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Verhaalsrecht van schuldeisers op roerende goederen die hun schuldenaar 
in detentie heeft - Aanvullend rapport, door Prof. Mr. G. VAN HECKE. 

1. In de eerste plaats werd de vraag opgeworpen of art. 1166 B.W. niet 
van· belang is met betrekking tot de principiële vraag of de schuldeiser 
als rechtsverkrijger van zijn schuldenaar moet worden beschouwd. 

Art. 1166 verklaart de schuldeiser bevoegd tot het uitoefenen van de 
rechten en vorderingen van zijn schuldenaar tegen derden, wanneer de 
schuldenaar zelf verzuimt zulks te doen. Van deze mogelijkheid wordt 
in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Wanneer de vordering van de 
schuldenaar een geldsom tot voorwerp heeft, wordt inderdaad de voor
keur gegeven aan het beslag onder derden waardoor de som ten goede 
komt aan de beslagleggende schuldeiser zelf en niet aan het vermogen 
van de schuldenaar (De Page lil p. 185-186). 

Art. 1166 heeft een beperkte strekking en geeft geen uitsluitsel over 
de principiële vraag of de schuldeiser als rechtverkrijgende van zijn schul
denaar moet worden beschouwd. Aan deze principiële vraag heeft de 
heersende Belgische rechtsleer steeds een ontkennend antwoord ge
geven (Laurent XIX n°. 316-331; De Page I n°. 120 bis). 

2. De vraag werd gesteld of de tekst van art. 1583 B.W. niet tot gevolg 
cheeft dat de aldaar verkondigde regel van eigendomsoverdracht enkel 
'tussen partijen werkt, met het gevolg dat de koper er zich tegen de 
schuldeisers van de verkoper niet zou mogen op beroepen. 

Het antwoord is ontkennend. Dat de koper zich op art. 1583 mag be
roepen tegen de curator van het faillissement van de verkoper staat in de 
rechtsleer vast (zie Laurent XXIV, n°. 132; De Page IV p. 48). De enige 
vraag, die dan ook tot betwisting aanleiding kan geven, is of de indivi
dualisering van de verkochte goederen vóór het faillissement had plaats 
gevonden (voorbeeld: Hof Gent 3 maart 1932, Jurisprudence commet
ciale des Flandres 1932 p. 19). 

3. Over de bewijsvragen bij particulier beslag en bij faillissement moge 
in het algemeen het volgende worden vermeld. 

Art. 608 B. Rv. wordt door de rechtbanken zo toegepast, dat de revin
dicerende eigenaar uiterlijk in de aan de beslagleggende schuldeiser be
tekende dagvaarding de akten vermeldt waarop zijn eigendomsrecht 
steunt (Voorbeelden: Hof Gent 7 januari 1902, Pas. 1902 II 222; Rb. 
Kooph. Antwerpen 31 oktober 1927, Pas. 1928 lil 199). 

V oor revindicatie na faillissement geldt dat vormvoorschrift niet. Art. 
752 faillissementswet bepaalt dat de curator de revindicatie mag aan
vaarden met goedkeuring van de rechtercommissaris. Hieruit volgt dat 
de revindicatie niet aan een bepaalde vorm is gebonden. (Zie Fredericq 
p. 684.) 

4. Het bewijs van de individualisering van soortgoederen (vnl. effecten 
en geldspeciën) werd in het preadvies reeds behandeld in verband met de 
revindicatie van de door een effectenmakelaar voor rekening van een 
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opdrachtgever gekochte effecten (p. 173 preadvies). Als een toereikende 
individualisering werden door de rechtbanken aangenomen: een aanteke
ning in de boeken van de effectenmakelaar, het onderbrengen in een op 
naam van de . opdrachtgever aangeleg dossier. 

De regeling over de aan de notarissen toevertrouwde gelden (storting 
op een aparte bankrekening) werd ook reeds besproken (p. 171 preadvies). 

Verder moge ook nog de aandacht worden gevestigd op de volgende 
uitspraken: 

Cass. 25 januari 1868, Pas. 1868 I 140 (belangrijk arrest): revindicatie 
mogelijk van gelden die voor zeer korte termijn aan een bankier waren 
toevertrouwd om bepaalde betalingen te verrichten en die op de dag 
van het faillissement voor een deel waren omgezet in een postwissel en 
voor het andere deel in een verzegelde omslag op naam van de opdracht
gever gevonden werden. 

Rb. Kooph. Antwerpen 4 januari 1927, Jurisprudence du Port d' Anvers 
1927 p. 172: revindicatie mogelijk van het provenu van ter incasso toever
trouwde wissels omdat de gelden op de dag van het faillissement nog in 
handen waren van de met de inning belaste persoon. 

Cass. 9 mei 1947, Pas. 1947 I 192 (reeds in het preadvies vermeld p. 169. 
noot 4): uit een gewone bankrekening was een som gelicht en op een 
aparte rekening gebracht met het oog op het betalen van effecten die de 
bank belast was aan te kopen, revindicatie van die som niet mogelijk 
geoordeeld ("bij gebrek enig ander feit of enige andere omstandigheid 
aan te duiden van die aard dat ze bewijzen dat partijen door aldus gezegde 
rekening te "blokkeren", deze zouden hebben willen samenstellen uit 
geïndividualiseerde geldspedën' '). 

Leuven, 9 september 1959. 

Welk bewijs dient de eigenaar van een goed niet op naam te leveren in 
geval van beslag door een crediteur van de detentor? Aanvullend rapport, 
door Prof. Mr. A. PITLO. 

1. Aan de beantwoording van de vraag welk bewijs de eigenaar van 
het goed, A, tegen C moet leveren als deze laatste als crediteur van de 
detentor B beslag op het goed legt, gaat vooraf de vraag of de beslagleg
gende crediteur rechtsverkrijger van de beslagene is. Daaraan is op 
haar beurt prealabel de vraag of de beslaglegger beschermd wordt 
door het beginsel van art. 2014. De laatste vraag dient men ontkennend 
te beantwoorden. Of de beslaglegger rechtverkrijgende van de beslagene 
is, is zowel in de litteratuur als in de rechtspraak een strijdvraag. Over 
het arrest van de Hoge Raad van 4 april 1952, N.J. 1953, 391 bestaan te 
dezer zake uiteenlopende interpretaties. 

Wie materieelrechtelijk rechtverkrijger is, is dit ook - indien niet 
bepaalde gronden het tegendeel met zich mede brengen - in bewijs
rechtelijke zin. 

2. Art. 456 Rv. brengt geen wijziging in de bewijsrechtelijke verhouding 
tussen A en C. 
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Indien B aan C steun verleent door mede de eigendom van A te ont
kennen, rust op A tegen C dezelfde bewijslast als op hem tegen B rust. 
Indien B zich aan de zijde van A schaart door het goed als A's eigendom 
te erkennen, hetzij zich door het tekenen van een akte reeds aan de zijde 
van A heeft geschaard, is de rechter vrij in het bepalen van de bewijslast 
die op A tegen C rust indien de bewijsrechtelijke handeling van B vrij 
bewijs oplevert en is de rechter gebonden als B's handeling dwingend 
bewijs ten gunste van A oplevert (akte) en hij bovendien C als rechtver
krijger van B beschouwt. De arresten van de Hoge Raad van 30 november 
1933, N.J. 1934, 319 en 16 december 1937, N.J. 1938, 505 matigen de 
ongewenste gevolgen in die gevallen, waarin in beginsel C aan het bewijs, 
dat tegen B voldoet, onderworpen is. 

In hoeverre art. 1917 voor de datum van een onderhandse akte wijzi
ging brengt in de algemene regel t.a.v. het bewijs tegen rechtsverkrijgers 
onder bijzondere titel en derden, is betwist. 

3. Wat bij generieke zaken als voldoende blijk van de afscheiding en als 
voldoende bewijs van dat blijk geldt, is aan het oordeel van de rechter 
overgelaten. 

4. Art. 123 Faillissementwet, inhoudende dat tegen de curator het
zelfde bewijs geldt als tegen de failliet, stelt menigmaal de eigenaar in 
een gunstiger positie tegenover het faillissement van zijn detentor dan 
tegen diens bijzondere beslaglegger. 




