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besluit

Inleiding
De tijd dat de Hypotheekwet kon worden beschouwd als een edele oude dame – die een aantal basisbeginselen
vastlegt inzake onroerende publiciteit en inzake de klassieke zakelijke zekerheden, voorrechten en hypotheken – aan
wiens waardigheid niet wordt geraakt, is definitief voorbij. Meegesleurd door een vloed aan wetgeving en regulering
moet ook de Hypotheekwet eraan geloven. De dynamiek van de evolutie in het recht in het algemeen en in de
materie der zekerheden in het bijzonder is niet te stuiten.

Dat er wijzigingen worden aangebracht aan de Hypotheekwet is op zichzelf niet noodzakelijk negatief. Reeds lang
werd geklaagd over de voorbijgestreefde organisatie en methodes, het monnikenwerk van de overschrijving van
akten met de hand. De in een eerste hoofdstuk besproken modernisering van de hypothecaire inrichting, zoals deze
met de Wet van 9 februari 1995 werd ingevoerd, kan alleen maar worden toegejuichd.
Deze wet is evenwel nog niet in werking getreden. Voor elke bepaling ervan zal de Koning de datum van
inwerkingtreding moeten vaststellen (zie nr. 6). De wet is dan ook slechts een kaderwet waarvan de praktische
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uitvoering grotendeels afhankelijk is van de uitvoeringsbesluiten die zullen worden genomen. Diverse belangrijke
praktische regels zullen dus niet in de Hypotheekwet maar in diverse koninklijke en ministeriële besluiten moeten
worden gezocht.

In talloze recente wetten worden aanpassingen doorgevoerd aan het systeem van de hypothecaire publiciteit en de
tegenwerpelijkheid aan derden die daaruit volgt. De problematiek van de wijzigingen aan de hypothecaire publiciteit
komt aan bod in hoofdstuk twee, waar nader zal worden ingegaan op een aantal wijzigingen die vervat liggen in onder
meer de Wet betreffende de mede-eigendom, de Wet hypothecair krediet, de Vennootschappenwet, en het Vlaams
decreet betreffende de bodemsanering.
Waar de modernisering door de Wet van 9 februari 1995, via een aantal formele aanpassingen aan de Hypotheekwet
en de organisatie van de hypothecaire publiciteit een terechte verbetering van ons recht kan inhouden, is het zeer de
vraag of hetzelfde kan worden gezegd van deze talrijke en her en der verspreide wijzigingen aan het systeem van de
hypothecaire publiciteit.
Sommige van deze bepalingen, die uitzonderingen op de verplichting van publiciteit vormen, brengen een
inhoudelijke uitholling en afbraak van het systeem van de hypothecaire publiciteit met zich mee, die reeds een tijd
aan de gang is. Dat dergelijke uitzonderingsregels dan nog niet zijn opgenomen in de Hypotheekwet zelf, maar in
andere wetgeving, vormt een bijkomend bezwaar van meer formele aard inzake legistieke orthodoxie.

In het derde hoofdstuk wordt stilgestaan bij de nieuwe wettelijke regeling inzake hypotheek voor alle sommen, die is
ingevoerd als artikel 51 bis van de Wet hypothecair krediet. Ook hier kan dezelfde formele kritiek worden geuit. De
wetgever vindt het niet de moeite om een materie die raakt aan het wezen van de figuur van de hypotheek op te
nemen in de Hypotheekwet. Overwegingen van pragmatische aard halen weer eens de bovenhand op de
fundamentele bezorgdheid om een consequent en consistent wetten- en regelengeheel uit te bouwen. Gelet op de
huidige overdaad aan regels is dergelijke bezorgdheid nochtans belangrijker dan ooit.

Aldus wordt de Hypotheekwet, zowel inhoudelijk als formeel, stilaan een kaas met gaten. Wie het hypotheekrecht wil
kennen, kan al lang niet meer vertrouwen op de Wet van 1851.

Hoofdstuk 1. 

Modernisering van de hypothecaire inrichting
Met de Wet van 9 februari 1995 tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851(2) wordt het
instrumentarium aangeboden voor de lang verwachte en bepleite modernisering van ons systeem van hypothecaire
publiciteit.(3) Door artikel 4 van voormelde wet wordt de Hypotheekwet aangevuld met de hoofdstukken X, XI en XII
omvattende de artikelen 135 tot en met 144 Hyp.W.
Het weze vooraf duidelijk opgemerkt dat geen van deze nieuwe regels op dit ogenblik in werking zijn. Artikel 8 van de
wet stelt dat de Koning voor elke bepaling van de wet de datum van inwerkingtreding zal vaststellen. Als
verantwoording hiervoor verwijst de memorie van toelichting naar de noodzaak om, enerzijds, de huidige wettelijke
voorschriften van toepassing te houden tot bij het nemen van de nieuwe maatregelen, en anderzijds rekening te
houden met “de belemmeringen en mogelijkheden”.(4)

Elke wijziging ingevolge de Wet van 9 februari 1995, die in deze bijdrage wordt besproken, moet dus tot nader order
als toekomstmuziek worden beschouwd. Men dient zich nog steeds te baseren op de huidige versie van de
Hypotheekwet.(5)

§ 1. 

Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden
In hoofdstuk X wordt in de artikelen 135-138 Hyp.W. aangegeven op welke manier de hypothecaire bescheiden
voortaan moeten worden gehouden en bewaard.
Reeds in 1887 waren preventieve maatregelen getroffen om het verlies van de archieven van de hypotheekkantoren
te ondervangen.(6) Het betreft vooreerst het houden van het register van de neergelegde titels van artikel 124, l°
Hyp.W. Andere maatregelen beogen enerzijds de reproduktie van dit register en anderzijds de afgifte door de
notarissen van een echt verklaarde kopie van elke akte van opheffing die in brevet werd verleden. In het genoemde
K.B. wordt onder meer voorzien in de neerlegging van het dubbel van het register van de neergelegde titels en van
de kopieën van de akten van opheffing op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Deze actuele regeling
voldoet niet meer. Volgens de memorie van toelichting vormt zij een bron van tijdverlies, onzekerheid en plaatsgebrek
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in de griffies.(7) Een bijkomende reden voor de nieuwe bepalingen is gelegen in het gebrek aan officiële Nederlandse
vertaling van de Wet van 1887.(8)

De nieuwe regeling, te vinden in artikelen 135-138 Hyp.W., moet het mogelijk maken om op een efficiënte wijze en
met minder kosten een betere beveiliging te realiseren voor de bewaring van de archieven en moeten tevens het
stockeerprobleem oplossen.(9) In de nieuwe bepalingen worden de huidige principes gerespecteerd en hernomen.

De inschrijvingen in het register van de neergelegde titels en akten blijven behouden.(10) Hierin worden niet enkel
akten en stukken bedoeld in de Hypotheekwet opgenomen, maar ook akten aan een hypothecaire formaliteit
onderworpen, zoals voorzien door andere wetgeving, zoals b.v. het Gerechtelijk Wetboek of de Wet van 1919 inzake
pand handelszaak(11) (art. 135 Hyp.W.).(12)

Door de hypotheekbewaarder moet onverwijld, zo niet na de afsluiting van het register zonder verplaatsing, kopie
worden gemaakt van de inschrijvingen in het register van de neergelegde titels (art. 136 Hyp.W.).(13)

Zoals voorheen worden de notarissen verplicht om aan de hypotheekbewaarder een kopie te overhandigen van elke
akte van handlichting in brevet verleden.(14) Deze verplichting wordt nu op een driedubbele wijze uitgebreid:
vooreerst tot alle openbare en ministeriële ambtenaren, ten tweede tot elke akte die in brevet of in origineel wordt
voorgelegd, en ten derde tot dergelijke akte die wordt aangeboden met het oog op doorhaling, vermindering of
kantmelding.(15) In geval van verlies of vernietiging van de akte, heeft de kopie dezelfde bewijskracht (art. 137
Hyp.W.).(16)

De Minister van Financiën wordt belast met de uitvoering van deze bepalingen (art. 138 Hyp.W.).(17) Zo zal hij de
vorm van de kopie van het register van de neergelegde titels en akte bepalen, evenals de plaats, de termijn en de
modaliteiten van de neerlegging die zal gebeuren op een andere plaats dan het hypotheekkantoor. Zo zou de
Minister die neerlegging kunnen bevelen in bepaalde diensten van de Administratie van B.T.W., registratie en
domeinen, die belast is met het beheer van de bewaringen der hypotheken.(18) Volgens de memorie van toelichting is
deze delegatie aan de Minister gerechtvaardigd door de evolutie van de reproduktietechnieken waarop een beroep
kan worden gedaan, door de technische middelen waarover de Administratie beschikt en in functie van de
veranderlijke omstandigheden.(19)

Artikel 5 van de wet machtigt de Koning om de plaats van bestemming te bepalen van de hypothecaire bescheiden
die voorheen zijn neergelegd op de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg overeenkomstig artikelen 1 en 4,
lid 2 van de Wet van 4 juli 1887.

§ 2. 

Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen
Wezenlijk voor de rechtszekerheid van een systeem van hypothecaire publiciteit is natuurlijk de accurate en correcte
vermelding van de betrokken partijen en goederen. De bestaande regeling daaromtrent, te vinden in artikelen 12 en
13 van de Wet van 10 oktober 1913(20), is beperkt. In het nieuwe Hoofdstuk XI dat aan de Hypotheekwet wordt
toegevoegd en dat de artikelen 139 tot 143 Hyp.W. omvat, wordt de bestaande regeling aangevuld en worden enige
nieuwe verplichtingen ingevoerd.

I. 

Vermelding van de partijen
De aanduiding van partijen is op heden geregeld in artikel 12 van voormelde Wet van 10 oktober 1913.(21) In de
memorie van toelichting bij de Wet van 9 februari 1995 wordt vooropgesteld dat een verbetering van de juridische
zekerheid betreffende de identificatie van partijen een dubbele maatregel vergt: 1° een striktere nauwkeurigheid voor
de identificatie van natuurljke personen en van rechtspersonen; 2° de veralgemening van deze identificatieregels
door hun uitbreiding tot elke akte of stuk, onder meer tot de borderellen betreffende inschrijvingen en hernieuwing van
inschrijving.(22)

Betreffende natuurlijke personen worden de regels van het vigerende artikel 12 van de Wet van 10 oktober 1913
vereenvoudigd, gepreciseerd en aangevuld (art. 139 Hyp.W.).(23)

Voortaan betreft de identificatie enerzijds alle akten, vonnissen en arresten(24) inbegrepen, evenals alle stukken
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onderworpen aan hypothecaire formaliteit. Anderzijds betreft de identificatie alle personen in wier hoofde de publiciteit
moet worden verzekerd.(25) De identiteit van de partijen wordt nauwkeurig vermeld (§ 1, lid 1) en, althans voor zover
de akte authentiek is of in geval van inschrijving van een wettelijke hypotheek(26), wordt gewaarmerkt (§ 1, lid 2 en 3).
Deze waarmerking heeft tot doel een absolute zekerheid te bieden betreffende de identiteit van de in het stuk
vermelde persoon. Zij gebeurt op grond van de gegevens vervat in de registers van de burgerlijke stand, het
trouwboekje of het rijksregister van de natuurlijke personen (§ 1, lid 2).(27) Dit laatste is een belangrijke
nieuwigheid en wordt ingevoerd omdat het rijksregister een moderne en gemakkeljk toegankelijke (sic)(28)

informatiebron is. Omdat de gegevens uit het rijksregister louter administratieve gegevens zijn, vereist de wet voor
een waar merking op grond daarvan de vermelding van het identificatienummer in het rijksregister, zodat de
hypotheekbewaarder op grond van dit nummer de meegedeelde identiteit kan controleren.(29) Voor de vermelding
van dit nummer is de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene vereist. Nochtans kan men lezen in de memorie
van toelichting dat de ondertekening van de akte de toestemming van de betrokkenen veronderstelt voor het gebruik
van het nationaal nummer bij de hypothecaire publiciteit.(30) Dergelijke overweging vormt een inbreuk op de privacy
en verdient afkeuring. De wet vereist een uitdrukkelijke instemming, die bijgevolg niet zomaar even kan worden
afgeleid uit de ondertekening van de akte.
In de tweede paragraaf wordt bepaald dat indien de persoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden,
niet bekend is in de registers van de burgerlijke stand noch in het rijksregister, door de betrokken openbare
ambtenaar of aanvrager, het identiteitsbewijs moet worden vermeld op grond waarvan de naam, voornamen, plaats
en datum van geboorte van de betrokkene zijn vastgesteld. Bij gebrek aan identificatiestukken kunnen deze laatste
worden vervangen door een akte van bekendheid opgesteld door een Belgische notaris. In de Senaatscommissie
voor Financiën is ten aanzien van deze bepaling enige ongerustheid geuit omtrent de mogelijkheid tot misbruik.(31)

Opgemerkt werd dat de notaris de nodige voorzorgen dient te nemen betreffende de identiteit van de betrokkenen. Zo
zal de notaris b.v. de identiteit van rechthebbenden in een onverdeeldheid, die in het buitenland wonen, moeten
verifiëren op basis van documenten opgesteld door de Belgische ambassade in het land van de betrokkene.(32)

De wijze waarop en de volgorde waarin naam en voornamen moeten worden vermeld wordt uitdrukkelijk geregeld (§
4). De familienaam wordt duidelijk van de voornamen onderscheiden doordat hij verplicht in hoofdletters wordt
geschreven, terwijl de voornamen in kleine letters worden geschreven. Volgens de memorie van toelichting zou deze
“strengheid (..) bijdragen tot een grotere juridische zekerheid”.(33) Deze drang naar rechtszekerheid in de details komt
mij vrij cynisch over, gelet op de gestadige uitholling van de basisprincipes van het systeem van hypothecaire
publiciteit, waaraan de wetgever zich nu al enige jaren bezondigt.

De verplichting tot identificatie van rechtspersonen is nieuw (art. 140 Hyp.W.)(34), alhoewel zij aansluit bij de gangbare
notariële praktijk.(35)

Daar rechtspersonen gemakkelijk veranderen van benaming en rechtsvorm, wordt aanbevolen om, ook al is dit
wettelijk niet verplicht(36), ook vorige benamingen en rechtsvormen te vermelden in het openbaar te maken stuk.(37)

II. 

Vermelding van de onroerende goederen(38)

Met het nieuwe artikel 141 Hyp.W. wordt de huidige regeling van artikel 13 van de Wet van 10 oktober 1913(39)

uitgebreid met een aantal nieuwe verplichtingen, die opnieuw aansluiten bij de gangbare notariële praktijk.(40)

In verband met de eigendomsoorsprong wordt de verplichting van artikel 13, lid 2 van de Wet van 10 oktober 1913
om de eigendomstitel der verkopers, ruilers, schenkers, mededeelgerechtigden en verpanders aan te duiden,
uitgebreid tot elke akte of stuk waarvan de openbaarmaking vereist is (lid 3). Teneinde de keten van de
overgeschreven juridische handelingen samen te stellen, wordt tevens de verplichting opgelegd om in elk geval de
laatst overgeschreven titel te vermelden indien deze minder dan dertig jaar oud is (lid 3 in fine).(41) In de notariële
praktijk gebeurt dit meestal reeds.

III. 

Uniformiteit inzake aanvraag van hypothecair getuigschrift
De memorie van toelichting wijst er op dat de onjuiste of onvolledige vermelding van de personen in wier hoofde
inlichtingen worden gevorderd, een bron van moeilijkheden is.(42) Daarom wordt in artikel 142 Hyp.W. aan de Koning
de mogelijkheid geboden om identificatieregels voor te schrijven voor de personen en goederen inzake aanvragen
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om inlichtingen gericht tot de hypotheekbewaarder.(43)

IV. 

Sanctie bij niet-naleving der indentificatieregels
De sanctie bij niet-naleving van de regels voor identificatie van personen en goederen is dezelfde als deze die is
ingeschreven in artikel 12 in fine van de Wet van 10 oktober 1913. Krachtens artikel 143 Hyp.W. mag de
hypotheekbewaarder “weigeren het geheel van de formaliteit waarvan de openbaarmaking gevraagd is te vervullen of
het gevraagde getuigschrift af te geven indien niet is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 139 tot 142 ”.(44)

Volgens de memorie van toelichting spreekt het vanzelf dat de hypotheekbewaarder de formaliteit niet zal weigeren
indien het onmogelijk was om de datum van de stichtingsakte van de rechtspersoon te vermelden(45), hetgeen b.v.
kan voorkomen bij buitenlandse rechtspersonen.(46)

§ 3. 

Materiële vormen van de publicitaire formaliteiten en van de aanvragen
De formaliteiten van overschrijving en inschrijving impliceren het overhandigen van stukken aan de
hypotheekbewaarder die deze met de hand in de desbetreffende registers overneemt. Deze werkwijze leidt tot
inefficiëntie en traagheid door de middeleeuwse manier van werken, tot onzekerheid door vergissingen en leemte.
Om deze redenen, zo stelt de memorie van toelichting, is een hervorming dan ook noodzakelijk.(47)

De invoering van nieuwe technieken dient, steeds volgens de memorie, stelselmatig te gebeuren en moet worden
gerealiseerd rekening houdend met tal van factoren, zoals de behoeften van de hypotheekkantoren, het op de markt
beschikbaar zijnde materieel, de ter beschikking staande financiële middelen, de beschikbare menselijke krachten, de
noodzakelijke voorbereiding en overschakeling van de ene naar de andere werkmethode. Tevens dient er op te
worden gelet dat de voornaamste gebruikers zoals notarissen en financiële instellingen hierbij worden geraadpleegd.

Daarom wordt de Koning in artikel 144 Hyp.W. gemachtigd om de materiële vormen van de hypothecaire publiciteit te
regelen.(48) Deze delegatie betreft enkel het materiële aspect van de formaliteit, zodat de Koning geen afbreuk kan
doen aan de fundamentele regels van het hypothecaire systeem. Door delegatie aan de Koning moet het ook
mogelijk zijn om soepel en snel in te spelen op de evoluties van nieuwe technieken. Het is derhalve aan de Koning
om te bepalen welke technische procédés moeten worden aangewend om overschrijving, inschrijvingen en
kantmeldingen te doen.(49)

Uiteindelijk is het de bedoeling om op termijn alle akten die aan hypothecaire publiciteit zijn onderworpen op te
nemen in een speciaal beveiligd computerbestand. Dit moet het in de toekomst mogelijk maken om de akte waarvoor
hypothecaire publiciteit wordt gevraagd per ommegaande terug te sturen aan de betrokken notarissen, hetgeen nu
soms twee tot drie maanden duurt.(50) Tevens moet op deze wijze het immense stockeerprobleem van de archieven
der hypotheekkantoren worden opgelost: het archief van één jaar, nu 15 meter, zou kunnen worden vastgelegd op
drie computerdiskettes.
Tevens wordt in de parlementaire voorbereiding door de Minister aangegeven dat het nieuwe systeem binnen twee
tot drie jaar ten volle operationeel zou moeten zijn. De informatisering van de bestaande archieven zal, zoals in
Frankrijk, niet in globo gebeuren, doch per dossier, met name telkens wanneer in het kader van een nieuwe akte een
deel van het bestaande archief moet worden geconsulteerd?(51)

§  4. 

Wijzigings- en opheffingsbepalingen
De huidige regels, zoals de Wet van 4 juli 1887 (zie nr. 7) en artikelen 12 en 13 van de Wet van 10 oktober 1913 (zie
nr. 10), worden opgeheven door artikel 7 van de Wet van 9 februari 1995, dat pas in werking treedt op een datum
door de Koning te bepalen.

Door artikel 6 van de Wet van 9 februari 1995(52) worden een aantal wetten, die onder meer verwijzen naar de
opgeheven artikelen 12 en 13 van de Wet van 10  oktober 1913, aangepast aan de termen van de wet. (53) Door § 2
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van artikel 6 wordt artikel 1568, lid 1, 2° Ger.W. dat in het beslagexploot bij uitvoerend beslag op onroerend goed
onder meer verplicht tot aanduiding van ten minste twee huidige of vroegere belendingen, vervangen door de
volgende bepaling: “2° de vermelding van de in beslag genomen onroerende goederen op de wijze voorgeschreven
bij artikel 141 van de Hypotheekwet van 16 december 1851”. Deze wijziging wordt door de enen toegejuicht(54), door
de anderen betreurd.(55)

Hoofdstuk  2. 

Wijzigingen aan (en uitholling van) de hypothecaire publiciteit

§  1. 

Wijzigingen (en uitholling) inzake overschrijving

I. 

Aanpassing van artikelen 1 en 127 Hyp. W. ingevolge de Wet op de mede-eigendom
Op diverse plaatsen in de Hypotheekwet werden wijzigingen aangebracht om deze in overeenstemming te brengen
met de termen van de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de mede-eigendom.(56)

Zo wordt onder meer de tekst van artikel 1 Hyp.W. aangepast door een expliciete verwijzing naar de artikelen in het
Burgerlijk Wetboek inzake mede-eigendom(57): “met inbegrip van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4
, § 1 en artikelen 577-13 , § 4 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen”.

Aldus dienen te worden overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder, met het oog op de
tegenwerpelijkheid aan derden, de basisakte en het reglement van mede-eigendom, die samen de statuten van het
gebouw of de groep van gebouwen vormen, alsmede alle wijzigingen aan die statuten, dit alles vastgesteld bij
authentieke akte.(58) Deze overschrijving is tevens vereist opdat de vereniging van mede-eigenaars de
rechtspersoonlijkheid zou verkrijgen.(59)

Aldus dient eveneens te worden overgeschreven de notariële akte die de afsluiting van de vereffening, na ontbinding
van de vereniging van mede-eigenaars, vastlegt.(60) Op deze wijze wordt het nieuwe zakenrechtelijke statuut van het
goed, de beëindiging van de toestand van onverdeeldheid, en de vereffening daarvan, aan derden tegenwerpelijk.(61)

De hypotheekbewaarders zijn krachtens artikel 127 Hyp.W. verplicht om getuigschriften af te leveren waarbij
overgangen en toekenningen van zakelijke rechten worden vastgesteld. Een van de doelstellingen van de Wet van
10 oktober 1913(62) bestond erin de hypothecaire opzoekingen te beperken tot dertig jaar.(63) Daar de
rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars mede gebaseerd is op de overschrijving van de statuten
(zie nr. 23) en elke belanghebbende daarvan kennis moet kunnen nemen, was een wijziging noodzakelijk waardoor
de hypotheekbewaarder wordt verplicht om dergelijke akte in het hypothecair getuigschrift te vermelden, ook al is de
overschrijving al meer dan dertig jaar geleden gedaan.
Aldus bepaalt artikel 6 van de Wet van 30 juni 1994, dat een derde lid toevoegt aan artikel 127 Hyp.W., dat de
hypotheekbewaarders verplicht zijn om de akte bedoeld in artikel 577-4 , § 1 B.W. en de wijzigingen ervan in het
getuigschrift te vermelden, ongeacht de dagtekening van deze akte en de overschrijving ervan. De aanvrager dient
zijn verzoek niet te specifiëren. De hypotheekbewaarder is wettelijk verplicht melding te maken van de statuten en de
wijzigingen daarvan, zolang de gedwongen mede-eigendom bestaat.(64)

In een nogal obscure bepaling, met name artikel 577-10 , § 1 B.W., wordt geponeerd dat de statuten van een gebouw
of groep van gebouwen rechtstreeks kunnen worden tegengesteld door diegenen aan wie ze kunnen worden
tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.(65)

Voormelde bepaling moet worden gesitueerd binnen het kader van de vroegere discussie over de tegenwerpelijkheid
ten gevolge van de overschrijving van de basisakte.(66) Over het feit dat met de overschrijving van de basisakte de
gevolgen verbonden aan het zakenrechtelijk statuut van het gebouw(67), tegenwerpelijk zijn aan alle derden te goeder
trouw met een concurrerend recht, bestond er eensgezindheid. Betwisting bestond er evenwel omtrent de
tegenwerpelijkheid door overschrijving van de basisakte inzake persoonlijke verplichtingen die in de basisakte zijn

(68)
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opgenomen.  Indien dergelijke verbintenissen worden gekwalificeerd als vreemd aan het zakenrechtelijk statuut,
dan brengt de overschrijving van de basisakte de tegenwerpelijkheid van dergelijke persoonlijke verbintenissen niet
met zich mee. Volgens een andere opvatting moeten alle bepalingen van de basisakte worden beschouwd als
bepalingen van zakenrechtelijke aard omdat ze allen strekken tot de uitwerking van het zakenrechtelijke statuut van
het gebouw en daaraan ondergeschikt zijn.(69) Meteen zijn dan ook de zgn. persoonlijke verplichtingen door de
overschrijving van de basisakte tegenwerpelijk aan alle derden.
In de nieuwe wet op de mede-eigendom wordt deze laatste opinie gevolgd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt
dat met de overschrijving van de statuten alles geregeld is en de tegenwerpelijkheid niet meer in vraag moet worden
gesteld, hoewel zulks nergens expliciet in de wet is opgenomen.(70) Alle bepalingen van de statuten zijn
tegenwerpelijk aan alle mogelijke derden, niet enkel dezen met een zakelijk recht, maar ook derden met een louter
persoonlijk recht, zoals de huurder.(71)

De wet verduidelijkt louter nog de draagwijdte van de tegenwerpelijkheid. Daar de statuten aan alle derden
tegenwerpelijk zijn, kunnen alle derden zich er ook op beroepen. Aldus kunnen niet alleen titularissen van een
zakelijk recht, maar ook huurders, als titularissen van een persoonlijk recht, zich op de statuten beroepen.

II. 

Aanpassing van artikelen 1 en 2 Hyp. W. door de Wet van 9 februari 1995; afschaffing
van de vereiste om de akten “in hun geheel” over te schrijven
Door artikel 1 van de Wet van 9 februari 1995 worden in artikel 1 Hyp.W. de woorden “in hun geheel” geschrapt,
zodanig dat de akten nu niet meer noodzakelijk in hun geheel dienen te worden overgeschreven in de registers van
het hypotheekkantoor. De principiële verantwoording die door de Minister wordt gegeven voor deze ingreep is
gelegen in de nieuwe maatregelen die de Koning kan nemen met betrekking tot de materiële vormen van de
hypothecaire formaliteiten, ter uitvoering van het nieuwe artikel 144 Hyp.W. (zie nr. 18).(72) Indien de eis van
overschrijving van de akte in zijn geheel wordt gehandhaafd, zou er immers tegenstrijdigheid kunnen ontstaan tussen
de voorwaarden waaraan de stukken bestemd voor hypothecaire openbaarmaking moeten voldoen en de materiële
vormen van die openbaarmaking, zoals door de Koning te bepalen. Voorzichtigheidshalve, om een nieuwe
wetswijziging te voorkomen, worden de woorden “in hun geheel” geschrapt.(73)

Uit de parlementaire voorbereiding, althans in de Senaat, blijkt dat de meningen verdeeld waren. Diverse leden van
de Senaatscommissie voor Financiën uiten hun bezorgdheid omtrent deze wijziging die de omvang van de
hypothecaire publiciteit zou beïnvloeden.(74) Een lid wijst op het onderscheid tussen inschrijving en kantmelding
enerzijds en overschrijving anderzijds, waarbij de essentie van deze laatste formaliteit precies gelegen is in de
weergave van het geheel van de desbetreffende akte. Aldus wordt gesteld dat de formele modernisering waarbij het
manuele overschrijven door een moderne techniek wordt vervangen, toch niet noodzakelijk een inhoudelijke wijziging
die de omvang van de publiciteit zou kunnen beïnvloeden, moet impliceren. Tevens wordt er op gewezen dat met de
voorgestelde wijziging bepaalde clausules in een notariële akte, die niet voorkomen in het résumé van de akte dat
wordt overgeschreven, dan niet meer tegenwerpelijk zouden zijn aan derden (zie daarover verder nr. 29). (75) In
dezelfde lijn wordt verwezen naar de basisfilosofie van de Hypotheekwet die beoogde enkel akten van een
gegarandeerde kwaliteit te laten overschrijven. Men stelt zich de vraag of er dan nu een soort van tussencategorie
ontstaat, alsook wie het résumé van de akte zal opstellen en onder wiens verantwoordelijkheid dit desgevallend zou
dienen te gebeuren.(76)

Andere senatoren sluiten zich aan bij de voorgestelde wijziging. Zo wordt verwezen naar rechterlijke uitspraken in
verband met onverdeeldheden, van dertig of meer bladzijden lang. Men stelt dat het geen zin heeft om deze in
extenso over te schrijven en dat het zou volstaan wanneer men in het hypotheekkantoor kan te weten komen welke
notaris de akte heeft verleden zodat men dan in de minuten van deze notaris de vereiste gegevens kan terugvinden.
(77) Hiertegen wordt terecht ingebracht dat een prealabele voorwaarde voor de soliditeit van de hypotheek en van het
hypothecair krediet gelegen is een volledig sluitend systeem van onroerende publiciteit. De essentie is dat de
publiciteit inzake overdracht van onroerende goederen alle derden ten goede kan komen. Het consulteren van een
akte op het kantoor van een notaris kan, niet als publiciteit worden aangezien.(78)

De argumentatie van de voorstanders van de wijziging houdt geen steek. Bepaalde uitspraken, die hierna ten dele
worden aangehaald, zijn werkelijk onbegrijpelijk en nopen terecht tot de conclusie dat “men zijn hart mag
vasthouden”.(79) Aldus wordt er op gewezen dat de nieuwe tekst nog altijd toelaat dat de akte in haar geheel wordt
overgeschreven, doch dat dit nu niet meer verplicht is. Aldus zouden overbodige gedeelten, zoals de oorsprong van
eigendom, uit de overschrijving kunnen worden weggelaten zonder dat wordt geraakt aan de essentie van de akte.
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(80) Dit standpunt wordt bevestigd door de administratie.(81) Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de
hypotheekbewaarder, zo vervolgen de pleitbezorgers van de wijziging hun redenering, om te beslissen of een akte al
dan niet in haar geheel wordt overgeschreven.(82)

Ook door de Minister wordt opgemerkt dat in diverse akten overbodige informatie is vermeld. Indien de Koning in
uitvoering van artikel 144 Hyp.W. een aantal voorwaarden bepaalt teneinde te voorkomen dat akten “overlopen
van volstrekt nodeloze informatie”, kan men, zo vervolgt de Minister, ofwel de notaris verplichten de akte te
beschrijven (sic)(83) die niet voldoet aan de vereisten vastgesteld conform artikel 144, 1° Hyp.W., ofwel de
hypotheekbewaarder de keuze laten om de akte niet in haar geheel te publiceren, wat betekent dat hij die gedeelten
van akten niet hoeft over te schrijven die overbodig blijken en die niet voldoen aan de vereisten die de Koning heeft
vastgesteld op grond van artikel 144 Hyp.W.(84)

De pragmatische verantwoording die voor deze wijziging wordt naar voren geschoven, is een drogreden.(85) De
onnadenkendheid waarmee de wetgever fundamentele principes van het hypothecair systeem aantast, stemt tot
grote ongerustheid. De gaten in de hypothecaire kaas nemen uitbreiding. De gestage afbraak van wat ooit een min of
meer solide gebouw van hypothecaire publiciteit was, gaat verder. Alhoewel het systeem van bij den beginne niet
volledig sluitend was(86) en op bepaalde punten kan worden bekritiseerd,(87) werkte de Hypotheekwet goed en bood
het systeem de verwachte rechtszekerheid.(88) Dit is sinds enige jaren niet meer het geval (zie nrs. 31-32 en 36 e.v.).
Deze wijziging van artikel 1 Hyp.W. is dus echt problematisch.
Vooreerst rijst de vraag hoe men op objectieve wijze zal vaststellen welke gedeelten van een akte dan wel zo
manifest overbodig zijn, zodat ze niet dienen te worden overgeschreven. Is het niet nogal moeilijk om in abstracto
vast te stellen dat bepaalde bedingen onbelangrijk zijn. Zou het niet kunnen dat dergelijke passages in een concreet
geval wel van belang blijken te zijn?(89)

Daarnaast is het niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn van de overschrijving van een gedeelte van de akte,
inzake de tegenwerpelijkheid van deze akte. Moet men aannemen, zoals door een commissielid werd geopperd (zie
nr. 27), dat de niet overgeschreven gedeelten nu niet tegenwerpelijk zijn aan derden te goeder trouw met een
concurrerend recht?(90) Deze m.i. logische conclusie(91) zou een fundamentele wijziging betekenen voor ons systeem
van hypothecaire publiciteit en zou de rechtszekerheid zeker niet ten goede komen.
Of dient men er van uit te gaan dat een akte die is overgeschreven, ook al is zij niet in haar geheel overgeschreven,
vanaf deze gedeeltelijke overschrijving, in haar geheel tegenwerpelijk is aan derden? Maar dit is een al even
ingrijpende verandering aan het bestaande systeem van hypothecaire publiciteit, die al evenmin de rechtszekerheid
dient. Immers, derden zouden nu met de volledige akte moeten rekening houden, terwijl ze maar een gedeelte
daarvan kunnen inzien in de registers van de hypotheekbewaarder.(92)

Door artikel 2 van de Wet van 9 februari 1995 wordt het derde lid van artikel 2 Hyp.W. waarin sprake is van de
overlegging van een woordelijk uittreksel waarin de tekst van de akte in haar geheel wordt weergegeven, aangepast
aan de nieuwe versie van artikel 1 Hyp.W., zoals zoëven aangegeven.(93)

III. 

Een aberratie: geen overschrijving vereist bij overdracht ten gevolge van inbreng in een
vennootschap van een bedrijfstak of een algemeenheid?
Door artikel 72 van de Wet van 13 april 1995 tot wijziging van de Wetten op de handelsvennootschappen.
gecoördineerd op 30 november 1935(94), de zogenaamde Reparatiewet, wordt voorzien in een regeling inzake
inbreng in een vennootschap van een algemeenheid of van een bedrijfstak (nieuwe art. 174/53 tot 174/65 Venn.W.).
Krachtens het nieuw ingevoerde artikel 174/59 is dergelijke inbreng tegenwerpelijk aan derden onder de voorwaarden
van artikel 10, § 4 Venn.W., zijnde de publikatie van de akte van inbreng in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
In tegenstelling tot de bepaling van artikel 174/38 Venn.W. inzake splitsing ontbreekt hier een verwijzing naar artikel
174/10, § 2 Venn.W. (inzake fusie) (zie nr. 43) en derhalve ook naar de uitzonderingen van het tweede lid (van deze
laatste bepaling), dat op zijn beurt voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht van onroerende zakelijke rechten
verwijst naar de verplichting van artikel 1 Hyp.W., overschrijving op het hypotheekkantoor. Evenmin wordt
rechtstreeks verwezen naar artikel 1 Hyp.W., noch naar artikel 5 Hyp.W. Uit de parlementaire voorbereiding kan
worden afgeleid dat een verwijzing naar artikel 174/10 Venn.W. initieel was voorzien, maar later is weggevallen in het
kader van een ruimer amendement.

Naast de buitenwerkingstelling van artikel 5 Hyp.W., zoals bij fusie of splitsing (zie nr. 43), lijkt hier ook te worden
afgeweken van artikel 1 Hyp.W. Gelet op het feit dat het blijkens de parlementaire voorbereiding behoort tot één der
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doelstellingen van deze nieuwe regeling in de vennootschapswet om de problemen van tegenwerpelijkheid aan
derden van een inbreng van bedrijfstak of een algemeenheid op te lossen(95), moet men in een strikte interpretatie
van de nieuwe wettelijke bepalingen komen tot de verwonderlijke conclusie dat de Vennootschapswet voortaan
fundamenteel afwijkt van de basisregels van onze hypothecaire publiciteit en aldus mogelijk maakt dat niet alleen de
vereiste van randmelding niet van toepassing is, maar nu ook de vereiste van overschrijving voor de
tegenwerpelijkheid van de overdracht van een zakelijk recht zoals eigendom op een onroerend goed volledig buiten
werking wordt gesteld.(96)

Dit is werkelijk absurd. Dergelijke uitzondering zet het systeem van onze hypothecaire publiciteit, veel fundamenteler
nog dan de afschaffing van randmelding (zie nr. 43), op de helling. De coherentie van de publiciteit die toch voor
zakenrechtelijke aanspraken op onroerende goederen van wezenlijk belang is, wordt hiermee compleet ondergraven.
Dit kan eenvoudig niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn(97), en moet op een misverstand of vergetelheid
berusten.(98) Dit neemt niet weg dat de bewoordingen van artikel 174/59 Venn.W. enerzijds en van artikel 174/10
Venn.W. anderzijds duidelijk zijn(99), zodat de enige mogelijkheid om dit vervelende euvel op te lossen weer maar
eens een wetswijziging is.(100)

IV. 

Bodemsaneringsdecreet: overschrijving van besluiten van de Vlaamse Regering
Een andere eigenaardigheid in verband met de overschrijving is te vinden in artikel 5, § 5 van het Vlaamse Decreet
van 22 februari 1995 betreffende bodemsanering.(101) Hierin wordt bepaald dat besluiten van de Vlaamse regering
waarin gebruiksbeperkingen of voorzorgsmaatregelen betreffende verontreinigde gronden worden opgelegd,
aangepast of opgeheven, dienen te worden overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. Bij
dergelijke bepaling kunnen toch een aantal vraagtekens worden geplaatst. Is deze regeling wel verzoenbaar met de
vereisten van artikelen 1 en 2 Hyp.W.?

V. 

Aanpassing van artikel 123 Hyp. W. inzake de rang van op dezelfde dag ter
overschrijving aangeboden titels
Het vigerende artikel 123 Hyp.W. bepaalt dat indien verschillende aan de regel der openbaarheid onderworpen titels
op dezelfde dag op het hypotheekkantoor worden aangeboden, de voorrang tussen deze titels wordt bepaald naar
het volgnummer waaronder de overhandiging van de betrokken titels is vermeld in het daartoe bestemde register,
onverminderd de bepaling van artikel 81 Hyp.W.
Deze regeling wordt bekritiseerd omdat zij te aleatoir is.(102) Door artikel 3 van de Wet van 9 februari 1995 wordt
artikel 123 Hyp.W. vervangen, derwijze dat de voorrang nu wordt bepaald naargelang de dagtekening van de op
dezelfde dag aangeboden titels.(103) Voor de titels die dezelfde datum(104) dragen, blijft het volgnummer in het
register determinerend. Deze nieuwe regeling wordt geacht minder aan het toeval over te laten dan voorheen.(105) In
de parlementaire voorbereiding wordt de voorzichtige notaris aangeraden om zijn akten 's morgensvroeg te verlijden
en die van bij de opening van het hypotheekkantoor ter overschrijving aan te bieden. Voor akten met dezelfde datum
blijft de volgorde van aankomst op het hypotheekkantoor immers bepalend.(106) Precies daarom wordt door
sommigen de meerwaarde van de nieuwe regeling in vraag gesteld.(107)

Net zoals voorheen blijft artikel 81 Hyp.W. met betrekking tot de rang van op dezelfde dag ingeschreven hypotheken
hier buiten beschouwing en blijft daar de regel gelden van de gelijke rang van op dezelfde dag ingeschreven
hypotheken, zonder onderscheid tussen de inschrijvingen van 's morgens of 's avonds. Uit de parlementaire
voorbereiding blijkt dat het nieuwe artikel 123 Hyp.W. enkel geldt voor de “overschrijvingen en niet voor de
kantmeldingen”.(108) Aan de correctheid van deze stelling kan worden getwijfeld, daar het nieuwe artikel 123 Hyp.W.
op het einde van het eerste lid uitdrukkelijk verwijst naar het register van de neergelegde titels van artikel 124, 1° Hyp.
W., waarin volgens het nieuwe artikel 135, 1° Hyp. W. alle stukken worden ingeschreven die worden aangeboden met
het oog op de overschrijving, inschrijving of kantmelding.(109)

§  2. 
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Wijzigingen (en uitholling) inzake randmelding

I. 

Aanpassing van artikel 3 Hyp. W. ingevolge de Wet op mede-eigendom
Artikel 3 Hyp.W. betreft zoals bekend de publiciteit bij wijze van melding op de kant van de overschrijving omtrent een
eis ingesteld tot nietigverklaring of herroeping van rechten voortvloeiende uit aan overschrijving onderworpen rechten
(lid 1) en omtrent de uitspraak over dergelijke eis (lid 2). Door artikel 4 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende de
mede-eigendom wordt aan dit artikel 3 Hyp.W. een nieuw derde lid toegevoegd.(110)

Het betreft enerzijds de beslissing tot ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars, genomen door de algemene
vergadering, die ter kennis moet worden gebracht van derden door melding op de kant van de overschrijving van de
basisakte en het reglement van mede-eigendom.(111)

Anderzijds beoogt voormelde bepaling de door de rechter uitgesproken ontbinding van deze vereniging van mede-
eigenaars. Zowel de eis tot ontbinding(112) de inleidende akte waarover sprake in de wet, als de beslissing van de
rechter daaromtrent(113), dienen te worden overgeschreven.

Als gevolg van deze aanpassing van de tekst van artikel 3 Hyp.W. diende ook artikel 84 Hyp.W. te worden aangepast.
Dit artikel bepaalt welke stukken door de partijen aan de bewaarder moeten worden overhandigd teneinde de
inschrijving of randmelding van artikelen 3 en 5 Hyp.W. te verkrijgen. Artikel 5 van de wet op de mede-eigendom vult
aldus artikel 84 Hyp.W. aan, voor de toepassing van artikel 577-12 B.W. inzake de ontbinding van de vereniging van
mede-eigenaars.(114)

II. 

Uitholling van artikel 5 Hyp. W.
Voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht, indeplaatsstelling of inpandgeving van een ingeschreven bevoorrechte
of hypothecaire schuldvordering ten aanzien van andere derden dan de schuldenaar, wordt in artikel 5 Hyp.W. een
bijzondere regeling uitgewerkt, die een aantal formaliteiten toevoegt aan de gemeenrechtelijke bepalingen(115) van
artikel 1690 B.W. (inzake cessie) en artikel 2075 B.W. (inzake pand).(116)Artikel 5 Hyp.W. stelt aldus voor deze
tegenwerpelijkheid een dubbele voorwaarde. Vooreerst een akte die voldoet aan de voorwaarde van artikel 2 Hyp.W.,
met name een vonnis, een authentieke akte of een in rechte of voor notaris erkende onderhandse akte. Ten tweede
een randmelding: melding op de kant der inschrijving.

Door artikel 10 van de Wet van 6 juli 1994(117) werd artikel 51 van de Wet hypothecair krediet gewijzigd. In § 1 van
het nieuwe artikel 51, § 1 werd bepaald dat de vereisten van authentieke akte en randmelding van artikel 5, lid 1 en 2
Hyp.W. niet gelden voor de cessie en inpandgeving van een schuldvordering zoals bedoeld in artikel 50 van de Wet
hypothecair krediet aan of door een instelling voor belegging in schuldvorderingen.(118)(119) Deze bepaling moet
worden begrepen in het kader van de creatie van een wettelijk en reglementair kader dat effectisering mogelijk moet
maken.(120)

Gelet op het gebrek aan publiciteit dat volgt uit deze afschaffing van de vereiste van randmelding, wordt aan de
cedent c.q. pandgever van de schuldvordering de wettelijke verplichting opgelegd om op verzoek van derden de
nodige informatie te verstrekken omtrent de identiteit van de cessionaris of pandhoudende schuldeiser.(121)

Intussen is de Wet hypothecair krediet alweer even door elkaar geschud dank zij de Wet van 13 april 1995.(122) De
bespreking van deze nieuwe wet wordt beperkt tot de bepalingen die van belang zijn in het kader van deze
uiteenzetting, met name de artikelen 5 tot en met 10.
Vooreerst wordt door artikel 5 van deze wet het opschrift van Titel III van de Wet hypothecair krediet vervangen als
volgt: “Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen en bijzondere vormen van
hypotheekvestiging”. De wijziging van deze titel was noodzakelijk omdat hieronder nu ook de vestiging van een
hypotheek tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen wordt geregeld (zie daarover in Hoofdstuk 3).
De vervanging door artikel 6 van voormelde wet van artikel 50 Wet hypothecair krediet brengt een uitbreiding van het
toepassingsgebied van deze Titel III met zich mee.(123) In de nieuwe versie van artikel 50 wordt de toepassing van
Titel III immers niet meer beperkt tot de schuldvorderingen gewaarborgd door een ingeschreven onroerend voorrecht
of een ingeschreven hypotheek, maar geldt deze titel nu voor alle schuldvorderingen gewaarborgd door een
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onroerend voorrecht of hypotheek.(124) De vereiste van inschrijving wordt dus geschrapt, zodat de effectisering ook
mogelijk wordt indien zich in het pakket van overgedragen vorderingen ook vorderingen bevinden die worden
gewaarborgd door een nog niet ingeschreven voorrecht of hypotheek.
In dit laatste geval rijst de vraag hoe, na de cessie van de gewaarborgde vordering in het kader van een effectisering,
de inschrijving van voorrecht of hypotheek dient te gebeuren opdat deze cessie tegenwerpelijk zou zijn aan derden.
De gemeenrechtelijke oplossing voor dit probleem is te vinden in artikel 5, lid 4 Hyp.W., waaruit impliciet zou moeten
blijken dat de cessionaris de inschrijving op zijn naam zal vorderen, op voorwaarde dat de cessie-akte authentiek is,
alhoewel ook wordt aanvaard dat de inschrijving wordt gevorderd op naam van de cedent met gelijktijdig verzoek tot
kantmelding.(125) Daar met de aanpassing van artikel 50 Wet hypothecair krediet nu ook de effectisering van nog niet
ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire vorderingen mogelijk wordt, diende ook artikel 51, § 1 Wet hypothecair
krediet in die zin te worden aangepast dat aan de buitenwerkingstelling van artikel 5, lid 1 en 2 Hyp.W. nu ook een
derogatie aan lid 4 van ditzelfde artikel werd toegevoegd.(126) Aldus geschiedde door artikel 7, 1° van voornoemde
Wet van 13 april 1995.

artikel 5 Hyp.W. wordt ook aan de kant gezet voor de overdracht van bevoorrechte of hypothecaire vorderingen zoals
bedoeld in artikel 50 Wet hypothecair krediet, die gebeurt in het raam van een fusie, overneming of splitsing van
ondernemingen of in het raam van de inbreng of verkoop(127) van de hypothecaire bedrijvigheid door een
hypotheekonderneming (art. 53 Wet hypothecair krediet). Dergelijke cessie is tegenwerpelijk aan alle derden door de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de Controledienst voor de Verzekeringen.
Een gelijkaardige regeling is te vinden in artikelen 30 en 31 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen en in artikelen 73 en 74 van de Wet van 6 april 1995(128) inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Hier volgt de tegenwerpelijkheid uit de publicatie in het Staatsblad van de toestemming van de
Commissie voor het Bank-en Financiewezen. In de aanhef van het recent gewijzigde art. 53 Wet hypothecair krediet
wordt nu uitdrukkelijk verwezen naar artikel 31 van de Wet van 22 maart 1993.(129)

Met de inwerkingtreding van de Vennootschappen-Reparatiewet zal de uitholling van artikel 5 Hyp.W. compleet zijn.
(130) Hiermee worden immers ook alle andere fusies, splitsingen, inbrengen van algemeenheden en bedrijfstakken
vrijgesteld van randmelding. Voor fusie en splitsing wordt door artikel 66, A) van de Reparatiewet in artikel 174/10, §
2, lid 2 Venn.W.(131) onder de uitzonderingen op de algemene regel van tegenwerpelijkheid door publikatie in de
bijlagen van het Staatsblad (art. 10, § 4 Venn.W.), de overschrijvingsvereiste van artikel 1 Hyp.W. gehandhaafd, doch
wordt de verwijzing naar artikel 5 Hyp.W. geschrapt. Ook voor de inbreng van een algemeenheid of van een
bedrijfstak wordt artikel 5 Hyp.W. buiten werking gesteld. In dit laatste geval lijkt, zoals gezegd, totaal ten onrechte,
zelfs de vereiste van artikel 1 Hyp.W. aan de kant te worden geschoven (zie nr. 32).

In de tweede paragraaf van artikel 51 van de Wet hypothecair krediet wordt uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorzien
tot overdracht van een voorschot in het raam van een bevoorrechte of hypothecaire kredietopening. (132) In het kader
van een effectiseringsoperatie zoals bedoeld in § 1 van artikel 51(133), kan de cessionaris zich beroepen op alle
voorrechten en zekerheden die de kredietopening waarborgen, ongeacht het bedrag dat krachtens de kredietopening
bij de beëindiging daarvan verschuldigd blijft (§ 2, lid 2). (134) Het gevolg van dergelijke cessie is dat meer dan één
begunstigde zich kan beroepen op de betrokken zekerheden, enerzijds de kredietgever-cedent en anderzijds de
cessionaris ingevolge de cessie van het voorschot. Als dusdanig kan dit geen probleem vormen. Hetzelfde doet zich
voor bij gedeeltelijke cessie en subrogatie.(135)

Het conflict bij uitwinning van deze zekerheden tussen de begunstigden ervan zou, naar gemeen recht, worden
opgelost door een pondspondsgewijze verdeling, behoudens andere contractuele afspraken.(136) Bij toepassing van
artikel 5 Hyp.W. zou een dergelijke overeenkomst van rangafstand dan wel moeten worden gerandmeld om
tegenwerpelijk te zijn aan derden. Om dit te vermijden heeft de wetgever voorzien in een uitdrukkelijke regeling van
rangorde onder de verschillende begunstigden van de betrokken zekerheden. Voorrang wordt toegekend aan de
cessionaris boven de voorschotten die na de cessie zijn toegestaan in het kader van de kredietopening. Op die
manier kan een zekerheid verbonden aan een gecedeerde vordering uit voorschot niet worden verminderd door na
de cessie in het kader van de kredietopening toegestane voorschotten.(137) De cessionaris komt wel in gelijke rang
met de voorschotten die reeds waren toegestaan op het ogenblik van de cessie.(138)

Een analoge regeling is te vinden in het nieuwe artikel 51 bis, § 3 Wet hypothecair krediet.(139) Deze bepaling regelt
de gevolgen van de overdracht van een schuldvordering die wordt gewaarborgd door een hypotheek voor alle
sommen (zie hoofdstuk 3).(140) Ook hier is het de bedoeling om te vermijden dat afspraken inzake voorrang tussen
de cessionaris van de vordering en de initiele titularis van de hypotheek zouden moeten worden gerandmeld conform
artikel 5 Hyp.W.

dn51895 12/28© 2013 Kluwer - www.jura.be
Datum 24/01/2013



Hoofdstuk  3. 

Hypotheek voor alle sommen

Inleiding
De kredietverlener die, omwille van kostenbesparing en klantenbinding, ook toekomstige transacties met een
bepaalde cliënt hypothecair wil waarborgen, heeft de keuze tussen twee procédés.
De eerste mogelijkheid biedt de kredietopening, waarbij een zgn. revolving of rekening-courantkrediet van
onbepaalde duur, wordt gewaarborgd door een hypotheek. Aldus waarborgt één enkele akte van hypotheekvestiging
alle onder deze kredietopening opgenomen voorschotten.(141) Wel brengt de afsluiting van het gewaarborgde krediet
met zich mee dat de hypotheek niet meer kan worden ingeroepen voor andere kredieten.(142) De hypotheek
neemt rang op datum van de inschrijving ongeacht de tijdstippen waarop de door de kredietgever aangegane
verbintenissen worden uitgevoerd (art. 80, lid 3 Hyp.W.). Behoudens wanneer alle sommen van welke aard ook op
het krediet mogen worden geïmputeerd (zie hoger in voetnoot), is hier geen sprake van een hypotheekvestiging tot
zekerheid van een toekomstige schuldvordering.(143) De kredietgever verbindt zich immers onmiddellijk tot levering,
terwijl de kredietnemer onmiddellijk de verplichting tot terugbetaling van hetgeen hij later zal ontvangen, aangaat. De
verbintenis om het eindsaldo van de rekening-courant terug te betalen, die door de hypotheek wordt gewaarborgd, is
derhalve een actuele en geen toekomstige verbintenis.”(144)

Daartegenover staat het tweede procédé waarbij met één enkele hypotheekvestiging alle huidige en toekomstige
schuldvorderingen van de kredietverlener op de kredietnemer worden gewaarborgd. Bij het verlenen van een krediet
wordt de waarborg voor de bank, een hypotheek op een onroerend goed, niet beperkt tot de op dat ogenblik
aangegane schuld, maar wordt deze hypothecaire waarborg uitgebreid tot alle sommen die de cliënt in de toekomst
nog aan de bank zou kunnen verschuldigd zijn, bv. in het kader van de bestaande commerciële relatie. Dit is de zgn.
hypotheek voor alle sommen. Het voordeel van deze werkwijze is evident. De kostenbesparing spreekt voor zich,
daar slechts één akte van hypotheekvestiging wordt verleden. De kredietgever kan op een soepele wijze inspelen op
de behoeften van de cliënt. (145)

In dit laatste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de recente wettelijke regeling van de hypotheek tot zekerheid van
toekomstige schuldvorderingen, met name het nieuwe artikel 51 bis Wet hypothecair krediet, zoals ingevoerd door
artikel 8 van de reeds aangehaalde Wet van 13 april 1995. Deze bepaling is zoals gezegd in werking getreden op
19 juli 1995 (zie nr. 41). Aldus kan geen discussie meer bestaan omtrent de rechtsgeldigheid van de hypotheek voor
alle sommen.

§  1. 

Overdracht van en zekerheid voor een toekomstige schuldvordering

I. 

Bestaande vs. toekomstige schuldvordering
Een schuldvordering bestaat zodra de oorzaak van de vordering ontstaat, dit is het rechtsfeit, de rechtshandeling of
de toestand die rechtstreeks aan de vordering ten grondslag ligt, zoals overeenkomst, testament, ongeval of fout.(146)

Telkens de rechtsverhouding bestaat waaruit de vordering voortvloeit, bestaat de vordering ook reeds, minstens in de
kiem.(147) Het bestaan van een schuldvordering wordt niet bepaald door de uitvoering van de overeenkomst, maar
door het afsluiten van het contract.(148) Zo is de vordering op toekomstige huurtermijnen een bestaande vordering
vanaf de afsluiting van het huurcontract. Toch worden deze vorderingen vaak aangeduid als toekomstige
vorderingen. Om ze te onderscheiden van de werkelijk toekomstige vorderingen (zie nr. 48), kunnen ze worden
omschreven als toekomstige vorderingen met grondslag.(149)

De schuldvordering onder voorwaarde of termijn is evenzeer een bestaande schuldvordering. De voorwaarde of
termijn vormen immers slechts een modaliteit voor de uitvoering van een verbintenis, die niet belet dat de verbintenis
bestaat.(150)
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Werkelijk toekomstige vorderingen zijn in eerste instantie vorderingen die nog niet bestaan, m.a.w. die geen steun
vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding (toekomstige vorderingen zonder grondslag). Het zijn vorderingen
die zelfs nog niet in de kiem bestaan en waarvan het niet zeker is of ze ooit zullen ontstaan. Dit is bv. het geval voor
de vordering inzake huurtermijnen vooraleer het huurcontract is afgesloten of de uitkeringsvordering alvorens de
verzekeringsovereenkomst is afgesloten.(151)

Daarnaast zijn er vorderingen die als toekomstig moeten worden gekwalificeerd vanuit het standpunt van het
vermogen van de betrokkene, omdat de vordering zich op dat ogenblik nog niet in zijn vermogen bevindt, maar wel in
het vermogen van iemand anders.(152) De vordering is dus een bestaande vordering in het vermogen van die derde,
maar is een toekomstige vordering vanuit het oogpunt van de betrokkene, bv. een cedent.

II. 

Overdracht van een toekomstige schuldvordering
De overdracht van een schuldvordering is mogelijk voor zover partijen op het ogenblik van de cessie duidelijk voor
ogen hebben over welke vordering het gaat. Het Hof van Cassatie vereist dat de overgedragen vordering, op het
ogenblik dat de overeenkomst van overdracht wordt afgesloten, voldoende bepaald of bepaalbaar is(153) Aldus
kunnen toekomstige vorderingen worden overgedragen in de mate dat zij bepaalbaar zijn op het ogenblik van de
cessie.(154) Ook een globale cessie, waarbij alle bestaande en toekomstige vorderingen worden gecedeerd, zou
onder omstandigheden aan deze voorwaarde kunnen voldoen.(155)

III. 

Zekerheid voor een toekomstige schuldvordering
In het befaamde Mengal-arrest van ons Hof van Cassatie, inzake een pand op de handelszaak tot zekerheid voor alle
sommen, wordt bepaald dat het hof van beroep in het bestreden arrest wettelijk kon overwegen dat “krachtens artikel
1130, lid 1 B.W. een zekerheid kan worden gesteld tot waarborg van voorwaardelijke of toekomstige schulden, onder
het enkele voorbehoud dat zij bepaald zijn of kunnen worden op het ogenblik van de zekerheidstelling; dat de
toekomstige schuldvorderingen voldoende bepaald zijn of kunnen worden, indien de overeenkomst waarbij de
zekerheid wordt gesteld, het mogelijk maakt die te bepalen en indien blijkens de gegevens van de zaak de
schuldvorderingen werkelijk die zijn welke partijen hadden willen waarborgen” (156)

Terecht wordt er op gewezen dat het hoogste gerechtshof de “alle sommen” – formulering niet als dusdanig heeft
goedgekeurd, maar enkel oordeelde dat de beroepsrechter op grond van zijn appreciatiebevoegdheid uit de feiten
kon afleiden dat de toekomstige schuldvorderingen daadwerkelijk dezen waren die partijen beoogden te waarborgen.
(157)

Tevens dient goed voor ogen te worden gehouden dat het Hof strikt vasthoudt aan de vereiste van de bepaalbaarheid
van de gewaarborgde schuldvorderingen. Het is derhalve aan de feitenrechter om, van geval tot geval, vast te stellen
of partijen op het ogenblik van de zekerheidsstelling wel degelijk de op het tijdstip van de uitwinning ingeroepen
vorderingen beoogden te waarborgen.
Aan deze bepaalbaarheidsvereiste is voldaan zodra de akte van zekerheidsstelling toelaat om de gewaarborgde
verbintenis te identificeren. Het volstaat dat de akte van zekerheidsstelling “welkdanig element” bevat waardoor de
feitenrechter, op het ogenblik van de uitwinning(158) op souvereine wijze kan vaststellen dat de ingeroepen vordering
door partijen werd beoogd op het ogenblik van de zekerheidsstelling.(159) Dit blijkt ook uit de vaak voorkomende
vereiste dat de vestiging van de zekerheid zich dient te situeren binnen een vastgesteld algemeen kader.(160)

§ 2. 

Hypotheek tot zekerheid van toekomstige schuldvordering. De vroegere situatie(161)

In de Hypotheekwet is geen uitdrukkelijk antwoord te vinden op de vraag of een hypotheek rechtsgeldig kan worden
gevestigd tot zekerheid van een toekomstige schuldvordering.
Toch is de meerderheid van de rechtsleer, hierin gevolgd door de rechtspraak, terecht van oordeel dat ook een
hypotheek kan worden gevestigd tot zekerheid van een toekomstige vordering. Het specialiteitsbeginsel van de
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hypotheek kan worden beperkt tot het bezwaarde goed (art. 78 Hyp.W.) en het plafond van het hypotheekbedrag (art.
80 Hyp.W.) en vereist in geen geval dat de oorzaak of titel van de gewaarborgde vordering in de hypotheekakte zou
worden aangeduid, zoals nu reeds meer dan dertig jaar geleden expliciet werd gesteld door het Hof van Cassatie.
(162)

Wel dient de gewaarborgde verbintenis materieel te kunnen worden afgebakend op het ogenblik van de uitwinning.
Aldus wordt over het algemeen aangenomen dat de leer van het Mengal-arrest (zie nrs. 50-51) ook op hypotheken
kan worden toegepast, zodat de globale omschrijving van de gewaarborgde verbintenissen, met name alle huidige en
toekomstige schulden, binnen de hoger aangegeven grenzen van het Mengal-arrest, ook kan worden aanvaard in
geval van waarborg door hypotheek.
Tenslotte wordt meestal ook aangenomen dat de rang van dergelijke alle sommen-hypotheek wordt bepaald door de
inschrijving van de hypotheek, en niet moet worden uitgesteld tot het ogenblik waarop de gewaarborgde vordering
ontstaat en tegenwerpelijk is aan derden.

Dit belet niet dat een minderheidstendens in de doctrine de rechtsgeldigheid van de hypotheek voor alle sommen in
twijfel bleef trekken. Dit geschiedde onder meer op basis van de artikelen 80, lid 2 en 83, lid 2, 4° Hyp.W. waaruit de
verplichting volgt om in het borderel en bijgevolg ook in de hypotheekakte de eventuele voorwaarde en
betalingstermijn van de gewaarborgde schuldvordering te vermelden, zodat de bepaalbaarheid van de gewaarborgde
vordering dus reeds, op straffe van nietigheid, dient vast te staan op het ogenblik van de hypotheekvestiging.
Bovendien lijkt een alle sommen-hypotheek, steeds volgens deze opvatting, in strijd te zijn met de bezorgdheid van
de wetgever inzake de vrije verhandelbaarheid van goederen.(163)

§ 3. 

Hypotheek tot zekerheid van toekomstige schuldvordering.Artikel 51 bis Wet
hypothecair krediet(164)

I. 

Pro en contra
De onenigheid uit het verleden zou met de invoering van artikel 51 bis Wet hypothecair krediet tot een einde moeten
komen. De wetgever heeft uitdrukkelijk de rechtsgeldigheid van de conventionele hypotheek tot waarborg van één of
meerdere toekomstige schuldvorderingen erkend en geregeld.

Toch gingen er ook in het parlement enige stemmen op tegen de hypotheek voor alle sommen. In een amendement
dat voorstelde de bepaling inzake hypotheek voor alle sommen te schrappen, wordt gewezen op de gevaren van
deze zekerheidstechniek.
Vooreerst wordt betoogd dat de schuldenlast er door wordt gestimuleerd en wordt gewezen op het gebrek aan
rechtszekerheid, vermits de beoordeling van het feit of een vordering door de hypotheek wordt gewaarborgd functie is
van een subjectief element, met name de wil van de partijen. Tevens wordt geopperd dat de terugbetaling van alle
schulden aan de toegestane hypotheek haar bestaansrecht niet ontneemt, vermits er in de toekomst steeds nieuwe
schulden kunnen ontstaan.
Tenslotte vertolkt het amendement de hoger aangehaalde minderheidsopvatting in de doctrine, die onder meer van
oordeel is dat het Mengal-arrest niet zomaar kan worden geëxtrapolleerd van het pand handelszaak naar de
hypotheek. De indiener van het amendement concludeert dan ook dat de hypotheek voor alle schulden eenvoudig
zou moeten verboden worden.(165)

In een reactie wordt er op gewezen dat het ontwerp enkel wettelijk regelt hetgeen feitelijk reeds voortdurend gebeurt.
(166) Het kan toch niet de bedoeling zijn, zo stelt de rapporteur, de verstrekking van kredieten, pijler van onze
economische welvaart, af te remmen, temeer daar de voorgestelde regeling de consument op afdoende wijze
beschermt via de vereiste van de bepaalbaarheid (zie nr. 59) en de opzegmogelijkheid (zie nrs. 61 e.v.).(167)

II. 

Inwerkingtreding
Krachtens artikel 10, lid 2 van de Wet van 13 april 1995 is voormelde bepaling in werking getreden zes weken na
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publikatie in het Staatsblad, i.e. op 19 juli 1995.(168) Zoals gezegd bepaalt artikel 10, lid 2 ook dat de artikelen 5 tot 8
van de Wet van 13 april 1995, waaronder dus artikel 8 dat artikel 51 bis Wet hypothecair krediet invoert, van
toepassing zijn op de overeenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van de wet. Deze regeling wordt
verantwoord vanuit de overweging dat deze bepalingen aangelegenheden regelen die reeds, los van enige wettelijke
regeling, gangbaar zijn en aanvaard worden, met name krachtens de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Dit geldt
meer bepaald voor de rechten van de kredietnemers in het kader van de hypotheek voor alle sommen. De
ingevoerde wettelijke bepalingen, onder meer deze inzake opzeggingstermijn, de vraag welke schulden gewaarborgd
blijven bij het verstrijken van de opzeggingstermijn, de ranginneming van de hypotheek voor alle sommen, zijn ook
voor de lopende overeenkomsten van groot belang. Daarom dienen de nieuwe bepalingen van artikelen 5 tot 8, zo
staat te lezen in de parlementaire voorbereiding, onverwijld in werking te treden.(169)

III. 

Rechtsgeldigheid en rang. Artikel 51 bis, § 1 Wet hypothecair krediet
Artikel 51 bis, § 1 Wet hypothecair krediet steld dat:
“Een hypotheek mag verleend worden tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen indien de gewaarborgde
schuldvorderingen bepaald zijn of bepaalbaar zijn op het ogenblik van de hypotheekstelling: haar rang wordt bepaald
naar de dagtekening van haar inschrijving, ongeacht de tijdstippen waarop de gewaarborgde schuldvorderingen
ontstaan”

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt uitdrukkelijk dat hiermee het criterium van het Hof van Cassatie in het
Mengal-arrest (zie nr. 50) in de wet wordt overgenomen. In de Memorie van Toelichting luidt het dat aan de vereiste
van de bepaalbaarheid is voldaan indien de overeenkomst waarbij de zekerheid is gevestigd, het mogelijk maakt de
schuldvorderingen te bepalen en indien blijkens de gegevens van de zaak de schuldvorderingen werkelijk die zijn
welke de partijen hadden willen waarborgen. De effectieve beoordeling of een welbepaalde schuldvordering al dan
niet door de hypotheek is gewaarborgd, dient dan te gebeuren op het ogenblik van de uitvoering van de zekerheid.
(170)

Steeds in de lijn van het Mengal-arrest moet men voor ogen houden dat de alle sommen-hypotheek op zichzelf niet
per definitie rechtsgeldig is, doch dat dit slechts het geval is in de mate dat voldaan is aan de vereiste van de
bepaalbaarheid (zie nr. 51). De feitenrechter die elke hypotheekakte in het concrete geval souverein moet
beoordelen, zal zich, zoals blijkt uit de bestaande rechtspraak, laten leiden door het criterium van de bestaande
zakenverhouding en de voorzienbaarheid. Aldus blijft het van essentieel belang om de door de hypotheek
gewaarborgde verbintenissen te situeren binnen een vooraf welomschreven kader, zoals b.v. de cliëntenrelatie,
waaronder echter zowel beroeps- als privéschulden van de cliënt kunnen vallen.
De opvatting dat enkel de schulden die rechtstreeks volgen uit de zakenrelatie met de cliënt zouden worden
gewaarborgd door een alle sommen-zekerheid wordt terecht bekritiseerd. Men kan niet in algemene zin poneren dat
partijen redelijkerwijze enkel handelsschulden voor ogen hadden. Het antwoord op deze vraag is precies afhankelijk
van geval tot geval. Het is aan de feitenrechter om dit te beoordelen. Niets belet de rechter om te concluderen dat in
een bepaald geval, gelet op de overeenkomst en de gegevens van de zaak, ook burgerlijke schulden binnen het door
partijen beoogde kader van de globale cliëntenrelatie vallen.(171)

Wat betreft de rang van de alle sommen-hypotheek opteert de wetgever terecht voor het meerderheidsstandpunt in
de doctrine, met name dat dergelijke hypotheek onmiddellijk kan worden ingeschreven en derhalve rang inneemt
vanaf deze inschrijving. Deze ranginneming treedt op ongeacht het ogenblik waarop de gewaarborgde vordering
ontstaat. Derden die na deze inschrijving nog een hypotheek willen nemen op het kwestieuze goed worden geenszins
benadeeld, vermits zij door de hypothecaire publiciteit op de hoogte zijn gebracht van de bezwaring van het goed.
(172)

IV. 

Opzegging. Artikel 51 bis, § 2 Wet hypothecair krediet
Een belangrijk probleem vormt de opzegging van dergelijk hypotheek voor alle sommen. Het bezwaarde goed mag
niet onverhandelbaar worden. Bij hypotheek tot waarborg van verbintenissen van onbepaalde duur moet de
hypotheekverlener daarom de mogelijkheid hebben om een einde te stellen aan de hypotheek.
In artikel 51 bis, § 2 Wet hypothecair krediet wordt aldus gesteld:
“Indien een hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen die over een onbepaalde
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duur kunnen ontstaan of tot zekerheid van schuldvorderingen uit hoofde van een overeenkomst van onbepaalde
duur, kan de persoon tegen wie de hypotheek wordt ingeschreven of de derde-bezitter van het met hypotheek
bezwaarde goed, de hypotheek steeds opzeggen met een opzegging van ten minste drie maanden en maximum
zes maanden, dat (sic) aan de schuldeiser wordt gericht bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding. De
opzegging gaat in op de dag van de ontvangstmelding.
Inzake toekomstige schuldvorderingen heeft de opzegging tot gevolg dat de hypotheek enkel nog strekt tot zekerheid
van gewaarborgde schuldvorderingen die bestaan bij het verstrijken van de opzeggingstermijn. Inzake
overeenkomsten van onbepaalde duur, blijven slechts die schuldvorderingen gewaarborgd die bij het verstrijken van
de opzeggingstermijn bestaan ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst.
Wie de hypotheek opzegt, kan eisen dat de schuldeiser hem schriftelijk de inventaris meedeelt van de
schuldvorderingen die nog gewaarborgd zijn op het einde van de opzeggingstermijn”.

Een belangrijke voorwaarde voor de opzegging van de hypotheek krachtens lid 1 betreft de onbepaalde duur van de
gewaarborgde verbintenissen. Hieronder vallen zowel de hypotheek voor alle sommen als de hypotheek tot zekerheid
van een kredietopening van onbepaalde duur. Daaruit moet worden afgeleid dat de opzegging van de hypotheek niet
mogelijk is, indien deze geldt tot waarborg van een kredietovereenkomst of een lening van bepaalde duur. Anderzijds
zou een hypotheek bedongen voor een bepaalde termijn wel kunnen worden opgezegd, voor zover deze strekt tot
zekerheid van een verbintenis van onbepaalde duur.(173)

Gelet op het verruimde toepassingsgebied van Titel III van de Wet hypothecair krediet (zie nr. 41) kan ook een nog
niet ingeschreven hypotheek worden opgezegd. Bij toepassing van artikel 10, lid 2 van de Wet van 13 april 1995 (zie
nr. 41) kunnen ook reeds voor de inwerkingtreding van de wet verleende hypotheken worden opgezegd
overeenkomstig voormelde bepaling.

De opzegging van de hypotheek kan worden gedaan door iedere persoon tegen wie de hypotheek wordt
ingeschreven. Dergelijke opzegmogelijkheid is van wezenlijk belang voor de zakelijke borg, dit is de derde die de
hypotheek heeft toegestaan voor andermans schuld. Maar ook de kredietnemer-hypotheekverlener zelf kan de
toegestane hypotheek opzeggen. Dit laatste wordt bekritiseerd, daar de kredietnemer in tegenstelling tot de zakelijke
borg zelf de kredietrelatie kan beëindigen, de verschuldigde bedragen kan terugbetalen en opheffing van de
hypotheek kan vorderen.(174)

Tevens wordt uitdrukkelijk voorzien in de opzeggingsmogelijkheid voor de derde bezitter van het met hypotheek
bezwaarde onroerend goed, onverminderd diens recht om de procedure van hypothecaire zuivering in te roepen (art.
109-122 Hyp.W.).

In het belang van de eigenaar van het bezwaarde onroerend goed wordt door de wet een maximum bepaald dat door
de contractuele opzegtermijn niet mag worden overschreden. Anderzijds dient de opzegtermijn voldoende lang te zijn
opdat kredietverlener en cliënt, bij opzegging door de zakelijke borg of de derde-bezitter, zouden kunnen
onderzoeken of het niet mogelijk is om de kredietrelatie toch verder te zetten, eventueel gewaarborgd door
alternatieve zekerheden.(175)

Aldus voorziet de wetgever in een maximumtermijn van zes maanden en een minimumtermijn van drie maanden. Bij
gebreke aan contractueel bepaalde opzegtermijn, wat meestal het geval zal zijn voor de hypotheekcontracten
afgesloten voor deze wetswijziging(176), zal de wettelijke minimumtermijn van drie maanden gelden.
Terecht wordt er op gewezen dat het inzake voorschottenkredieten die worden beheerst door de Wet van 12 juni
1991 op het consumentenkrediet, aangewezen is om contractueel in een opzeggingstermijn van minstens vier
maanden te voorzien.(177) Immers, krachtens deze laatste wet kan een kredietopening van onbepaalde duur
worden opgezegd mits een termijn van drie maanden, die echter slechts ingaat de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin de aangetekende opzeggingsbrief bij de post werd afgegeven (art. 58, § 3 Wet
consumentenkrediet), daar waar de opzeggingstermijn van artikel 51 bis ingaat op de dag van de ontvangstmelding
door de schuldeiser. Indien in dergelijk geval de opzeggingstermijn van de hypotheek drie maanden zou zijn, dan zou
de einddatum van de opzegtermijn van het krediet, tot op welk ogenblik nog steeds voorschotten kunnen worden
opgenomen, zich steeds later situeren. Aangezien de opgezegde hypotheek enkel de op het einde van de
opzegtermijn bestaande vorderingen waarborgt (zie nr. 65), zouden de opnames gedaan in de periode tussen de
einddatum van de opzegtermijn van de hypotheek en de later gesitueerde einddatum van het krediet niet
gewaarborgd zijn door de hypotheek.
Een amendement om de minimumtermijn op vier maanden te brengen(178), werd ingetrokken.(179) Dit amendement
was overigens louter ingegeven door de bezorgdheid voldoende lange tijd te bieden aan de kredietverlener en
kredietnemer om een oplossing te zoeken om hun relatie in stand te houden, en geenszins geïnspireerd op
bovenstaande bedenkingen in het kader van het consumentenkrediet.

De bepaling van het tweede lid beoogt de belangen van de schuldeiser te beschermen: de beëindiging van de
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hypotheek betreft louter toekomstige verrichtingen. Alle schuldvorderingen die bestaan op het ogenblik waarop de
opzegging effectief wordt, blijven gewaarborgd door de hypotheek.
Aldus blijven ook de tijdens de opzeggingstermijn opgenomen kredieten door de hypotheek gedekt. Dit is
onbetwistbaar indien op het ogenblik van de opzegging van de hypotheek het gewaarborgde krediet nog niet geheel
werd opgenomen, of wanneer het krediet werd toegestaan in rekening-courant. Minder evident, voor zover de
hypotheek werd toegestaan door een derde (zakelijke borg), is het toestaan van nieuwe kredieten tijdens de
opzeggingstermijn, die dan door de hypotheek gewaarborgd zouden blijven. Het principe van de uitvoering te goeder
trouw en de loyauteits- en samenwerkingsverplichting die rust op de partijen die het hypotheekcontract afsloten, zou
er kunnen toe leiden dat een tijdens de opzeggingstermijn nieuw toegestaan krediet niet gewaarborgd wordt door de
opgezegde hypotheek, verleend door een derde.(180)

Blijkens de parlementaire voorbereiding dient het begrip bestaande schuldvordering(181) zo te worden begrepen dat
de hypotheek enkel nog geldt voor de kredietverrichtingen(182) die hebben plaatsgevonden voor de einddatum van de
opzegperiode en waaruit voor de kredietnemer een concrete schuldvordering voortvloeit, zoals bv. de vordering tot
vergoeding indien de bank de bankwaarborg aan een derde moet uitbetalen of de vordering tot terugbetaling van een
geleende geldsom. De schuldvordering moet bestaan, maar moet niet noodzakelijk zeker of eisbaar zijn.(183)

Evenmin dient zij op einddatum van de opzeggingstermijn te zijn in- of tegengeboekt, voor zover de daaraan ten
grondslag liggende kredietverrichting zijn oorsprong vindt voor de einddatum van de opzeggingstermijn.(184)

Een bijkomende bescherming voor de hypotheekverlener die de hypotheek eenzijdig opzegt, is te vinden in het derde
lid van artikel 51 bis, § 2 Wet hypothecair krediet, dat hem de mogelijkheid geeft om van de schuldeiser schriftelijk
een inventaris te eisen van de schuldvorderingen die nog gewaarborgd zijn op het einde van de opzeggingstermijn.
De schuldeiser dient de diverse bestaande vorderingen geindividualiseerd volgens hun aard, bedrag en termijn op te
geven, opdat de opzegger van de hypotheek zich een idee kan vormen over de bevrijding van de hypotheek door
aanzuivering van deze schulden.(185) Dergelijke informatie is voornamelijk van belang voor de zakelijke borg, die zelf
niet de kredietnemer is, en die in beginsel, op grond van het bankgeheim, geen informatie verkrijgt van de
kredietverlener over de omvang van de schuldenlast.(186) De informatie die met deze inventaris aan de zakelijke borg
wordt gegeven, vormt een wettelijke uitzondering op voornoemd principe.

V. 

Kritiek
Concluderend kan worden herhaald dat een fundamentele regeling zoals de hypotheek voor alle sommen thuis hoort
in de Hypotheekwet zelf (zie nr. 4). Zo had men de besproken bepalingen kunnen invoeren ter aanvulling van artikel
80 Hyp.W. dat reeds de hypotheek tot zekerheid van een geopend krediet regelt en ter aanvulling van artikel 108
Hyp.W. betreffende de wijzen van tenietgaan van een hypotheek.
Daarenboven rijst de vraag of een aanpassing aan de Hypotheekwet niet aangewezen ware geweest, met name met
betrekking tot artikel 80, lid 2, 4° Hyp.W. inzake de vermelding in inschrijvingsborderel (en dus in hypotheekakte) van
de normale termijn van opeisbaarheid van de gewaarborgde schuldvordering.(187)

Besluit
Het feit dat de meeste van de hiervoren toegelichte wijzigingen en aanpassingen van ons hypothecair systeem
kunnen worden verantwoord vanuit valabele economische en maatschappelijke overwegingen en doelstellingen,
neemt niet weg dat de wijze waarop een en ander wordt gerealiseerd verwondering en ongerustheid kan wekken.

De noodzaak om bepaalde gerechtvaardigde noden te realiseren, kan geen vrijbrief inhouden om wijzigingen door te
voeren die de coherentie van het hypothecaire systeem aantasten. Zoals in het tweede hoofdstuk van deze bijdrage
is gebleken, zijn diverse van de nieuwe aanpassingen of uitzonderingen ingevoerd zonder voldoende oog te hebben
voor de basisregels van de hypothecaire publiciteit.
Dat de hypothecaire formaliteiten en kosten vaak als te omslachtig en te duur worden ervaren, kan
uitzonderingsregimes waarbij de hypothecaire publiciteit aan de kant wordt geschoven, niet rechtvaardigen. Veeleer
dient een oplossing te worden gezocht in een aanpassing van die formaliteiten en kosten, waardoor het systeem van
hypothecaire publiciteit algemeen en sluitend van toepassing kan zijn in alle gevallen, zonder ook maar één
uitzondering. Dit is de fundamentele roeping van een mechanisme van onroerende en hypothecaire publiciteit, met
name een rechtszekerheid te bieden waar geen speld tussen te krijgen is, of nog: een kaas te zijn zonder gaten.
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Aldus is de door de Kaderwet van 9 februari 1995 ingevoerde modernisering van de hypothecaire organisatie ten
zeerste toe te juichen (zie het eerste hoofdstuk). Hopelijk zullen de uitvoeringsbesluiten zonder de welke deze
modernisering dode letter blijft, niet lang op zich laten wachten. Van deze modernisering moet zeer snel en grondig
werk worden gemaakt. Een vlotte, soepele en redelijk geprijsde hypothecaire publiciteit kan dan een argument
vormen om de nefaste uitzonderingsregels die de laatste jaren zijn ingevoerd, kritisch te evalueren en zonodig af te
schaffen, teneinde weer over een vrij sluitend systeem van hypothecaire publiciteit te beschikken.

Een tweede positieve noot, naast de geplande modernisering, is de wettelijke regeling inzake de hypotheek voor alle
sommen, die in het derde hoofdstuk aan bod is gekomen. Inhoudelijk kan deze worden goedgekeurd. Zoals gezegd
valt het echter te betreuren dat zo een belangrijke vernieuwing niet in de Hypotheekwet is opgenomen (zie nrs. 4 en
67).

(1) Lezing gehouden te Antwerpen op een studie-avond van het C.B.R. over nieuw recht, op 23 oktober 1995.
(2) B.S., 18 maart 1995.
(3) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 3; Verbeke, A. & Peeters, I., Voorrechten,

hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1995/1, nrs. 36-40.
(4) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 8 in fine.
(5) Zo wordt in de laatste editie 1995-1996 van de V.R.G. Codex van Kluwer terecht de actuele tekst van de

Hypotheekwet onaangeroerd gelaten en worden de aanpassingen ingevolge de Wet van 9 februari 1995 in
kleine druk aangegeven als wijzigingen die pas in werking treden op een door de Koning zelf te bepalen
datum.

(6) Zie de Wet van 4 juli 1887 en het K.B. van 11 augustus 1887.
(7) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, n r. 1501/1, 2 medio.
(8) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, n r. 1501/1, 3 medio.
(9) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, n r. 1501/1, 2 medio.
(10) Zie artikel 124, 1° Hyp. W. en artikel 3 van de Wet van 4 juli 1887. De verplichting van artikel 1 van voormelde

wet inzake dagelijkse afsluiting van het register wordt niet hernomen in de nieuwe bepalingen, daar dit reeds
volgt uit artikel 131, lid 2 Hyp. W. (Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de
Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 6).

(11) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 2 in fine.

(12) Artikel 135 Hyp. W. luidt als volgt: “ In het register van de neergelgde titels, waarvan het houden is
voorgeschreven bij artikel 124, 1°, worden ingeschreven: 1° in de volgorde van hun afgifte aan de
hypotheekbewaarder, alle akten, vonnissen, borderellen en enig ander stuk aangeboden om overgeschreven,
ingeschreven of eenvoudig vermeld te worden op de kant van de registers die worden gehouden ter
uitvoering van artikel 124, 2° en 3°; 2° de akten en vonnissen waarbij een gehele of gedeeltelijke opheffing
wordt verleend of bevolen en die worden aangeboden met het oog op doorhaling of vermindering”
(inwerkingtreding op datum te bepalen door de Koning).

(13) Artikel 136 Hyp. W. luidt als volgt: “Van de inschrijvingen in het register van de neergelegde titels wordt
onverwijld, zo niet na afsluiting van het register zonder verplaatsing een kopie gemaakt door de
hypotheekbewaarder of door de daartoe door de directeur-generaal van de Administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen gedelegeerde ambtenaar” (inwerkingtreding op datum
te bepalen door de Koning).

(14) Zie artikel 4 van de Wet van 4 juli 1887.
(15) Zie nader bij Engels, C., “De wet van 9 februari 1995 tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december

1851: een gemiste kans of een nieuwe aanloop?”, T. Not., 1995, 498-499, nr. 18.
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(16) Artikel 137 Hyp. W. luidt als volgt: “De openbare en andere ambtenaren maken een echt verklaarde kopie van
iedere akte die in brevet of in origineel wordt aangeboden met het oog op doorhaling, vermindering of
kantmelding. De kopie wordt overhandigd aan de hypotheekbewaarder terzelfder tijd als de akte. Ze heeft
dezelfde bewijskracht als deze akte in geval van verlies of vernieling van deze laatste” (inwerkingtreding op
datum te bepalen door de Koning).

(17) Artikel 138 Hyp. W. luidt als volgt: “De Minister van Financiën bepaalt de vorm van de kopieën bedoeld in de
artikelen 136 en 137. De kopieën worden neergelegd op een plaats, binnen de termijn en volgens de regels
bepaald door de Minister van Financiën” (inwerkingtreding op datum te bepalen door de Koning).

(18) Overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 21 ventôse van het jaar VII betreffende de inrichting van de
bewaring der hypotheken (Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van
16 december 1851, Gedr. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 3).

(19) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 6 medio.

(20) Brengende wijzigingen in de Hypotheekwet en in de Wet op de gedwongen onteigening en regelende opnieuw
de inrichting van de bewaring der hypotheken, B.S., 21 december 1913.

(21) Uiteraard onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Ventôsewet (Wet van 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt).

(22) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 3 in fine.

(23) De tekst van artikel 139 Hyp. W. luidt als volgt: “§ 1. In iedere akte of ieder stuk waarvan de openbaarmaking
in een hypotheekkantoor vereist is, wordt ieder natuurlijke persoon op wiens naam de openbaarmaking moet
geschieden vermeld met zijn naam, gevolgd door zijn voornamen, plaats en datum van geboorte, en zijn
woonplaats. Indien de akte authentiek is of in geval van inschrijving van een wettelijke hypotheek waarmerkt
de intrumenterende ambtenaar of de persoon die de inschrijving kan vorderen, de naam, de voornamen en
de plaats en datum van geboorte hetzij in de tekst, hetzij onderaan de akte of het stuk. Die waarmerking
geschiedt op grond van de gegevens vervat in de registers van de burgerlijke stand, het trouwboekje of het
rijksregister van de natuurlijke personen, voor zover in laatstgenoemd geval de authentieke akte of het stuk,
met de uitdrukkelijke instemming van de partijen, het identificatienummer in dat register vermeldt. De
expedities en uittreksels aangeboden aan de hypotheekbewaarder geven de inhoud van de waarmerking
weer. In de andere gevallen wordt een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand gevoegd bij de akte
of het stuk. § 2. Indien de persoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden, niet bekend is in de
registers van de burgerlijke stand noch in het rijksregister, bepaalt de openbare ambtenaar, de andere
ambtenaar of de aanvrager, naargelang van het geval, in de bovengenoemde waarmerking of onderaan de
akte of het stuk, het identiteitsbewijs op grond waarvan de naam, voornamen, plaats en datum van de
geboorte van de betrokkene zijn vastgesteld. Bij gebrek aan identificatiestukken bedoeld in de voorgaande
leden, kunnen deze laatste worden vervangen door een akte van bekendheid opgesteld door een Belgische
notaris. § 3. Voor de openbaar te maken vonnissen wordt de identificatie van de personen gewaarmerkt door
een notaris, door de ambtenaar of door de optredende overheid, onderaan de expeditie, op de wijze
voorgeschreven bij dit artikel. § 4. De familienaam moet eerst vermeld worden en wordt in hoofdletters
geschreven; de voornamen worden in kleine letters geschreven en worden vermeld in de volgorde waarin zij
voorkomen in het stuk op grond waarvan de identificatie is geschied. § 5. De Koning kan de in dit artikel
genoemde identificatieregels aanvullen” (datum van inwerkingtreding te bepalen door de Koning).

(24) In § 3 van artikel 139 is men blijkbaar de arresten vergeten (Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 505, nr. 34).
(25) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 6 in fine.
(26) De waarmerking is aldus niet vereist in geval van inschrijving van een pand handelszaak op grond van een

onderhandse akte. Zie de terechte kritiek bij Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 502, nr. 27.
(27) Over de authenticiteit van deze verschillende gegevens, zie Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 502-503, nrs. 28-

29.
(28) Dit wordt letterlijk zo gesteld in de Memorie van Toelichting en illustreert hoe lichtzinnig de wetgever omgaat

met de privacy van de burgers. Dit blijkt overigens ook uit de waslijst van instellingen die toegang worden
verleend tot het rijksregister. Over de verhouding tussen het recht op vermogensinformatie en privacy, zie in
het algemeen: Verbeke, A., “Informatie over andermans vermogen. Belangenafweging tussen het recht op
privacy van de schuldenaar en het recht op informatie van de schuldeiser”. Preadvies Vlaams Juristencongres
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1994, R.W., 1993-1994, 1129-1155.
(29) Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 504, nr. 29.
(30) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, nr. 150/1, 6 in fine.
(31) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 8 in fine.
(32) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 9.
(33) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 7. De voorgeschreven werkwijze is overigens niet sluitend. Wat te doen
met familienamen waarin kleine letters en accenten voorkomen? (Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 506, nr. 35 in
fine.

(34) De tekst van artikel 140 Hyp. W. luidt als volgt: “In iedere akte of ieder stuk waarvan de openbaarmaking in
een hypotheekkantoor vereist is, moet iedere vennootschap, vereniging of andere privaatrechtelijke
rechtspersoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden vermeld worden met de benaming,
rechtsvorm, datum van de oprichtingsakte en de zetel van de vennootschap of de statutaire zetel, alsook met
het BTW–identificatienummer indien deze vennootschap, vereniging of rechtspersoon belastingsplichtig is.
De Koning kan in dit artikel genoemde identificatieregels aanvullen” (datum van inwerkingtreding nader te
bepalen door de Koning).

(35) Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 7 nr. 10.
(36) Alhoewel dit ingevolge artikel 140, lid 2 Hyp. W. bij K.B. zou kunnen worden opgelegd.
(37) Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 7 nr. 10 in fine. Zie ook Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 507, nrs. 41-42.
(38) Zie de grondiger bespreking en kritiek bij Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 508-511, nrs. 47-54.
(39) Recent nog aangevuld met een lid door artikel 7 van de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van

de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, B.S., 26 juli 1994, met errata in
B.S., 20 september 1994 (Engels, C., “Wijzigingsbepalingen aan de Hypotheekwet”, in De gedwongen mede-
eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Gent, Mys & Breesch, 1995, 170)

(40) De tekst van artikel 141 Hyp. W. luidt als volgt: “De vermelding van de onroerende goederen waarvoor een
openbaar te maken akte of stuk is opgemaakt, bevat de volgende gegevens: geografische ligging
(gemeente, straat of gehucht, politienummer (zie #1), kadastrale beschrijving, zoals blijkt uit een uittreksel,
minder dan een jaar oud, uit de kadastrale legger, aard en oppervlakte. Indien sedert de overschrijving van
de laatste titel de gegevens betreffende de geografische ligging en de kadastrale beschrijving gewijzigd
zijn, moeten die gegevens zoals ze blijken uit die titel eveneens worden vermeld. Betreft het verdiepingen
of gedeelten van verdiepingen van een onroerend goed bedoeld in artikel 577bis, § 11, van het Burgerlijk
Wetboek, dan moet de vermelding tevens conform de gegevens zijn van de overgeschreven basisakte en van
de overgeschreven akten die de basisakte hebben gewijzigd (zie #2). In de akte of het stuk waarvan de
openbaarmaking vereist is, wordt de eigendomstitel van de desbetreffende onroerende goederen vermeld en
de laatst overgeschreven titel indien hij minder dan dertig jaar oud is. De Koning kan de in dit artikel
genoemde identificatieregels aanvullen” (inwerkingtreding op een nader door de Koning te bepalen datum).
(#1) Een auteur spreekt over huisnummer (Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 7 nr. 11). (#2) Aangaande de
verplichting om de beschrijving van bv. appartementen te doen volgens de basisakte, kan worden opgemerkt
dat wanneer de feitelijke toestand niet conform de beschrijving van de basisakte is, bv. omdat twee kamers
zijn samengevoegd tot een enkele kamer, deze feitelijke toestand kan worden vermeld naast de beschrijving
volgens de basisakte (Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 7, nr. 11 in fine.

(41) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 7 medio.

(42) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 7 in fine. Een auteur wijst er nochtans terecht op dat in de notariële praktijk
een vrij grote uniformiteit bestaat inzake de aanduiding van personen en onroerende goederen op de
aanvraagformulieren van hypothecaire getuigschriften (Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 8 nr. 14).

(43) De tekst van artikel 142 Hyp. W. luidt als volgt: “De Koning bepaalt de wijze waarop in elke aanvraag om een
getuigschrift, de natuurlijke en de rechtspersonen uit hoofde van wie inlichtingen worden gevraagd en de
betrokken onroerende goederen, moeten worden vermeld” (inwerkingtreding op een door de Koning te
bepalen datum).

dn51895 21/28© 2013 Kluwer - www.jura.be
Datum 24/01/2013



(44) Inwerkingtreding op een nader door de Koning te bepalen datum.
(45) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 7 in fine.
(46) Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 8. nr. 15 in fine.
(47) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.

St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 4 in fine.
(48) De tekst van artikel 144 Hyp. W. luidt als volgt: “De Koning kan: 1° de vereisten vaststellen waaraan de

stukken bestemd voor hypothecaire openbaarmaking moeten voldoen, alsook de materiële vormen ervan; Hij
kan inzonderheid het gebruik voorschrijven van formulieren waarvan het model bepaald wordt door de
Minister van Financiën; 2° de materiële vormen en de inhoud bepalen van iedere aanvraag om een kopie,
uittreksel of getuigschrift; Hij kan het gebruik voorschrijven van formulieren waarvan het model bepaald wordt
door de Minister van Financiën; 3° de vormvoorwaarden bepalen van de getuigschriften afgeleverd door de
hypotheekbewaarders; 4° het houden van de registers bedoeld in de artikelen 124 en 125 regelen alsook de
materiële vormen ervan bepalen” (inwerkingtreding op datum door de Koning te bepalen).

(49) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1501/1, 5 initio.

(50) Verslag De Vlieghere, Gedr. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1505/2, 3 medio.
(51) Verslag De Vlieghere, Gedr. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1505/2, 4 medio.
(52) Dat opnieuw slechts in werking treedt op een door de Koning te bepalen datum.
(53) In § 1 wordt artikel 4 van de Wet van 25 oktober 1919 inzake pand handelszaak aangepast; in § 3 wordt de

wetgeving inzake ruilverkaveling van landeigendommen aangepast; in § 4 wordt artikel 59, 11° van het
Wetboek der Zegelrechten aangepast.

(54) Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 9. nr. 25 in fine.
(55) Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 509, nr. 49 in fine.
(56) Alle aanpassingen die ingevolge deze wet aan de Hypotheekwet worden aangebracht en die verder in deze

tekst nog ter sprake komen, zijn in werking getreden op 1 augustus 1995.
(57) Artikel 3 van de Wet van 30 juni 1994.
(58) Artikel 577-4, § 1 B.W.
(59) Artikel 577-5, § 1 B.W.
(60) Artikel 577-13, § 4, lid 1 B.W.
(61) Engels, C., o.c., in De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Gent, Mys &

Breesch, 1995, 167, nr. 4.
(62) Brengend wijzigingen in de Hypotheekwet en in de Wet op de gedwongen onteigening en regelende opnieuw

de inrichting van de bewaring der hypotheken, B.S., 21 december 1913.
(63) Engels, C., o.c., in De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Gent, Mys &

Breesch, 1995, 169, nr. 9.
(64) Engels, C., l.c., 169, nr. 11.
(65) In analoge bewoordingen stelt § 4 van diezelfde wettelijke bepaling dat het reglement van orde en elke

beslissing van de algemene vergadering rechtstreeks kan worden tegengesteld door degenen waaraan zij
tegenstelbaar zijn (lid 1) en dat zij eveneens tegenstelbaar zijn aan eenieder die houder is van een zakelijk of
persoonlijk recht op het onroerend goed in mede-eigendom en aan eenieder die houder is van een toelating
tot bewoning (lid 2), onder de voorwaarden verder door de wet bepaald. Zie daarover Stoop, D., “De wet van
30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek: een opzet tot
doorlichting van de wet betreffende de mede-eigendom”, T. Not., 1995, 78-79.

(66) Zie de bespreking bij Casman, H., “Bondige toelichting over de nieuwe wetgeving inzake appartementsrecht”,
in Nieuwe wetgeving, Gent, Mys & Breesch, 1994, 100-101.

(67) Zoals de omschrijving van gemeenschappelijke en privatieve delen, de toekenning van aandelen in de
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gemeenschappelijke delen die verbonden zijn aan een privatieve kavel, erfdienstbaarheden.
(68) Zoals de verplichting om een periodieke provisie te betalen aan de syndicus of de verplichting om een

bepaalde bestemming of gebruikswijze van privatieve delen te respecteren.
(69) Hansenne, J., La servitude collective. Modalité du service foncer individuel ou concept original, Luik, 1969,

339-378.
(70) Casman, H., “Appartementsmede-eigendom. De statuten van het gebouw”, in De gedwongen mede-

eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Gent, Mys & Breesch, 1995, 52-53.
(71) Casman, H., “Les statuts de l'immeuble et le règlement d'ordre intérieur” in La copropriété forcée, Brugge, Die

Keure, 1995, 65. Contra: Bosly, Th., “Vers un nouveau régime de la copropriété”, Rev. Not. B., 1992, 459-462;
Kadaner, M., “Le projet de loi sur la copropriété”, Rev. Dr. U.L.B., 1992, 136.

(72) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1505/1, 8; Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 4 in fine.

(73) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 6.
(74) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 4, ad artikel 1.
(75) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 5.
(76) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 5 in fine.
(77) Van een notarieel beroepsgeheim is in de opvatting van deze mensen dus blijkbaar geen sprake (cf.Engels,

C., o.c., T. Not., 1995, 513 in fine.
(78) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 6 medio. Vergelijk met de door de wetgever

georganiseerde “privé-publiciteit” in het kader van effectisering van hypothecaire vorderingen, zoals bepaald
in artikel 51 § 1 Wet hypothecair krediet (zie nr. 40).

(79) Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 513, nr. 62.
(80) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 5 medio.
(81) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 6 intitio.
(82) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 6 medio.
(83) Waarschijnlijk wordt bedoeld: herschrijven (Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 8 in fine).
(84) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 6 in fine– 7.
(85) Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 512, nr. 61 en 516, nr. 71.
(86) Overgangen onder de doden worden niet overgeschreven.
(87) De Page, VII, nr. 1128; Masson, “Considérations sur la publicité en droit privé”, Rev. Not. B., 1978, 408.
(88) Verbeke, A., o.c., R.W., 1993-1994, 1145, § 14/5 in fine.
(89) Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 9, nr. 22.
(90) Een auteur acht dit onaanvaardbaar (Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 9, nr. 21).
(91) In die zin ook Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 513, nr. 61 in fine.
(92) Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 9, nr. 22 in fine.
(93) De tekst van artikel 2, lid 3 Hyp. W. luidt als volgt: “Indien de akte die aan overschrijving is onderworpen,

betrekking heeft op onroerende goederen in onderscheiden ambtsgebieden gelegen, wordt voornoemde
termijn op drie maanden gebracht” (datum van inwerkingtreding nog te bepalen door de Koning).

(94) B.S., 17 juni 1995. Krachtens artikel 113 treedt de wet in werking op de eerste dag van de dertiende maand
volgend op de maand van publicatie in het Staatsblad. Dit is op 1 juli 1996.

(95) Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1005/1.
(96) In die zin: Tilquin, T., “ Le nouveau régime des apports de branches d'activité et d'universalité et les

modifications au régime des fusions et scissions”, in La nouvelle réforme du droit des sociétés, Brussel,
Seminaire 17 mei 1995, p. 16.
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(97) Zie Tilquin, T., “Fusion, scission, apport de branche d'activité et d'universalité dans le projet 1005”, Rev. Prat.
Soc., 1994, bijzonder nummer 20 september, 209-210.

(98) Aldus stelt een andere auteur dat er geen reden is om bij inbreng van algemeenheid af te wijken van de
bepaling van artikel 174/10, § 2 Venn. W. (Bouckaert, F., “Inbreng van tak van werkzaamheid en
algemeenheid van goederen”, in De nieuwe vennootschapswetgeving 1995, Leuven, Studiedagen 18 en
19 mei 1995, p. 9).

(99) In die zin ook: Blumberg, J.–P., “Het nieuwe regime inzake inbreng en overdracht van bedrijfstak en van
algemeenheid”, N.F.M., 1995/8, 5.

(100) Verbeke, A. & Peeters, I., Voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1995/2, nr.
379. Naar verluidt zou het probleem intussen gesignaleerd zijn aan de Minister van Justitie.

(101) B.S., 29 april 1995. Het decreet treedt ten dele in werking op 29 oktober 1995 en ten dele op 29 april 1996. Dit
laatste is het geval voor artikel 4 inzake het register van de verontreinigde gronden, artikel 36 inzake de
aanvraag van een bodemattest bij de overdracht van gronden en artikel 41, § 2 inzake de aanvraag van een
bodemattest bij onteigening ten algemeen nutte. Over dit decreet in het algemeen, zie onder meer: Ryckborst,
“Het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering”, Tijdschrift voor Milieurecht, 1995, 178-205;
LeuVeM Milieurechtstandpunten nr. 7, Het decreet betreffende de bodemsanering, Brugge, Die Keure, 1995.
Over de gevolgen van dit decreet voor de hypothecaire schuldeiser, zie Verbeke, A. & Peeters, I.,
Voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1995/2, nrs. 422-426.

(102) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Gedr.
St., Kamer, 1993-1994, nr. 1505/1, 1 in fine en 5, ad artikel 3.

(103) De tekst van artikel 123 Hyp. W. luidt als volgt: “Wanneer verscheidene openbaar te maken titels dezelfde
dag op het kantoor van bewaring der hypotheken zijn aangeboden, wordt de voorrang bepaald naar de
dagtekening van die titels. Voor de titels die dezelfde datum dragen, wordt de voorrang bepaald naar het
volgnummer waaronder de overhandiging van de titels vermeld wordt in het register voorgeschreven bij artikel
124, 1°. Het eerste lid is niet van toepassing op de schuldeisers bedoeld in artikel 81, tweede lid” (datum van
inwerkingtreding nog te bepalen door de Koning).

(104) Over deze datum zie, Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 495, nr. 10.
(105) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 8. Voor een voorbeeld: Engels, C., o.c., T. Not.,

1995, 494, nr. 7.
(106) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 8.
(107) Michiels, D., o.c., R.W., 1995-1996, 6, nr. 2 in fine. Cf. ook Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 496, nr. 14.
(108) Verslag Weyts, Gedr. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1266-2, 8, ad artikel 3 in fine. Michiels, D., o.c., R.W., 1995-

1996, 6, nr. 2 citeert de parlementaire voorbereiding in die zin dat het nieuwe artikel 123 Hyp. W. niet zou
gelden voor inschrijvingen en kantmeldingen.

(109) In dezelfde zin: Engels, C., o.c., T. Not., 1995, 494, nr. 6.
(110) “In de gevallen bepaald in artikel 577–12, derde en vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, wordt de beslissing

ingeschreven op de kant van de overschrijving van de authentieke akte vermeld in artikel 577–4, § 1, van
hetzelfde Wetboek. Hetzelfde geldt voor de inleidende akte in het geval bedoeld in artikel 577-12, vierde lid,
van hetzelfde Wetboek” (in werking getreden op 1 augustus 1995).

(111) Zie ook artikel 84, 3°, lid 2, 1° Hyp. W. (zie nr. 38).
(112) Zie ook artikel 84, 3°, lid 2, 2° Hyp. W. ( zie nr. 38).
(113) Zie ook artikel 84, 3°, lid 2, 3° Hyp. W. ( zie nr. 38).
(114) “Voor de toepassing van het artikel 577–12 van het Burgerlijk Wetboek, moeten aan de bewaarder worden

voorgelegd: 1° door de notaris, indien het een notariële akte betreft, twee uittreksels op zegel, bevattende de
datum van de akte houdende vaststelling van de ontbinding van de vereniging van mede–eigenaars, de naam
van de optredende notaris en diens standplaats, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
partijen bij de akte bedoeld in artikel 577–4, § 1, van het Burgerlijk Wetboek; 2° door de eiser, indien het een
rechtsvordering betreft, twee uittreksels op zegel, bevattende de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de partijen, alsmede de rechtbank die kennis moet nemen van de vordering; 3° door de partijen of door
een derde, indien het een rechterlijke beslissing betreft, twee uittreksels op zegel door de griffier afgegeven,
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bevattende de datum waarop de rechterlijke beslissing is genomen, het gerecht dat ze heeft genomen, de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de partijen, het beschikkend gedeelte van de rechterlijke
beslissing en een verklaring van de griffier waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddelen zijn aangewend” (in
werking getreden op 1 augustus 1995).

(115) Zoals bekend zijn deze bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek ingrijpend gewijzigd door de Wet van 6 juli 1994.
Zie daarover onder meer: Dirix, E., Peeters, I., Van Haegenborgh, G. & Verbeke, A., Overdracht en
inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer, 1995; Wery, P., Dugardin, X., Gilcart, St., De
Lhoneux, P., L'opposabilité de la cession de créance aux tiers, Brugge, Die Keure, 1995; Van Ommeslaghe,
P., “Le nouveau régime de la cession et de la dation en gage des créanciers”, J.T., 1995, 529-540; Verbeke,
A., “Vormvrije cessie en bezitloos pand op schuldvorderingen”, T. Not., 1995, 2-43.

(116) Verbeke, A., “Artikel 1690 Burgerlijk Wetboek en de financiële verrichtingen. Faillissementsrechtelijke vragen
en conflicten bij samenloop”, Lezing gehouden te Gent op 15 maart 1995, U.G., Instituut voor Financieel
Recht, te verschijnen in Financieel recht tussen oud en nieuw, Verslagboek van de gelijknamige studiecyclus,
nr. 6.

(117) B.S., 15 juli 1994.
(118) In de oorspronkelijke versie van artikel 51 Wet hypothecair krediet bleef een randmelding noodzakelijk zo de

cessionaris zelf de hypothecaire rechten wou uitoefenen of ten deze de cedent door een derde wou
vervangen (Verbeke, A. & Peeters, I., Voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys & Breesch,
1995/1, nrs. 60-63).

(119) Daarnaast stelt artikel 51 Wet hypothecair krediet ook artikel 92, lid 2 Hyp.W. buiten werking. Volgens deze
bepaling kan de overnemer van een hypothecaire schuldvordering geen doorhaling of vermindering toestaan,
tenzij de overdracht voortvloeit uit een authentieke akte. Uit voormelde afwijking volgt dat de cessionaris zijn
recht om over de hypotheek te beschikken niet zal moeten bewijzen met een authentieke akte en dat een
onderhandse akte volstaat. Dit belet evenwel niet dat de akte krachtens dewelke de hypotheek moet worden
doorgehaald of verminderd authentiek dient te zijn (art. 93, lid 1 Hyp.W.). Zie nader bij Verbeke, A. & Peeters,
I., o.c., nrs. 77-81.

(120) Zie daarover Peeters, I. “Effectisering van schuldvorderingen”, in Dirix, E., Peeters, I., Van Haegenborgh, G. &
Verbeke, A., Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer, 1995, 105-161.

(121) Verbeke, A., “Rechtsmiddelen van schuldeisers”, in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden,
Kalmthout, Biblo, 1994, 22-23, nr. 20.

(122) Wet tot wijziging van de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, B.S., 7 juni 1995, Erratum in
B.S., 5 oktober 1995. Ingevolge artikel 10, lid 2 van deze wet treden deze artikelen 5, 6, 7 en 8 van de wet in
werking zes weken na datum van publicatie in het Staatsblad, dit is op 19 juli 1995. De verantwoording
hiervoor is gelegen in het feit dat de wetswijziging de nodige richtlijnen vereist ten aanzien van het personeel
van de kredietverstrekkers, zodat een periode van tien dagen na publicatie in het Staatsblad te kort wordt
geacht om de bestaande procedures aan te passen (Amendement nr. 6 bij het wetsontwerp tot wijziging van
de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, Gedr. St., Kamer, 1994-1995, nr. 1688/2, 5; Verslag
De Clerck, Gedr. St., Kamer, 1994-1995. nr. 1688/5, 13 medio). De wet bepaalt ook dat de nieuwe bepalingen
van toepassing zijn op de overeenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van de wet (zie daarover verder
sub nrs. 57, 62 in fine, 64.

(123) Het toepassingsgebied van Titel III is ruimer dan dat van de Wet hypothecair krediet in het algemeen, zoals
aangegeven door Titel I, dat beperkt is tot het hypothecair krediet toegestaan aan een natuurlijke persoon met
woonplaats in België, die dit krediet aanwendt voor het verwerven of behouden van onroerende zakelijke
rechten, uitsluitend met een oogmerk dat kan worden geacht vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of
ambachtelijke activiteiten. Onder het toepassingsgebied van Titel III vallen dus ook kredieten met betrekking
tot de uitoefening van beroepsactiviteiten (Verslag De Clerck, Gedr. St., Kamer, 1994-1995, nr. 1688/5, 2).
Wel is Titel III enger in die zin dat daaronder niet vallen de kredieten gewaarborgd door hypothecaire
volmacht of hypotheekbelofte (zie Cuypers, A., “De hypotheek voor toekomstige vorderingen. De
hypotheek voor “alle sommen”. Het nieuwe art. 51bis van de Wet op het hypothecair krediet: revolutie of
evolutie in het hypotheekrecht?”, T. Not., 1995, 346 in fine).

(124) Hieronder vallen niet de scheepshypotheek, het pand op de handelszaak, noch het landbouwvoorrecht
(Cuypers, A., o.c., T. Not., 1995, 347). Voor de gevolgen van effectisering van hypothecaire vorderingen die
ook door een landbouwvoorrecht worden gewaarborgd: zie Verbeke, A., “Artikel 1690 Burgerlijk Wetboek en
de financiële verrichtingen. Faillissementsrechtelijke vragen en conflicten bij samenloop”. Lezing gehouden te
Gent op 15 maart 1995, U.G., Instituut voor Financieel Recht, te verschijnen in Financieel recht tussen oud en
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nieuw, Verslagboek van de gelijknamige studiecyclus, nrs. 9-10. Voor vorderingen tevens gewaarborgd door
een pand op de handelszaak, zie Peeters, I., o.c., in Dirix, E., Peeters, I., Van Haegenborgh, G. & Verbeke, A.,
Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer, 1995, 142, nr. 206.

(125) Cuypers. A., “Commentaar bij artikel 5 Hyp.W.”, in Comm. Voorr., Band II, Antwerpen, Kluwer, 1992, nr. 12.
(126) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

krediet, Gedr. St., Kamer, 1994-1995, nr. 1688/1, 5, ad artikel 4.
(127) De verkoop van de hypothecaire bedrijvigheid werd aan de tekst van artikel 53 Wet hypothecair krediet

toegevoegd door artikel 9 van de Wet van 13 april 1995, B.S., 7 juni 1995. Voor de verantwoording van deze
aanpassing, zie Amendement nr. 1 bij het wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 4 augustus op het
hypothecair krediet, Gedr. St., Kamer, 1994-1995, nr. 1688/2, 2 en Verslag De Clerck, Gedr. St., Kamer, 1994-
1995, nr. 1688/5, 12 in fine. De wijziging van artikel 53 treedt in werking op de tiende dag na publicatie in het
Staatsblad, dit is op 17 juni 1995, vermits in artikel 10 inzake de inwerkingtreding slechts in een bijzondere
regeling wordt voorzien voor de artikelen 1 tot 8.

(128) B.S., 3 juni 1995.
(129) Artikel 9 van de Wet van 13 april 1995, B.S., 7 juni 1995.
(130) Zie kritiek bij Verbeke, A. & Peeters, I., Voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys &

Breesch, 1995/1, nr. 86 in fine.
(131) Van toepassing bij fusie en via artikel 174/38, § 2 ook van toepassing in geval van splitsing.
(132) Terecht wordt opgemerkt dat dit eigenlijk ingaat tegen het wezen van de kredietopening: Dirix, E. & Van

Haegenborgh, G., “Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen”, R.W., 1992-93, 1181,
nr. 11 in fine.

(133) Door artikel 7. 2° van de Wet van 13 april 1995 tot wijziging van de Wet van 4 augustus 1992 op het
hypothecair krediet (B.S., 7 juni 1995) wordt de aanhef van artikel 51, § 2, lid 2 uitdrukkelijk in deze zin
aangepast: “In het geval bedoeld in de vorige paragraaf”.

(134) Peeters, I., “Het Belgisch wettelijk kader voor effectisering van schuldvorderingen. Deel II.. Overdracht van
schuldvorderingen”, Bank Fin., 1995, 44, nr. 67.

(135) De Page, VII, nr. 898.
(136) Wel zal de oorspronkelijke schuldeiser bij gedeeltelijke subrogatie voorgaan voor het saldo van zijn vordering

(art. 1252 B.W.).
(137) Peeters, I., o.c., in Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer, 1995, nr. 224 in

fine.
(138) Verbeke, A. & Peeters, I., Voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1995/1, nr.

73 in fine.
(139) Artikel 51bis wordt ingevoerd door artikel 8 van de Wet van 13 april 1995 en vormt een wettelijke regeling

inzake de hypotheek voor alle sommen, die hierna wordt besproken in hoofdstuk 3. De tekst van artikel 51bis,
§ 3 luidt als volgt: “Wanneer eenzelfde hypotheek meerdere schuldvorderingen waarborgt waarvan één is
overgedragen overeenkomstig artikel 51, § 1, dan wordt deze schuldvordering bij voorrang betaald boven de
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