet voortvloeien uit rechtshandelingen tussen de pandgever en de debiteur zijn 

onbeperkt tegenwerpelijk aan de pandhouder.
252

 

 

185. Het probleem van de buitenbezitstelling waar de pandgever bij de inpandgeving van toekomstige 

goederen op stuitte, is door het registerpand van de hand gewezen. In de praktijk kwam de verpanding 

van toekomstige goederen onder het oude recht enkel voor bij schuldvordering, gezien sinds 1974 deze 

ontstaan door de overeenkomst op zich.
253

 Deze praktijk krijgt nu wettelijke bevestiging in artikel 10, lid 1 

van de Pandwet. De schudvordering moet bepaald of bepaalbaar zijn en ter bescherming van de 
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pandgever moet de pandakte het maximale bedrag van de gewaarborgde schuldvorderingen 

vermelden.
254

 Bij consumenten geldt er een bijzondere regel die is opgenomen in artikel 7, vierde lid.  

 

186.  Voor het bewijs van de overeenkomst is dus een geschrift vereist. Dit geschrift moet melding 

maken van de door het pandrecht bezwaarde schuldvorderingen en deze nauwkeurig aanduiden. De 

vermeldingen van artikelen 4 en 10 zijn van toepassing.
255

 Voor consumenten moet voldaan zijn aan de 

vereisten van artikelen 1325 of 1326 van het Burgerlijk Wetboek.
256

 

 

187. Artikel 67 van de Pandwet stelt dat: ‘Behoudens anders overeengekomen, is de pandhouder 

bevoegd om in en buiten rechte de nakoming te eisen van de verpande schuldvordering. De pandhouder 

kan daarbij alle nevenrechten van de schuldvordering uitoefenen. De pandhouder verrekent de geïnde 

bedragen op de gewaarborgde schuldvordering wanneer die opeisbaar is en draagt het saldo af aan de 

pandgever. Zijn er meerdere pandhouders, dan komt de in het eerste en tweede lid verleende bevoegdheid 

enkel toe aan de hoogst gerangschikte pandhouder. In geval van gedwongen tenuitvoerlegging of 

bewarend beslag op de verpande schuldvordering, is de derde-schuldenaar gehouden te betalen in handen 

van de gerechtsdeurwaarder die handelt overeenkomstig de artikelen 1627 en volgende van het 

Gerechtelijk Wetboek.  Indien de gewaarborgde schuldvordering nog niet opeisbaar is, stort de 

pandhouder de geïnde bedragen op een daartoe geopende afgescheiden bankrekening onder de 

verplichting het saldo aan de pandgever af te dragen wanneer de gewaarborgde schuldvordering werd 

nagekomen.’
 

 Met nevenrechten worden bedoelt de uitvoerbare titel of de hypotheek die de 

schuldvordering waarborgt. Wanneer de gewaarborgde schuldvordering opeisbaar wordt, mag de 

pandhouder de schuldenaar van de verpande schuldvordering verzoeken om te betalen en de ontvangen 

bedragen te verrekenen op de gewaarborgde schuld. Dit zal niet mogelijk zijn als de pandhouder 

geconfronteerd wordt met een beslag op de schuldvordering. Een evenredige verdeling door de 

gerechtsdeurwaarder is dan aan de orde.  

 

Is de verpande schuldvordering al opeisbaar en de eigen schuld nog niet dan kan de pandhouder niet tot 

verrekening overgaan. De gelden zullen zich dan vermengen met het vermogen van de pandhouder. 

Daarom moet de pandgever die gelden bewaren op een daartoe afzonderlijk geopende bankrekening die 

niet blootgesteld is aan het verhaalsrecht van de schuldeisers van de pandhouder. 
257

 

 

188. Bij een eigendomsoverdracht van een schuldvordering tot zekerheid heeft de overnemer enkel 

een pandrecht op de overgedragen schuldvordering sinds de uitspraak in het arrest door Hof van Cassatie 

van 3 december 2010. De tegenwerpelijkheid van derden wordt gerealiseerd door de kennisgeving of door 
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registratie. De vorm en bewijsvereisten voor het pandrecht moeten hier niet voldaan zijn, aan de 

bewijsvoorschriften van de cessie daarentegen wel. 

 

189. Tenzij er sprake was van derde-medeplichtigheid, sanctioneert artikel 64 van de Pandwet ten 

slotte elk beding om niet te cederen of te verpanden aan derden met de niet-tegenwerpelijkheid,. 

G. VERPANDING VAN DE GELDSOM  

 

190. In tegenstelling tot de leemte in de wet onder het vroegere pandrecht, regelt de nieuwe Pandwet 

het pandrecht op een geldsom. In principe zijn de regels die gelden op vervangbare goederen van 

toepassing. Met de term ‘geld’ wordt verwezen naar chartaal geld. Vermenging is onvermijdelijk tenzij het 

geld op een afgescheiden bankrekening wordt geplaatst. Artikel 59 van de Pandwet stelt dat wanneer er 

vermenging heeft plaatsgevonden de pandhouder als eigenaar moet beschouwd worden. Dit strookt met 

de ratio dat de pandhouder het geld mag gebruiken. Wanneer de pandovereenkomst beëindigd wordt 

dan is de pandhouder gehouden tot restitutie aan de pandgever van een gelijk bedrag in dezelfde valuta. 

Indien de gelden niet afgescheiden zijn loopt de pandgever nog risico aangezien de in pand gegeven 

gelden nog behoren tot het verhaalsobject. De bewijslast rust op de pandgever om aan te tonen dat de 

goederen zijn afgescheiden. 
258

 

 

191. Tenzij anders is overeengekomen is de pandhouder geen interest verschuldigd. Na aanmaning is 

een moratoire rente wel verschuldigd. Blijft de pandgever in verzuim, dan is de pandhouder gerechtigd 

om tot schuldvergelijking over te gaan met de gewaarborgde schuldvordering en moet hij het saldo aan de 

pandgever restitueren. 
259

 

H. HET EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

192. De expertencommissie had het voorstel om het voorrecht van de onbetaalde verkoper, artikel 20, 

5° van de Hypotheekwet, af schaffen. De commissie meende dat de mogelijkheid om een 

eigendomsvoorbehoud te bedingen en de mogelijkheid om beroep te doen op een bezitloos pand indien 

dit voorbehoud niet was bedongen, volstond.
260

 De wetgever heeft dit voorstel niet gevolgd. De 

onbetaalde verkoper kan dus nog steeds beroep doen op het voorrecht, het ontbindingsrecht, het 

retentierecht, het eigendomsvoorbehoud en de innovatie van de nieuwe Pandwet, het registerpand. 

Hoewel artikel 101 van de Faillissementswet voorlopig behouden blijft, wordt de algemene regeling in het 

Burgerlijk Wetboek geplaatst. De plaatsing van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek is 

een logische stap en hierdoor wordt ook een van de grote struikelpunten in de rechtspraak opgeklaard. 
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193. Artikel 69, lid 1 en 3 van de Pandwet luidt als volgt: ‘Roerende goederen, verkocht met een beding 

dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling van de prijs, kunnen worden 

teruggevorderd wanneer de koper in gebreke blijft de koopprijs te betalen voor zover dit schriftelijk is 

opgesteld uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed. Het terugvorderingsrecht krachten een 

beding van eigendomsvoorbehoud kan worden uitgeoefend ongeacht de juridische aard van de 

overeenkomst waarin het is opgenomen.” Omdat de regels van artikel 101 van de Faillissementswet nog 

steeds van toepassing zijn moet het geschrift ten laatste bij de levering van goederen worden opgemaakt. 

Dit geschrift hoeft niet noodzakelijk getekend te zijn door de koper. Een door de verkoper opgesteld stuk, 

zoals een bestelbon, een leveringsbon of een factuur volstaat als de koper dergelijk beding stilzwijgend 

aanvaardt door de uitvoering ervan.
261

Voor consumenten geldt de bijkomende voorwaarde dat de koper 

met het geschrift heeft ingestemd. Dit kan door alle middelen van het recht bewezen worden.
262

 

Opmerkelijk is dat het eigendomsvoorbehoud onder de nieuwe Pandwet niet onderworpen is aan een 

registratie. De woorden ‘ongeacht de juridische aard van de overeenkomst’ wijzen op de afschaffing van 

het onderscheid van het burgerlijk en handelspand. Het eigendomsvoorbehoud kan nu bijvoorbeeld ook 

voorkomen in een overeenkomst van koop-aanneming. 

 

194. De functionele benadering komt ook hier weer tot uiting aangezien het eigendomsvoorbehoud 

als een volwaardig zekerheidsrecht wordt beschouwd. Het eigendomsvoorbehoud is een zekerheidsrecht 

waarbij contractueel wordt bepaald dat het eigendomsrecht bij een overdracht slechts overgaat op de 

derde-verkrijger wanneer er een volledige betaling geschiedt van de prijs.
263

 Door een gemeenrechtelijke 

inbedding van het eigendomsvoorbehoud verdwijnt de beperking die artikel 101 van de Faillissementswet 

met zich meebrengt. Het Hof van Cassatie oordeelde immers dat door de wettelijke verankering in de 

Faillissementswet de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud beperkt was tot het 

faillissement.
264

 Andere gevallen van samenloop vielen hier niet onder. Door de opname in het Burgerlijk 

Wetboek is het eigendomsvoorbehoud voortaan tegenwerpelijk bij iedere situatie van samenloop en bij 

beslag. De algemene erkenning van het eigendomsvoorbehoud komt tot uiting in het de verwoording van 

artikel 69 van de Pandwet. Om elke onzekerheid hierover uit te sluiten had de wetgever er goed aan 

gedaan dit uitdrukkelijk te vermelden. Hoewel de wettekst enkel over een ‘verkoper’ spreekt, mag uit de 

parlementaire voorbereidingsstukken besloten worden dat ook andere translatieve rechtshandelingen 

hier ondervallen.
265
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195. Het behoud van de regeling door artikel 101 van de Faillissementwet resulteert erin dat de 

goederen zich nog in natura bij de schuldeiser moeten bevinden. Met ‘in natura’ wordt bedoeld dat de 

goederen nog herkenbaar moeten zijn. Doordat in de nieuwe Pandwet een functionele benadering 

gehanteerd wordt, verwijst de wetgever in artikel 70 voor de gevolgen van verwerking, vermenging en 

zakelijke subrogatie naar de regels voor de pandrechten. Deze regels zijn te vinden in respectievelijk 

artikelen 9, 18 en 20. Bij onroerendmaking door incorporatie gaat het eigendomsvoorbehoud niet teloor 

op voorwaarde van registratie.
266

 Wat de onroerendmaking in conflict met de hypothecaire schuldeisers 

betreft, wordt aan de verkoper, die zijn eigendomsvoorbehoud heeft geregistreerd in het pandregister, 

voorrang verleend boven de hypothecaire schuldeiser. 
267

 Opmerkelijk is dat de nieuwe wet in artikel 20 

de zakelijke subrogatie lijkt te beperken tot schuldvorderingen. De heersende leer verdedigt dit standpunt 

niet en argumenteert dat de wetgever louter het meest voorkomende geval van zakelijke subrogatie in de 

tekst heeft opgenomen. Door zakelijke subrogatie leeft een zakelijke recht voort in eender welk goed dat 

ervoor in de plaats komt indien een oorzakelijk verband kan worden aangetoond en de goederen 

identificeerbaar blijven.
268

 Omdat het eigendomsvoorbehoud als een volwaardige zekerheid wordt 

beschouwd door de functionele benadering is het verrijkingsverbod ook hier van toepassing en wordt het 

eigendomsvoorbehoud dat louter tot zekerheid strekt, als een accessoir recht beschouwd dat mee 

overgaat bij de overdracht van de schuldvordering op de koopprijs. Het verrijkingsverbod moet wel 

rekening houden met het feit dat het eigendomsvoorbehoud zich ook uitstrekt tot de vruchten die het 

goed voortbrengt.
269

 

 

Bij vermenging moet een onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin goederen van derden 

zijn vermengd en het geval waarin de goederen van de eigenaar met die van de schuldenaar zijn 

vermengd. In het eerste geval ontstaat op de vermengde massa een proportioneel mede-eigendomsrecht 

ten voordele van de verschillende mede-eigenaars. Dit is een parallelle regeling met de 

proportionaliteitsregel die toepassing vindt als meerdere schuldeisers aanspraak hebben op de 

vermengde goederen. In verhouding tot hun aanspraken op de verpande goederen behouden zij hun 

pandrecht. Indien er echter een vermenging van de goederen van de eigenaar en de schuldenaar 

plaatsvindt, geldt een andere regeling. De goederen die in de oorspronkelijke hoeveelheid bij de 

schuldenaar kunnen worden teruggevonden, worden onweerlegbaar geacht goederen van de eigenaar te 

zijn. De proportionaliteitsregel geldt wederom indien er goederen van meerdere leveranciers vermengd 

zijn met de goederen van de schuldenaar. De wetgever kiest ervoor, in tegenstelling tot de vroegere 

regeling, om de mogelijkheid te erkennen dat vermengde goederen een aparte boedel vormen waarop de 

verkoper zakelijke rechten verkrijgt, ongeacht de samenstelling van deze boedel. Deze boedel vormt als 

het ware een afgescheiden vermogen. 
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196. De verwerking vanuit de goederen van de verkoper en de goederen van de koper doet geen 

afbreuk aan het eigendomsvoorbehoud dat voortaan rust op het nieuw tot stand gekomen goed. Het 

voorgaande impliceert dat de koper gerechtigd was tot verwerking. Indien dit niet zo is, worden de 

gemeenrechtelijke regels van zaakvorming toegepast, namelijk artikel 570 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 

Als de zaakvorming gebeurt met de goederen van een derde is het onbelangrijk of de verwerking met of 

zonder toestemming gebeurde van de verkoper. De nieuwe Pandwet bespreekt enkel het geval waarin de 

nieuwe zaak niet materieel kan worden gesplitst of de gevallen waar dit economisch onverantwoord is. 

Hieruit volgt dat de verkoper zijn eigendomsrecht behoudt wanneer zijn goed in de nieuwe zaak het 

voornaamste deel vormt of de grootste waarde heeft. De derde heeft een vordering tegen de verkoper 

wegens verrijking zonder oorzaak. De gevallen waar de goederen wel afgescheiden kunnen worden op 

een economisch verantwoorde wijze worden niet besproken. A contrario kan de verkoper de afscheiding 

vorderen zodat zijn eigendomsrecht behouden blijft, zelfs wanneer het voorbehouden goed kan gelden als 

het meest kostbare. 
270

 

 

197. JANSEN wijst er op dat de nieuwe Pandwet op een drietal vragen geen antwoord biedt. De vraag 

op welke wijze het eigendomsvoorbehoud vorm wordt gegeven, is een onderwerp van controverse. Het 

eigendomsvoorbehoud vormt een modaliteit bij een translatieve overeenkomst. Een translatieve 

overeenkomst is een overeenkomst die resulteert in een overdracht. Het tijdstip van de 

eigendomsoverdracht bepalen, behoort immers tot de contractuele vrijheid van de partijen. Dit principe 

volgt uit artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. Vaak wordt het eigendomsvoorbehoud gekwalificeerd 

als een eigendomsoverdracht onder opschortende voorwaarde of een eigendomsoverdracht met een 

opschortende termijn. Beide modaliteiten gaan echter gebukt onder rechtsonzekerheid over 

respectievelijk de kwalificatie van de koop en de feitelijke betaling. JANSEN meent dat hieraan verholpen 

kan worden indien de opschortende voorwaarde niet gekoppeld wordt aan de titel zelf (bijvoorbeeld de 

verbintenis om te geven), maar aan de zakenrechtelijke levering. Door deze levering worden bezit en 

eigendom overgedragen. Hoewel de levering naar Belgisch recht consensueel is, biedt de contractvrijheid 

de mogelijkheid aan de partijen om hieraan bepaalde materiële handelingen of opschortende 

voorwaarden te verbinden. 

 

De kwalificatie van eigendomsvoorbehoud, in het licht van het arrest van 3 december 2010, leidt tot 

discussie of het een voorbehouden van een waarlijk eigendomsrecht of enkel een pandrecht betreft. Twee 

strekkingen zijn hier aanwezig. Een minderheidsvisie stelt dat het eigendomsvoorbehoud een 

voorbehouden pandrecht is en hierdoor een zuivere accessoire zekerheid is. Een meerderheidsvisie merkt 

echter sterke verschilpunten op tussen een eigendomsrecht en een zakelijke zekerheid. Een zakelijke 

zekerheid heeft als doel de waarde van het goed te verkrijgen, terwijl het eigendomsrecht het goed 

opnieuw in de handen van de verkoper wil zien, in natura, als de koper tekort schiet. Verder hebben de 
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schuldeisers met een zakelijke zekerheid bij de tegeldemaking van het goed een preferentieel recht. 

Indien de verkoper echter het goed terug wil zal hij beroep moeten doen op revindicatie. Ondanks deze 

verschillen hebben beide figuren een accessoir karakter. De laatste vraag betreft de zakenrechtelijke 

inbedding van het beding van eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud beschermt zowel de 

koper onder eigendomsvoorbehoud tegen latere rechtsopvolgers van de verkoper en anderzijds doorstaat 

het de samenloop in het vermogen van de koper. De koper die onder eigendomsvoorbehoud verkrijgt, 

wordt niet verontrust door de eventuele overdracht van de verkoper aan een derde. Het algemene 

beginsel luidt immers dat een overdrager niet meer rechten kan overdragen aan een derde dan hij zelf 

heeft. Doordat de verkoper dat goed heeft overgedragen onder eigendomsvoorbehoud heeft hij zijn 

beschikkingsbevoegdheid voorwaardelijk uitgeput.
271

 

I. HET RETENTIERECHT 
 

198. “Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om de teruggave van een goed dat hem 

door zijn schuldenaar werd overhandigd of bestemd is voor zijn schuldenaar, op te schorten zolang zijn 

schuldvordering die verband houdt met dat goed niet is voldaan”.
272

 Voor de nieuwe Pandwet was het 

retentierecht niet wettelijk geregeld en waren er in het Burgerlijk Wetboek en in diverse bijzondere 

wetten talrijke toepassingsgevallen te vinden. De nieuwe Pandwet geeft het retentierecht een wettelijke 

basis. 

 

199. De feitelijke macht van de schuldeiser over het goed blijft de voorwaarde voor het retentierecht. 

De nieuwe Pandwet voegt er aan toe dat het retentierecht herleeft als de schuldeiser de feitelijke macht 

verloren had en deze terugkrijgt in dezelfde rechtsverhouding.
273

 Ingeval van samenloop heerste er voor 

de nieuwe Pandwet vaak onzekerheid over de aard van het retentierecht. Het retentierecht werd vaak 

omschreven als een ‘onvoltooid zekerheidsrecht’. Aan deze onzekerheid komt een einde doordat artikel 

76 van de Pandwet stelt dat aan de retentor hetzelfde preferentieel recht gegeven wordt als aan de 

pandhouder. In de lijn van de uitspraak van het Hof van Cassatie op 7 mei 2010 wordt het retentierecht 

dus bij samenloop gelijkgesteld met een pandrecht. Door deze gelijkstelling is de retentor beter 

beschermd en kan hij indien de schuldenaar failliet verklaard wordt of indien er beslag gelegd wordt op de 

goederen de goederen vrij geven. Verder kent de wet het retentierecht een superprioriteit toe wanneer 

het retentierecht uitgeoefend wordt door een schuldeiser die aanspraak maakt op kosten tot behoud of 

herstel van de teruggehouden zaak.
274
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200. Het retentierecht kan echter niet over de hele lijn met het pandrecht gelijk worden gesteld. De 

retentor beschikt niet over het recht van de parate executie bij uitwinning waarover de pandhouder 

beschikt. Immers de basis hiervoor, de pandovereenkomst, ontbreekt bij het retentierecht. Artikel 75 van 

de Pandwet regelt de conflicten met derden die hun aanspraak kunnen doen gelden op de goederen. Het 

retentierecht is niet enkel tegenwerpelijk aan andere schuldeisers maar ook aan latere rechtsverkrijgers. 

Met betrekking tot roerende goederen is het retentierecht inroepbaar tegen derden met een ouder recht 

op voorwaarde dat de schuldeiser-retentror te goeder trouw was (artikel 2279 van het  Burgerlijk 

Wetboek) op het ogenblik dat hij de feitelijke macht verkreeg. Hij is te goeder trouw als hij bij de 

inontvangstneming van het goed erop mocht vertrouwen te handelen met de eigenaar of iemand die 

bevoegd was om die goederen aan het retentierecht te onderwerpen. Indien het ouder recht voor hem 

kenbaar was, kan de retentor zich niet beroepen op de bescherming van artikel 2279 van het Burgerlijk 

Wetboek.
275

  

 

J. DE VEREENVOUDIGDE UITWINNINGSPROCEDURE 

 

201. De uitwinningsprocedure onder het vorig pandrecht stond in schril contrast met de Wet 

Financiële Zekerheden. Het doel van de wetgever met deze nieuwe procedure is een kostenbesparend 

stelsel bewerkstelligen waar de rechterlijke tussenkomst beperkt is. De contractuele vrijheid wordt meer 

benadrukt en het onderscheid tussen het burgerlijk en handelsrecht verdwijnt. De centralisatie van de 

bevoegdheid bij de beslagrechter ligt in dezelfde lijn als het gemeen recht. De uitwinningsprocedure met 

betrekking tot consumenten is er echter niet op vereenvoudigd, de oude regeling blijft hier intact.
276

  

 

202. De pandhouder heeft het recht om de verpande schuldvordering op haar vervaldag in te 

vorderen. Hiertoe beschikt hij over de bevoegdheid om in en buiten rechte de nakoming hiervan te eisen 

en daarbij alle nevenrechten van deze schuldvordering uit te oefenen. De geïnde bedragen zullen dan 

verrekend worden op de gewaarborgde schuldvordering en de redelijke kosten van uitwinning.
277

 Bij 

meerder pandhouders geldt de proportionaliteitsregel wederom. Het eventuele saldo wordt toegerekend 

aan de pandgever. Indien de schuldvordering nog niet opeisbaar is, moeten de geïnde bedragen gestort 

worden op een aparte bankrekening tot de schuldvordering opeisbaar is en kan verrekend worden. Een 

conflict ontstaat wanneer door een andere schuldeiser van de pandgever beslag onder derden wordt 

gelegd in handen van de derde-schuldenaar van de verpande schuldvordering. Het pandrecht door de 

pandhouder moet dan beschouwd worden als een uitvoerend beslag onder derden. De derde-schuldenaar 

moet in zijn verklaring melding maken van het pandrecht en de regels van evenredige verdeling door een 
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gerechtsdeurwaarder moeten toegepast worden. Deze procedure is terug te vinden in het Gerechtelijk 

Wetboek.
278

 

 

203. Het inningsrecht van de pandhouder van een schuldvordering wordt geregeld door artikel 67 van 

de Pandwet (supra nr. 187). Artikel 47 van de Pandwet geeft de pandhouder, wanneer de schuldenaar aan 

zijn verplichtingen heeft verzuimd, de bevoegdheid zijn rechten uit te oefenen op de verpande goederen. 

De pandhouder oefent zijn rechten uit door de verpande goederen geheel of gedeeltelijk te verkopen of te 

verhuren ter voldoening van de gewaarborgde schuld. Een kennisgeving bij aangetekende brief moet ten 

minste tien dagen voor de uitwinning gebeuren door de pandhouder aan de schuldenaar, in voorkomend 

geval aan de derde pandgever.
279

 Ook aan eventuele pandhouders zal de kennisgeving moeten geschieden 

en aan degenen die op de goederen beslag hebben gelegd. Om deze personen te identificeren zal de 

pandhouder die tot uitwinning over wil gaan, het pandregister moeten raadplegen.
280

 De termijn bedraagt 

drie dagen bij goederen die vatbaar zijn voor verderf of onderhevig zijn aan snelle waardevermindering.
281

 

De termijnen worden berekend aan de hand van artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek. De 

wachttermijn moet de pandgever de mogelijkheid bieden om zich te verzetten tegen de uitwinning of om 

een alternatieve financiering te vinden om het bezwaarde goed te bevrijden.
282

 Als een onmiddellijke 

verkoop onvermijdelijk is om een waardeverlies te vermijden, moet de pandhouder hiertoe gerechtigd 

zijn. De kennisgeving houdt het volgende in: het bedrag van de gewaarborgde schuldvordering, een 

omschrijving van de goederen, de voorgenomen wijze van uitwinning en het recht van de pandgever-

schuldenaar om de goederen te bevrijden door de betaling van de schuld.
283

 Als de schuldenaar tekort 

schiet, heeft de pandhouder dus het recht om over het bezwaarde goed te beschikken. De vernieuwing 

die de voorafgaande rechterlijke tussenkomst niet verplicht maakt zal in de praktijk vooral toepassing 

vinden wanneer het gaat om een pand met buitenbezitstelling. In het kader van een registerpand kan de 

pandhouder van deze mogelijkheid slechts gebruik maken indien de pandgever zich hiertegen niet 

verzet.
284

 

 

204. Het is niet uitgesloten dat de pandhouder kiest voor de gemeenrechtelijke executie, met name 

een uitvoerend beslag (artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek). Echter hiertoe moet hij een 

uitvoerbare titel verkrijgen en loopt hij een van de voordelen van het nieuwe pandrecht mis. Het nieuwe 

pandrecht voorziet immers in een recht van parate executie. Dit houdt in dat de pandhouder krachtens de 
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pandovereenkomst zijn verhaalsrecht kan uitoefenen. Hij moet hiervoor niet beschikken over een 

uitvoerbare titel of een rechterlijke machtiging. Voor de daden van tenuitvoerlegging is enkel de 

gerechtsdeurwaarder bevoegd na het verlopen van de wachttermijn van tien of drie dagen. Bij verzet van 

de pandgever of derden, moet de pandhouder een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dit kadert in het 

verbod van eigenrichting. De pandhouder mag dus ook geen feitelijkheden stellen. Onder de nieuwe 

Pandwet bezit de pandhouder immers niet over de feitelijke macht van het goed indien hij voor het 

registerpand koos. Om dit bezit te verkrijgen zal enkel een beroep moeten worden gedaan op de 

gerechtsdeurwaarder indien de pandgever zich verzet. De gerechtsdeurwaarder zal dan beslag leggen en 

de afgifte van de goederen bewerkstelligen. Bij moeilijkheden zal de pandhouder zich tot de rechter 

moeten wenden.
285

 De pandhouder mag ook niet zelf tot verkoop overgaan. Hiervoor moet ook een 

gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld.
286

 
287

 

 

205. De pandhouder mag dus zelf de wijze van tegeldemaking kiezen. Bij de keuze voor een 

onderhandse of openbare verkoop of verhuur kan de pandhouder zonder tussenkomst van de rechter een 

gerechtdeurwaarder gelasten. De partijen bij de overeenkomst bepalen de wijze van uitwinning bij de 

totstandkoming van de pandovereenkomst of op een later tijdstip. Indien de schuldenaar in gebreke is 

gebleven om te betalen kan de pandgever ook toestemming geven aan de pandhouder om zich de 

verpande goederen toe te eigenen.
288

 Ook hier is de regeling voor de consumenten strenger. De prijs moet 

immers geschat worden door een deskundige of bepaalbaar zijn aan de hand van de marktprijs. Ten slotte 

kan de pandhouder ook nog beroep doen op het uitvoerend beslag, naar gemeen recht. De uitwinning 

moet in elk geval gebeuren op een economisch verantwoorde wijze. Of de wijze van uitwinning hieraan 

voldeed zal slechts a posteriori kunnen worden bepaald.
289

 De bewijslast van de tekortkoming, 

aansprakelijkheid van de pandhouder rust bij de pandgever.
290

 

 

206. De bevoegdheid bij de beslagrechter plaatsen zal de specialisatie en de eenmaking van de 

rechtspraak bevorderen. De zaak wordt ingeleid hetzij bij dagvaarding, hetzij bij verzoekschrift op 

tegenspraak. De toewijzing ligt geheel in de lijn van het gemeen recht, waar de beslagrechter ook de 

rechter is inzake tenuitvoerlegging. Artikel 54 van de Pandwet bepaalt dat elke partij in elke fase van de 

uitwinning het recht heeft zich tot de rechter te wenden. Deze regel moet tegenwicht bieden aan het 

principe van de parate executie. De vordering voor de beslagrechter heeft een schorsende werking. Een 

parallel kan gevonden met de rechtsmacht van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg als 

kortgedingrechter die bevoegd blijft in de geschillen waar de pandgever een consument is.(infra nr. 231) 
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De uitspraak wordt gedaan bij voorrang boven alle zaken en tegen de beschikking staat noch verzet noch 

hoger beroep open. Deze beschikking moet onmiddellijk bij gerechtsbrief ter kennis aan de partijen 

worden gebracht. Bijvoorbeeld betwistingen die voortvloeien uit het bestaan van onjuiste gegevens in het 

Nationaal Pandregister behoren tot de bevoegdheid van de beslagrechter. 

 

Als de partijen zich na de uitwinning, a posteriori, wenden tot de beslagrechter dan oordeelt deze als een 

bodemrechter. Zoals reeds vermeld, is het in acht te nemen criterium door de beslagrechter de 

economische verantwoorde uitwinning. Deze vordering wordt ingesteld op straffe van verval binnen een 

jaar na de uitwinning. Het doel is om de rechtsonzekerheid met betrekking tot aansprakelijkheid te 

beperken in de tijd. 
291

 Als de beslagrechter als een bodemrechter handelt, kan het uitsluitend over een 

aansprakelijkheidsvordering zijn. De aansprakelijkheid van de pandhouder met betrekking tot de wijze van 

uitwinning of de aanwending van de opbrengst zal door de pandgever moeten bewezen worden. Bij zijn 

oordeel zal hij niet gebonden zijn door de beslissing die tijden een spoedbehandeling bij voorraad is 

genomen tijdens de uitwinning van het pand. BROECKX meent dat om deze reden de wetgever beter had 

bepaald dat de beslissing van de beslagrechter tijdens de uitwinning geen nadeel toebrengt aan de zaak, 

in plaats van de beslissing het gezag van gewijsde te ontnemen. De territoriale bevoegdheid van de 

beslagrecht wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de pandgever.
 292

 

 

207. De pandgever of iedere belanghebbende derde is steeds gerechtigd om op het tijdstip van de 

uitwinning de bevrijding van het pand te verkrijgen tegen betaling van de gewaarborgde schuldvordering 

en de reeds gemaakte uitwinningskosten. Artikel 50 van de Pandwet beschermt dit principe. De 

pandhouder is echter niet verplicht tot uiwinning. 

K. DE BIJZONDERE BESCHERMING VAN DE CONSUMENT 

 

208. Naast de bescherming die de consument geniet op basis van het gemeen recht, heeft de 

wetgever hem in de Pandwet een bijkomende bescherming gegeven. Aan deze aanvullende bescherming 

zijn echter voorwaarden verbonden. De pandovereenkomst zonder buitenbezitstelling kan enkel 

schriftelijk worden gesloten. Het geschrift is hier een geldigheidsvereiste. Gaat het echter om een 

pandovereenkomst met buitenbezitstelling dan is het geschrift een bewijsvereiste. Verder mag de waarde 

van de verpande goederen maximaal het dubbele bedragen van het gewaarborgde bedrag. De 

bijhorigheden, zoals schadebedingen, kunnen slechts ten belope van 50 procent van de hoofdsom 

gewaarborgd worden. Ten slotte kan de pandhouder de goederen slechts verkopen door zich te wenden 

tot een rechter. 
293

 De afwezigheid van duidelijke sancties valt te betreuren in de Pandwet.  
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209. De inpandgeving door een consument zonder buitenbezitstelling zal vooral voorkomen in het 

kader van het consumentenkrediet. De Artikel 34 en 36 van de Wet Consumentenkrediet genieten als lex 

specialis voorrang. Art 33 bis van de Wet Consumentenkrediet geniet voorrang in het geval van een 

eigendomsvoorbehoud.  

 

1. HET BEGRIP CONSUMENT  

 
210. Onder de Pandwet verwijst de wetgever om het begrip consument uit te leggen naar de Wet 

Marktpraktijken.
294

 Onder de Wet Marktpraktijken is een consument: “ Iedere natuurlijke persoon die, 

uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.”
295

 

De verwijzing naar de Wet Marktpraktijken is onderhevig aan kritiek. Naar de aard van een 

pandovereenkomst verwerft of gebruikt de pandgever immers geen producten. Is de pandgever echter de 

schuldenaar zelf dan biedt de nauwe band tussen de pandovereenkomst en de gewaarborgde 

schuldvordering een eenheid. Zo kan de pandgever wel als een consument worden beschouwd aangezien 

hij op grond van de gewaarborgde overeenkomst de goederen of diensten verwerft. Is een derde de 

pandgever dan kan hij het goed niet verwerven of gebruiken. De ratio van de wetgever was niet om de 

bijzondere bescherming van de consument te beperken tot de situaties waar de schuldenaar zelf tot de 

inpandgeving overgaat. Een letterlijke interpretatie van de wet moet dus vermeden worden. Uit het 

voorgaande volgt dat de pandgever als een consument kan worden beschouwd wanneer hij het pand 

verstrekt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden. Of hij de producten zelf verwerft of gebruikt is 

irrelevant.
296

 De Wet Marktpraktijken wijst het gebruik van een specialisatiecriterium af. Het 

specialisatiecriterium biedt bescherming aan de persoon die buiten zijn professionele specialisatie treedt. 

Bijvoorbeeld, een huidspecialiste is niet gespecialiseerd in computers. Zij wordt als een consument 

beschouwd als zij haar facturen op de computer doet. Met de expertise of kennis van de pandgever wordt 

geen rekening gehouden .
297

 

 

211. De Wet Marktpraktijken spreekt enkel over natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen onder 

de Wet Marktpraktijken niet gezien worden als consumenten. De Wet Marktpraktijken beklemtoont dat 

de consument de goederen of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden moet gebruiken. 

De beperkingen die met de verwoording ‘uitsluitend’ gepaard gaan, konden vermeden worden door te 

verwijzen artikel 1649bis, §2, 1° van het Burgerlijk Wetboek, betreffende consumentenkoop. In het kader 

van het Burgerlijk Wetboek is een consument: “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die 
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geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit.”
298

 Een verwijzing naar deze 

definitie zou meer gestrookt hebben met de ratio van de wetgever. Hier wordt een natuurlijk persoon 

immers als een consument beschouwd zodra hij een goed aankoopt voor overwegend privédoeleinden. 

 

212. Boek VI
299

 van het Wetboek Economisch Recht incorporeert de tekst van de Wet Marktpraktijken 

en conformeert het Belgisch recht aan de richtlijn 2011/83 betreffende consumentenrechten.
300

 Boek I 

van het Wetboek van Economisch Recht omvat de definities. In dit boek wordt een consument 

omschreven als:“Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, 

ambachts- of beroepsactiviteit vallen.”
301

 Via een omweg is het begrip ‘consument’ door de wetgever in 

het Wetboek Economisch Recht toch uitgelegd volgens de ratio van de consumentenkoop in het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

213. In de drie besproken wetten wordt een bestemmingscriterium gehanteerd. Dit criterium houdt in 

dat de doeleinden waarvoor een persoon een product verwerft, moeten worden nagegaan. Naargelang 

het personeel toepassingsgebied van de wetten verschillen deze doeleinden. (cf. supra). Volgens de Wet 

Marktpraktijken is een dokter die een auto aankoopt om zowel zijn patiënten te bezoeken als om op 

vakantie te gaan geen consument. Volgens de regelen consumentenkoop (het Burgerlijk Wetboek) en het 

Wetboek Economisch Recht die het criterium ‘hoofdzakelijk een privédoel’ hanteren, is de dokter wel een 

consument.
302

 Minder evident is de situatie waarin een persoon een product verwerft dat deels voor 

professionele doeleinden is bestemd. Tot zekerheid van deze schuld vestigt hij een pand op de goederen 

die hij enkel voor privédoeleinden gebruikt. Dezelfde situatie doet zich voor als het goed in pand wordt 

gegeven door een derde. De derde gebruikt het in pand gegeven goed niet bij de uitoefening van zijn 

beroepsactiviteit, maar deze goederen wel geschieden tot waarborg van een schuld aangegaan in het 

kader van een beroepsactiviteit. Moet het bestemmingscriterium toegepast worden op de in pand 

gegeven goederen of op de goederen die verworven zijn. Mijns inziens moet de redenering van STEENNOT 

gevolgd worden. Met name de pandgever die privégoederen in pand geeft is een zwakkere partij en 

verdient additionele bescherming. Zelfs indien de gewaarborgde schuld en de pandovereenkomst niet 

hetzelfde product betreffen, is het aan te raden enkel na te gaan of de pandgever bij het sluiten van de 

pandovereenkomst handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit.
 303
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214. Tot slot is de bescherming van de Wet Marktpraktijken niet beperkt tot de relatie met 

ondernemingen. De bescherming geldt dus ook wanneer de inpandgeving door een consument geschiedt. 

Dit tot waarborg van een schuldvordering waarover een andere persoon beschikt, buiten het kader van 

zijn beroepsactiviteit. De pandgever kan zich ten slotte als consument beroepen op de bescherming van 

de Wet Marktpraktijken bijvoorbeeld inzake onrechtmatige bedingen, indien hij ook de schuldenaar is. 

Door de nauwe band die bestaat tussen de pandovereenkomst en de gewaarborgde overeenkomst kan de 

pandgever-consument zich op de bijzonder bescherming beroepen als hij het product voor uitsluitend 

privédoeleinden heeft verkregen. Het Wetboek Economisch Recht zal hier verandering in brengen door de 

ander invulling van het begrip ‘consument’. (cf. supra)
304

 

 

2. HET GESCHRIFT: EEN VEREISTE VOOR DE RECHTSGELDIGHEID  
 

215. Doordat een pand kan gevestigd worden zonder buitenbezitstelling onder de nieuwe Pandwet, is 

de inpandgeving door de consument van de goederen in de praktijk niet meer onmogelijk.  De 

rechtsgeldige totstandkoming van het pandrecht is niet meer afhankelijk van de buitenbezitstelling. Deze 

is enkel een manier  om het pandrecht tegenwerpelijk te maken aan derden.
305

 Deze wijziging heeft als 

gevolg dat het pand in de toekomst ook vaker als zekerheid zou kunnen gebruikt worden voor schulden 

die door een consument worden aangegaan.  

 

216. Artikel 4, lid 2 van de Pandwet
306

 vereist dat de pandovereenkomst schriftelijk wordt gesloten 

indien de pandgever een consument is. Het geschrift dient zowel als bewijs tegenover derden als vereiste 

voor de rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst. De vereiste van het geschrift is een op straffe 

van nietigheid voorgeschreven voorwaarde. Artikel 1325
307

 of 1326
308

van het Burgerlijk Wetboek bepalen 

de modaliteiten van het geschrift. In Frankrijk komt een pandovereenkomst enkel tot stand mits een 

geschrift. Het betreft dan een vormelijke overeenkomst.
309

 Volgens Uncitral Legislative Guide on Secured 

Transactions moet de nationale wetgever bij de overeenkomst vereisen dat deze hetzij schriftelijk tot 
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stand komt, hetzij door middel van een geschrift bewezen wordt. De Belgische wetgever heeft er voor 

gekozen om het geschrift als een geldigheidsvereiste te doen gelden voor de pandovereenkomsten 

gesloten met consumenten. Indien de pandovereenkomst gesloten is met niet-consumenten is het 

geschrift een bewijsvereiste.
 310

  

 

217. Een pandovereenkomst met een consument kan niet op elektronische wijze tot stand komen. 

Hoewel de pandovereenkomst prima facie onder het toepassingsgebied van artikel 16 van de Wet 

Informatiemaatschappij 
311

 valt, worden contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden gesteld 

door consumenten uitgesloten door artikel 17, 3° van diezelfde wet.
 312

 

 

218. Het geschrift moet enkele vermeldingen bevatten. Naast de met het pand bezwaarde goederen, 

de gewaarborgde schuldvorderingen en het maximaal bedrag ten belope waarvan de schuldvorderingen 

zijn gewaarborgd, moet ook de waarde van de verpande goederen worden vermeld. Dit om respectievelijk 

het onderpand, de verzekerde vorderingen, het plafond en de waarde van het onderpand te bepalen. De 

eerst  drie vermeldingen zijn algemeen, de laatste vereiste vermelding geldt echter enkel bij 

consumenten.
313

 

 

219. De sanctie voor het ontbreken van de eerste drie vermeldingen (dus niet de waarde van de 

verpande goederen) kan niet de nietigheid zijn aangezien zij in artikel 4, lid 1 van de Pandwet zijn 

opgenomen die het geschrift beschouwt als een bewijsvereiste. De vermelding van de waarde van de 

goederen is vervat in artikel 4, lid 3 van de Pandwet dat verwijst naar het tweede lid van datzelfde artikel. 

Hier is de nietigheid minder onwaarschijnlijk aangezien het tweede lid van artikel 4 van de Pandwet het 
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 Art. 16 Wet Informatiemaatschappij: §1. Aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de 
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 Art. 17, 3° Wet Informatiemaatschappij: contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld 

worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit 
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 Art 4, lid 3 Pandwet juncto Art. 7, lid 4 Pandwet. 
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geschrift beschouwt als een geldigheidsvereiste. Artikel 25, 29 en 30 van de Pandwet mogen ook niet uit 

het oog verloren worden. Artikel 30 van de Pandwet bepaalt welke gegevens moeten vermeld worden bij 

de registratie. Opmerkelijk is dat de waarde van de verpande goederen hier niet onder valt. Artikel 15 van 

de Pandwet bepaalt dat het pandrecht tegenwerpelijk is aan derden indien de in artikel 29, lid 1 van de 

Pandwet registratie is uitgevoerd.
 314

 Hieruit volgt dat de pandgever enerzijds geen gegevens mag 

registreren die hij niet heeft opgenomen in het geschrift. Anderzijds is het geschrift niet tegenwerpelijk 

aan derden indien de vereiste gegevens, naar artikel 4, lid 1 van de Pandwet, niet worden ingevoerd. 

Worden in strijd met artikel 29, lid 1 van de Pandwet de niet in de overeenkomst vermelde gegevens toch 

geregistreerd leidt dit prima facie ook tot de niet tegenwerpelijkheid van het pandrecht aan derden. 

 

Het onderscheid in artikel 15, lid 3 en lid 4
315

 van de Pandwet moet opgemerkt worden. Ze betreffen 

respectievelijk de onjuiste aanduiding van de verpande goederen op straffe van niet tegenwerpelijkheid 

en de onjuiste aanduiding van gewaarborgde schuldvordering of het maximaal gewaarborgde bedrag 

zonder dat de tegenwerpelijkheid in het gedrang komt. Het vierde lid boet hierdoor in aan belang. 
316

 De 

onduidelijkheid van de wetgever wat de sancties betreft valt te betreuren. 

 

3. HET GESCHRIFT: EEN VEREISTE VOOR HET BEWIJS 
 

220. Na hierboven het pand zonder buitenbezitstelling te hebben besproken, dient het geschrift in het 

geval er een buitenbezitstelling is tot bewijs van de overeenkomst. Indien gekozen wordt voor een pand 

met buitenbezitstelling zorgt deze voor de tegenwerpelijkheid aan derden
317

 en niet voor de 

rechtsgeldigheid. Artikel 40 van de Pandwet bepaalt dat de pandovereenkomst kan worden bewezen met 

alle middelen van recht, tenzij wanneer deze wordt gesloten door een consument. De pandgever-

consument moet voorzien in een geschrift dat voldoet aan artikel 1325 of 1326 van het Burgerlijk 

Wetboek om de overeenkomst te bewijzen inter partes.
318319

 

 

221. In tegenstelling tot het pand zonder buitenbezitstelling kan het pand met buitenbezitstelling wel 

elektronisch tot stand komen aangezien de buitenbezitstelling niet voor de rechtsgeldigheid instaat. De 
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 Art. 29, lid 1 Pandwet: De pandhouder is krachtens de pandovereenkomst gerechtigd zijn pand te registreren door 
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 Art. 39 Pandwet. 
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 Art. 40 Pandwet. 
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partijen zouden elkaar moeten ontmoeten met het oog op de buitenbezitstelling om de 

tegenwerpelijkheid aan derden te vestigen. Dit alles op voorwaarde dat er geen gebruik wordt gemaakt 

van een gekwalificeerde handtekening. 
320

 

 

222. Aangezien in artikel 40, lid 2 van de Pandwet niets is opgenomen wat vermeldingen betreft om 

het bewijs te leveren, werpt het belang van artikel 4 van de Pandwet zich op. In het achterhoofd houdend 

dat het geschrift bij artikel 40 een bewijsvereiste is en bij artikel 4 een geldigheidsvereiste, kunnen de 

verplichte vermeldingen van artikel 4 toch ook opgenomen worden in artikel 40. Dit strookt met de ratio 

van de wetgever om de consument ook bij een vuistpand een bijkomende bescherming te bieden.  

 

223. De sancties voor de schending van artikel 40 zijn wederom onduidelijk. Artikel 15 van de Pandwet 

speelt hier geen rol aangezien het hier om een vuistpand gaat en niet om een registerpand. De nietigheid 

is hier ook niet op zijn plaats aangezien artikel 40 zich kadert in het bewijs inter partes.  

 

224. Gaat het echter om een buitenbezitstelling van een schuldvordering in plaats van goederen dan 

moet er naar artikel 61 van de Pandwet worden gekeken. Net zoals artikel 40 beschouwt artikel 61 het 

geschrift als een bewijsvereiste inter partes. Het geschrift moet melding maken van de door het pandrecht 

bezwaarde schuldvordering, de gewaarborgde schuldvordering en het maximaal bedrag ten belope 

waarvan de schuldvordering is gewaarborgd. De vermeldingen dienen ter aanduiding van respectievelijk 

het onderpand, de verzekerde schuldvorderingen en het plafond van de dekking. De waarde van de in 

pand gegeven schuldvorderingen moet echter niet worden vermeld. De modaliteiten van artikel 1325 of 

1326 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook hier van toepassing. 
321

 

 

225. De pandhouder verkrijgt het bezit van de in pand gegeven schuldvordering door het sluiten van 

de pandovereenkomst mits hij bevoegd is tot de kennisgeving ervan aan de schuldenaar van de verpande 

schuldvordering. De verpanding is slechts aan de schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering 

tegenwerpbaar nadat de kennisgeving of erkenning ervan is gebeurd. De artikelen 1690, §1, derde en 

vierde lid en 1691 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.
322
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4. DE WAARDE VAN DE VERPANDE GOEDEREN EN DE BEPERKING VAN HET GEWAARBORGDE BEDRAG 
 

226. Artikel 12 en artikel 7, lid 4 van de Pandwet leggen het maximum van de waarde van het 

verpande goed of de verpande goederen vast op het dubbel van de omvang van het pandrecht. Deze regel 

vindt enkel toepassing indien de pandovereenkomst met een consument wordt gesloten. Ter illustratie: 

als het gewaarborgde bedrag 1000 euro bedraagt, mag de waarde van de in pand gegeven goederen 

maximaal 2000 euro bedragen. Voor het bepalen van deze waarde moet er gekeken worden naar de 

waarde die de goederen hadden bij een gedwongen verkoop. Wanneer beoordeeld wordt of de waarde 

van de in pand gegeven goederen maximaal het dubbele bedraagt van de gewaarborgde schuldvordering 

wordt er gekeken naar de waarde die de goederen bezitten bij het sluiten van de pandovereenkomst. Een 

pand voor alle sommen moet het maximale bedrag melden ten belope waarvan de schuldvorderingen 

worden gewaarborgd. 

 

227. De Pandwet heeft niet voorzien in een sanctie. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid. Bij 

oververpanding zal de pandhouder de verpande goederen in dergelijke mate moeten vrijgeven zodat er 

niet langer een schending is van artikel 7, lid 4 van de Pandwet. Aangezien dit niet voor een optimale 

bescherming zorgt voor een consument, opteert STEENNOT voor een andere oplossing. Deze oplossing 

resulteert in de nietigheid van de pandovereenkomst indien het artikel 7, lid 4 van de Pandwet duidelijk 

geschonden wordt. 
323

 Vanaf wanneer de maximumgrens duidelijk overschreden wordt, is echter niet 

gespecificeerd. 

 

228. Het gewaarborgde bedrag wordt beperkt door artikel 12, lid 1 van de Pandwet. Het pandrecht 

omvat de hoofdsom van de gewaarborgde schuldvordering, de bijhorigheden zoals interest, het 

schadebeding en de kosten van uitwinning. De opsomming van artikel 12, lid 1 is niet limitatief. De 

beperking en bescherming die het tweede lid van artikel 12 oplegt, namelijk dat de bijhorigheden 

(bijvoorbeeld intrest) niet groter mogen zijn dan de helft van de hoofdsom indien de pandgever een 

consument is, heeft slechts nut als derden een zaak in pand geven. De schuldenaar zal in elk geval 

gehouden zijn tot betaling van de voorziene schadevergoedingen. Indien meerdere schuldvorderingen 

door een pand worden verzekerd, moet de limiet per schuldvordering worden berekend. De Wet 

Marktpraktijken zorgt naast een begripsinvulling voor ‘de consument’ ook voor een toetsing van de in de 

overeenkomst opgenomen bedingen. Deze mogen niet onrechtmatig zijn. Zowel schadebedingen als 

nalatigheidsinteresten worden getoetst aan de regels inzake onrechtmatige bedingen indien de 

overeenkomst onder het toepassingsgebied valt van de Wet Marktpraktijken. Zij moeten wederkerig en 

gelijkwaardig zijn
324

 en mogen geen duidelijk hogere vergoeding opleggen dan de voorzienbare schade bij 
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de contractsluiting.
325

 De Pandwet bepaalt opnieuw geen duidelijke sanctie voor de miskenning van artikel 

12, lid 2 van de Pandwet. 

 

Als de regelen van de onrechtmatige bedingen van toepassing zijn, kan de nietigheid als sanctie worden 

opgeworpen. Een beding is nietig als de bijhorigheden voor meer dan de helft worden gewaarborgd 

waardoor een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen wordt gecreëerd 
326

 

Deze nietigheid zal door de rechter ambtshalve moeten opgeworpen worden en is beperkt tot het 

betrokken beding. Van nietigheid van de gehele overeenkomst is er pas sprake indien de overeenkomst 

niet kan bestaan zonder het nietige beding.
327

 

 

229. Gezien de bescherming van de consument door de Pandwet een additionele bescherming is, 

wordt de consument ook nog steeds beschermd door het gemeen recht. Als de 

schadevergoedingsbedingen nietig zijn kan de pandhouder op basis van artikel 1153 van het Burgerlijk 

Wetboek
328

 nog steeds zijn schade vergoed zien doordat het verpande goed tot zekerheid zal strekken van 

de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Dit op voorwaarde dat de partijen de intentie hebben om de 

bijhorigheden ook via het pand te verzekeren. 

 

230. Indien de inpandgeving geschiedt door een derde en de gewaarborgde schuldvordering uit een 

kredietovereenkomst vloeit moet met artikel 34 van de Wet Consumentenkrediet
329

 rekening gehouden 
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 Art 74, 24° WMPC. 
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 Art. 2, 28° juncto 75 WMPC. 
327

 R. STEENNOT, “De bescherming van de consument bij pandovereenkomsten”, in M.E. STORME, Het recht inzake 
roerende zekerheden na de grondige hervorming, Antwerpen, Intersentia, 2014, (1) 23. 
328

 Art. 1511 BW.: Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, 
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329

 Art. 34 WCK: De borgtocht en, desgevallend, elke andere vorm van [
1
 ...]

1
 zekerheid voor de verbintenissen die 

voortvloeien uit een kredietovereenkomst moeten het bedrag dat gewaarborgd is nauwkeurig vermelden; de 

borgtocht en, desgevallend, de [
1
 ...]

1
 zekerheid gelden enkel voor dit bedrag, eventueel verhoogd met de 

nalatigheidsinteresten (, met uitsluiting van alle andere boetes of kosten van niet-uitvoering). De kredietgever dient 

hiertoe voorafgaandelijk en gratis aan de borg en, desgevallend, aan de steller van een [
1
 ...]

1
 zekerheid een exemplaar 

van (...) het kredietcontract te overhandigen.   

De kredietgever dient de borg en, desgevallend, de steller van een [
1
 ...]

1
 zekerheid in kennis te stellen van de 

totstandkoming van de kredietovereenkomst, alsmede hem voorafgaandelijk op de hoogte te stellen van elke 

wijziging van deze  overeenkomst 

( Voorde kredietovereenkomsten gesloten voor een onbepaalde duur kan door de kredietgever slechts een borgtocht 

of een persoonlijke zekerheid worden gevraagd voor een periode van vijf jaar. Deze periode kan slechts hernieuwd 
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worden. De zekerheden voortgevloeid uit de kredietovereenkomst gelden enkel voor het in de 

overeenkomst nauwkeurig vermelde bedrag, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten. De Wet 

Consumentenkrediet is hier een lex specialis.
330

 

 

5. DE UITWINNING VAN HET PAND 
 

231. Als de schuldenaar niet betaalt, zal de pandhouder tot uitwinning van het verpande goed kunnen 

overgaan. De pandgever-consument moet daarvoor echter rechterlijke machtiging ontvangen aangezien 

hij minder ervaren is dan een niet-consument. Verder blijft de procedure ongewijzigd. Bij een 

onderhandse akte mag de pandgever echter niet optreden als een koper.
 
 Verder zijn commissoire 

bedingen verboden in verhouding tot consumenten. 
331

 Artikel 48 lid 1 van de Pandwet voorziet dat tien 

dagen voor de uitwinning er een kennisgeving plaatsvindt aan de schuldenaar en in voorkomend geval aan 

de derde-pandgever mits de pandgever geen consument is. De rechter waartoe de pandgever-consument 

zich moet wenden is de rechtbank van eerste aanleg. Indien het geschil toch aan een beslagrechter wordt 

voorgelegd, dan dient de andere partij of de beslagrechter ambtshalve een verdelingsincident op te 

werpen in limine litis. Indien dit niet gebeurt, zal de beslagrechter toch uitspraak moeten doen over het 

voorgelegde geschil.
332

 

 

232. Tot aan het tijdstip van de uitwinning heeft de pandgever het recht om de gewaarborgde 

schuldvordering in te lossen, te betalen. De pandgever zal de reeds gemaakte uitwinningskosten van de 

pandhouder moeten vergoeden.
333

 Het resultaat van de uitwinning wordt toegerekend op de 

gewaarborgde schuldvordering en de redelijke kosten van uitwinning. Bij meerdere pandhouders wordt 

de netto-opbrengst tussen hen verdeeld volgens hun rang.
334

 Enkel consumenten zijn gerechtigd om aan 

de rechter termijnen van respijt te vragen.
335

 

 

233. Indien de overeenkomst onder het toepassingsgebied valt van de Wet Consumentenkrediet, 

moet artikel 36 Wet Consumentenkrediet in acht worden genomen. De derde-pandgever, wanneer de 

inpandgeving strekt tot zekerheid van de verplichtingen voorvloeiend uit een kredietovereenkomst, kan 

slechts worden aangesproken indien de consument-kredietnemer ten minste twee termijnen of een 

bedrag gelijk aan twintig procent van de totaal terug te betalen som of de laatste termijn niet heeft 

                                                                                                                                                                                                
worden bij afloop en met het uitdrukkelijk goedvinden van de borg of de persoon die een persoonlijke zekerheid heeft 

gesteld.) 
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betaald. Daarnaast moet de consument ook nagelaten hebben zijn verplichtingen na te komen binnen een 

termijn van een maand na het ter post afgeven van een ingebrekestelling in de vorm van een 

aangetekende brief. 

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

234. Artikel 69, lid 2 van de Pandwet bepaalt dat wanneer de koper een consument is de instemming 

van de koper met het eigendomsvoorbehoud uit het geschrift moet blijken. De opstelling van het geschrift 

moet gebeuren uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed. Het geschrift geldt hier als een 

geldigheidsvereiste. 
336

 De roerende goederen die werden verkocht met een eigendomsvoorbehoud 

kunnen worden teruggevorderd wanneer de koper in gebreke blijft om de koopprijs te betalen, ongeacht 

de juridische aard van de overeenkomst.
337

 

 

235. Valt het eigendomsvoorbehoud in het kader van een kredietovereenkomst onder de Wet 

Consumentenkrediet dan treedt artikel 33 bis van die wet op de voorgrond. Als het aantal sommen dat de 

consument heeft betaald gelijk is aan ten minste 40 procent van de prijs bij contante betaling kan het 

goed niet worden terugnomen zonder een gerechtelijke beslissing of een schriftelijke overeenkomst. Die 

overeenkomst moet dan gesloten worden na een ingebrekestelling bij een ter post aangetekende brief. 

Indien artikel 33 bis van de Wet Consumentenkrediet wordt geschonden, wordt de kredietovereenkomst 

ontbonden. De kredietgever moet de gestorte bedragen dan volledig terugbetalen. 
338
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CONCLUSIE 
236. De eigendomsoverdracht tot zekerheid, waar de materiële eigendom bij de schuldenaar blijft en 

de formele eigendom overgaat op de schuldeiser, heeft een evolutie doorheen de jaren gemaakt. De 

schuldeiser kan zijn verkregen eigendomsrecht enkel gebruiken in de mate dat het de belangen van de 

schuldenaar behartigt. Het Hof van Cassatie besluit in het Sart-Tilman arrest dat de eigendomsoverdracht 

als niet erkende wettelijke zekerheid indruist tegen het gelijkheidsbeginsel, opgenomen in de artikelen 7 

en 8 van de Hypotheekwet. De schuldvordering behoorde door de eigendomsoverdracht tot zekerheid 

immers niet meer tot het vermogen van de schuldenaar. De schuldeiser die de eigendom tot zekerheid 

had verkregen, ontsnapte zo immers aan de samenloop bijgevolg moest de eigendom tot zekerheid als 

niet-tegenwerpelijk beschouwd worden. In het arrest van 4 april 2003 concludeerde het Hof van Cassatie 

dat de eigendomsoverdracht van een soortzaak tot zekerheid, in casu een geldsom, wel tegenwerpelijk 

was. De schuldeiser wordt immers door vermenging van het goed met zijn eigen vermogen, eigenaar van 

de geldsom. De schuldeiser heeft de enkel de verplichting gelijkaardige goederen terug te geven, wanneer 

de schuldenaar zijn schuld volledig heeft betaald.  

 

237. Het Hof van Cassatie besloot in het arrest van 3 december 2010 dat de overnemer als gevolg van 

een eigendomsoverdracht tot zekerheid, niet meer rechten kan hebben dan de pandhouder. Door een 

conversie toe te passen kende het Hof aan een niet-tegenwerpelijke rechtshandeling een zakelijke 

werking toe. Het gevolg van deze herkwalificatie is dat aan de vereisten van de tegenwerpelijkheid moet 

voldaan zijn. Onder het oude pandrecht kon de inpandgeving enkel tegenwerpelijk zijn mits 

buitenbezitstelling. De buitenbezitstelling bracht echter in de praktijk vele beperkingen met zich mee. Om 

deze hindernissen te verhelpen zijn alternatieve zekerheidsmechanismen ontstaan zoals de leasing, het 

eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.  De nieuwe Pandwet heeft de conversie expliciet opgenomen 

en biedt, naast de buitenbezitstelling, de pandhouder de mogelijkheid om zijn pand te registreren in het 

Nationaal Pandregister. Het grote voordeel van het registerpand is dat de schuldenaar het goed kan 

gebruiken binnen zijn normale bedrijfsuitvoering en zo met de inkomsten die hieruit voortkomen de 

schuldeiser kan terugbetalen. Het registerpand wordt echter niet gespaard van kritiek. Onder meer is het 

registerpand raadplegen uitgesloten voor particulieren en stijgt de registratiekost naarmate de 

gewaarborgde schuldvordering groter wordt, ondanks dat de dienst hetzelfde blijft. Naast de invoering 

van deze alternatieve manier om zakelijke werking te verlenen aan de inpandgeving, heeft de nieuwe 

Pandwet ook nog andere innovaties ingevoerd. De nieuwe Pandwet schaft het onderscheid tussen een 

burgerlijk pand en een handelspand af, schrapt enkele voorrechten, verleent een wettelijke verankering 

aan het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht en vereenvoudigt ten slotte de uitwinningsprocedure 

voor niet-consumenten door de voorafgaande rechterlijke machtiging af te schaffen.  
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238. Het arrest van 3 december 2010, dat enkel zakelijke zekerheden betreft, heeft de positie van de 

schuldeiser verbeterd ten opzichte van het Sart-Tilman arrest. Evenwel heeft het Hof van Cassatie zich 

toch vast gehouden aan het unitair stelsel van zakelijke zekerheden. In België bestonden, tot  de wettelijke 

verankering in de nieuwe Pandwet, er slechts enkele specifieke wettelijke regelingen voor een aantal 

specifieke gevallen van de eigendomsoverdracht tot zekerheid. Artikel 12 van de Wet Financiële 

Zekerheden die de eigendomsoverdracht tot zekerheid van financiële instrumenten en contanten regelt, is 

hier een goed voorbeeld van. Het feit dat de toepassing van dit artikel uitgesloten is voor 

“overeenkomsten gesloten met en tussen natuurlijke personen” stuit op veel kritiek in het kader van het 

gelijkheidsbeginsel. In de Wet Financiële Zekerheden wordt verder nog voorzien in een werkelijk paraat 

executierecht voor de pandhouder die zijn pand op financiële activa wil uitwinnen. De opname van de 

nettingovereenkomsten in deze wet verdient een speciale aandacht. Door de afschaffing van de verwijzing 

naar de Wet Financiële Zekerheden in artikel 34 van de WCO kan conventionele schuldvergelijking 

plaatsvinden zonder dat de middelen tot tenuitvoerlegging hiertoe worden geschorst. Artikel 49, derde lid 

WCO bepaalt verder dat, behalve voor verknochte vorderingen, het reorganisatieplan kan bepalen dat 

geen schuldvergelijking mogelijk is, tussen vorderingen in de opschorting en de schulden van de 

schuldeiser-titularis ontstaan, na de homologatie. 

 

239. Het retentierecht, dat de schuldeiser enkel bezit indien hij zaken in zijn feitelijke macht, creëerde 

vóór de nieuwe Pandwet geen recht van voorrang voor de schuldeiser. De nieuwe Pandwet kent de 

retentor dit voorrecht toe en geeft het retentierecht zakelijke werking. De tegenwerpelijkheid van het 

eigendomsvoorbehoud werd door de nieuwe Pandwet verruimd tot alle situaties van samenloop. 

Voorheen was, naar het oordeel van het Hof van Cassatie op 7 mei 2010 aangezien er geen algemeen 

beginsel was, het eigendomsvoorbehoud enkel tegenwerpelijk in een situatie van faillissement (artikel 101 

van de Faillissementswet). Wat de leasing betreft, is deze eigendomsoverdracht met zekerheidsoogmerk 

aanvaard in de rechtsleer en rechtspraak. Het zekerheidselement bevindt zich in het revindicatierecht van 

de schuldeiser als de schuldenaar in gebreke blijft. Bij leasing is er sprake van een werkelijke 

eigendomsoverdracht. In het kader van de functionele benadering die de Nieuwe Pandwet hanteert, 

zullen gelijksoortige zekerheidsfiguren zoveel mogelijk dezelfde juridische uitwerking krijgen, ongeacht 

hun conceptuele verschillen. 

 

240.  Mijns inziens is er dus door de invoering van de Nieuwe Pandwet geen nood meer aan een 

fiduciaire eigendomsoverdracht van roerende goederen. De nieuwe Pandwet neemt door de invoering 

van het registerpand namelijk de hindernissen die de buitenbezitstelling met zich meebracht weg. 

Bovendien zal de functionele benadering leiden tot een zekerheidsstelsel dat op elkaar is afgestemd, 

waardoor de nood voor deze rechtshandeling verdwijnt.  
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