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ALGEMENE INLEIDING 
i. Opzet van het onderzoek 

1. BEGRIP ‘EXCLUSIEVE EIGENDOM’ – Bij aanvang van dit onderzoek moet het begrip 

‘exclusiviteit van het eigendomsrecht’ worden geschetst. De gangbare betekenis van exclusieve 

eigendom is dat er op een welbepaald goed en op een welbepaald moment slechts één persoon, 

de exclusieve eigenaar, de volheid van bevoegdheden kan hebben. Eigendom kan dus 

tezelfdertijd in zijn volheid niet toekomen aan twee of meer personen. Bij dit concept van 

exclusieve eigendom worden doorgaans twee assumpties gemaakt: (1) de exclusiviteit is een 

typisch kenmerk van het eigendomsrecht (2) van de continentale rechtsstelsels, in tegenstelling 

tot de common law.1 

Een derde veronderstelling is dat (3) de exclusiviteit van het eigendomsrecht in de continentale 

rechtsstelsels werd ingevoerd door de codificatiebeweging aan het einde van de Franse 

Revolutie, als breuk met de feodaliteit die tijdens het Ancien Régime gesplitste 

eigendomsrechten tussen leenheren en leenmannen (dominium directum – dominium utile) 

mogelijk maakte. Die feodaliteit werd afgeschaft na de Franse Revolutie, waarbij men 

teruggreep naar het zogenaamde exclusieve eigendomsconcept van het Romeinse recht. 

2. PROBLEEMSTELLING – Dat conceptuele uitgangspunt van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht levert interpretatiemoeilijkheden op in het licht van recente evoluties binnen 

het goederenrecht. Het huidige continentale eigendomsbegrip wordt omschreven als een ‘arm’ 

concept, aangezien het er van uitgaat dat het enkel in het voordeel van de titularis is, de 

exclusieve eigenaar, ook al kan deze bijvoorbeeld verregaande rechten toekennen aan derden.2 

Veruit het belangrijkste gevolg van exclusieve eigendom is dat het aanvaarden van een Anglo-

Amerikaanse trust in de continentale rechtsstelsels in wezen onmogelijk is. De common law 

trust is een rechtsverhouding waarbij goederen overgedragen worden aan een trustee die zich 

ertoe verbindt de goederen te houden in het belang van een begunstigde (beneficiary) of in het 

belang van een welbepaald doel. Een beneficiary beschikt niet enkel over een 

verbintenisrechtelijke aanspraak, maar kan op de trustgoederen ook een zakelijk recht doen 

gelden. Daarom wordt gezegd dat hij in wezen de economische eigenaar (equitable owner) is, 

terwijl de trustee optreedt als de juridische eigenaar (legal owner) van de trustgoederen. De 

trust brengt zo een eigendomssplitsing teweeg, wat onverenigbaar is met het continentale 

beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

Recente ontwikkelingen in de continentaalrechtelijke rechtspraktijk wijzen echter op een 

nuancering van dit exclusiviteitsbeginsel. Zo is er sprake van een instrumentalisering van het 

eigendomsrecht waarbij eigendom wordt aangewend als een middel, met een bepaald doel voor 

ogen. Deze doelgebonden eigendom levert voor de begunstigden verregaande aanspraken op 

                                                 
1 Met ‘common law’ wordt hier het recht bedoeld dat verschillend is van de ‘civil law’ rechtstraditie, en niet het verschil tussen 

‘common law’ en ‘equity’. In dit proefschrift wordt ‘common law’ in die eerste betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. 
2 W. VAN GERVEN, “Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers van de onderneming”, RW 1976-77, (66) 

70, nr. 6. Zie in gelijkaardige zin: J. WIARDA, “De relativiteit van rechtsverhoudingen in het algemeen en van den eigendom in 

het bijzonder”, WPNR 1961, n° 4701, (572) 576: “Het gevarieerde beeld, dat de maatschappelijke realiteit omtrent de 

eigendomsverhoudingen vertoont, komt in het juridisch eigendomsbegrip zelfs niet tot uitdrukking.” 
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waardoor ze als ‘economische’ eigenaars worden aangeduid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 

toepassingen van fiduciaire eigendom, ten titel van beheer of ten titel van zekerheid, waarbij 

een fiduciaire eigenaar zich ertoe verbindt om de goederen die hij onder zich houdt enkel aan 

te wenden met het belang van de begunstigde voor ogen. De vijandigheid van de continentale 

rechtssystemen tegen de trust moet dus worden bijgesteld. 

Naast deze trustachtige figuren die een eigendomssplitsing lijken teweeg te brengen, wordt het 

exclusieve eigendomsrecht ook aangetast door de socialisering van het eigendomsrecht. Vanuit 

maatschappelijke overwegingen wordt de exclusieve beslissingsmacht van de eigenaar in de 

wetgeving en rechtspraak vaak een halt toegeroepen. Bovendien kan de eigenaar er ook zelf 

voor opteren om verregaande rechten toe te kennen aan derden. De wilsautonomie speelt in het 

goederenrecht een steeds grotere rol, wat wordt aangeduid als de contractualisering van het 

goederenrecht. Ook daar is er soms bezwaarlijk nog sprake van een eigendomsrecht in handen 

van één exclusieve eigenaar. 

De tendens om uitzonderingen toe te staan op de exclusiviteit van het eigendomsrecht is vooral 

ingegeven vanuit economische motieven. Een nuancering van de exclusiviteit zorgt voor 

soepelere en optimalere beheers- en zekerheidsvormen, wat bij internationale 

concurrentieoverwegingen een belangrijke rol speelt. Dergelijke drijfveer zorgt er voor dat men 

soepel omspringt met wat zakenrechtelijk mogelijk is. Dit onderzoek zal een verdere uitwerking 

zijn van het algemene spanningsveld tussen enerzijds het juridisch-dogmatische principe van 

de exclusiviteit van het eigendomsrecht en anderzijds de nood aan flexibiliteit voor de 

rechtspraktijk. 

De recente ontwikkelingen die lagen creëren in het eigendomsrecht doen vragen rijzen over de 

betekenis van het exclusiviteitsbeginsel. Het doet vermoeden dat er nood is aan een hernieuwde 

invulling van dit beginsel, aangepast aan de context van het hedendaagse goederenrecht. 

ii. Onderzoeksvragen 

3. CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG – De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt 

als volgt: Wat is de betekenis van de “exclusiviteit van het eigendomsrecht” in de continentale 

rechtssystemen? 

4. SUB-VRAGEN – Deze onderzoeksvraag kan worden onderverdeeld in drie sub-vragen: 

- Wat is de historische oorsprong van het concept “exclusieve eigendom” en welke 

ontwikkeling heeft het ondergaan?  

- Hoe gaan de huidige rechtssystemen om met de exclusiviteit van het eigendomsrecht?  

- In welke mate moeten we blijven vasthouden aan dit exclusiviteitsbeginsel? Is een 

vernieuwde interpretatie gewenst en, zo ja, hoe moet die interpretatie er dan uitzien?  

iii. Onderzoeksmethode 

5. FUNCTIONELE EN TYPOLOGISCHE RECHTSVERGELIJKING – Zowel doorheen de tijd als 

doorheen de ruimte zal de typologische methode van rechtsvergelijking worden gehanteerd. 

Die methode is een onderdeel van de functionele rechtsvergelijking, waarbij op zoek wordt 
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gegaan naar verschillende oplossingen voor een specifieke vraagstelling.3 Met de functionele 

methode wordt onderzocht welke functie een bepaalde rechtsregel of juridische constructie 

heeft in een maatschappij, en of deze in dat opzet slaagt. Er wordt met andere woorden 

uitgegaan van een probleemgerichte aanpak. De focus ligt niet op de inhoud van een rechtsregel, 

maar op de functie die het wil vervullen. Kan het beginsel van exclusieve eigendom het hoofd 

bieden aan de probleemstelling die het voorwerp vormt van dit rechtsvergelijkend onderzoek, 

namelijk het toenemende belang van trustachtige figuren en eigendomssplitsingen? 

Dat het beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht op zijn grondvesten davert, is een 

belangrijke evolutie in het Europese goederenrecht. De landen die in de rechtsvergelijking zijn 

opgenomen, werden uitgekozen omdat zij één van de typologische modellen 

vertegenwoordigen die aan het begin van het onderzoek naar de exclusiviteit van het 

eignedomsrecht werden gedetecteerd. Voor het probleem dat werd aangehaald bestaan een 

aantal types van oplossingen, de ‘typical solutions’. Het eerste typologische onderscheid is dat 

tussen de rechtsstelsels waar de exclusiviteit geldt als kenmerk van het eigendomsrecht en de 

rechtsstelsels waar een eigendomssplitsing wel mogelijk is en eigendom dus na preliminair 

onderzoek niet exclusief lijkt te zijn. Dat onderscheid valt samen met de tegenstelling tussen 

civil law en mixed legal systems aan de ene kant (type A), en de common law rechtsstelsels aan 

de andere kant (type B). Een grondige, intra-systemische4 studie van de verschillende 

rechtsstelsels levert een diepgaand inzicht op over de betekenis van (exclusieve) eigendom. 

Voor de common law wordt hoofdzakelijk het recht van het Verenigd Koninkrijk bestudeerd, 

met enkele verwijzingen naar het Amerikaanse (trust)recht. De trust wordt beschouwd als één 

van de grootste verschilpunten in de rechtsvergelijking tussen de common law en civil law.5 

Wat type A betreft, het type waar volgens de klassieke opvatting de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht geldt en dat zich dus verzet tegen een eigendomssplitsing, moet nog een 

onderscheid worden gemaakt. Er zijn rechtsstelsels die niet enkel formeel, maar ook functioneel 

vasthouden aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Die rechtsstelsels kunnen worden 

beschouwd als van het type A1. Hiertoe behoren België en Nederland. Daarnaast zijn er ook 

rechtsstelsels van het type A2. Die rechtsstelsels houden vast aan het exclusiviteitsbeginsel in 

formele zin, maar lijken er functioneel in sterke mate van af te wijken door een algemene 

trustfiguur te erkennen. Dat is zo in de gemengde rechtssystemen, zoals Zuid-Afrika en 

Schotland. Deze mixed legal systems zijn gegroeid vanuit zowel continentaalrechtelijke als 

common law invloeden en achten de trust uitdrukkelijk mogelijk en verzoenbaar met de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht. Dat maakte het interessant om deze rechtsstelsels op te 

nemen in dit onderzoek. De studie van het Zuid-Afrikaanse en Schotse recht wordt enkel 

gevoerd met betrekking tot de trustfiguur en komt niet systematisch aan bod. Ook Frankrijk 

behoort na een eerste oogopslag tot type A2, door de wettelijke erkenning in 2007 van de fiducie 

die grote gelijkenissen vertoont met de trust. Toch blijft men formeel volhouden dat de 

                                                 
3 R. MICHAELS, “The functional method of comparative law” in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford handbook 

of comparative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 339-382; W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 1998, 85-86; K. ZWEIGER en H. KOTZ, Introduction to comparative law, Oxford, Clarendon Press, 

1998, 33-47. 
4 Zie ook: S. VAN ERP, “European property law: A methodology for the future” in R. SCHULZE en H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), 

European Private Law – Current status and Perspectives, München, Sellier, 2011, (227) 230. 
5 U. MATTEI, Comparative law and economics, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1997, 150. 
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exclusiviteit van het eigendomsrecht hiermee niet in het gedrang komt. Een interessante 

vaststelling is dat zelfs in het Anglo-Amerikaanse recht steeds meer stemmen opgaan om de 

rechten van de begunstigden niet als een opsplitsing van het eigendomsrecht te beschouwen, 

maar wel als een bezwaring van het eigendomsrecht, waarbij de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht niet in het geding zou zijn. 

Bij de analyse van die rechtsstelsels wordt vertrokken van de beschrijvende en evaluatieve 

onderzoeksmethode. Daarnaast worden doorheen dit proefschrift ook normatieve standpunten 

ingenomen, waarbij de vraag wordt beantwoord hoe bepaalde zaken zouden moeten worden 

geanalyseerd, in tegenstelling tot hoe ze in het huidige recht worden benaderd.6 

6. RECHTSHISTORISCH ONDERZOEK – Rechtsvergelijking zonder historisch bewustzijn is 

slechts één-dimensioneel.7 Vandaar dat een grondige rechtshistorische studie over de herkomst 

van het (exclusieve) eigendomsrecht onontbeerlijk is om de hedendaagse impact van het 

exclusiviteitsbeginsel naar waarde te schatten. Het rechtshistorische luik vormt dan ook een 

substantieel onderdeel van het eerste deel van dit proefschrift. 

De invloed van het Romeinse recht op het goederenrecht van de continentale rechtssystemen is 

voor de hand liggend en alom bekend. Meestal wordt er vanuit gegaan dat het Romeinse recht 

een ondeelbaar eigendomsbegrip kende, maar dat is te eenzijdig. Bij het schetsen van de 

historische achtergrond van het exclusiviteitsbeginsel is de studie van het Romeinse recht, en 

de receptie ervan tijdens de codificatiebeweging, van belang. Ook de evolutie van het feodale 

stelsel, waar het eigendomsrecht een nieuwe, gelaagde, invulling kreeg, wordt bestudeerd. 

Vervolgens wordt het tijdskader geschetst waarin de wettelijke eigendomsdefinitie van de Code 

civil werd geredigeerd. Er wordt onderzocht welke draagwijdte mag worden toegekend aan de 

afkondiging van het exclusieve karakter van het eigendomsrecht. 

iv. Plan van behandeling 

7. STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK – Dit proefschrift vangt aan met DEEL I over het 

begrip en de herkomst van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. In dit eerste deel wordt 

getracht een antwoord te vinden op de eerste subvraag van dit onderzoek. Voor de afbakening 

van dit onderzoek is het van belang te wijzen op het feit dat het concept van intellectuele 

eigendom, en de exclusiviteitsregels die daar gelden, buiten beschouwing wordt gelaten. Dit 

onderzoek wordt gevoerd vanuit de beginselen van het privaatrecht, en het algemene 

vermogensrecht in het bijzonder. 

De tweede subvraag naar de hedendaagse betekenis van het exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht valt uiteen in twee delen. In DEEL II wordt de modulering van het 

exclusiviteitsbeginsel besproken op drie niveaus, namelijk de contractuele, wettelijke en 

rechterlijke nuanceringen op het exclusiviteitsbeginsel. In DEEL III wordt het 

exclusiviteitsbeginsel in verband gebracht met twee specifieke vormen van eigendom, namelijk 

de mede-eigendom en de fiduciaire eigendom. Bij elke categorie worden verschillende 

                                                 
6 Over het belang van normatief onderzoek, zie: N. MACCORMICK, “Institutional normative order: a conception of law”, Cornell 

Law Review 1996-97, 1051-1070. 
7 D. JOHNSTON, “Roman Law, Comparative law and Legal History”, ZEuP 1999, vol. 2, 560-569. 
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rechtsfiguren besproken, waaruit het belang van de discussie over de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht voor het hedendaagse recht moet blijken. 

De derde subvraag betreft een normatief onderzoek naar een vernieuwde interpretatie van het 

exclusiviteitsbeginsel. Dat wordt als sluitstuk geanalyseerd in DEEL IV, dat voortbouwt op de 

conclusies die de vorige delen zullen opleveren. In dat laatste deel van dit proefschrift wordt 

een antwoord geboden op de vraag hoe men in de huidige continentale rechtssystemen moet 

aankijken tegen de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 
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8. PLAN VAN BEHANDELING – In het eerste deel van dit proefschrift wordt het begrip en de 

herkomst van de exclusiviteit van het eigendomsrecht onderzocht. In het eerste onderdeel wordt 

aangevangen met enkele algemene bedenkingen omtrent ‘eigendom’ en ‘exclusiviteit’ die van 

belang zijn bij het onderzoeken van de omschrijving (‘begrip’) van exclusieve eigendom. Het 

conceptuele uitgangspunt bij aanvang van het onderzoek was dat de exclusiviteit een kenmerk 

is van het eigendomsrecht (veronderstelling 1) in de continentale rechtsstelsels 

(veronderstelling 2) (supra, nr. 1). ‘Exclusieve eigendom’ is echter een meergelaagd 

rechtsbegrip. 

Het tweede onderdeel is gewijd aan de situering (‘herkomst’) van het exclusiviteitsbeginsel. Er 

wordt onderzocht in hoeverre de ontstaansgeschiedenis van exclusieve eigendom overeenkomt 

met de gangbare opvatting hieromtrent. De exclusiviteit van het eigendomsrecht zou in de 

continentale rechtssystemen zijn ingevoerd tijdens de codificatiebeweging aan het einde van de 

Franse Revolutie als reactie tegen de eigendomssplitsing onder het Ancien Régime, waarbij 

inspiratie werd gehaald in het Romeinse recht (veronderstelling 3) (supra, nr. 1). 

Het derde onderdeel vormt een verdere concretisering van het begrip ‘exclusieve eigendom’ 

zoals het in dit proefschrift wordt gedefinieerd. De interne dimensie van de exclusiviteit wordt 

uitgelicht, aangezien het de dissidente factor van de verschillende eigendomsopvattingen is en 

het in (historische) analyses van het exclusieve eigendomsrecht doorgaans onvoldoende wordt 

onderscheiden van de externe dimensie van exclusiviteit. 
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HOOFDSTUK I. HET BEGRIP ‘EIGENDOM’ 

AFDELING I. INLEIDING: VERSCHEIDENHEID AAN EIGENDOMSSYSTEMEN 

9. EIGENDOM IS PROBLEMATISCH VOORWERP VAN RECHTSVERGELIJKING – Het onderzoek 

naar de exclusiviteit van het eigendomsrecht doet een prealabele vraag rijzen, namelijk ‘Wat is 

eigendom?’. Eigendom, vooral met betrekking tot onroerende goederen, blijkt problematisch te 

zijn in rechtsvergelijkend verband.8 Het eigendomsconcept wordt immers beschouwd als één 

van de meest fundamentele verschilpunten tussen civil law en common law.9 

De continentale rechtsstelsels zijn, algemeen beschouwd, aanhangers van een absoluut, 

exclusief en eeuwigdurend eigendomsconcept. Het eigendomsrecht wordt beschouwd als het 

hoogste, meest volledige recht dat een individu op een goed kan uitoefenen.10 Het is bij uitstek 

de vrijheid om te doen en laten wat men wil, met uitzondering van wat bij wet is verboden. De 

basisgedachte is dat één persoon het maximum aan bevoegdheden in zijn handen heeft. Die 

volheid van bevoegdheid wordt aangeduid met de op het Romeinse recht geïnspireerde tripartite 

usus, fructus en abusus, zijnde het recht om een goed te gebruiken, er de vruchten van te dragen 

en erover te beschikken of het zelfs te verspillen.11 Sinds de codificatiebeweging kennen die 

continentale rechtsstelsels een expliciete wettelijke definitie van het eigendomsrecht (infra, nr. 

24). Daarin wordt dat alomvattende karakter van het eigendomsrecht bevestigd.12 Verderop zal 

blijken dat dit steeds vaker onder druk komt te staan (infra, nrs. 202 e.v.).  

De Engelse common law rechtstraditie kent in principe geen gelijkaardig eengemaakt 

eigendomsbegrip.13 Door de verschillende ontwikkelingen betreffende land law en personal 

property law, en door het onderscheid tussen common law en equity rechtspraak, is het Engelse 

goederenrecht een zogenaamd “fragmented system of property law”.14 De hedendaagse land 

law bevat bovendien nog steeds concepten en structuren die schatplichtig zijn aan het feodale 

stelsel uit de middeleeuwen.15 Engeland heeft op geen enkel moment een optekening van het 

recht gekend equivalent aan de codificatie op het continent. Ook de wetgevende initiatieven in 

                                                 
8 Zie o.a.: J.-L. BERGEL, “Aperçu comparatiste du droit de propriété” in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Camille Jauffret-

Spinosi, Parijs, Dalloz, 2013, (103) 103; A. GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: Why Property is So 

Ancient and Durable”, Tulane European & Civil Law Forum 2011, (205) 205; J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate 

(variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 916 en 918. 
9 J. GORDLEY, “The Common Law in the Twentieth Century: Some Unfinished Business”, California Law Review 2000, (1815) 

1860; J. GORDLEY, Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, Oxford, Oxford University 

Press, 2006, 49. 
10 België: W. DELVA, Overzicht van het Belgisch burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, I, Gent, Story-Scientia, 1971, 99; 

A. KLUYSKENS, Zakenrecht in Beginselen van burgerlijk recht, V, Antwerpen, Standaard, 1940, 85, nr. 74; F. VAN NESTE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 269, nr. 143. Nederland: F.H.J. 

MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten in Asser-serie 5, Deventer, Kluwer, 

2008, 25. Frankrijk: G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 786; F. TERRE 

en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 126. 
11 J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 581, nr. 630. Zie 

ook: R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 105; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens 

in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 127. 
12 Zie: C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 80, nr. 101. 
13 Zie: F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 6. 
14 B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 11; E. 

RAMAEKERS, European Union Property Law: from fragments to a system, Intersentia, Cambridge, 2013, 30. 
15 E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

1. 
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1925 hebben nooit de draagwijdte van een echt burgerlijk wetboek gehad.16 Een duidelijke 

eigendomsdefinitie vergelijkbaar met de continentale stelsels ontbreekt. Een verklaring kan zijn 

dat men in Engeland geen revolutie heeft gekend zoals ten tijde van Napoleon op het Europese 

vasteland. Een verdere historische verklaring voor het fundamentele verschil qua 

eigendomsconcept wordt gezocht in onderdeel II (infra, nr. 106). 

Toch kent het Engelse recht een eigendomsparadigma dat vergelijkbaar is met de wettelijke 

eigendomsdefinities in het continentale recht. ‘Ownership’ wordt er primordiaal ook 

beschouwd als het absolute recht van een eigenaar om met zijn goed te doen en laten wat hij 

wil, het te gebruiken, anderen ervan uit te sluiten en het over te dragen.17 Ook naar Engels recht 

geldt dit als vertrekpunt, en worden er beperkingen op aangebracht, zoals in alle rechtssystemen 

het geval is. Het gevaar bestaat dat men vanuit de continentale rechtsstelsels de betekenis van 

het continentale eigendomsbegrip te veel zou projecteren op het common law concept van 

‘ownership’. Daarom wordt hierna de complexiteit van die rechtsvergelijkende studie 

uiteengezet. 

AFDELING II. DE COMPLEXE RECHTSVERGELIJKING MET HET COMMON LAW 

EIGENDOMSCONCEPT NADER BESCHOUWD 

§1. ‘Ownership’ en ‘property’ 

10. ‘PROPERTY’ EN ‘PROPERTY RIGHTS’ – Een eerste horde die we moeten nemen bij de 

studie van het Engelse eigendomsrecht is het verschil tussen ‘ownership’ en ‘property’.18 Soms 

worden die termen gewoon door elkaar gebruikt,19 terwijl ze eigenlijk in wezen een andere 

betekenis hebben.20 ‘Property’ is een ruimer concept dat elk recht op een goed omvat dat 

tegenwerpelijk is aan derden.21 ‘Property rights’ zijn dus wat wij verstaan onder zakelijke 

rechten en zijn tegengesteld aan de ‘personal rights’.22 Daarnaast wordt ‘property’ ook vaak 

                                                 
16 Het moderne eigendomsrecht wordt grotendeels bepaald door een reeks van wetgeving die op 1 januari 1926 in werking trad: 

the Settled Land Act 1925, the Trustee Act 1925, the Law of Property Act 1925, the Land Registration Act 1925, the Land 

Charges Act 1925 en the Administration of Estates Act 1925. 
17 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 181. 
18 Met het ‘Engelse’ recht wordt Engeland en ook Wales bedoeld. Uitgesloten zijn Schotland en Noord-Ierland. 
19 Zie bijvoorbeeld: B.A. ACKERMAN, Private Property and the Constitution, New Haven, Yale University Press, 1977, 26; W. 

BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England (met een inleiding door A.W. Brian Simpson), II, Of the Rights of Things 

(1766), Chicago, University of Chicago press, 1979, 3; J. PENNER, “The Bundle of Rights Picture of Property”, UCLA L.Rev. 

1995-96, (711) 742; J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet & Maxwell's Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 

2005, 3. Zie ook: W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles 

of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 221, nr. 4.180. 
20 Zie onder meer: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, 180; U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and Economic 

Introduction, London, Greenwoord Press, 2000, 78. 
21 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 132; U. MATTEI, Basic Principles of Property 

Law: A Comparative Legal and Economic Introduction, London, Greenwoord Press, 2000, 78; W. SWADLING, “Property: 

General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University 

Press, 2013, (173) 173, nr. 4.01. 
22 E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

4; D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 15, nr. 10. Sommige auteurs gebruiken de term ‘proprietary rights’ in 

plaats van ‘property rights’, zie: R. CALNAN, Proprietary rights and insolvency, Oxford, Oxford University Press, 2010, 43; J. 

STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet & Maxwell's Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 2005, 4. 
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gebruikt om het goed zelf aan te duiden.23 Het kan dus zowel slaan op de band tussen een subject 

en een object, als op het object zelf. 

Het Engelse recht maakt een scherp onderscheid tussen ‘real property’ en ‘personal 

property’.24 Dat onderscheid gaat terug op het rechtsmiddel van de ‘real actions’ waarmee men 

een goed kon terugeisen.25 Dat rechtsmiddel was enkel van toepassing op grond. Het ontnemen 

van roerende goederen (chattels) kon enkel leiden tot een schadevergoeding en niet tot 

teruggave van het goed zelf.26 Ook het recht van een tenant in geval van lease werd bijgevolg 

gekwalificeerd als personal property, omdat de beschikbare rechtsmiddelen geen real actions 

waren en geen recht gaven op de teruggave van het goed zelf. Het belang van het onderscheid 

vervaagde door de wetgevende hervorming in 1925.27 De verschillen die bleven bestaan, 

vloeien grotendeels voort uit de aard van de goederen zelf. Op die manier valt het onderscheid 

tussen real en personal property samen met het onderscheid dat in continentale rechtsstelsels 

wordt gemaakt tussen onroerende en roerende goederen.28 

In het continentale recht wordt vanuit de Romeinsrechtelijke traditie vastgehouden aan een 

uniform eigendomsrecht, ongeacht de aard van de goederen waarop het betrekking heeft. Toch 

zijn er enkele belangrijke verschillen. Zo is het eigendomsrecht op roerende goederen minder 

sterk doordat het teniet kan gaan wegens de bescherming van een derde bezitter te goeder trouw 

(art. 2279 BW). Desalniettemin blijven deze rechtsstelsels trouw aan een uniform 

eigendomsbegrip, en wordt het goederenrecht niet opgesplitst in een gedeelte dat betrekking 

heeft op onroerende goederen en een deel dat de roerende goederen betreft.29 

                                                 
23 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 17; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles 

of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 174, nr. 4.02. 
24 P.V. BAKER, Megarry's Manual of the law of real property, London, Stevens & Sons, 1969, 7; E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, 

Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 5; B. RUDDEN, “Things as Thing 

and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 82; J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet 

& Maxwell's Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 2005, 6; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. 

BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 178, 

nr. 4.14. Dat onderscheid wordt ook wel eens aangeduid met de termen ‘land law’ en ‘personal property law’, zie: B. 

AKKERMANS, “Concurrence of Ownership and Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 270. 
25 Zie voor een uitgebreide bespreking: J.H. BAKER, An Introduction to English Legal History, London, Butterworths, 2002, 

298; A.W.B. SIMPSON, An introduction to the history of the land law, Oxford, Oxford University Press, 1973, 24 e.v. 
26 Ook in het huidige Engelse recht is de sanctie voor het schenden van roerende eigendom te vinden in het 

aansprakelijkheidsrecht. Het uitgangspunt is nog steeds het recht op een schadevergoeding, hoewel de eiser ook om de 

teruggave van het goed zelf kan vragen en de rechter die teruggave kan bevelen: section 3 Torts (Interference with Goods) Act 

1977. Voor een uitgebreide analyse: S. DOUGLAS, Liability for Wrongful Interferences with Chattels, London, Bloomsbury 

Publishing, 2011, 242 p. Zie ook: E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, 

Oxford University Press, 2011, 6, noot 14; D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT 

(eds.), International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 71, nr. 170; F. MEZZANOTTE, 

“The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An 'Exclusion Strategy' at the Core of European Property Law?”, ERPL 

2013, (1009) 1013. 
27 Zie: E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 

2011, 115 e.v.; R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 103. In 1925 werd bijvoorbeeld het verschil 

qua vererving weggewerkt. Bij een nalatenschap van real property was er tot dan toe nog steeds een voorrecht voor mannelijke 

erfgenamen, terwijl dat voor personal property niet zo was. Ook andere verschillen werden geneutraliseerd. Zo kon men op 

personal property dezelfde beperkte rechten toekennen als op real property. 
28 De gelijkenis met de termen ‘réel’, ‘personnel’ en ‘propriété’ zijn dus slechts schijn. Zie over de mogelijke terminologische 

verwarring: R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 99 en 101. 
29 Zie hiervoor: W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europees Privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2006, 91. 
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11.  ‘OWNERSHIP’ – De zoektocht naar het Engelse equivalent voor het continentale 

eigendomsrecht (‘propriété’) eindigt dus niet bij de ogenschijnlijk gelijke term ‘property’.30 

Het eigendomsconcept wordt er daarentegen meestal uitgedrukt met de term ‘ownership’. 

‘Ownership’ kan worden beschouwd als het belangrijkste ‘property right’.31 Sommige auteurs 

beschouwen het zelfs als het enige mogelijke ‘property right’ voor alle andere goederen dan 

grond.32 Het concept ‘ownership’ geeft vaak aanleiding tot discussie. Die onenigheid 

bemoeilijkt de vergelijking met de continentale rechtsstelsels. Een eerste twistpunt dat het 

Engelse rechtssysteem zo complex maakt, is de vaststelling dat common law niet zozeer een 

law of ownership, maar een law of estate is (§2).33 Bovendien maakt de common law geen 

duidelijk onderscheid tussen ownership en possession (§3). Ten slotte bestaan er ook over de 

concrete inhoud van het eigendomsconcept erg uiteenlopende meningen (§4). 

§2.  ‘Doctrine of estates’ 

12. UITGANGSPUNT: DE KROON ALS ENIGE GRONDEIGENAAR – Een fundamenteel kenmerk 

van het Engelse recht is dat alle grondeigendom in wezen van oudsher enkel kan toekomen aan 

de Staat.34 De Koning is eigenaar van het hele grondgebied. Dat wordt aangeduid met de term 

‘Royal demesne’ of kroondomein.35 POLLOCK en MAITLAND omschreven het als volgt: “All land 

in England must be held of the king of England, otherwise he would not be king of all England. 

To wish for an ownership of land that shall not be subject to royal rights is to wish for the state 

of nature.”36 Er is dus geen duidelijke grens tussen privaatrecht en publiekrecht, of tussen 

eigendom en staatsmacht.37 Deze maatschappijstructuur vindt zijn oorsprong in de 

Normandische verovering van Engeland in 1066 onder leiding van Willem de veroveraar (infra, 

nr. 106).38 Omwille van de bevoegdheid van de overheid ten opzichte van onroerend goed is er 

in het Engelse recht nog steeds geen private grondeigendom. 

De verhouding van de Staat tot grondeigendom is heel verschillend naar continentaal recht. De 

‘oppereigendom’ van de soeverein werd afgeschaft na de Franse Revolutie en er werd 

                                                 
30 Zie ook R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 103; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique 

de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 315. 
31 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 180; J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet & Maxwell's Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 

2005, 4. Zie ook: E. RAMAEKERS, European Union Property Law: from fragments to a system, Intersentia, Cambridge, 2013, 

31. 
32 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 140 en 342. Contra: R. CALNAN, Proprietary 

rights and insolvency, Oxford, Oxford University Press, 2010, 49 e.v.; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. 

BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 272, 

nrs. 4.406 e.v. 
33 Zie: R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 106; J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate 

(variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 918. 
34 P.V. BAKER, Megarry's Manual of the law of real property, London, Stevens & Sons, 1969, 9. Zie ook: F. COHEN, “Dialogue 

on Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 371; D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of 

Law, London, Sweet & Maxwell, 2003, 11. Op het continent gold dezelfde regel tijdens de middeleeuwen onder het feodale 

stelsel. Zie: J.-L. BERGEL, “Aperçu comparatiste du droit de propriété” in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Camille Jauffret-

Spinosi, Parijs, Dalloz, 2013, (103) 105. Voor een hedendaagse invulling, zie: P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de 

droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 29, nr. 66. 
35 E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

13. 
36 F. POLLOCK en F. MAITLAND, The history of English law before the time of Edward I, II, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1898, 3. 
37 Zie: J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 921; F. POLLOCK 

en F. MAITLAND, The history of English law before the time of Edward I, II, Cambridge, Cambridge University Press, 1898, 3. 
38 Zie onder meer: K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 56, nr. 1.3.2. 
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benadrukt dat de staatsmacht in geen geval een eigendomsrecht op de goederen van de burgers 

omvat.39 Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van het Burgerlijk Wetboek stelde 

PORTALIS duidelijk: “Au citoyen appartient la propriété et au souverain l’empire.”40 Dat 

imperium van de soeverein houdt geen eigendomsrecht in, maar bestaat enkel uit de macht om 

te regeren en het gebruik van goederen aan wettelijke regels te onderwerpen.41 

13. ‘TENURES’ EN ‘ESTATES’ – De verdeling en het gebruik door individuen van de 

koninklijke grondeigendom in Engeland wordt sinds de middeleeuwen geregeld volgens het 

feodale stelsel. Volgens het systeem van tenure zijn de tenants geen eigenaars, maar houders 

van de grond. Hun gebruik is onderworpen aan bepaalde verplichtingen jegens hun lord. Zelf 

kunnen zij ook rechten op de grond toekennen aan anderen, waardoor een piramidale 

machtsstructuur ontstaat. Van een vol eigendomsrecht voor individuen was geen sprake, 

aangezien zij hun rechten steeds ontleenden aan de Staat. Het concept van ownership is 

daardoor volgens bepaalde auteurs eigenlijk nooit echt belangrijk geweest.42 

Dat systeem van koninklijke eigendom en het daarmee gepaard gaande pachtstelsel blijft tot op 

heden relevant.43 Het is de sleutel tot een goed begrip van het concept ‘estate’, dat zo typisch 

is voor het Engelse recht.44 De rechten en plichten van een tenant konden sterk variëren en 

waren afhankelijk van het gewoonterecht, van de overeenkomst tussen de partijen en vooral 

van de wil van de lord.45 Het geheel van rechten en plichten dat de positie van een tenant 

bepaalde, werd ‘estate’ genoemd. Dat rechtsbegrip wordt vandaag de dag nog steeds 

gehanteerd. De feodale opvatting over grondeigendom leeft verder en de houder van een perceel 

grond is nog steeds geen eigenaar van de grond zelf, maar eigenaar van een ‘estate in the land’.46 

Dat maakt de idee van een opgesplitst eigendomsrecht over eenzelfde goed naar Engels recht 

makkelijk aanvaardbaar.47  

                                                 
39 J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, IV, Code 

Civil: livre deuxième, Brussel, Tarlier, 1836, 77, nr. 6. Zie hierover: A. KLUYSKENS, Zakenrecht in Beginselen van burgerlijk 

recht, V, Antwerpen, Standaard, 1940, 90, nr. 75. 
40 J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, IV, Code 

Civil: livre deuxième, Brussel, Tarlier, 1836, 77, nr. 6. 
41 Zie in dezelfde zin: A. KLUYSKENS, Zakenrecht in Beginselen van burgerlijk recht, V, Antwerpen, Standaard, 1940, 89, nr. 

75. 
42 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 927. Zie ook: F. 

MEZZANOTTE, “The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An 'Exclusion Strategy' at the Core of European Property 

Law?”, ERPL 2013, (1009) 1016. 
43 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 56, nr. 1.3.2; J.H. MERRYMAN, 

“Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 923. Zie ook: S. VAN ERP, “Comparative 

property law” in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2006, (1043) 1057. 
44 “… that wonderful calculus of estates which, even in our own day, is perhaps the most distinctive feature of English private 

law.” Zie: F. POLLOCK en F. MAITLAND, The history of English law before the time of Edward I, II, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1898, 11. 
45 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 929. 
46 P.V. BAKER, Megarry's Manual of the law of real property, London, Stevens & Sons, 1969, 10; E.H. BURN en J. 

CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 13; J.H. MERRYMAN, 

“Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 929. Zie ook: R. DAVID, Le droit anglais 

in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 106; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie 

du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 271, nr. 196, voetnoot 20. 
47 R.A. POSNER, Economic analysis of law, New York, Aspen Publishers, 2003, 71. Zie in de context van de verder besproken 

trustfiguur (infra, nrs. 178 e.v.): P. MATTHEWS, “The compatibility of the trust with the civil law notion of property” in L. 

SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (313) 315-316. 
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Een estate is een recht op ‘seisin’ of ‘possession’ over een stuk grond voor een onbepaalde 

tijdsduur (freehold estate) of voor een welbepaalde periode (leasehold estate).48 De common 

law erkende een hele resem freehold estates.49 De belangrijkste was de ‘fee simple’, die bleef 

voortbestaan zolang de houder erfgenamen had om het aan door te geven.50 Sinds de Law of 

Property Act van 1925 zijn nog slechts twee estates mogelijk: an estate in fee simple absolute 

in possession en a term of years absolute.51 Alle andere rechten worden beschouwd als 

equitable interests.52 

14. GEEN ABSOLUTE GRONDEIGENDOM MOGELIJK – De feodale grondslag van het Engelse 

grondsysteem verklaart waarom grond in principe nog steeds niet het voorwerp kan uitmaken 

van een absoluut eigendomsrecht gehouden door een privépersoon.53 De houder van de grond 

heeft niet de grond zelf, maar een estate op de grond. “Estates are not ownership, but interests 

which one can have in land.”54 Een estate geeft dus enkel recht op een exclusief gebruiksrecht.55 

De term ‘estate’ is dan ook niet zo beladen als het civil law eigendomsbegrip. Het heeft nooit 

een gelijkaardige absolute invulling gekregen.56 

Het uitgangspunt dat alle grondeigendom toekomt aan de Kroon heeft in de praktijk echter 

slechts een minieme betekenis. De persoon die de grond bezit en gebruikt, wordt meestal toch 

aangeduid met de term ‘owner’.57 Moderne auteurs menen dat het Engelse recht zelfs een 

toonbeeld is van ‘individual ownership of land’.58 Daarvan getuigt ook de beroemde quote van 

sir Edward Coke: “An English man’s home is to him as his castle.”59 

Het moet gezegd dat het verschil tussen ‘estate’ en het civil law eigendomsconcept gaandeweg 

vervaagde omdat meer en meer bevoegdheden bij de tenants en niet bij de Koning of de lords 

kwamen te liggen. De invloed van de feodaliteit brokkelde af. De doctrine of tenure heeft 

bijgevolg nog slechts een heel beperkte betekenis.60 De positie van een tenant in fee simple 

komt eigenlijk heel dicht in de buurt van die van een owner.61 Het is het hoogste zakelijke recht, 

dat bovendien eeuwigdurend is. 

                                                 
48 Zie ook: B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 342. 
49 Zie: E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 

2011, 13; A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2005, 213. 
50 Soms bleef het recht beperkt tot de levensduur van de gerechtigde (‘life estate’) of van een derde (‘estate pur autre vie’) of 

was het voortbestaan in de nalatenschap gelimiteerd (‘fee tail’). 
51 s. 1(1) Law of Property Act 1925. Zie s. 205(1)(xxvii) voor een omschrijving van ‘term of years absolute’. 
52 s. 1(3) Law of Property Act 1925. 
53 E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

12. 
54 J. GORDLEY, Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, Oxford, Oxford University Press, 

2006, 50. 
55 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 184, nr. 4.37 (‘exclusive possession’). 
56 Zie ook: J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 929. 
57 E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

13 en 48; B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 342. Zie ook: F. POLLOCK en F. 

MAITLAND, The history of English law before the time of Edward I, II, Cambridge, Cambridge University Press, 1898, 5. 
58 J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet & Maxwell's Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 2005, 7. 
59 In Semayne’s case (1604) 77 Eng. Rep. 194; 5 Co. Rep. 91. Zie hierover ook: M.E. STORME, Notities Rechtsvergelijking, 

Gent, M.E. Storme, 2014, 493, www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf.  
60 Zie ook: F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 62; A.W.B. SIMPSON, An 

introduction to the history of the land law, Oxford, Oxford University Press, 1973, 1. 
61 P.V. BAKER, Megarry's Manual of the law of real property, London, Stevens & Sons, 1969, 10; J. GORDLEY, Foundations 

of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, Oxford, Oxford University Press, 2006, 50; K. GRAY en S.F. 

http://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf


 

31 

 

15. ROERENDE EIGENDOM – Binnen de roerende goederen of ‘personal property’ (supra, nr. 

10) geldt een andere structuur. Het feodale stelsel was immers enkel van toepassing op grond, 

waardoor er voor personal property geen doctrine of estates bestaat.62 De reden daarvoor wordt 

gezocht in het feit dat tijdens de middeleeuwen slechts weinig roerende goederen dezelfde 

inkomsten konden opleveren als onroerende goederen, waardoor er geen behoefte was aan het 

splitsen van estates op die goederen.63 Roerende goederen kunnen dan ook zonder probleem 

het voorwerp uitmaken van wat wij ‘eigendom’ zouden noemen.64 Het uitgangspunt bij 

roerende goederen is dat het recht van de eigenaar een en ondeelbaar is (“single and 

indivisible”), bestaande uit “a right to exclusive possession forever”. Bij onroerende goederen 

wordt dit aangeduid met de term ‘fee simple’ (supra, nr. 13), voor roerende goederen wordt 

soms gebruik gemaakt van ‘ownership’ of ‘property’.65 Die termen zijn echter voor betwisting 

vatbaar (supra, nr. 11) waardoor voorkeur wordt gegeven aan ‘title’ of ‘entitlement’, bestaande 

uit het gerechtigd zijn op het exclusieve bezit.66 Dat leidt onmiddellijk tot een belangrijk 

bezwaar tegen het gebruik van de term ‘ownership’ voor roerende goederen.67 Voor roerende 

goederen is immers het aantonen van bezit, possession, van oudsher de geëigende techniek 

geweest om het recht over een goed te verwerven. Het feitelijke bezit leidde tot het juridische 

bezit, een rechtmatige titel tegen al wie geen betere titel kon voorleggen.68 Het dunne 

onderscheid tussen eigendom en bezit naar common law wordt hierna verder toegelicht. 

§3. ‘Ownership’ en ‘possession’ 

16. GEEN DUIDELIJK ONDERSCHEID – Een volgend punt dat de rechtsvergelijking tussen het 

common law en civil law eigendomsrecht bemoeilijkt, is het feit dat de common law geen 

duidelijk onderscheid maakt tussen eigendom (ownership) en bezit (possession).69 Eigenlijk 

                                                 
GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 63, nr. 1.3.15; F.H. LAWSON, Introduction to the law of 

property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 87; J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, 

Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 929; B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 342. Zie ook 

reeds bij: F. POLLOCK en F. MAITLAND, The history of English law before the time of Edward I, II, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1898, 7. 
62 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 207, nr. 4.130. 
63 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 71. 
64 Zie bijvoorbeeld: B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 140. Zie ook: J.-L. BERGEL, 

“Aperçu comparatiste du droit de propriété” in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Camille Jauffret-Spinosi, Parijs, Dalloz, 

2013, (103) 112; R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, 

Parijs, LGDJ, 2014, 145, nr. 545. 
65 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 22, nr. 29; F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, 

Clarendon Press, 1958, 11. Zie ook: B. AKKERMANS en W. SWADLING, “Types of property rights – immovable and movables 

(goods)” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for 

the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (211) 348. 
66 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 208, nr. 4.131. 
67 Zie hiervoor: B. AKKERMANS en W. SWADLING, “Types of property rights – immovable and movables (goods)” in S. VAN 

ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of 

Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (211) 347. 
68 B. AKKERMANS en W. SWADLING, “Types of property rights – immovable and movables (goods)” in S. VAN ERP en B. 

AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, 

Oxford, Hart Publishing, 2012, (211) 348. Zie voor een illustratie in de rechtspraak: Armory v Delamirie (1722) 1 Str 515; 

Costelloe v Chief Constable of Derbyshire [2001] 1 WLR 1437. 
69 J. GORDLEY, Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, Oxford, Oxford University Press, 

2006, 49 e.v.; H.E. SMITH, “The Thing about Exclusion”, Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal, 12 juni 2014, 

Harvard Public Law Working Paper No. 14-26, http://ssrn.com/abstract=2449321, 14. Zie bijvoorbeeld: A. CLARKE en P. 

KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 180. 
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vertoont de common law rechtstraditie hier sporen van het middeleeuwse costumiere recht, waar 

niet de eigendom, maar het bezit, de feitelijke heerschappij, van een goed, het uitgangspunt 

was.70 In de continentale rechtsstelsels ligt dat anders, hoewel de bezitsbescherming ook sterk 

steunt op de gedachte dat bezit de uitdrukking is van eigendom, tenzij het tegendeel wordt 

bewezen.71 Toch zijn de juridische begrippen, bezit en eigendom, in de civil law wel duidelijk 

onderscheiden.72 

Volgens de common law was de doctrine of estates, die de grondeigendom regelde, 

fundamenteel verbonden met het recht op possession over de grond (supra, nr. 13). Daardoor 

groeide de common law opvatting dat het louter verkrijgen van bezit over de grond, een 

aanspraak (‘title’/‘ownership’) op de grond opleverde.73 Als uitgangspunt kent het Engelse 

recht de ‘relativity of title’, waarbij iemand met een sterker ‘right of possession’ voorrang krijgt 

op iemand met een zwakker ‘right of possession’ met betrekking tot hetzelfde goed.74 Het door 

bezit verworven recht wordt dus beëindigd wanneer iemand een ‘beter’ recht kan aantonen, 

zijnde een eerder verworven aanspraak.75 Op die manier was possession eigenlijk een ‘relative 

ownership’, zijnde een aanspraak die tegen iedereen afdwingbaar was, behalve tegen de ware 

eigenaar.76 Let wel, moderne wetgeving doet possession aan belang inboeten wat 

grondeigendom betreft. De ware eigendomstest is niet langer het bezit, maar de registratie.77 

De persoon die zijn titel liet registreren, zal het niet zomaar verliezen wanneer een ander het 

bezit over de grond heeft verworven.78 

Ook wat roerende goederen betreft, wordt possession soms vereenzelvigd met ownership.79 

Beide leveren een rechtsgeldige title (afgeleid van ‘entitlement’ wat ‘recht’ betekent) op 

                                                 
70 W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 

299. 
71 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 633, nr. 799. Frankrijk: 

F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 23 e.v. 
72 Zie bijvoorbeeld: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 61, 
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droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 159, nr. 143. 
73 Rosenberg v Cook (1881) LR 8 QBD 162, besproken in B. AKKERMANS en W. SWADLING, “Types of property rights – 

immovable and movables (goods)” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius 

Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (211) 308. Zie ook: E.H. BURN en J. 

CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 13; W. SWADLING, 

“Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English private law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford 

University Press, 2013, (173) 208, nr. 4.131. 
74 Zie hiervoor ook: R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, 

Parijs, LGDJ, 2014, 146, nr. 547; E. RAMAEKERS, European Union Property Law: from fragments to a system, Intersentia, 

Cambridge, 2013, 31. 
75 E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

13; J. GORDLEY, Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, Oxford, Oxford University Press, 

2006, 51. 
76 J. GORDLEY, Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, Oxford, Oxford University Press, 

2006, 59. 
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waarmee de houders controle over het goed kunnen claimen. Het levert een “prima facie duty 

on the rest of the world” op.80 De persoon met een eerder property right krijgt in principe 

voorrang. De gouden regel luidt: “a pre-existing property right binds everyone who does not 

have a defence to it.”81 

Eigenlijk moet possession naar Engels recht worden beschouwd als een zakelijk recht 

(‘property right’) dat op bescherming kan rekenen, maar waarvan de bescherming minder 

verregaand is dan van het eigendomsrecht, tenminste wanneer de bezitter niet ook de eigenaar 

is.82 Daarentegen is bezit naar Belgisch recht slechts een feitelijke uitoefening van een recht, 

waarvan men slechts na verloop van een zekere termijn, door de verkrijgende verjaring, titularis 

kan worden.83 Het Hof van Cassatie kwalificeerde het bezit duidelijk als een feitelijke toestand, 

waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn. Bijgevolg kan het bezit door alle bewijsmiddelen 

rechtens worden aangetoond, met inbegrip van getuigen en vermoedens.84 

§4. Onenigheid over de invulling van ‘ownership’: twee modellen 

17.  ‘BUNDLE OF RIGHTS’ MODEL – Een laatste moeilijkheid is dat er geen eenduidigheid 

bestaat over de invulling van het begrip ‘ownership’.85 De moderne (Anglo-)Amerikaanse 

rechtswetenschap beschouwde het eigendomsrecht de voorbije decennia als een ‘bundle of 

rights’.86, 87 Volgens die theorie is er geen echte formele eigendomsdefinitie, maar varieert de 

inhoud van het eigendomsrecht volgens de context.88 Het hangt af van hoe de rechten en 

bevoegdheden met betrekking tot een goed concreet worden verdeeld. Dat is meteen het 

voordeel van deze theorie, namelijk dat de rechten en plichten van een eigenaar ad hoc kunnen 

gemoduleerd of herverdeeld worden naargelang de (economisch meest optimale) situatie.89 

Bovendien sluit deze theorie aan bij de tendens van dematerialisering van het eigendomsrecht, 

aangezien het bundle of rights-model een grote flexibiliteit toelaat in het regelen van het 

                                                 
80 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 145. 
81 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 146. 
82 U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and Economic Introduction, London, Greenwoord 

Press, 2000, 79. 
83 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 631, nr. 797. Zie ook: N. 

BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 63, nr. 118; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection 

scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 154, nr. 135. 
84 Cass. 2 juni 1989, Arr.Cass. 1988-89, 1166 en RW 1989-90, 227. Zie ook: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire 

de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 731, nr. 827; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 635, nr. 803. 
85 J.B. BARON, “Rescuing the bundle of rights methaphor in property law”, University of Cincinnati Law Review 2013, 57-101, 

www.westlaw.com; A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, 183; S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, 203 e.v. 
86 Voor het ontstaan van de bundle of rights theorie, zie: J. PENNER, “The Bundle of Rights Picture of Property”, UCLA L.Rev. 

1995-96, (711) 711-820. Hij zoekt het ontstaan van dit beeld vooral in de werken van HONORÉ en de baanbrekende bijdrage uit 

1917 van de Amerikaanse realist W.N. HOHFELD, “Fundamental Legal Conceptions as Applies in Judicial Reasoning”, Yale 

L.J. 1917, vol. 26, 710-770. Zie ook: J.B. BARON, “Rescuing the bundle of rights methaphor in property law”, University of 

Cincinnati Law Review 2013, 57-101, www.westlaw.com; S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, 

Oxford, Hart Publishing, 2012, 204; A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, 

(869) 871. 
87 Deze theorie werd in Amerika bovendien gesteund door de Restatement (First) of Property, intro. §1-5 (1936). Zie ook § 10: 

“The word ‘owner’, as it is used in this Restatement, means the person who has one or more interests”, geciteerd in T. MERRILL, 

“Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 738. 
88 Zie de analyses van L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 

276 en A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 871. 
89 Zie hierover: T. MERRILL en H. SMITH, “What happened to Property in Law and Economics?”, Yale L.J. 2001-02, (357) 358; 

A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 873. 
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eigendomsrecht.90 Een belangrijke consequentie van de bundle of rights-opvatting is dat het 

eigendomsrecht een metafysisch concept is, los van het fysieke eigendomsobject.91 Eigendom 

wordt niet vereenzelvigd met het goed zelf, maar wordt omschreven als de aanspraken die, één 

of meerdere personen, kunnen maken op dat goed. 

Elke gerechtigde op een goed is titularis van een verzameling bevoegdheden ten opzichte van 

anderen.92 Er is als het ware sprake van een geheel van eigendomslagen die elk betrekking 

hebben op een verschillende dimensie van het eigendomsrecht (kapitaalwaarde, 

gebruikswaarde, enz.). Vanuit dat opzicht is het moeilijk, of zelfs nagenoeg onmogelijk, om 

van één enkel individu te zeggen dat hij de eigenaar is, aangezien er nog andere personen zijn 

die verregaande (zakelijke) rechten hebben op hetzelfde goed. De eigenaar is hoogstens degene 

die titularis is van de meest uitgebreide of waardevolle bundle of rights, in vergelijking met de 

andere gerechtigden.93 

De theorie van de ‘bundle of rights’ blijkt ook uit HONORÉ’s uitmuntende bijdrage over 

het liberale eigendomsconcept.94 Hij omschrijft individuele eigendom als een 

verzameling ‘standard incidents’ (zie ook: infra, nr. 39).95 Dat zijn elementen die wijzen 

op een eigendomsrecht. In de rechtstoestand van individuele eigendom zijn deze 

elementen verenigd in handen van één persoon. Al deze kenmerken maken van het 

eigendomsrecht “the greatest possible interest in a thing”.96 HONORÉ noemt onder 

andere het recht op het bezit (right to possess), het gebruik (the right to use) en de 

inkomsten van het goed (the right to the income).97 Toch moeten niet alle elementen 

aanwezig zijn opdat er sprake is van een eigendomsrecht.98 

18. ‘OWNERSHIP’ MODEL – Hoewel sommigen het als een evidentie beschouwden,99 

kwamen er toch gaten in die ‘bundle of rights’-theorie. De ‘bundle of rights’-benadering van 

het eigendomsrecht kwam onder vuur te liggen doordat het geen coherent beeld schept van wat 

eigendom inhoudt.100 De metafoor van ‘een verzameling van rechten’ betekent dat de inhoud 

                                                 
90 A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 878. 
91 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 16. 
92 B.A. ACKERMAN, Private Property and the Constitution, New Haven, Yale University Press, 1977, 26; D. HAYTON en P. 

MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and 

Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 16; T. MERRILL en H. SMITH, “What happened to Property in Law and Economics?”, 

Yale L.J. 2001-02, (357) 357. 
93 B.A. ACKERMAN, Private Property and the Constitution, New Haven, Yale University Press, 1977, 27. Zie ook: J.H. 

MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 927. 
94 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 161-192. Zie ook: A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 

879. 
95 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 165 e.v. 
96 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 175. 
97 Daarnaast vermeldt hij ook: the right to manage, the right to the capital, the right to security, the incident of transmissibility, 

the incident of absence of term, the duty to prevent harm, the residuary character of ownership. 
98 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 165. Zie ook: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, 193. 
99 B.A. ACKERMAN, Private Property and the Constitution, New Haven, Yale University Press, 1977, 26. Hij omschrijft die 

theorie als “a consensus view so pervasive that even the dimmest law student can be counted upon to parrot the ritual phrases 

on command.” 
100 Zie voor een recente bespreking: H.E. SMITH, “The Thing about Exclusion”, Brigham-Kanner Property Rights Conference 

Journal, 12 juni 2014, Harvard Public Law Working Paper No. 14-26, http://ssrn.com/abstract=2449321, 2. 
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van het eigendomsrecht kan wijzigen en het dus een gradueel concept is. Dat zorgt voor 

rechtsonzekerheid over de uitkomst van eigendomsgeschillen. Meer recente auteurs streefden 

dan ook naar een duidelijk en afgebakend eigendomsbegrip.101 Zo ging GARDNER op zoek naar 

de essentie van het eigendomsrecht, dus naar dat kenmerk van de ‘bundle of rights’ dat steeds 

aanwezig moet zijn opdat er sprake zou zijn van een eigendomsrecht.102 Die kern is tweeledig 

van aard; een eigenaar moet steeds de controle hebben over hoe er van zijn goed gebruik wordt 

gemaakt, zij het door de eigenaar zelf of door een derde, en/of de eigenaar moet steeds niet-

gerechtigden kunnen uitsluiten van zijn eigendom (‘be able to exclude others’).103 

Deze omwenteling omarmde het eigendomsmodel dat sinds de Verlichting het Westen 

domineerde en dat weerklonk in de vroege eigendomsdefinitie van William BLACKSTONE.104 

BLACKSTONE definieerde eigendom als “that sole and despotic dominion which one man claims 

and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of any other 

individual in the universe.”105 Deze omschrijving leunt dicht aan bij het civil law absolute 

eigendomsconcept van artikel 544 van de Code civil (infra, nr. 25).106 De individuele eigenaar 

is vrij om met het eigendomsobject te doen wat hij wil, met uitsluiting van eenieder. 

BLACKSTONE hanteerde dit eigendomsbegrip wel slechts als een metafoor, een ideaaltype (‘the 

Exclusivity Axiom’), dat niet volledig strookt met de realiteit.107 Ook volgens BLACKSTONE is 

het eigendomsrecht steeds ingebed in een maatschappelijk kader dat sociale en politieke 

verplichtingen oplegt aan een eigenaar.108 

De moderne Engelse auteurs pikten die eigendomsdefinitie opnieuw op en benadrukten daarbij 

het recht om anderen uit te sluiten.109 Vandaar dat er in recente handboeken een duidelijke 

eigendomsdefinitie wordt gegeven als zijnde “the right to immediate exclusive control over a 

thing forever”.110 Een eigenaar kan zijn grond gebruiken zoals hij dat wil en wordt beschermd 

tegen de inmenging van anderen.111 Dat wordt nog sneller aanvaard bij roerende goederen, 

aangezien er daar geen traditionele doctrine of estates geldt (supra, nr. 15).112 Van dat soort 

                                                 
101 Zie: L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 275; T. MERRILL 

en H. SMITH, “What happened to Property in Law and Economics?”, Yale L.J. 2001-02, (357) 384; A. DI ROBILANT, “Property: 

A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 889. 
102 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 205. 
103 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 205. 
104 H. DAGAN, “Pluralism and Perfectionism in Private Law”, Columbia Law Review 2012, (1409) 1413; A. DI ROBILANT, 

“Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 877. 
105 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England (met een inleiding door A.W. Brian Simpson), II, Of the Rights of 

Things (1766), Chicago, University of Chicago press, 1979, 2. 
106 Deze lezing van Blackstone wordt wel betwist. Sommige auteurs menen dat dit een te extreme interpretatie is van 

Blackstone, die in zijn technische uiteenzetting over het eigendomsrecht ook eerder lijkt uit te gaan van een geheel van rechten, 

en niet van een absoluut eigendomsconcept. Zie bijvoorbeeld: A. GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: 

Why Property is So Ancient and Durable”, Tulane European & Civil Law Forum 2011, (205) 209.  
107 C.M. ROSE, “Canons of Property Talk, or, Blackstone’s Anxiety”, Yale Law Review 1998-99, (601) 602. 
108 Aan deze nuancering wordt er in de receptie van BLACKSTONE’s definitie niet altijd aandacht besteed. Zie hiervoor: C.M. 

ROSE, “Canons of Property Talk, or, Blackstone’s Anxiety”, Yale Law Review 1998-99, 601-637. Zie ook: R. DYAL-CHAND, 

“Sharing the Cathedral”, Connecticut Law Review 2013, (647) 654. 
109 Zie bijvoorbeeld: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 730; J. PENNER, The Idea of 

Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 68 e.v. 
110 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 140. 
111 J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet & Maxwell's Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 2005, 7. 
112 Zie: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2005, 215. Zie ook: R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 103; F. ZENATI, 

Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 
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goederen wordt dan ook gezegd dat “the interest which a person can have in respect of, say, a 

car or a coat is single and indivisible, a right to exclusive possession forever.”113  

In deze eigendomsopvatting staat de exclusiviteit als de uitsluitingsmogelijkheid van de 

eigenaar centraal. Dat eigendomsmodel zal dan ook een belangrijke rol spelen in de 

uiteenzetting van de common law exclusiviteitstheorie (infra, nrs. 38 e.v.). 

AFDELING III. BESLUIT 

19. SLOTSOM – In dit eerste hoofdstuk blijkt dat er fundamentele verschillen bestaan tussen 

het common law en civil law eigendomsconcept. Het Engelse recht kent geen absoluut 

eigendomsrecht, maar ontwikkelde een doctrine of estates.114 Bovendien maakt het door elkaar 

gebruiken van de termen property, possession, ownership en interest de studie van het 

eigendomsrecht complex.115 

Ondanks die verschillen qua begripsbepaling zijn de gevolgen in de praktijk vaak erg 

gelijklopend.116 Zowel het continentale eigendomsrecht als de estates dienen eigenlijk hetzelfde 

doel, namelijk het toewijzen aan individuen van rechten op goederen en het beschermen van 

hun belangen. Die idee van eigendom vloeit voort uit de fundamentele waarden die aan elk 

individu toekomen, namelijk vrijheid en autonomie.117 De besproken rechtsstelsels delen 

daarbij de universele opvatting van eigendom als het hoogste recht op een goed (the greatest 

possible interest in a thing).118 Deze gemeenschappelijke noemer maakt een functionele 

rechtsvergelijkende studie over eigendom mogelijk, al moet men steeds rekening houden met 

de fundamenteel verschillende perspectieven. 

HOOFDSTUK II. HET BEGRIP ‘EXCLUSIVITEIT’ 

AFDELING I. ALGEMEEN: EEN MEERVOUDIGE BETEKENIS 

20. VERSCHILLENDE VERSCHIJNINGSVORMEN – Naast deze inleidende opmerkingen over 

eigendom, noopt ook het begrip ‘exclusiviteit’ tot enkele verduidelijkingen. ‘Exclusief’ heeft 

als etymologische oorsprong het Latijnse werkwoord excludere (samenvoegsel van de woorden 

ex- en laudere), wat ‘uitsluiten’ betekent. De term ‘exclusiviteit’ wordt in uiteenlopende 

situaties gebruikt.119 Het is dus niet beperkt tot een kenmerk van het eigendomsrecht. Sommige 

                                                 
113 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 208, nr. 4.131. 
114 E.H. BURN en J. CARTWRIGHT, Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

5. 
115 Zie ook: W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of 

English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 208, nr. 4.131. 
116 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 918. 
117 Zie bijvoorbeeld: H. DAGAN, “Pluralism and Perfectionism in Private Law”, Columbia Law Review 2012, (1409) 1414; L. 

KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 311; J. STEVENS en R. 
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118 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 162. Zie ook: F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 8: “It is this sum 
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119 Zie in dezelfde zin: L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, 

Parijs, LGDJ, 2012, 3 en 21; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 1-13. 
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auteurs beschouwen de exclusiviteit als een kenmerk van alle subjectieve rechten.120, 121 Met 

‘exclusief’ wordt dan bedoeld dat de titularis van een subjectief recht anderen ervan kan 

‘uitsluiten’. Elk subjectief recht leidt tot een exclusieve bevoegdheid.122  

Andere auteurs beschouwen de exclusiviteit dan weer als een uitsluitend kenmerk van zakelijke 

rechten, waardoor zakelijke rechten zich onderscheiden van persoonlijke rechten.123 In die 

context betekent ‘exclusiviteit’ ook de uitsluiting van derden, maar wordt de effectiviteit van 

die uitsluiting benadrukt. Het exclusieve karakter van zakelijke rechten vloeit voort uit de 

tegenwerpelijkheid aan derden en het daarmee gepaard gaande sanctiemechanisme van 

zakelijke rechten.124 Bij uitbreiding is die exclusiviteitsleer, in die opvatting, ook van toepassing 

op de intellectuele rechten.125 

Daarnaast duikt de term ‘exclusiviteit’ ook op in het domein van het contractenrecht, meer 

bepaald bij distributieovereenkomsten.126 In die context betekent het een exclusieve betrekking 

tussen twee contractspartijen, waarbij een bepaalde prestatie enkel mag worden geleverd in het 

voordeel van de medecontractant en niet van derden.127 
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126 D. BOSCO, L'obligation d'exclusivité in FEDUCI: série concurrence, Brussel, Bruylant, 2008, xix + 619 p.; S. LEBRETON, 

L'exclusivité contractuelle et les comportements opportunistes: étude particulière aux contrats de distribution in Bibliothèque 

de droit de l'entreprise, 57, Parijs, Litec, 2002, xiii + 750 p. Zie ook: P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 

455, Parijs, LGDJ, 2006, 8 e.v. 
127 D. BOSCO, L'obligation d'exclusivité in FEDUCI: série concurrence, Brussel, Bruylant, 2008, 6. 

http://www.cass.be/
http://ssrn.com/abstract=2449321
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In haar proefschrift omschrijft de Franse auteur BOUGEROL-PRUD’HOMME de exclusiviteit dan 

weer als een wezenskenmerk van garanties de paiement.128 Schuldeisers gaan immers meer en 

meer op zoek naar andere waarborgen tegen de insolvabiliteit van hun schuldenaars dan de bij 

wet geregelde voorrechten. Daarbij wensen zij een ‘situation d’exclusivité’ te creëren. 

Exclusiviteit krijgt hier de concrete betekenis van de bevoegdheid van een schuldeiser om zijn 

claim te laten gelden op een goed van de schuldenaar, en daardoor voorrang te krijgen op de 

andere schuldeisers.129 

Het moge duidelijk zijn dat de term ‘exclusiviteit’ niet enkel wordt toegeschreven aan, of 

gebruikt wordt in de context van, het eigendomsrecht. ‘Exclusiviteit’ heeft een meervoudige 

betekenis die afhangt van het voorwerp waarop het betrekking heeft. De contouren van het 

exclusiviteitsbeginsel zijn dus pas duidelijk wanneer wordt gespecifieerd waarop die 

exclusiviteit betrekking heeft. De grens tussen bijvoorbeeld de exclusiviteit met betrekking tot 

zakelijke rechten enerzijds en de exclusiviteit als kenmerk van het eigendomsrecht anderzijds 

is vaag. Dat zal in hoofdstuk III verder blijken bij de ontleding van de verschillende theorieën 

van ‘exclusiviteit van het eigendomsrecht’ (infra, nrs. 23 e.v.). 

AFDELING II. POSITIEVE EN NEGATIEVE EXCLUSIVITEIT 

21. POSITIEF EN NEGATIEF ASPECT VAN EXCLUSIVITEIT – Uit de bovenstaande verschillende 

toepassingsgevallen kan in het algemeen nog worden afgeleid dat er twee mogelijke manieren 

zijn om ‘exclusiviteit’ te omschrijven. Een eerste mogelijkheid is het benadrukken van de 

externe relatie, namelijk de uitsluiting van anderen.130 Derden mogen niet dezelfde 

bevoegdheden uitoefenen, en de exclusieve gerechtigde heeft de remedies om hen dat te 

beletten. De Franse auteur PARANCE verwoordt het als volgt: 

“Tel Janus, l’exclusivisme présente deux visages, l’un positif, l’autre négatif. Si le 

propriétaire jouit de l’ensemble des utilités de la chose, l’exclusivisme lui permet 

surtout d’exclure autrui de ces utilités.”131 

Naast dat negatieve aspect, is er dus ook een positieve omschrijving mogelijk, namelijk het 

volle toebehoren van de bevoegdheden. De titularis van een ‘exclusiviteit’ is immers niet alleen 

geïnteresseerd in het uitsluiten van derden, maar ook in het zelf kunnen uitoefenen van de 

exclusieve bevoegdheden.132 De exclusiviteit is de prealabele voorwaarde om zelf van zijn 

                                                 
128 L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

xii + 572 p. 
129 L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

27. 
130 De auteurs die menen dat de exclusiviteit een kenmerk is van alle subjectieve rechten, benadrukken vooral dat aspect (supra, 

nr. 20). Nochtans is hier ook het positieve aspect aanwezig van een soort monopoliebevoegdheid. Zie: C. LARROUMET, Droit 

civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 104, nr. 197: “En effet, tout droit subjectif a un caractère 

exclusif, en ce sens que le titulaire du droit peut faire valoir les prérogatives qui sont attachées à son droit.” Toch blijft de 

monopoliebevoegdheid van het eigendomsrecht een specifiek karakter hebben door de revindicatiemogelijkheid, zie: infra, nr. 

36 en S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis 

Parijs - Dauphine, 2007, 16, nr. 11. 
131 B. PARANCE, La possession des biens incorporels in Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, Parijs, LGDJ, 2008, 39. 
132 Dat exclusieve genot van bepaalde prerogatieven komt bijvoorbeeld in de context van distributiecontracten sterk naar voren 

(supra, nr. 20). Hier is ook wel het negatieve aspect aanwezig, namelijk het verbod om met derden te contracteren. Zie ook: L. 

BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 29. 
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bevoegdheden gebruik te kunnen maken. Dat geldt zeker ook voor de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht.  

Zowel de positieve als de negatieve omschrijving van exclusieve eigendom zal uitdrukkelijk 

aanwezig zijn in de concretisering van de theorievorming rond de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht in hoofdstuk III, alleen zal er sprake zijn van respectievelijk de interne en de 

externe dimensie van exclusiviteit (infra, nrs. 29 e.v.). 

22. EXCLUSIVITEIT EN EXCLUSIVISME? – Sommige auteurs gebruiken naast de term 

‘exclusiviteit’ ook de term ‘exclusivisme’.133 Zij baseren zich daarbij op het zopas besproken 

onderscheid tussen het positieve en het negatieve aspect. ‘Exclusiviteit’ staat dan voor het 

alleenrecht op bepaalde bevoegdheden (positief), terwijl ‘exclusivisme’ de uitsluiting van 

derden weerspiegelt (negatief).134 Het zijn dus twee zijden van eenzelfde medaille. Hoewel, 

soms wordt ‘exclusivisme’ ook als de overkoepelende term gebruikt voor beide kenmerken van 

het eigendomsrecht, zowel het positieve kenmerk van ‘exclusiviteit’ als het negatieve recht om 

anderen uit te sluiten.135 LEVIS gebruikt dan weer beide begrippen ‘exclusiviteit’ en 

‘exclusivisme’ om enkel het negatieve kenmerk te omschrijven, met betrekking tot 

respectievelijk alle subjectieve rechten en de zakelijke rechten.136 Dit maakt de zaken nodeloos 

complex. Geen enkele auteur kan de zin van dergelijk terminologisch onderscheid tussen 

‘exclusivisme’ en ‘exclusiviteit’ overtuigend aantonen. De meeste auteurs hanteren dan ook 

geen dergelijk onderscheid.137 Bovendien komt de term ‘exclusivisme’ noch in wetgeving, noch 

in rechtspraak voor.138 ‘Exclusiviteit’ is de gangbare term en wordt ook in dit proefschrift verder 

gebruikt.139 

                                                 
133 Zie daarvoor ook: L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, 

Parijs, LGDJ, 2012, 29. 
134 F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 144-145. Zie in dezelfde 

zin: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 140, nr. 133. 

Volgens DROSS daarentegen zijn ‘exclusivité’ en ‘exclusivisme’ synoniemen: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, 

Parijs, Montchrestien, 2012, 46, nr. 42. 
135 M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

97, nr. 148. Deze auteur maakt eerst en vooral een onderscheid tussen de termen ‘exclusivité’ (une qualité de la chose exclusive) 

en ‘exclusivisme’ (le caractère de la chose exclusive). ‘Un caractère’ verschilt van ‘une qualité’ door haar distinctieve, 

kenmerkende aard, terwijl ‘une qualité’ veranderlijk is. Het eigendomsrecht is het recht dat bij uitstek exclusief is en zich zo 

onderscheidt van andere rechten, waardoor het aangewezen zou zijn om bij eigendom te spreken van ‘exclusivisme’. Deze 

opdeling tussen ‘exclusivisme’ en ‘exclusivité’ kan echter niet overtuigen. Voor de omschrijving van ‘l’exclusivisme de la 

propriété’ verwijst de auteur immers terug naar ‘exclusivité’ als het interne aspect, namelijk de volheid van bevoegdheden. 

Daarnaast is er ook een extern aspect, namelijk het recht om anderen uit te sluiten (‘droit d’exclure’). Het verschil tussen 

‘exclusivisme’ en ‘exclusivité’ is dus niet duidelijk. Daarentegen vormt het onderscheid tussen een intern en extern aspect wel 

een betekenisvolle opdeling. Dat onderscheid is typerend voor de traditionele continentale theorie van exclusieve eigendom 

(infra, nr. 28). Zie ook: P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 136, nr. 456. 
136 De term ‘exclusiviteit’ schrijft hij toe aan de auteurs die ‘het recht om derden uit te sluiten’ als kenmerk van alle subjectieve 

rechten beschouwen. ‘Exclusivisme’ heeft dan betrekking op zijn eigen theorie dat alle zakelijke rechten een bijzondere 

bescherming opleveren in de externe relatie ten opzichte van derden (supra, nr. 20). Beide noties worden dus vanuit hun 

negatieve kenmerk benaderd. Zie: M. LEVIS, L'opposabilité du droit réel in Droit Civil: Série Etudes et Recherches, Parijs, 

Economica, 1989, 23, nr. 15. 
137 Zie evenwel: C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 104, nr. 197, die 

enkel spreekt over ‘exclusivisme’. Soms worden de termen ‘exclusiviteit’ en ‘exclusivisme’ ook zonder onderscheid door 

elkaar gebruikt: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 

2009, 109, nr. 95; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 7, nr. 13 en 14. 
138 Zie in dezelfde zin: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 46, nr. 42; M. LEVIS, 

L'opposabilité du droit réel in Droit Civil: Série Etudes et Recherches, Parijs, Economica, 1989, 23, nr. 15. 
139 Verderop wordt de term ‘exclusivisme’ wel één keer gebruikt, maar dan als een soort superlatief om de radicale interpretatie 

van ‘exclusiviteit’ in de negentiende eeuw aan te duiden (infra, nr. 147). 
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HOOFDSTUK III. ‘EXCLUSIEVE EIGENDOM’ ALS MEERGELAAGD 

RECHTSBEGRIP: DE ONTLEDING VAN DE VERSCHILLENDE DIMENSIES VAN 

EXCLUSIVITEIT 

23. ‘CONCEPT’ EN ‘CONCEPTIONS’ VAN EXCLUSIEVE EIGENDOM – Door de verschillende 

toepassingen van de term ‘exclusiviteit’ (supra, nr. 20) rijst de vraag naar de betekenis ervan 

wanneer het betrekking heeft op het eigendomsrecht.140 Het antwoord daarop is niet eenduidig. 

Niet alleen ‘exclusiviteit’ als begrip op zich, maar ook de combinatie ‘exclusiviteit van het 

eigendomsrecht’ is voor verschillende interpretaties vatbaar. MERRILL omschrijft het aan de 

hand van de tegenstelling tussen ‘concept’ en ‘conceptions’.141 In alle rechtsstelsels is wel een 

zeker concept van eigendom aanwezig, waarbij het algemeen aanvaard is dat de eigenaar een 

zeker ‘right to exclude’ heeft.142 Dat algemeen concept is echter vatbaar voor verschillende 

opvattingen of ‘conceptions’.143 In dit hoofdstuk worden de verschillende ‘conceptions’ van 

exclusieve eigendom blootgelegd. De verschillende theorieën vallen grotendeels samen met het 

onderscheid tussen de civil law en common law rechtstraditie, op basis van de verschillende 

eigendomsopvattingen die hoger werden uiteengezet (supra, nr. 9). Uit die verschillende 

theorieën valt een dubbele dimensie van de exclusiviteit af te leiden. Aan het einde van dit 

hoofdstuk zal de exclusiviteit dan ook als een tweedimensionaal begrip worden omschreven. 

AFDELING I. THESE: DE EXCLUSIVITEIT IN DE CONTINENTALE 

RECHTSSTELSELS 

§1. De traditionele eigendomstheorie naar continentaal recht 

A. Wettelijk eigendomsbegrip 

24. DEFINITIE VAN EIGENDOM – Artikel 544 van de Franse Code civil en het Belgische 

Burgerlijk Wetboek bevat de volgende eigendomsdefinitie:  

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

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

wetten of met de verordeningen.”  

Wellicht is geen enkel ander artikel van het Burgerlijk Wetboek zo vaak besproken geweest in 

de rechtsliteratuur als artikel 544 CC/BW.144 Vanaf de creatie ervan in 1804 gaven de 

bewoordingen van deze eigendomsbepaling, en in het bijzonder de zinsnede “op de meest 

                                                 
140 Zie ook: L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 

2012, 23 e.v. 
141 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 739, met verwijzing naar het werk van de filosoof 

J. WALDRON, The Right to Private Property, Oxford, Clarendon, 1988, 26-61. 
142 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 734. 
143 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 739: “This general concept, Waldron argues, 

takes on different conceptions in different contexts, depending on the type of resource involved, the traditions of the legal 

system, whether ownership is unified or divided, and so forth.” 
144 Zie in dezelfde zin: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, 

Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 793, nr. 891. Voor Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, 

immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 128, nrs. 68 e.v. 
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volstrekte wijze”, aanleiding tot talloze analyses.145 Op het ontstaan van deze 

eigendomsdefinitie wordt uitvoerig ingegaan in onderdeel II (infra, nr. 140).  

De eigendomsbepaling in het huidige Nederlandse recht is nog iets explicieter. Artikel 5:1 

NBW bepaalt:  

“1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. 

2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, 

mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften 

en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden 

genomen.”  

Deze Nederlandse wettelijke bepaling levert volgens de rechtsleer,146 in overeenstemming met 

de intentie van de wetgever,147 geen echte definitie op. Het heeft slechts tot doel enkele 

kenmerken van het eigendomsrecht op te sommen. Ook de wettelijke eigendomsdefinitie in 

artikel 544 CC/BW was veeleer bedoeld om een beschrijving en opsomming van de 

eigendomsbevoegdheden te geven.148 In die drie rechtsstelsels worden uit de wettelijke 

eigendomsdefinitie bepaalde kenmerken afgeleid die hierna worden besproken. Deze klassieke 

eigendomstheorie vormt de eerste theorie van de exclusiviteit van het eigendomsrecht (§ 2). 

B. Kenmerken van het eigendomsrecht 

25. ABSOLUUT – In het Franse en Belgische rechtsstelsel kent men traditioneel drie 

kenmerken toe aan het eigendomsrecht.149 Ten eerste is het eigendomsrecht absoluut (of 

‘omvattend’), aangezien een eigenaar naar eigen goeddunken zijn goed mag gebruiken en 

                                                 
145 Zie bijvoorbeeld de parlementaire voorbereidingen bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1825 in het Verenigd 

Koninkrijk de Nederlanden: J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-

Generaal over het ontwerp van Burgerlijk Wetboek, zittingsjaar 1824-1825, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1878, 162 e.v. 
146 E.B. BERENSCHOT, J.M. HOEKSTRA en J.B. VEGTER, Eigendom en beperkte rechten naar BW en NBW, Deventer, Kluwer, 

1986, 25; A.S. HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 

1988, 162, nr. 198; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten in Asser-

serie 5, Deventer, Kluwer, 2008, 29; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 18. 
147 J.W. DU PON en C.J. VAN ZEBEN (eds.), Boek 5: Zakelijke rechten in Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk 

wetboek, Deventer, Kluwer, 1990, 21. 
148 Zie: R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw. Critische bijdragen met het oog op een genuanceerder 

evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert de invoering van het Burgerlijk Wetboek, Antwerpen, De 

Sikkel, 1955, 49; D. WINDERICKX, “Aftakeling van het eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 770. 
149 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, Code Civil, I/2, Brussel, Bruylant, 1905, 57, nr. 3; H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 795, 

nr. 893; Pand.b. v° Propriété (en général), 415, nr. 2; V. THIRY, Cours de droit civil professée à l'Université de Liège, I, Luik, 

Vaillant-Carmanne, 1892, 691, nr. 684; F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-

Scientia, 1990, 271 e.v. Zie ook: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 119, nr. 252; P. LECOCQ, 

Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 

2012, 98, nr. 6; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 163-174. 

Voor Frankrijk: C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 91, nr. 119; C. AUBRY en C. RAU, Cours 

de droit civil français, II, Les biens, Parijs, Librairies techniques, 1961, 237, nr. 141 e.v.; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. 

CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 106, nr. 92; C. BEUDANT en R. BEUDANT, 

Cours de droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 282; A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil, II, 

Parijs, Dalloz, 1959, 27; G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 444, nr. 

1030; L. GARRIGUET, La propriété privée: études de sociologie, Parijs, Bloud, 1909, 65; MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, 

II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 47; M.-L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil: Les biens, Parijs, Sirey, 2006, 82; J. MAZEAUD, 

H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses 

démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 29 e.v.; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil 

français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 220; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 277 e.v.; 

F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 142, nr. 140 e.v. Zie ook: F. 

GENY, “L'évolution contemporaine de la pensée juridique dans la doctrine française” in X. (ed.), Le droit privé français au 

milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 6-7. 
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erover mag beschikken, met als enige beperking wat bij wet of verordening is verboden. Wel 

wordt zowel in België als in Frankrijk dat absolute karakter niet onbeperkt geïnterpreteerd.150 

De uitdrukking “de la manière la plus absolue” van het eigendomsrecht moet worden 

genuanceerd.151 Die fameuze uitspraak heeft vooral een historische en politieke betekenis 

(infra, nr. 139). Het absolute karakter van het eigendomsrecht wordt dan ook niet langer 

geïnterpreteerd als een ongelimiteerde macht. Het duidt enkel op de algemene draagwijdte van 

het eigendomsrecht: een eigenaar heeft de volheid van bevoegdheden, zolang een bepaalde 

gedraging niet bij wet is verboden.152 Bovendien is er een tendens merkbaar om steeds meer 

beperkingen op te leggen aan dat absolute karakter vanuit de socialisering van het 

eigendomsrecht (infra, nr. 240).153 

Ook het Nederlandse recht leidt in eerste instantie een absoluut karakter af uit de 

eigendomsomschrijving. De bevoegdheden van de eigenaar zijn onbegrensd en 

onaantastbaar.154 Dat wordt ook wel eens de totaliteit van het eigendomsrecht genoemd.155 In 

het oude Burgerlijk Wetboek kwam dat absolute karakter nog beter naar voren. Eigendom werd 

omschreven als “het recht om van een goed het volledig genot te hebben en er op volstrekte 

wijze over te beschikken” (art. 625 oud BW). Deze bepaling verleende aan de eigenaar een 

absoluut recht om te doen en laten wat hij wou.156 Bij de redactie van het nieuwe Burgerlijk 

Wetboek werd ervoor gekozen om ‘het meest volledige recht’ te vervangen door ‘het meest 

omvattende recht’ (art. 5:1, lid 1 NBW), net om die absoluutheid te temperen.157 Dat gaf gestalte 

                                                 
150 België: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 120, nr. 256; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité 

élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 793, nr. 891 en 796, nr. 

893D; N. MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 78; 

RPDB, v° Propriété, 493, nr. 17 e.v.; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, 

Kluwer, 2014, 162, nr. 187; F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 

1990, 271. Zie ook de baanbrekende bijdrage van DERINE waarin hij aantoonde dat het eigendomsrecht nooit zo absoluut is 

geweest als men dacht: R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw. Critische bijdragen met het oog op een 

genuanceerder evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert de invoering van het Burgerlijk Wetboek, 

Antwerpen, De Sikkel, 1955, 306 p. (infra, nr. 242). Voor Frankrijk: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-

Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 464, nrs. 824 e.v.; A. CARPENTIER en G.F. DU SAINT, Répertoire du 

droit français, XXXI, v° Propriété, Parijs, Sirey, 1903, 811, nr. 65; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, 

Montchrestien, 2012, 64; W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil nous dit-il de la propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, 
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contemporaines” in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (11) 21 

en 23. 
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bijdragen met het oog op een genuanceerder evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert de invoering 

van het Burgerlijk Wetboek, Antwerpen, De Sikkel, 1955, 40 e.v. 
152 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 794. 
153 Zie hiervoor: P. CATALA, “La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne”, RTDCiv. 1966, (185) 199, nr. 18; 

J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 582, nr. 630; RPDB, 

v° Propriété, 493, nr. 19: “Si, à notre époque, le droit de propriété est encore resté exclusif, son caractère absolu s’est résorbé 
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200; D. WINDERICKX, “Aftakeling van het eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 773. 
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1986, 23. 
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157 E.B. BERENSCHOT, J.M. HOEKSTRA en J.B. VEGTER, Eigendom en beperkte rechten naar BW en NBW, Deventer, Kluwer, 
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55; J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER, W.L. VALK en M.H. WISSINK, M.H. (eds.), Vermogensrecht: tekst en commentaar, 
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aan de opvatting dat een eigenaar in een moderne samenleving zich niet asociaal mag gedragen 

en bij de uitoefening van zijn eigendomsrecht rekening moet houden met de belangen van 

anderen.158 

26. EEUWIGDUREND – Volgens de traditionele eigendomstheorie komt aan het 

eigendomsrecht ook een eeuwigdurend of oneindig karakter toe.159 Het eeuwigdurende karakter 

omvat twee aspecten.160 Ten eerste duurt het eigendomsrecht zolang het goed waarop het 

betrekking heeft, blijft bestaan.161 Het eigendomsrecht eindigt dus niet wanneer de eigenaar 

overlijdt, maar komt dan in zijn nalatenschap terecht.162 

Ten tweede is het eigendomsrecht, in tegenstelling tot de andere zakelijke rechten, in principe 

niet vatbaar voor de bevrijdende verjaring van artikel 2262 BW.163 Het niet-gebruik ervan 

gedurende dertig jaar verhindert dus niet dat het eigendomsrecht blijft voortbestaan.164 De enige 

uitzondering hierop realiseert zich wanneer een andere persoon aan de voorwaarden van 

verkrijgende verjaring zou voldoen.165 Bij onroerende goederen zou het nooit mogelijk zijn om 

tot verkrijgende verjaring te komen indien de bevrijdende verjaring mogelijk zou zijn. Het 

onbruik door de eigenaar gaat steeds vooraf aan het gebruik door de potentiële nieuwe eigenaar, 

waardoor de bevrijdende verjaring eerder zou intreden. Gevolg hiervan zou zijn dat de Staat 

eigenaar wordt van het onroerend goed (art. 713 BW). De bepalingen van de verkrijgende 

verjaring zouden daardoor zonder voorwerp worden. Daarom moet men, althans volgens de 

klassieke zienswijze, wel aanvaarden dat eigendom niet teniet kan gaan door bevrijdende 

verjaring.166 

De mogelijkheid van de verkrijgende verjaring in hoofde van een derde is echter niet de enige 

beperking van het eeuwigdurende karakter van het eigendomsrecht. Recente ontwikkelingen 

binnen het eigendomsrecht nopen tot een nuancering van die eeuwigdurendheid, die vooral 

ingegeven was door de traditie en de verabsolutering van het eigendomsrecht tijdens de 

                                                 
van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 1990, 26. Zie ook: A. PITLO, Het systeem van het Nederlands 
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158 Zie voor het Nederlandse recht: J. VALKHOFF, “Nieuwe beschouwingen over eigendom en eigendomsrecht”, RMT 1957, 

(21) 24. 
159 Zie voor een uitvoerige analyse: M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 

2012, 97 e.v. Voor Frankrijk: M. CHAUFFARDET, Le problème de la perpétuité de la propriété, étude de sociologie juridique et 
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161 N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 122, nr. 260; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 164, nr. 190. 
162 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 274, nr. 147. 
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Mechelen, Kluwer, 2014, 164-165, nr. 190. 
164 Cass. 3 juni 1875, Pas. 1875, I, 279; Cass. 26 juni 1890, Pas. 1890, I, 233. Zie ook meer recent: Cass. 4 oktober 2012, JLMB 

2013, 1298. 
165 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 796, nr. 893B; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de 
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verjaring betekent, geldt eigenlijk evenzeer voor de andere zakelijke rechten. Zo is bijvoorbeeld een erfpacht vatbaar voor bezit 
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negentiende eeuw (infra, nr. 147).167 Tijdelijke eigendom wordt in het huidige recht 

aanvaard.168 Het opstalrecht bijvoorbeeld, dat een tijdelijk eigendomsrecht oplevert op de 

opstallen (infra, nr. 507), vormt een legitieme uitzondering op het eeuwigdurende karakter van 

het eigendomsrecht.169 Dat doet echter geen afbreuk aan de kwalificatie als volle eigendom.170 

27. EXCLUSIEF – In de wettelijke omschrijving van artikel 544 CC/BW wordt traditioneel 

ook het exclusieve karakter of de ondeelbaarheid van het eigendomsrecht gelezen.171 Klassiek 

wordt het gezien als een onderdeel van het absolute of omvattende karakter van het 

eigendomsrecht en wordt het afgeleid uit de bewoording “op de meest volstrekte wijze” (infra, 

nr. 141). In het Nederlandse recht is er wel een uitdrukkelijke wettelijke basis voor de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht. Het ligt besloten in de bewoording “met uitsluiting van 

een ieder” (art. 5:1, lid 2 NBW).172 De exclusiviteit van het eigendomsrecht heeft dus een 

impliciete, en in het Nederlandse recht zelf expliciete, wettelijke verankering. Het kenmerk van 

exclusiviteit vormt het eigenlijke onderwerp van dit onderzoek en is daarom toe aan een 

diepgaandere analyse. 

§2. De exclusiviteit als attribuut van het eigendomsrecht 

A. Tweevoudige betekenis van exclusiviteit 

28. DUBBELE BETEKENIS – De traditionele continentaalrechtelijke eigendomstheorie 

beschouwt de exclusiviteit als een attribuut van het eigendomsrecht, inherent aan de 

eigendomsbepaling zelf. Bij nader onderzoek wordt duidelijk dat deze theorie aan de 

exclusiviteit een dubbele betekenis toekent.173 De exclusiviteit houdt enerzijds in dat de 

eigenaar als enige de volheid van bevoegdheden heeft over zijn goed en anderzijds dat hij 

anderen van zijn goed kan uitsluiten. Het exclusiviteitsbegrip bevat dus twee componenten: een 
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170 Zie hiervoor uitdrukkelijk: Gent 19 maart 2012, TGR-TWVR 2012, 189 (cessie van schuldvordering tot zekerheid). 
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LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Brussel, 
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129, nr. 68; A. CARPENTIER en G.F. DU SAINT, Répertoire du droit français, XXXI, v° Propriété, Parijs, Sirey, 1903, 810, nr. 

42; C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la 

pratique, III, Brussel, Wahlen, 1824, 36, nr. 85. Zie ook: L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in 

Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 23, nr. 24; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, 

Parijs, LGDJ, 2006, 24, nr. 53. 
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T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 315 e.v. 



 

45 

 

toebehoren en een beheersing.174 Die twee dimensies van exclusiviteit leveren ook twee 

onderscheiden functies op: een toe-eigeningsfunctie enerzijds, en een afweerfunctie anderzijds. 

Wat de gevolgen van de exclusiviteit betreft, slaat de interne exclusiviteit op de bevoegdheid 

en de externe exclusiviteit op de tegenwerpelijkheid. Beide dimensies van exclusieve eigendom 

worden hieronder nader geanalyseerd. 

1. De interne exclusiviteit 

29. VOLHEID VAN BEVOEGDHEDEN – De exclusiviteit van het civil law eigendomsconcept, 

die wordt afgeleid uit de wettelijke eigendomsdefinities (supra, nr. 27), betekent vooreerst dat 

alle voordelen die uit een goed kunnen worden gehaald, in beginsel toekomen aan één 

welbepaalde persoon.175 Volgens de traditionele eigendomstheorie betekent de exclusiviteit dat 

er op eenzelfde moment en op eenzelfde goed slechts één persoon de omvattende 

bevoegdheden, de meest volstrekte bevoegdheden, kan uitoefenen.176 De eigenaar heeft als 

enige recht op alle bevoegdheden die verbonden zijn aan het goed. ZENATI en REVET duiden 

dit aan met de term ‘les avantages de l’exclusivité’.177 De exclusieve macht laat toe om als enige 

gebruik te maken van alle eigendomsbevoegdheden. Sommige auteurs spreken van positieve 

exclusiviteit (supra, nr. 21).178 Wij geven er de voorkeur aan om de volheid van bevoegdheden 

toekomend aan één eigenaar te kwalificeren als de interne dimensie van het exclusieve karakter 

van het eigendomsrecht.179 De interne dimensie omschrijft de inhoud van het eigendomsrecht, 

de volheid van bevoegdheden, in handen van één welbepaalde eigenaar.  

Het eigendomsrecht levert met andere woorden een monopoliebevoegdheid op.180 Een 

eigendomsrecht kan niet gelijktijdig in zijn geheel, met volheid van bevoegdheden, toebehoren 

                                                 
174 Vertaling van ‘appartenance’ en ‘maîtrise’, termen die gebruikt worden door G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil 

d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 786, nr. 2244. 
175 België: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 121, nr. 257; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, 

Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 584, nr. 632; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 110, nr. 194; F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 
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LexisNexis, 2014, 80, nr. 101; G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 445, 

nr. 1034; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 104, nr. 197; S. 

VANUXEM, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, 

IRJS Edition, 2010, 98, nr. 68; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 

2008, 332, nr. 208. 
176 België: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, 

Brussel, Bruylant, 1975, 795, nr. 893A; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de 

Droit de Liège, 1996, 584, nr. 632; N. MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, 

Limal, Anthemis, 2013, 77; V. THIRY, Cours de droit civil professée à l'Université de Liège, I, Luik, Vaillant-Carmanne, 1892, 

691, nr. 684; F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 484, nr. 5. Zie ook: V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven 

op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 63, nr. 28. Frankrijk: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, 

Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 109; G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil d'après le 

traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 789, nr. 2252; J. STRICKLER, Les biens in Themis. Droit, Parijs, PUF, 2006, 366. 
177 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 332 e.v. 
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des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 97, nr. 148 en 113, nr. 173.  
180 Zie: P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 

Brussel, Larcier, 2012, 100, nr. 6. Voor Frankrijk: C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014,101, 
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aan meerdere personen. Dat het eigendomsrecht niet gelijktijdig in zijn geheel kan toebehoren 

aan verschillende personen, staat er niet aan in de weg dat op hetzelfde moment en op eenzelfde 

goed verschillende eigenaars een breukdeel van het eigendomsrecht kunnen bezitten. De figuur 

van de mede-eigendom als bijzondere eigendomsvorm wordt besproken in deel III (infra, nrs. 

271 e.v.).  

Het eigendomsrecht kan niet in meerdere zelfstandige eigendomsrechten met volkomen 

bevoegdheden wordt gesplitst.181 Wel kunnen andere zakelijke rechten van het eigendomsrecht 

worden afgesplitst, zonder dat de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht in het gedrang 

komt. Een deel van de attributen van het eigendomsrecht kunnen zo worden toegekend aan een 

derde. Dat is onder andere het geval wanneer het goed belast is met een vruchtgebruik of 

erfdienstbaarheid.182 De verhouding tussen de interne exclusiviteit en het vestigen van beperkt 

zakelijke rechten wordt onderzocht in deel II (infra, nrs. 202 e.v.). De traditionele opvatting 

van de interne exclusiviteit als ‘volheid van bevoegdheden op eenzelfde goed en op eenzelfde 

moment in handen van één persoon’ zal daar nog worden scherpgesteld. 

2. De externe exclusiviteit 

30. MET UITSLUITING VAN EEN IEDER – De exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt 

binnen de continentale eigendomstheorie ook omschreven als de eigenaar die de bevoegdheden 

die voortvloeien uit zijn goed niet moet delen met anderen.183 Meer nog, een eigenaar mag 

anderen geheel naar eigen believen het gebruik en genot van zijn goed ontzeggen en moet niet 

dulden dat zij er op enige wijze gebruik van maken.184 Hij heeft het recht anderen van zijn 

eigendom uit te sluiten.185 Met andere woorden, “la propriété privé est celle qui prive les 
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Brussel, Bruylant, 1878, 135, nr. 102; Pand.b. v° Propriété (en général), 418, nr. 13. Voor Frankrijk: W. DROSS, Droit des 

biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 46, nr. 42; L. GARRIGUET, La propriété privée: études de sociologie, 

Parijs, Bloud, 1909, 65; R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du 

bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 308, nr. 9; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, 

Parijs, Dalloz, 2010, 144, nr. 143; J. STRICKLER, Les biens in Themis. Droit, Parijs, PUF, 2006, 367; F. ZENATI-CASTAING en 

T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 315. Voor Nederland: J. HIJMA, en M.M. 

OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 144, nr. 211; A.F. SALOMONS, 

“Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, C.E. DU 

PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, 

Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 241. 
185 Voor België: G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, Code Civil, I/2, Brussel, Bruylant, 1905, 57, nr. 3; N. BERNARD, 

Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 121, nr. 257; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 

1878, 135, nr. 102; Pand.b. v° Propriété (en général), 416 nr. 14; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 170, nr. 194; V. THIRY, Cours de droit civil professée à l'Université de Liège, I, 

Luik, Vaillant-Carmanne, 1892, 691, nr. 684; F. VAN NESTE, “Eigendom. Een slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in 

X., Ter wille van mensen: Bijdragen van prof. Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij 

gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 1997, (237) 237 en 240. Voor Frankrijk: C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. 

Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 101, nr. 130; C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, II, Les biens, Parijs, 
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autres.”186 In dit proefschrift wordt dit verder omschreven als de externe dimensie van de 

exclusiviteit,187 hoewel dit soms ook de ‘negatieve exclusiviteit’ wordt genoemd (supra, nr. 

21).188 Daarmee wordt echter enkel aangeduid dat derden geen gebruik mogen maken van 

andermans eigendom, terwijl de externe dimensie verdergaat en ook de tegenwerpelijkheid van 

het recht van de eigenaar jegens derden inhoudt. 

Het is die dimensie die de Nederlandse wetgever viseert in artikel 5:1 NBW waar bepaald is 

dat een eigenaar zijn zaak met uitsluiting van een ieder mag gebruiken (supra, nr. 27). 

Aanvankelijk was er in het ontwerp van het NBW zelfs een extra artikel 5:1, lid 3 opgenomen 

dat de externe exclusiviteit nog explicieter verwoordde: 

“De eigenaar behoeft niet te dulden dat een ander op enige wijze van de zaak gebruik 

maakt, tenzij deze daartoe krachtens de wet, een hem toekomend recht of een 

rechtvaardigingsgrond bevoegd is.”189  

De bedoeling van die bepaling was om tot uitdrukking te brengen dat de bevoegdheid van een 

eigenaar exclusief is, d.w.z. dat hij zich tegen het gebruik van anderen kan verzetten.190 In het 

eindverslag van de Eerste Kamer werd de vraag gesteld of artikel 5:1, lid 3 niet moest worden 

ondergebracht in artikel 5:1, lid 2 door toevoeging van de woorden “met uitsluiting van een 

ieder”.191 Dat is uiteindelijk gebeurd. Zowel die ontwerpbepaling, als de definitieve bepaling 

vertolken de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht.192 

De volle beschikkingsbevoegdheid van een eigenaar heeft dus een afweerfunctie, in die zin dat 

de eigenaar een remedie heeft tegen derden die zijn eigendom zouden betreden. Een eigenaar 

kan optreden tegen alle derden die het goed zonder recht noch titel gebruiken. Dat kenmerk, de 

‘exclusie’, ligt reeds besloten in de benaming zelf van de ‘exclusiviteit’.193 Het betreft de 

                                                 
Librairies techniques, 1961, 240, nr. 143; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Des biens, 

Parijs, Laorse et Forcel, 1905, 153, nr. 201; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 136, 

nr. 456; M.-L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil: Les biens, Parijs, Sirey, 2006, 82; J.-M. MOUSSERON, J. RAYNARD en T. REVET, 

“De la propriété comme modèle” in X., Mélanges offerts à André Colomer, Parijs, Litec, 1993, (281) 287, nr. 17; Rép. civ. 

Dalloz, v° Propriété, 7, nr. 36. 
186 S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 

1960 56, nr. 23. 
187 Voor Frankrijk, zie in dezelfde zin: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit 

des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 114, nr. 174. 
188 L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

28-29. 
189 J.W. DU PON en C.J. VAN ZEBEN (eds.), Boek 5: Zakelijke rechten in Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk 

wetboek, Deventer, Kluwer, 1990, 65. Zie voor een bespreking: R.S. MEIJER, “Het eerste van vijf; De exclusiviteit van 

eigendom” in X., Liber amicorum NBW (De Die-bundel), Arnhem, Gouda Quint, 1991, 73 e.v. 
190 W.H.M. REEHUIS, E.E. SLOB en C.J. VAN ZEBEN, Invoering Boeken 3, 5 en 6: Boek 5: Zakelijke rechten in Parlementaire 

geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 1990, 1003. Zie ook: G.E. VAN MAANEN, “Van de vogelen 

des hemels en de stranden der zee”, WPNR 1992, (970) 970; A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit 

kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen 

autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 247. 
191 J.W. DU PON en C.J. VAN ZEBEN (eds.), Boek 5: Zakelijke rechten in Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk 

wetboek, Deventer, Kluwer, 1990, 70. 
192 Zie ook: R.S. MEIJER, “Het eerste van vijf; De exclusiviteit van eigendom” in X., Liber amicorum NBW (De Die-bundel), 

Arnhem, Gouda Quint, 1991, 73-78; A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar 

verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en 

solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 247; J.D.A. DEN 

TONKELAAR, “Eigendom in het algemeen” in W.M. KLEIJN en A.A. VAN VELTEN (eds.), Zakelijke rechten, 1, Deventer, Kluwer, 

2004, 49. 
193 D. ALLAND en S. RIALS (eds.), Dictionnaire de la culture juridique, v° Propriété, Parijs, PUF, 2003, 1253. 
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exclusiviteit van het eigendomsrecht bekeken vanuit een extern standpunt.194 Een eigenaar moet 

inmengingen van derden in principe nooit dulden, ook al zou de eigenaar daarvan geen enkele 

morele of materiële schade ondervinden.195 Met betrekking tot grondeigendom manifesteert die 

uitsluitingsbevoegdheid zich bijvoorbeeld in het recht om zijn grond af te sluiten (art. 647 

BW).196 

Dat actieve recht van de eigenaar brengt ook een passieve verplichting voor alle anderen met 

zich mee. Derden mogen de eigenaar niet storen in het gebruik en genot van zijn goed en moeten 

zich van rechtstreekse bemoeienissen met het goed onthouden.197 Vanuit dat opzicht kan de 

exclusiviteit worden beschouwd als een “obligation passivement universelle”.198 De externe 

exclusiviteit van het eigendomsrecht ligt vervat in zijn tegenwerpelijkheid erga omnes.199 

De externe exclusiviteit hangt nauw samen met de interne exclusiviteit. Het recht om derden 

uit te sluiten, verzekert de volheid van bevoegdheden van de eigenaar.200 Het stelt de eigenaar 

in staat om zijn belangen te verdedigen jegens derden.201 Met andere woorden: de externe 

dimensie van exclusiviteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de interne dimensie van 

exclusiviteit. Net omdat het eigendomsrecht een uitsluitingsrecht oplevert, kan het niet in zijn 

volheid toebehoren aan twee titularissen.202 

                                                 
194 Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit 

des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 97, nr. 148. 
195 Cass. 17 november 1927, Pas. 1928, 13, concl. P. LECLERCQ; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection 

scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 585, nr. 632. Voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique 

et pratique de droit civil, VI, Des biens, Parijs, Laorse et Forcel, 1905, 153, nr. 201; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. 

CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 109, nr. 95; F. TERRE en P. SIMLER, Droit 

civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 144, nr. 143. Voor Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. 

HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 370, nr. 471; A.F. 

SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, 

C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut voor 

Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 242. Daarop worden echter uitzonderingen gemaakt door de 

socialisering van het eigendomsrecht, zie: infra nrs. 240 e.v. 
196 België: J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 759 e.v. 

Frankrijk: C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, II, Les biens, Parijs, Librairies techniques, 1961, 240, nr. 143; 

J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 109; P. 

GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 33, nr. 77; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, 

Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 316. 
197 Dat staat letterlijk te lezen in de parlementaire voorbereidingen van het Nederlandse NBW: R.S. MEIJER, “Het eerste van 

vijf; De exclusiviteit van eigendom” in X., Liber amicorum NBW (De Die-bundel), Arnhem, Gouda Quint, 1991, (73) 74, nr. 

3; J.W. DU PON en C.J. VAN ZEBEN (eds.), Boek 5: Zakelijke rechten in Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk 

wetboek, Deventer, Kluwer, 1990, 65; J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER, W.L. VALK en M.H. WISSINK (eds.), 

Vermogensrecht: tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2011, 355; J.D.A. DEN TONKELAAR, “Eigendom in het algemeen” in 

W.M. KLEIJN en A.A. VAN VELTEN (eds.), Zakelijke rechten, 1, Deventer, Kluwer, 2004, 49. 
198 P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 32, nr. 76. 
199 B. PARANCE, La possession des biens incorporels in Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, Parijs, LGDJ, 2008, 43, nr. 

48. 
200 F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 170, nr. 156. Zie ook: 

P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 23, nr. 51; B. PARANCE, La possession des 

biens incorporels in Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, Parijs, LGDJ, 2008, 39. 
201 M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

97, nr. 148. Zie in dezelfde zin: B. PARANCE, La possession des biens incorporels in Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, 

Parijs, LGDJ, 2008, 38, nr. 43. 
202 P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 

Brussel, Larcier, 2012, 100, nr. 6. Of met andere woorden: “C’est sur ce rapport intersubjectif d’exclusion d’autrui que repose 

le droit de propriété, entendu réciproquement comme un rapport objectif d’exclusivité et corrélativement comme un pouvoir 

complet de jouissance.” (F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 

159, nr. 149.) 
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B. Draagwijdte van exclusieve eigendom 

31. TWEE VERSCHILLENDE STREKKINGEN – Wat de draagwijdte van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht betreft, vallen er binnen de traditionele continentaalrechtelijke 

eigendomstheorie twee opvattingen te onderscheiden. Een minderheid beschouwt de 

exclusiviteit als de essentie van het eigendomsrecht. De meerderheid van de rechtsleer 

beschouwt de exclusiviteit echter als één van de kenmerken van het eigendomsrecht, 

nevengeschikt aan het absolute en eeuwigdurende karakter. Beide standpunten komen hierna 

aan bod. 

1. De exclusiviteit als essentieel kenmerk van eigendom 

32. ESSENTIE VAN HET EIGENDOMSRECHT – Sommige auteurs beschouwen de exclusiviteit 

als behorend tot de essentie van het eigendomsrecht.203 Eigendom is in wezen “la relation par 

laquelle une chose appartient à une personne, par laquelle elle est à lui, elle est sienne”.204 Het 

eigendomsrecht (‘propriété’) is van nature het recht op grond waarvan een goed eigen 

(‘propre’) is, met als gevolg de uitsluiting van anderen.205 Volgens ZENATI komt het 

fundamentele belang van die exclusiviteit in de klassieke opvatting te weinig tot haar recht.206 

                                                 
203 C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 101, nr. 129; M. FABRE-MAGNAN, “Propriété, 

patrimoine et lien social”, RTDCiv. 1997, (583) 584 en 587; S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un 

système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 1960, 33, nr. 12; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons 

de droit civil, II, Obligations (théorie générale) – Biens (droit de propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 

1056, nr. 1332; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 

220, nr. 212; R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété in Oeuvres de Pothier, XI, Parijs, Beaucé, 1819, 168; F. 

ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 541 en 688. Zie: C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et droit des 

obligations, Lyon, Université de Lyon, 2013, 96, nr. 174; J. STRICKLER, Les biens in Themis. Droit, Parijs, PUF, 2006, 366; M. 

DE VAREILLES-SOMMIERES, “La définition et la notion juridique de la propriété”, RTDCiv. 1905, (443) 470, nr. 52. Zie ook: D. 

ALLAND en S. RIALS (eds.), Dictionnaire de la culture juridique, v° Propriété, Parijs, PUF, 2003, 1253; B. BALIVET, Les 

techniques de gestion des biens d’autrui, Lyon, Université Jean Moulin, 2004, 188, nr. 249; F. BARRIERE, La réception du trust 

au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 314, nr. 399; G. BLANLUET, Essai sur 

la notion de propriété économique en droit privé français: recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil in 

Bibliothèque de droit privé, 313, Parijs, LGDJ, 1999, 243, nr. 397; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit 

privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 195, nr. 241; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, 

Economica, 2007, 154 e.v.; W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil nous dit-il de la propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, 

www.dalloz.fr; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 27, nr. 61 en 29, nr. 67; G. 

LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 743, 

nr. 3; M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

120, nrs. 184 e.v.; J. LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 162, nrs. 201 

e.v.; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs 

- Dauphine, 2007, 254, nrs. 331 e.v.; G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Parijs, LGDJ, 1955, 210, nr. 84; A. TENENBAUM, 

“Le propriétaire d'un bien a-t-il un droit exclusif sur l'image de celui-ci?” (noot onder Cass.fr. 25 januari 2001), JCP, II, 2001, 

(1281) 1282; S. VANUXEM, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la 

Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 97, nr. 67; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit 

classique, Parijs, PUF, 2008, 315 e.v. Zie naar Belgisch recht: P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in 

Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 98, nr. 6; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 171, nr. 195. 
204 S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 

1960, 33, nr. 12. 
205 R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété in Oeuvres de Pothier, XI, Parijs, Beaucé, 1819, 162. Zie ook: F. 

ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 541, nr. 400. 
206 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 542. Zie in dezelfde zin: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit 

des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 124, nr. 193. Zie ook: J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 

292. 
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Het wordt in die zienswijze gedegradeerd tot één van de kenmerken van het eigendomsrecht, 

terwijl het eigenlijk de kern ervan uitmaakt.207 

33. WEZENLIJKE INDICATIES VAN EXCLUSIVITEIT – Dat het eigendomsrecht bij uitstek een 

exclusieve band creëert tussen de eigenaar en zijn goed wordt door ZENATI hardgemaakt met 

enkele illustraties.208 Allereerst noemt hij de revindicatievordering. Het staat buiten kijf dat een 

eigenaar de bevoegdheid heeft om zijn goed terug te vorderen. Op zich valt dit moeilijk in te 

passen in de klassieke eigendomsomschrijving als het recht op de bevoegdheden usus-fructus-

abusus (infra, nr. 207).209 De revindicatievordering vindt haar oorzaak eerder in het 

fundamentele beginsel van exclusiviteit van het eigendomsrecht.210 Dat de eigenaar niet zomaar 

een schuldvordering heeft op de houder van het goed, maar de afgifte van het goed zelf kan 

vorderen, brengt ZENATI tot de volgende conclusie: “Force est donc de reconnaître que la 

propriété fonde l’action en revendication non pas parce qu’elle est exclusive, mais parce 

qu’elle est l’exclusivité même.”211 De revindicatievordering is dus de uitdrukking, op het niveau 

van de remedie, van het exclusieve eigendomsrecht, wanneer het eigendomsobject niet langer 

in het bezit is van de eigenaar. 

Ook andere auteurs menen uit het revindicatierecht van de eigenaar te kunnen afleiden dat de 

exclusiviteit niet zomaar een kenmerk, maar de kern van het eigendomsrecht is.212 LAROCHE 

verdedigt dat de exclusiviteit daarom niet alleen in het insolventierecht, maar ook in het 

algemene goederenrecht de essentie van het eigendomsrecht is.213 

Ten tweede bespreekt ZENATI ook de situatie van blote eigendom als indicatie van de 

doorslaggevende betekenis van het exclusiviteitsbeginsel, door het blijvende vooruitzicht op de 

volheid van de bevoegdheden.214 Na toekenning van een vruchtgebruik behoudt de eigenaar het 

eigendomsrecht, ook al heeft hij de gebruiksbevoegdheid van zijn goed afgestaan aan de 

vruchtgebruiker. Het eigendomsrecht behoort nog steeds exclusief toe aan de eigenaar, ook al 

wordt het bezwaard met de rechten van de vruchtgebruiker.215 De essentiële betekenis van de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht komt tot uiting in de daden van bewaring en de 

                                                 
207 ZENATI gaat nog een stap verder door ‘het recht om het genot te hebben’ (‘droit de jouir’) in artikel 544 BW te lezen als de 

uitdrukking van het exclusiviteitsbeginsel, zie: F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la 

théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 575 e.v. 
208 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 544 e.v. Zie hierover ook: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du 

droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 256, nr. 334. 
209 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 544, nr. 401. 
210 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 545, nr. 402. Zie ook: Rép. civ. Dalloz, v° Propriété, 12, nr. 62. 
211 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 545, nr. 402. 
212 M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

99, nrs. 151 e.v.; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, 

onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 278, nr. 359. 
213 M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

112, nrs. 170 e.v. en 124, nrs. 193 e.v. 
214 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 549, nr. 404: “La nue-propriété se conçoit en effet sans abusus et cet attribut est impuissant à expliquer la 

persistance sur la tête du nu-propriétaire de prérogatives essentielles comme le droit d’accession par incorporation ou les 

actions attachées à la propriété. L’abusus ne rend pas davantage compte de l’expectative de réintégration des utilités de la 

chose dont bénéficie le nu-propriétaire.” (eigen nadruk) 
215 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 551, nr. 405. 
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eigendomsvorderingen die de blote eigenaar ook dan nog kan stellen.216 Opnieuw acht ZENATI 

de nadruk op de exclusiviteit meer zinvol dan de klassieke beschrijving van het eigendomsrecht 

als usus-fructus-abusus.217 Op de verhouding tussen het exclusiviteitsbeginsel en de toekenning 

van beperkt zakelijke rechten zoals een vruchtgebruik, wordt dieper ingegaan in deel II van dit 

proefschrift (infra, nrs. 202 e.v.). 

Ook de precaire situatie van een onverdeeldheid is voor ZENATI een illustratie van het 

wezenlijke karakter van de exclusiviteit van het eigendomsrecht.218 Het eigendomsrecht van de 

deelgenoten is nog steeds exclusief, met uitsluiting van derden, maar kan niet worden 

uitgeoefend door de deelgenoten zonder uit onverdeeldheid te treden.219 Dat wordt verder 

besproken in deel III van dit proefschrift waar de verhouding tussen het exclusiviteitsbeginsel 

en mede-eigendom aan bod komt (infra, nr. 276). Dezelfde auteur verwijst ook kort naar de 

draagwijdte van de intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, die eveneens als 

wezenskenmerk een monopolie opleveren voor de eigenaar om vrij van zijn creatie gebruik te 

maken, met uitsluiting van anderen.220 

Het is uit dit uitgangspunt van exclusieve eigendom dat de bevoegdheid voortvloeit om “op de 

meest volstrekte wijze” over een goed te beschikken; een eigenaar kent geen concurrentie in de 

uitoefening van zijn rechten.221 De klassieke tripartite aan bevoegdheden, usus- fructus- abusus 

(infra, nr. 207), is slechts een gevolg van de exclusiviteit van het eigendomsrecht.222 

2. De exclusiviteit als nevengeschikt kenmerk van eigendom 

34. UITLOPER VAN HET ABSOLUTE KARAKTER – De meerderheid van de auteurs beschouwt 

de exclusiviteit van het eigendomsrecht echter gewoon als één van de wezenskenmerken van 

het eigendomsrecht, naast het absolute en eeuwigdurende karakter.223 Een eigenaar kan volledig 

vrij van zijn goed gebruik maken en erover beschikken. Het noodzakelijke gevolg is dat hij de 

enige heer en meester is over zijn goed en hij anderen kan uitsluiten. De exclusiviteit wordt in 

                                                 
216 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 551 e.v., nrs. 405-406. 
217 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 561, nr. 407. 
218 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 561, nr. 408. 
219 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 574, nr. 415. Zie in dezelfde zin: W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil nous dit-il de la propriété?”, 

RTDCiv. 2015, 27-44, www.dalloz.fr. 
220 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 576, nr. 416. 
221 J. LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 163, nr. 201. 
222 J. LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 163, nr. 202. 
223 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, Code Civil, I/2, Brussel, Bruylant, 1905, 57, nr. 3; N. BERNARD, Précis de 

droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 119, nr. 251; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, 

Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 795, nr. 893; Pand.b., v° Propriété (en général), 416, nr. 2; 

Voor Frankrijk: C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, II, Les biens, Parijs, Librairies techniques, 1961, 240, nr. 

143; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 109, 

nr. 95; G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 445, nr. 1034; P. MALAURIE 

en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 136; G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil d'après le traité 

de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 787; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, 

Dalloz, 2010, 144, nr. 143. Voor Nederland: E.B. BERENSCHOT, J.M. HOEKSTRA en J.B. VEGTER, Eigendom en beperkte rechten 

naar BW en NBW, Deventer, Kluwer, 1986, 25; A.S. HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 1988, 162, nr. 199; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in 

Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 226. 
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dat opzicht soms beschouwd als een gevolg van het absolute karakter van het 

eigendomsrecht.224 Het recht om anderen uit te sluiten, vloeit voort uit het recht om met zijn 

goed te doen en laten wat men wil. 

C. Besluit 

35. BEELD VAN SOEVEREINE EIGENAAR – De traditionele continentale eigendomstheorie 

omschrijft de exclusiviteit als een (essentieel) kenmerk van het eigendomsrecht. Daarbij zijn de 

definities van eigendom in de civil law codificaties van belang (supra, nr. 24). Deze 

eigendomstheorie trekt het beeld op van de eigenaar die als soeverein een absoluut, 

eeuwigdurend én exclusief recht heeft op zijn goed.225 Waar dat beeld vandaan komt, wordt in 

het volgende onderdeel onderzocht (infra, nr. 147). In de praktijk komen die drie 

wezenskenmerken echter onder druk te staan door maatschappelijke ontwikkelingen. Men stapt 

af van de idee van eigendom als onaantastbare machtspositie en erkent dat er een zekere 

overdrijving schuilt in de fundamentele kenmerken van het eigendomsrecht.226  

Binnen de traditionele eigendomstheorie krijgt de exclusiviteit van het eigendomsrecht een 

dubbele betekenis, die wij van elkaar onderscheiden als de interne en externe exclusiviteit. Deze 

theorie van exclusieve eigendom wordt in de continentale rechtstraditie als vanzelfsprekend 

beschouwd. Dat zal hierna echter worden geproblematiseerd. Het exclusiviteitsprincipe duikt 

immers niet alleen op bij het eigendomsrecht, maar ook bij zakelijke rechten (§ 3), en bovendien 

ook, tegen alle verwachtingen in, niet alleen in de continentale stelsels, maar ook in de common 

law rechtstheorie (infra, nrs. 38 e.v.).  

§3. Minderheidsstrekking: de exclusiviteit als wezenskenmerk van elk zakelijk recht 

36. RUIMER TOEPASSINGSDOMEIN VAN DE EXCLUSIVITEIT – Op goederenrechtelijk vlak 

wordt de exclusiviteit door sommige auteurs niet enkel exclusief voorbehouden voor het 

                                                 
224 België: Pand.b., v° Propriété (en général), 416, nr. 2. Zie ook: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 

1878, 136, nr. 102. Frankrijk: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, 

Parijs, LGDJ, 2009, 109, nr. 95; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. 

Les personnes – la famille – la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 761; G. MARTY en P. 

RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 47, nr. 39; J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD F. CHABAS en 

F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 32, nr. 

1305; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 280; F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil: Les biens 

in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 144, nr. 143. Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het 

goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 226; J.D.A. DEN TONKELAAR, “Eigendom in het 

algemeen” in W.M. KLEIJN en A.A. VAN VELTEN (eds.), Zakelijke rechten, 1, Deventer, Kluwer, 2004, 35. 
225 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 106, 

nr. 92; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 46, nr. 41; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que 

la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 743, nr. 3; P. MALAURIE en L. 

AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 136, nr. 455; J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en 

F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 9, nr. 

1294; Rép. civ. Dalloz, v° Propriété, 2, nr. 2; J. STRICKLER, Les biens in Themis. Droit, Parijs, PUF, 2006, 366; F. TERRE en P. 

SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 126; S. VANUXEM, Les choses saisies par la 

propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 96, nr. 66; M. DE 

VAREILLES-SOMMIERES, “La définition et la notion juridique de la propriété”, RTDCiv. 1905, (443) 471. Zie ook: L. JOSSERAND, 

De l’esprit des droits et de leur relativité, Parijs, Dalloz, 1927, 15, nr. 13. 
226 C. BEUDANT en R. BEUDANT, Cours de droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 282; J.-P. LEVY en A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 508. Zie ook: G. MORIN, La 

révolte du droit contre le code. La révision nécessaire des concepts juridiques (Contrat, responsabilité, propriété), Parijs, 

Sirey, 1945, 84 e.v. 
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eigendomsrecht.227 Volgens een tweede exclusiviteitstheorie binnen de continentale 

rechtstraditie hebben alle zakelijke (‘goederenrechtelijke’) rechten een exclusief karakter.228 

Derden zijn immers ook bij andere zakelijke rechten verplicht zich te onthouden van daden die 

de titularis van een zakelijk recht in zijn gebruik of beschikking zouden storen. Bovendien kan 

de rechthebbende zijn recht uitoefenen, ongeacht bij wie het goed zich bevindt, op basis van 

zijn volgrecht. De zakelijk gerechtigde staat dus in een anderen uitsluitende machtsverhouding 

tot het goed. Dat kenmerk van exclusiviteit zou net een reden zijn voor het numerus clausus-

beginsel; omwille van het exclusieve en aan iedereen tegenwerpelijke karakter van zakelijke 

rechten, moeten die zakelijke rechten beperkt blijven tot de bij wet geregelde gevallen (infra, 

nr. 216).229 

Hoewel de exclusiviteit volgens deze strekking als een kenmerk van alle zakelijke rechten 

wordt beschouwd, wordt wel erkend dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht een “intensité 

particulière” heeft.230 Wanneer derden het recht niet eerbiedigen, is de juridische bescherming 

verregaander bij een eigendomsrecht dan bij enig ander zakelijk recht. Een eigenaar heeft de 

mogelijkheid om tot revindicatie van het goed zelf over te gaan.231 Een eigenaar heeft dus recht 

op het goed in natura en niet louter op een schadevergoeding. De rechterlijke macht is dan ook 

                                                 
227 Voor nog andere interpretaties van exclusiviteit buiten het goederenrecht, zie supra, nr. 20. 
228 België: RPDB, v° Propriété, 493, nr. 16. Voor Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, “Propriété, patrimoine et lien social”, 

RTDCiv. 1997, (583) 584. Deze auteur spreekt zelfs van de exclusiviteit als kenmerk van alle subjectieve rechten: “En effet, si 

la propriété permet bien de conférer à une personne une exclusivité sur une chose, cette exclusivité se trouve également dans 

tous les autres droits subjectifs. Le lien social résulte de ce que les individus prennent part à la société. Le droit subjectif est 

alors la part attribuée à chaque personne par le droit objectif, et, par hypothèse, attribuer une part à quelqu’un conduit à en 

priver les autres.” In gelijkaardige zin: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de 

droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 109, nr. 95; J. GHESTIN en G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, Introduction générale, Parijs, 

LGDJ, 1994, 149; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 104, nr. 197; 

M. LEVIS, L'opposabilité du droit réel in Droit Civil: Série Etudes et Recherches, Parijs, Economica, 1989, 21, nrs. 12 e.v.. 

Naar de exclusiviteit als kenmerk van elk subjectief recht werd eerder reeds verwezen (supra, nr. 20). Zie ook: L. BOUGEROL-

PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 3, nr. 3; W. DROSS, 

Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 46, nr. 42; B. PARANCE, La possession des biens incorporels 

in Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, Parijs, LGDJ, 2008, 40, nr. 45. Voor Nederland: J. HIJMA, en M.M. OLTHOF, 

Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 74, nr. 104; A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van 

eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. 

SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom 

Juridische uitgevers, (241) 244 (Deze auteur reserveert de exclusiviteit wel enkel voor subjectieve rechten die leiden tot een 

gebruiksbevoegdheid); H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 47, nr. 65 en 379, nr. 459; J.D.A. DEN TONKELAAR, “Eigendom in het algemeen” in W.M. KLEIJN en A.A. VAN 

VELTEN (eds.), Zakelijke rechten, 1, Deventer, Kluwer, 2004, 35, aant. 22 en 49, aant. 45. Zie ook: P. CLAUSING, Korte inleiding 

tot het vermogensrecht onder het Nieuw BW, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1984, 56; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en 

S.E. BARTELS (eds.), Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten in Asser-serie 5, Deventer, Kluwer, 2008, 31, nr. 18. 
229 RPDB, v° Propriété, 493, nr. 16: “Plus discutable en droit belge paraît l’opinion du même auteur, selon lequel l’énumération 

des droits réels serait limitative. Il semble cependant que l’ordre public y soit intéressé à raison du caractère particulièrement 

exclusif de ces droits opposable à tous, et dès lors l’article 6 du Code civil devrait intervenir.” 
230 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 109, 

nr. 95. Zie ook: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 182-193, 

nr. 177. Zie eveneens voor Nederland: W.J. SLAGTER, “Eigendom en privaatrecht”, RMT 1976, (276) 281: “In die zin is de 

eigendom de resultante, de reflex van de verplichtingen van alle niet-eigenaren om zich te onthouden van inbreuk op de 

eigendom. Dat uitsluitingsrecht heeft de eigenaar in sterkere mate dan de houder van een beperkt zakelijk recht.” 
231 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 109, 

nr. 95; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 47, nr. 43; C. LARROUMET, Droit civil, 

II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 105 e.v. Zie ook: L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et 

garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 24; J. LAURENT, La propriété des droits in 

Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 393, nr. 508; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la 

théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 16, nr. 11. Voor Nederland: J.W.P. 

VERHEUGT, Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag, Boom, 2013, 220. 
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verplicht het herstel in natura van het eigendomsrecht na te streven.232 De externe exclusiviteit 

van een beperkt gerechtigde houdt echter in dat ook hij, en niet enkel de eigenaar, afgifte van 

het goed in handen van een derde kan vorderen.233 Wel is de revindicatievordering door de 

eigenaar onverjaarbaar, aangezien het eigendomsrecht een eeuwigdurend karakter heeft.234 

Zakelijke rechten gaan daarentegen teniet door verjaring na dertig jaar, waardoor ook zakelijke 

rechtsvorderingen aan een dertigjarige verjaringstermijn onderhevig zijn. Het eigendomsrecht 

geniet dus bij uitstek van een sterke juridische bescherming tegen inmengingen van derden.235 

37. MAAR BEPERKTERE BETEKENIS VAN DE EXCLUSIVITEIT – Het erkennen van dergelijke 

ruime toepassing van het exclusiviteitsbeginsel gaat echter ten koste van haar inhoudelijke 

betekenis. Exclusiviteit wordt hier louter begrepen als de gerechtigdheid met uitsluiting van 

anderen. Met de uitspraak dat zakelijke rechten exclusief zijn, wordt de tegenwerpelijkheid aan 

derden van die zakelijke rechten bedoeld.236 Derden hebben de verplichting zich te onthouden 

van daden die op het object van het recht of op de bevoegdheden van de zakelijk gerechtigde 

een inbreuk plegen.237 Deze exclusiviteitstheorie omvat enkel wat in dit proefschrift de externe 

dimensie van de exclusiviteit wordt genoemd. Van belang daarbij is dat een zakelijk gerechtigde 

ook niet mag worden gestoord door de eigenaar zelf.  

Wat echter verloren gaat in deze theorie is het interne aspect van de traditionele 

exclusiviteitsgedachte, namelijk de exclusiviteit als de toe-eigening van de volheid van 

bevoegdheden door de eigenaar (supra, nr. 29). Van zakelijke rechten, andere dan het 

eigendomsrecht, kan bezwaarlijk worden beweerd dat zij aan één persoon de volheid van 

bevoegdheden op een welbepaald goed toekennen. 

De exclusiviteitstheorie die de exclusiviteit beschouwt als een kenmerk van alle zakelijke 

rechten is dus ruimer qua toepassingsdomein, maar beperkter qua inhoud, aangezien het enkel 

de externe dimensie behelst, nl. de bescherming tegen derden van een ‘uitsluitend’ recht op een 

goed. Exclusiviteit is daarbij niets meer dan de tegenwerpelijkheid van een (eigendoms)recht 

tegen derden. Het enige wat als typerend voor het eigendomsrecht wordt beschouwd, in 

vergelijking met de andere zakelijke rechten, is dat de juridische bescherming sterker is doordat 

een eigenaar zich op het revindicatierecht kan beroepen. Het kort aanhalen van die 

minderheidsstrekking is vooral vanuit rechtsvergelijkend oogpunt te verantwoorden, aangezien 

een gelijkaardige theorie ook opduikt in de common law rechtstraditie (infra, nr. 45). 

                                                 
232 Zie bijvoorbeeld voor Frankrijk: Cass.fr. 4 oktober 1989, Bull. civ. 1989, III, 100, nr. 183; Cass.fr. 11 juli 2007, JCP 2007, 

Doctr., I, nr. 197, 18. 
233 Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 26, nr. 27. 
234 P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 

Brussel, Larcier, 2012, 345, nr. 136. Voor Frankrijk: P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 

2013; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 139, nr. 461. 
235 F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 193, nrs. 177 e.v. Deze 

auteur spreekt van “l’opposabilité substantielle”. Zie ook: M. FABRE-MAGNAN, “Propriété, patrimoine et lien social”, RTDCiv. 

1997, (583) 589. 
236 Zie o.a.: M. LEVIS, L'opposabilité du droit réel in Droit Civil: Série Etudes et Recherches, Parijs, Economica, 1989, 24: “Le 

principe d’exclusivisme, qui exprime le caractère obligatoire et inconditionné de la sanction en nature des droits réels, 

s’oppose au régime de la responsabilité civile sur trois points: la sanction, l’existence d’un préjudice, l’appréciation du 

comportement à l’origine du trouble.” (supra, nr. 20) 
237 H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 379, 

nr. 459. 



 

55 

 

AFDELING II. ANTIHESE: DE EXCLUSIVITEIT IN DE COMMON LAW 

RECHTSSTELSELS 

§1. Groeiende exclusiviteitsgedachte in de common law rechtsstelsels 

38. VERTREKPUNT – De traditionele visie aangaande de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht is dat het exclusiviteitsbeginsel niet kan worden toegeschreven aan de common 

law rechtsstelsels (supra, nr. 1). De exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt in die standaard 

zienswijze beschouwd als een gevolg van de afschaffing van de feodaliteit op het continent.  

Wat de common law rechtstraditie betreft, wordt algemeen aangenomen dat het eigendomsrecht 

er niet-exclusief is. Steevast wordt verwezen naar het trustrecht waar een opsplitsing van 

eigendom wordt gecreëerd tussen de trustee (legal ownership) en de beneficiary (equitable 

ownership).238 Bovendien heeft het Engelse recht geen gelijkaardige revolutie als op het 

continent gekend waardoor de sporen van het feodale stelsel tot op vandaag nog steeds in de 

land law zichtbaar zijn (supra, nr. 13). 

De studie van het Engelse recht leert al snel dat dit uitgangspunt echter moet worden 

genuanceerd. Ook in het Engelse recht duiken termen op als ‘the owner’s right to exclude’239 

en ‘the right to immediate exclusive control over a thing forever’240. In wat volgt wordt een 

verklaring gegeven voor die vaststelling en wordt de draagwijdte van de ‘exclusiviteit van het 

eigendomsrecht’ in de common law rechtsstelsels toegelicht. Voorafgaand dient te worden 

herinnerd aan het feit dat sommige Engelse auteurs ‘property’ en ‘ownership’ door elkaar 

gebruiken voor wat wij ‘eigendom’ zouden noemen (supra, nr. 11).241 Hierna dienen beide 

termen dan ook in die zin te worden begrepen. 

39. EVOLUTIE NAAR NIEUW EIGENDOMSMODEL – In hoofdstuk I van dit onderdeel zagen wij 

reeds dat de common law rechtstraditie een heel ander eigendomsconcept kent dan de 

continentale rechtssystemen en dat er onenigheid bestaat over de invulling van het 

eigendomsrecht. Een eerste opvatting beschouwt het eigendomsrecht als een ‘bundle of rights’. 

Volgens deze leer is het eigendomsrecht een ‘empty box’ dat in elke situatie een andere invulling 

kan krijgen.242 Vooral de Amerikaanse Realisten, met HOHFELD als protagonist, beschouwden 

het eigendomsrecht als een maatschappelijk, en dus veranderlijk fenomeen (supra, nr. 17). 

Eigendom is een bundle of rights, zonder vaste kern en zonder constitutieve bestanddelen.243 

                                                 
238 Dat zal verder echter genuanceerd worden (infra, nrs. 185 e.v.). 
239 J. PENNER, The Idea of Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 71. 
240 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 140. 
241 Zie bijvoorbeeld: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 732. Deze auteur wenst met 

‘property’ het recht op eigendom aan te duiden en verklaart dat uitdrukkelijk in voetnoot 2: “My concern here, however, is with 

explicating the concept of property as a social institution, i.e., with the institution of ownership, as in the sentence: I’m sorry, 

but I think that umbrella you are taking is my property.” Zie ook: T. MERRILL en H. SMITH, “The Morality of Property”, William 

& Mary Law Review 2007, (1849) 1857: “The core of property is the simple right of an owner to exclude the world from the 

resource.” 
242 Zie in dezelfde zin over het bundle of rights-model, ook wel aangeduid met de term ‘nominalisme’: T. MERRILL, “Property 

and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 737. 
243 Zie hierover opnieuw: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 737: “For the Realists, 

property was not defined as a single right or definitive trilogy of rights. Rather it is a ‘bundle of rights.’ Moreover, this bundle 

has no fixed core or constituent elements. It is susceptible of an infinite number of variations, as different ‘sticks’ or ‘strands’ 

are expanded or diminished, added to or removed from the bundle altogether.” 
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MERRILL leidde hieruit af dat het kenmerk van exclusiviteit voor deze eigendomstheorie noch 

een voldoende, noch een noodzakelijke voorwaarde was.244 

Wel dient een belangrijke nuance te worden aangebracht omwille van wat wij de 

‘gestandaardiseerde’ theorie van de ‘bundle of rights’ zouden noemen. De pionier 

hiervan was HONORÉ. Ook deze auteur wordt gezegd deel uit te maken van de ‘bundle 

of rights’-theorie, omdat hij het eigendomsrecht omschrijft als een verzameling van 

‘standard incidents’ (supra, nr. 17). Nochtans behoort deze auteur niet zomaar tot de 

‘bundle of rights’-theorie, aangezien er bij HONORÉ wel reeds een ‘gestandaardiseerde’ 

eigendomsdefinitie aanwezig is. Volgens hem krijgt het liberale individuele 

eigendomsconcept in alle rechtsstelsels die het kennen dezelfde invulling.245 De ‘bundle 

of rights’ bevat in deze zienswijze dus constitutieve bestanddelen, alleen dienen deze 

niet noodzakelijk allemaal aanwezig te zijn om iemand toch als eigenaar te bestempelen. 

Aan de bevoegdheid van exclusiviteit wordt een belangrijke betekenis toegekend (infra, 

nr. 44), in tegenstelling tot de pure ‘bundle of rights’-opvatting. 

Op de theorie van de ‘bundle of rights’ is de laatste decennia veel kritiek gekomen. De metafoor 

van ‘een verzameling van rechten’ wijst erop dat de inhoud van het eigendomsrecht geval per 

geval kan wijzigen, wat leidt tot rechtsonzekerheid. De critici van het bundle of rights-model 

bliezen een andere eigendomsopvatting nieuw leven in, namelijk het ownership-model dat een 

duidelijke definitie van het eigendomsrecht bevat (supra, nr. 18). Het is het recht om vrij te 

beschikken over een welbepaald goed, gewaarborgd door de bevoegdheid om anderen ervan uit 

te sluiten.246 Dat wordt ook het ‘exclusion-based’-eigendomsmodel of de ‘boundary approach’ 

genoemd, aangezien de eigenaar het recht heeft uit te maken wie wel en wie niet de grenzen 

van zijn eigendom mag betreden. 

De voorstanders van die ‘exclusion-based’-eigendomstheorie verwijzen naar BLACKSTONE’s 

Commentaren, waarin eigendom wordt omschreven als de “sole and despotic dominion in total 

exclusion of the rights of others.”247 Die eigendomsdefinitie doet denken aan de soevereine 

eigenaar van de traditionele continentaalrechtelijke eigendomstheorie (supra, nr. 35). De 

hedendaagse auteurs nuanceren daarbij wel, net zoals hun continentale collega’s, het absolute 

karakter van het eigendomsrecht.248 Een eigenaar kan niet onbeperkt doen en laten wat hij wil. 

Het exclusieve karakter wordt wel behouden. De exclusiviteit is in dat opzicht het ordenende 

beginsel (‘regulative principle’) van het eigendomsrecht.249 Het is opmerkelijk dat de 

exclusiviteit ook in de common law rechtsstelsels plots prominent aanwezig blijkt te zijn. In de 

volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de concrete betekenis ervan. 

                                                 
244 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 737. 
245 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 165. Zie voor een bespreking: A.J. VAN DER WALT, “Rights and reforms in property theory – a review of property 

theories and debates in recent literature: Part III”, TSAR 1995, (496) 511. 
246 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 730; J. PENNER, The Idea of Property in Law, 

Oxford, Clarendon Press, 1997, 68 e.v. 
247 Zie: H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 37; A. DI ROBILANT, 

“Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 877. 
248 Zie: T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 190. 
249 H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 36. 

http://ssrn.com/abstract=1416580
http://ssrn.com/abstract=1416580
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§2. Betekenis van exclusiviteit in common law 

A. Inhoudelijke omschrijving 

40. EXCLUSIVITEIT ALS UITSLUITING – De exclusiviteitsgedachte in het eigendomsrecht 

(‘exclusion thesis’) wordt door PENNER als volgt omschreven: “the right to property is a right 

to exclude others from things which is grounded by the interest we have in the use of things.”250 

In die stroming betreft de common law notie van exclusieve eigendom dus ‘the right to exclude’. 

Wie het eigendomsrecht over een goed heeft, kan opkomen tegen het gebruik of de inmenging 

door anderen.251 Daarbij volstaat het dat de eigenaar sommige derden kan uitsluiten, aangezien 

in uitzonderlijke situaties bepaalde derden toch tot de eigendom moeten worden toegelaten.252 

De ‘propertiness’ van het eigendomsrecht vertrekt vanuit een zekere monopoliebevoegdheid 

voor de eigenaar om anderen van het eigendomsobject uit te sluiten.253 

Naast dat actief uitsluitingsrecht van de eigenaars, levert de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht ook een correlatieve passieve verplichting op voor de niet-eigenaars. Zij 

hebben de plicht om zich niet te moeien met andermans goed (‘duty to exclude themselves’/ 

‘non-interference’).254 In geen geval mogen zij de grenzen overtreden van wat aan een ander 

toebehoort.255 

41. EXCLUSIVITEIT ALS ‘SETTING THE AGENDA’ – KATZ oppert voor een andere originele 

interpretatie van het eigendomsrecht als exclusief recht.256 De nadruk zou niet moeten liggen 

op de uitsluiting van anderen (‘exclusion’), maar op de speciale positie van een eigenaar ten 

opzichte van anderen (‘exclusivity’). Die speciale positie omschrijft KATZ als het recht om te 

bepalen wat er met een goed gebeurt, een ‘agenda-setting authority’.257 Volgens deze auteur is 

het eigendomsrecht meer dan ‘a right of non-interference’.258 Het is vooral ook het recht om 

definitieve beslissingen te maken die bindend zijn voor alle derden.259 

Die opvatting zou beter aansluiten bij de werkelijkheid. Het eigendomsrecht vereist immers niet 

dat anderen uitgesloten blijven van het goed, zolang dat strookt met de agenda van de 

eigenaar.260 De rechtsbescherming die voorzien is voor het eigendomsrecht is dan ook gericht 

                                                 
250 J. PENNER, The Idea of Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 71. Hij is één van de meest invloedrijke aanhangers 

van de ‘exclusion-based theory of property’. Zie: L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto 

Law Journal 2008, (275) 279. 
251 G.S. ALEXANDER, “The social-obligation norm in American Property Law”, Cornell Law Review 2008-09, n° 94, (745) 747; 

F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 90; T. 

MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 734; J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet & 

Maxwell's Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 2005, 3 en 7. Zie ook met betrekking tot immateriële eigendom: J.A.T. 

FAIRFIELD, “Virtual Property”, Boston University Law Review 2005, (1047) 1053.  
252 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 205. 
253 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 102. 
254 J. PENNER, The Idea of Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 71-73. Zie ook: F.H. LAWSON, Introduction to the 

law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 6; A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law 

Review 2013, (869) 890. 
255 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 277. 
256 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 275-317. Zie ook: 

H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 40. 
257 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 278 en 290. Zie 

ook: L. KATZ, “The concept of ownership and the Relativity of Title”, Jurisprudence 2011, 191-203. 
258 L. KATZ, “The concept of ownership and the Relativity of Title”, Jurisprudence 2011, (191) 194. 
259 L. KATZ, “The concept of ownership and the Relativity of Title”, Jurisprudence 2011, (191) 196. 
260 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 278. 

http://ssrn.com/abstract=1416580


 

58 

 

op het vrijwaren van het recht van de eigenaar om de agenda te bepalen en inbreuken door 

derden te voorkomen.261 Anderen moeten van het goed niet worden uitgesloten, zolang hun 

rechtspositie ondergeschikt blijft aan de eigenaarspositie.262 De exclusieve eigendom als 

‘setting the agenda’ heeft een dubbele betekenis. De expliciete betekenis is door KATZ duidelijk 

omschreven als de bevoegdheid van de eigenaar om niet alleen derden uit te sluiten, maar ook 

derden toe te laten tot de eigendom. Typerend voor het exclusieve eigendomsrecht is dat de 

eigenaar bepaalt welke rechten worden toegekend en onder welke voorwaarden. Daaruit kan 

ons inziens een tweede, impliciete, betekenis worden afgeleid, namelijk dat de eigenaar, 

omwille van de ‘agenda-setting authority’, titularis blijft van de centripetale kracht van het 

eigendomsrecht. De eigenaar is hij die uiteindelijk beslist over het lot van het goed. Die 

centripetale kracht van het eigendomsrecht komt verderop uitgebreid aan bod (infra, nr. 212). 

Een gelijkaardige zienswijze van het eigendomsrecht als ‘the decisionmaking authority’, het 

recht om controle uit te oefenen op hoe een goed wordt gebruikt, vinden we ook bij andere 

auteurs terug.263 

42. KORTOM: EXTERNE, GEEN INTERNE EXCLUSIVITEIT – De common law opvatting van het 

exclusiviteitsbeginsel is dus gericht op de bevoegdheid van de eigenaar om anderen van zijn 

goed uit te sluiten. Het exclusieve recht van een eigenaar wordt vooral als een 

beschermingsmechanisme beschouwd. Het is de vrijheid om een goed te gebruiken vrij van 

inmenging door de Staat of andere niet-eigenaars.264 Die externe exclusiviteit komt impliciet 

ook naar voren in de uitdrukking “An English man’s home is to him as his castle” (supra, nr. 

14).265 

Hierbij is er geen sprake van de interne exclusiviteit die wel in de traditionele civil law 

zienswijze van exclusiviteit wordt opgenomen. Voor continentaalrechtelijke juristen kan de 

beschouwing van BLACKSTONE’s eigendomsdefinitie op het eerste gezicht wijzen op het 

tegendeel. De omschrijving van het eigendomsrecht als de “sole and despotic dominion” moet 

echter in de ruimere context van BLACKSTONE’s Commentaren worden gelezen (supra, nr. 18), 

en wijst niet op een intern exclusieve eigendom.266 

De common law auteurs bespreken de exclusiviteit van het eigendomsrecht niet als het vereiste 

dat de volheid van bevoegdheden slechts aan één welbepaalde persoon toekomt. Integendeel, 

eigendomsrechten kunnen in de common law traditie perfect worden gedeeld (infra, nr. 174), 

waarbij elke gerechtigde dan de bevoegdheid heeft om anderen van het goed uit te sluiten. 

                                                 
261 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 279. 
262 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 294. 
263 P. GERHART, Property Law and Social Morality, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 62 e.v.; A. DI ROBILANT, 

“Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 872; C.M. ROSE, “Canons of Property Talk, or, 

Blackstone’s Anxiety”, Yale Law Review 1998-99, (601) 604. De auteurs wijzen er wel op dat de eigenaar hierbij de sociale 

functie van het eigendomsrecht indachtig moet zijn (zie ook: infra, nrs. 240 e.v.). 
264 Zie in dezelfde zin: A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 871. 
265 De volledige quote luidt: “the house of every one is to him as his castle and fortress, as well for his defense against injury 

and violence as for his repose.” Zie voor een kritische bespreking van die individualistische opvatting van eigendom: J.W. 

SINGER, “The ownership society and takings of property: castles, investments, and just obligations”, Harvard Environmental 

Law Review 2006, 309-338. 
266 Zie hiervoor uitgebreid: C.M. ROSE, “Canons of Property Talk, or, Blackstone’s Anxiety”, Yale Law Review 1998-99, 601-

637. 
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B. Draagwijdte: drie verschillende opvattingen 

1. De exclusiviteit als kern van het eigendomsrecht 

43. ‘CORE OF PROPERTY’ – Over de functie en kracht van ‘the right to exclude’ bestaan 

verschillende opvattingen in het Anglo-Amerikaanse recht.267 Sommige auteurs beschouwen 

het als de kern van het eigendomsrecht.268 Volgens die opvatting is de exclusiviteit een 

noodzakelijke voorwaarde voor het eigendomsrecht, een conditio sine qua non.269 De 

eigendomsdefinitie van PENNER (supra, nr. 40) is daarvan een mooie illustratie; het 

eigendomsrecht is bij uitstek het recht om uit te sluiten.270 Deze strekking grijpt terug naar 

BLACKSTONE’s eigendomsdefinitie als “the sole and despotic dominion, in total exclusion of 

the right of any other” (supra, nr. 18).271 

De exclusiviteit is volgens deze leer het kenmerk dat het verschil maakt, dat het wezen van het 

eigendomsrecht bepaalt. Een eigenaar is in het bijzonder de “exclusive gatekeeper of the owned 

thing”.272 Alle andere eigenaarsbevoegdheden vloeien voort uit dat recht om anderen uit te 

sluiten.273 Opvallend is dat we deze opvatting van exclusiviteit als kern van het eigendomsrecht 

ook bij een minderheid van de auteurs binnen de continentale rechtstraditie terugvinden (supra, 

nr. 32). Daar slaat exclusiviteit echter niet alleen op het recht om uit te sluiten (extern), maar 

ook op de volheid van bevoegdheden (intern). 

2. De exclusiviteit als één van de kenmerken van het eigendomsrecht 

44. ‘ONE OF THE ESSENTIAL FEATURES OF PROPERTY’ – Een tweede strekking beschouwt ‘the 

right to exclude’ als een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde van het 

eigendomsrecht.274 Het eigendomsrecht wordt bepaald door een reeks essentiële kenmerken, 

waarvan de exclusiviteit er één is. Andere attributen van het eigendomsrecht zijn bijvoorbeeld 

                                                 
267 Zie: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 734 e.v. Voor een bespreking, zie: A. DI 

ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 891. 
268 A.A. BERLE, Power without property: a new development in American Political Economy, London, Sidgwick & Jackson, 

1960, 61; T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 740 e.v.; U. MATTEI, Basic Principles of 

Property Law: A Comparative Legal and Economic Introduction, London, Greenwoord Press, 2000, 127; T. MERRILL en H. 

SMITH, “The Morality of Property”, William & Mary Law Review 2007, (1849) 1852 en 1857; H. SMITH, “Property and Property 

Rules”, New York University Law Review 2004, (1719) 1719-1798. Zie: H. BREAKEY, “Properties of copyright: Exclusion, 

exclusivity, non-interference and authority” in H.R. HOWE en J. GRIFFITHS (eds.), Concepts of Property in Intellectual Property 

Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (137) 137; H. DAGAN, “Pluralism and Perfectionism in Private Law”, 

Columbia Law Review 2012, (1409) 1413-1414. 
269 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 730 en 734. Zie voor een bespreking ook: A. 

GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: Why Property is So Ancient and Durable”, Tulane European & Civil 

Law Forum 2011, (205) 229; R. DYAL-CHAND, “Sharing the Cathedral”, Connecticut Law Review 2013, (647) 669 e.v.; H.E. 

SMITH, “The Thing about Exclusion”, Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal, 12 juni 2014, Harvard Public 

Law Working Paper No. 14-26, http://ssrn.com/abstract=2449321, 1 e.v. 
270 J. PENNER, The Idea of Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 71. Zie: T. MERRILL, “Property and the Right to 

Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 734, noot 10. 
271 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England (met een inleiding door A.W. Brian Simpson), II, Of the Rights of 

Things (1766), Chicago, University of Chicago press, 1979, 2. Zie ook: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, 

Neb.L.Rev. 1998, (730) 734. 
272 T. MERRILL en H. SMITH, “The Morality of Property”, William & Mary Law Review 2007, (1849) 1850. Zie: H. DAGAN, 

“Pluralism and Perfectionism in Private Law”, Columbia Law Review 2012, (1409) 1413; L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity 

in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 281. 
273 H. SMITH, “Property and Property Rules”, New York University Law Review 2004, (1719) 1719-1798. Zie: L. KATZ, 

“Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 283. 
274 Zie: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 736. 

http://ssrn.com/abstract=2449321
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het recht op het vrije gebruik en genot van een goed en de beschikking erover.275 Ook deze leer 

vindt steun bij BLACKSTONE, die eigendom omschrijft als “the free use, enjoyment, and disposal 

of all his acquisitions, without any control of diminution, save only by the laws of the land.”276  

HONORÉ behoort tot deze strekking (supra, nr. 17).277 Hij duidt elf essentiële kenmerken van 

het eigendomsrecht aan (‘standard incidents of ownership’) die moeten verenigd zijn in handen 

van één persoon om te kunnen spreken van een vol individueel eigendomsrecht.278 Hoewel deze 

eigenschappen op zich beschouwd niet altijd noodzakelijk zijn om van een eigendomsrecht te 

spreken, zijn ze dat wel wanneer ze dienen tot aanduiding van het paradigma van individuele 

eigendom. Wanneer bepaalde bevoegdheden, zoals het recht op het gebruik van het goed, niet 

in handen van de eigenaar zijn, is er slechts sprake van een onvolledig eigendomsrecht.279 

De Supreme Court van de Verenigde Staten van Amerika omschrijft de exclusiviteit evenzeer 

als één van de essentiële kenmerken van het eigendomsrecht.280 Het recht om anderen uit te 

sluiten, beschouwt het hoogste rechtscollege als een fundamentele eigenschap van het 

eigendomsrecht.281 Dergelijke formulering laat uitschijnen dat het eigendomsrecht naast de 

exclusiviteit nog andere wezenskenmerken heeft.282 Bovendien hanteert de Supreme Court ook 

de omschrijving van eigendom als het recht om van een goed te genieten, gebruik te maken en 

erover te beschikken.283 

Deze zienswijze is analoog aan de traditionele opvatting in civil law landen dat de exclusiviteit 

één van de fundamentele kenmerken van het eigendomsrecht is (supra, nr. 34). Opnieuw moet 

de bedenking worden gemaakt dat de exclusiviteit daar wel een andere invulling krijgt en niet 

alleen het uitsluitingsrecht (extern), maar ook het alleenrecht (intern) omvat. 

                                                 
275 Zie ook: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 205; A. DI ROBILANT, 

“Property: A Bundle of Sticks or a Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 874. 
276 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England (met een inleiding door A.W. Brian Simpson), II, Of the Rights of 

Things (1766), Chicago, University of Chicago press, 1979, 138. Het is opmerkelijk dat de exclusiviteit bij een strikte lezing 

van BLACKSTONE niet voorkomt in de lijst van eigenschappen, hoewel hij het elders als het bepalende kenmerk van het 

eigendomsrecht bestempelde (supra, nr. 43). Toch wordt het beschouwd als passend in de theorie die de exclusiviteit slechts 

als één van de wezenskenmerken van het eigendomsrecht beschouwd. Zie: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, 

Neb.L.Rev. 1998, (730) 736. 
277 Zie: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 736. 
278 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 165; E. SHERWIN, “Epstein's Property Symposium: The Work of Richard A. Epstein”, QLR 2000, (697) 707, met 

verwijzing naar R. EPSTEIN, Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain, Harvard, Harvard University Press, 

1985, 362 p. 
279 Zie in deze zin: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 737. 
280 Kaiser Aetna v. United States [1979] 444 U.S. 164, 176. Zie ook bijvoorbeeld Dolan v. City of Tigard [1994] 512 U.S. 374, 

384; Lucas v. South Carolina Coastal Council [1992] 505 U.S. 1003, 1044; Nollan v. California Coastal Comm’n [1987] 483 

U.S. 825, 831; Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp. [1982] 458 U.S. 419, 435; International News Service v. 

Associated Press [1918] 248 U.S. 215, 248, 250 (Justice Brandeis dissenting). Zie ook: A. GAMBARO, “Property Rights in 

Comparative Perspective: Why Property is So Ancient and Durable”, Tulane European & Civil Law Forum 2011, (205) 221. 
281 Kaiser Aetna v. United States [1979] 444 U.S. 164, 179-180; S. SCHNABLY, “Rights of Access and the Right to Exclude: 

The Case of Homelessness” in G. VAN MAANEN en A. VAN DER WALT (eds.), Property Law on the Treshold of the 21 st Century, 

Antwerpen, Maklu, 1996, (553) 553. 
282 MERRILL meent dat dit slechts schijn is, aangezien geen enkele andere bevoegdheid door de Supreme Court met zoveel klem 

wordt bevestigd. Volgens deze auteur maakt de Supreme Court dan ook eerder deel uit van de eerste strekking die de 

exclusiviteit beschouwt als de kern van het eigendomsrecht. Zie: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 

1998, (730) 735. 
283 United States v. General Motors Corp. [1945] 323 U.S. 373, 378; Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp. [1982] 

458 U.S. 419, 435. Zie: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 737. 
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3. De exclusiviteit als kenmerk van ‘rights in rem’ 

45. ‘EXCLUSIVITY MEANS ENFORCEABILITY’ – Recent heeft KATZ gewezen op een derde 

common law strekking wat betreft de draagwijdte van de exclusiviteit. Volgens haar spreken 

sommige auteurs van de exclusiviteit van het eigendomsrecht, zonder dat zij dit beperkt willen 

houden tot een kenmerk van het eigendomsrecht.284 Wij stelden vast dat eigenlijk ook MERRILL 

in die richting evolueert, wanneer hij spreekt over de alomtegenwoordigheid (‘ubiquity’) van 

het recht om anderen uit te sluiten.285 Zo meent hij dat ook de titularis van een erfdienstbaarheid 

de bevoegdheid heeft tot “a gatekeeper power with respect to the exercise of his or her limited 

interest.”286 

KATZ verwijst voor deze derde theorie naar COHEN’s Dialogue on Private Property.287 

Eigendom wordt er opnieuw omschreven als “the right to exclude the non-owner from 

something or other”.288 COHEN wijst er echter onmiddellijk op dat “even a non-exclusive right 

of way wouldn’t amount to anything if you couldn’t exclude others from fencing off the right of 

way”.289 Volgens deze opvatting is de exclusiviteit, in de betekenis van het recht om anderen 

uit te sluiten, niet voorbehouden voor het eigendomsrecht. Het recht om een ander van zijn 

eigendom uit te sluiten, duidt enkel op de afdwingbaarheid (‘enforceability’) van het 

eigendomsrecht zelf.290 Een eigenaar wordt daarbij gesteund door de staat, aangezien de 

eigendomsbescherming bij wet is geregeld.291 Die afdwingbaarheid of tegenwerpelijkheid kan 

echter ook worden geclaimd door titularissen van andere (zakelijke) rechten. 

In het verleden is vaak voorbij gegaan aan deze specifieke draagwijdte van COHEN’s idee van 

exclusiviteit. Dat komt omdat hij de exclusiviteit omschrijft als “the essential factor that we are 

reaching for”.292 Vandaar dat hij vaak te snel wordt beschouwd als een aanhanger van de 

strekking die de exclusiviteit kwalificeert als de kern van het eigendomsrecht (supra, nr. 43).293 

De analyse van KATZ leidt tot nog een ander interessant inzicht. We stellen vast dat er een 

onverwachte analogie bestaat tussen de common law en civil law eigendomstheorieën. Die 

zienswijze van exclusiviteit als afdwingbaarheid is immers analoog aan de interpretatie van de 

exclusiviteit als kenmerk van alle zakelijke rechten die door sommige continentale auteurs 

wordt aangehangen (supra, nr. 36). 

§3. Besluit 

46. VALSE VRIENDEN – Uit ons onderzoek blijkt dat de common law rechtsstelsels tegen alle 

verwachtingen in ook het exclusiviteitsbeginsel ‘belijden’. ‘Exclusion’ en ‘exclusivity’ in de 

common law zijn echter valse vrienden van het traditionele civil law beginsel van exclusiviteit. 

De betekenis blijft beperkt tot het kenmerk van uitsluiting, een ‘right to exclude’. Van een 

                                                 
284 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 284. 
285 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 747 e.v. 
286 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 748. 
287 F. COHEN, “Dialogue on Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 357-387. 
288 F. COHEN, “Dialogue on Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 370. 
289 F. COHEN, “Dialogue on Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 370. 
290 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 284. 
291 F. COHEN, “Dialogue on Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 371. Zie: L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity 

in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 284. 
292 F. COHEN, “Dialogue on Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 370. 
293 Zie bijvoorbeeld: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 735. 
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volheid van bevoegdheden voor de eigenaar, of interne exclusiviteit, is in de common law 

rechtstraditie geen sprake. Aan die externe exclusiviteit worden in de common law 

rechtstheorie, net als in de civil law, uiteenlopende interpretaties gegeven. Sommigen 

beschouwen het als een typisch kenmerk van het eigendomsrecht, maar verschillen van mening 

over het essentiële dan wel nevengeschikte karakter ervan. Anderen beschouwen de 

exclusiviteit als een kenmerk van alle zakelijke rechten. 

Los van de vraag hoe centraal de rol van exclusiviteit is in de eigendomstheorie, is er wel 

eensgezindheid over het feit dat een eigenaar altijd een zeker recht heeft om anderen uit te 

sluiten van het gebruik van zijn goed.294 Elke interpretatie vertrekt dus van een ‘right to exclude 

others’. KATZ voegt daaraan toe dat een eigenaar als ‘exclusive agenda setter’ ook het recht 

heeft om anderen niet uit te sluiten. 

Het raakvlak van de common law met de traditionele civil law theorie van exclusiviteit als 

(wezens)kenmerk van het eigendomsrecht blijft echter beperkt, aangezien de exclusiviteit op 

het continent de ruimere invulling krijgt van uitsluiting van derden (extern) én volheid van 

bevoegdheden (intern). De interpretatie naar common law van exclusiviteit als kenmerk van 

alle zakelijke rechten komt wel overeen met de civil law minderheidsstrekking die de externe 

exclusiviteit eveneens als kenmerk van alle zakelijke rechten beschouwt. 

AFDELING III. SYNTHESE VAN CIVIL LAW EN COMMON LAW 

EIGENDOMSTHEORIE: DE DUBBELE DIMENSIE VAN EXCLUSIVITEIT 

47. RESULTAAT VAN DE STUDIE VAN DE THEORIEËN VAN EXCLUSIEVE EIGENDOM – De 

rechtsvergelijkende studie van de verschillende theorieën die zich omtrent exclusieve eigendom 

hebben ontwikkeld, levert enkele interessante vaststellingen op. Enerzijds zijn er opmerkelijke 

parallellen te trekken tussen de civil law en de common law opvattingen over exclusieve 

eigendom. Zo zijn er in beide rechtstradities auteurs die de exclusiviteit toeschrijven aan alle 

zakelijke rechten, en niet alleen aan het eigendomsrecht. Anderzijds deed deze studie twee 

pistes ontwaren in de verschillende theorieën van exclusieve eigendom. De traditionele 

continentale eigendomstheorie beschouwt de exclusiviteit als een ‘tweedimensionaal’ begrip: 

er is de interne exclusiviteit, wat de volheid van bevoegdheden in handen van één persoon, de 

exclusieve eigenaar, betekent, en de externe exclusiviteit, wat het recht inhoudt om anderen uit 

te sluiten. De theorie die schijnbaar de traditionele opvatting contesteert door de exclusiviteit 

als een kenmerk van alle zakelijke rechten te zien, brengt enkel de externe exclusiviteit in 

rekening.295 Hierbij past nog volgende bemerking. Bepaalde zakelijke rechten verlenen erg 

verregaande, omvattende bevoegdheden aan de zakelijk gerechtigde, waardoor ook hier de 

indruk kan bestaan dat de zakelijk gerechtigde een ‘volheid van bevoegdheden’ uitoefent. Van 

een interne exclusiviteit is echter geen sprake. Dat contrast wordt verder uitgewerkt in deel II, 

waar het concept ‘interne exclusiviteit’ wordt geperfectioneerd (infra, nrs. 207 e.v.). 

                                                 
294 T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 734. Zie ook de bespreking van de historische 

oorsprong van ‘the right to exclude’ door A. GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: Why Property is So 

Ancient and Durable”, Tulane European & Civil Law Forum 2011, (205) 229 e.v. 
295 Hetzelfde geldt voor de auteurs die ‘exclusiviteit’ als kenmerk van alle subjectieve rechten beschouwen (supra, nr. 20). Ook 

daar wordt enkel de externe dimensie van exclusiviteit bedoeld, namelijk de uitoefening van het subjectieve recht met uitsluiting 

van eenieder. 
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Een andere piste is de common law invulling van de exclusiviteit, als het recht voor een eigenaar 

om derden uit te sluiten. Hier is enkel sprake van de externe exclusiviteit.  

Voor het vervolg van dit proefschrift is de dubbele dimensie van exclusiviteit een belangrijke 

vaststelling. De externe exclusiviteit is in alle common law en civil law opvattingen over 

‘exclusieve eigendom’ een constante, ook al wordt het soms niet enkel voor het eigendomsrecht 

gebruikt. Het verschil schuilt in de interne dimensie van exclusiviteit, die enkel door de 

traditionele eigendomstheorie in de continentale rechtsstelsels wordt aangehangen. De focus 

komt dan ook te liggen op de vergelijking tussen de common law theorie die enkel een externe 

betekenis geeft aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht en de traditionele civil law theorie 

die een dubbele dimensie toekent aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

48. UITWEIDING NAAR EUROPEES GOEDERENRECHT – De alomtegenwoordigheid van de 

externe dimensie van exclusiviteit blijkt trouwens ten overvloede ook uit de 

eigendomsomschrijving van de Draft Common Frame of Reference.296 Eigendom wordt er erg 

absolutistisch omschreven als “the most comprehensive right a person, the ‘owner’, can have 

over property, including the exclusive right, so far as consistent with applicable laws or rights 

granted by the owner, to use, enjoy, modify, destroy, dispose of and recover the property.”297 

De betekenis die wordt toegekend aan de exclusiviteit slaat enkel op de externe dimensie, 

namelijk de bescherming tegen inmenging door derden, wat niet moet verbazen aangezien het 

net deze betekenis is die in alle Europese rechtsstelsels voorkomt: 

“The exclusive character corresponds to specific means of protection provided by 

property law and by general rules of the law of obligations.”298 

Die bescherming tegen derden wordt verder uitgewerkt in artikel VIII.-6:101 DCFR.299 

MEZZANOTTE duidt dit aan als de Europese eengemaakte ‘exclusion strategy protection’.300 Hij 

omschrijft het als de bescherming van de eigenaar tegen derden die het goed zouden wegnemen, 

of een inbreuk zouden plegen op de bevoegdheden van de eigenaar. Dit 

beschermingsmechanisme was nog afwezig in het Engelse recht voor wat ‘personal property’ 

betreft. Daar is bescherming immers vooral op basis van het aansprakelijkheidsrecht geregeld. 

In de DCFR wordt het revindicatierecht verheven tot een algemeen principe, ook voor roerende 

                                                 
296 Dit gemeenschappelijk referentiekader werd door Europese academici opgesteld en diende bij te dragen tot de harmonisatie 

van het privaatrecht in Europa. 
297 Art. VIII.-1:202 DCFR. Zie echter: S. VAN ERP, “European property law: A methodology for the future” in R. SCHULZE en 

H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), European Private Law – Current status and Perspectives, München, Sellier, 2011, (227) 238. Zie 

voor een bespreking van boek VIII: N.E.D. FABER, “Overview of content and methodology: Book VIII of the DCFR”, 

Edinburgh Law Review 2010, 499-500. 
298 C. VON BAR en E. CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), volume 5, München, Sellier European Law Publishers, 2009, 4249. 
299 Art. VIII.-6:101 DCFR: “(1) The owner is entitled to obtain or recover possession of the goods from any person exercising 

physical control over these goods, unless this person has a right to possess the goods in the sense of VIII.–1:207 (Possession 

by limited-right-possessor) in relation to the owner.  

(2) Where another person interferes with the owner’s rights as owner or where such interference is imminent, the owner is 

entitled to a declaration of ownership and to a protection order.  

(3) A protection order is an order which, as the circumstances may require:  

(a) prohibits imminent future interference;  

(b) orders the cessation of existing interference;  

(c) orders the removal of traces of past interference.” 
300 F. MEZZANOTTE, “The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An 'Exclusion Strategy' at the Core of European 

Property Law?”, ERPL 2013, (1009) 1013 en 1034. 
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goederen.301 In deze context wordt ‘the right to exclude’ beschouwd als een fundamenteel 

kenmerk van het eigendomsrecht van alle Westerse rechtssystemen dat als instrument dient 

voor de eigenaar om zich te beschermen tegen derden.302 Dat komt overeen met wat in dit 

proefschrift de externe exclusiviteit wordt genoemd. Volgens MEZZANOTTE kan dit bijdragen 

tot de harmonisatie van het Europese goederenrecht. Hierop zal na de historische analyse van 

het exclusiviteitsbeginsel nog worden teruggekomen. De externe exclusiviteit zal naar voren 

worden geschoven als ius commune van het eigendomsrecht (infra, nrs. 168 e.v.). Dat de 

externe exclusiviteit volgens een minderheidsopvatting toekomt aan alle zakelijke rechten, en 

niet enkel aan het eigendomsrecht, kan ons slechts deels overtuigen, gezien het specifieke 

karakter van de eigendomsbescherming (revindicatie) in vergelijking met de 

tegenwerpelijkheid van de andere zakelijke rechten. 

49. SCHEMA – De vaststellingen die voortvloeien uit bovengaand onderzoek worden ter 

verduidelijking weergegeven in een schema. 

 

Traditionele opvatting van exclusieve eigendom 

Exclusiviteit in civil law rechtstraditie Exclusiviteit in common law rechtstraditie 

          Essentieel kenmerk 

          Nevengeschikt kenmerk 

geen 

 

Onderzoeksresultaat: meerdere theorieën van exclusieve eigendom 

Exclusiviteit in civil law rechtstraditie Exclusiviteit in common law rechtstraditie 

          Essentieel kenmerk                             ≠ 

          Nevengeschikt kenmerk 

< externe én interne exclusiviteit 

          Essentieel kenmerk 

          Nevengeschikt kenmerk 

< externe exclusiviteit 

Kenmerk van elk zakelijk recht                   = 

< externe exclusiviteit 

Kenmerk van elk zakelijk recht 

< externe exclusiviteit 

 

                                                 
301 Zie: F. MEZZANOTTE, “The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An 'Exclusion Strategy' at the Core of European 

Property Law?”, ERPL 2013, (1009) 1013. 
302 F. MEZZANOTTE, “The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An 'Exclusion Strategy' at the Core of European 

Property Law?”, ERPL 2013, (1009) 1033. 
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HOOFDSTUK IV. EVALUATIE VAN ONDERDEEL I: FUNCTIONELE 

INVULLING VAN EXCLUSIEVE EIGENDOM 

AFDELING I. ‘CONCEPT’ EN ‘FUNCTIES’ VAN EXCLUSIEVE EIGENDOM 

50. CONCRETISERING VOOR VERDER ONDERZOEK – De vele gevallen waar de term 

‘exclusieve eigendom’ opduikt, kunnen aanleiding geven tot een verwatering van het begrip. 

De verwatering van rechtsbegrippen is problematisch, aangezien het belang van die begrippen 

voor de praktijk dan vervaagt.303 Dat noopt tot een duidelijkere definiëring van wat in dit 

proefschrift bedoeld wordt met ‘exclusieve eigendom’. 

In de probleemstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek werd aangegeven dat de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht in de continentale rechtsstelsels vaak als belemmering 

wordt beschouwd voor het invoeren van common law rechtsfiguren, meer bepaald trustfiguren 

(supra, nr. 2). Uit dit onderdeel blijkt echter dat ook de common law stelsels gewag maken van 

een zekere exclusiviteit van het eigendomsrecht. Het begrip ‘exclusieve eigendom’ moet dan 

ook beter worden afgebakend om op een zinvolle wijze het continentale rechtssysteem met het 

common law rechtsstelsel te vergelijken. Zoals aangekondigd aan het begin van onderdeel I 

heeft het concept ‘exclusieve eigendom’ verschillende functies of ‘conceptions’ (supra, nr. 

23).304 Aangezien ‘exclusieve eigendom’ een gelaagd, ‘tweedimensionaal’ concept bleek te 

zijn, is een functionele invulling noodzakelijk voor het verdere verloop van dit onderzoek. 

Bij het verdere onderzoek wordt allereerst abstractie gemaakt van de theorieën die de 

exclusiviteit als kenmerk van elk zakelijk recht zien (supra, nrs. 36 en 45). Wat specifiek de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht betreft, werd vastgesteld dat in de common law 

rechtsstelsels de exclusiviteit van het eigendomsrecht louter het recht om uit te sluiten betekent. 

De gangbare theorie in de continentale rechtsstelsels voegt daar echter een tweede dimensie aan 

toe. De volheid van bevoegdheden over een welbepaald goed is exclusief in handen van de 

eigenaar. Aangezien er eensgezindheid blijkt te bestaan over de externe dimensie van 

exclusiviteit, wordt het criterium in dit proefschrift – tenzij anders aangegeven – vernauwd tot 

de interne dimensie van exclusiviteit. Dat kenmerk vormt het grote verschil tussen de 

continentale rechtsstelsels en de common law rechtsstelsels. Dat levert een functionele invulling 

van het begrip ‘exclusieve eigendom’ op, met het oog op een zinvolle rechtsvergelijking. 

AFDELING II. FOCUS OP INTERNE EXCLUSIVITEIT 

51. INTERNE EXCLUSIVITEIT ALS INTERNE ONSPLITSBAARHEID – In dit proefschrift moet de 

term ‘exclusieve eigendom’ worden begrepen als: het bezwaar tegen de interne opsplitsing van 

het eigendomsrecht in de continentale rechtsstelsels. Het opzet van dit proefschrift bestaat erin 

om na te gaan hoe belangrijk die interne exclusiviteit is, en waar ze onder druk komt te staan. 

                                                 
303 Zie: L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 

2012, 6: “Une trop grande dilution des notions conduit à les priver de toute utilité dans la mesure où il devient difficile, voire 

impossible, d’établir un régime commun à toutes les figures ainsi considérées.” 
304 Zie ook: T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 734: “In particular, although it is widely 

agreed that someone who has property in a resource typically will have at least some right to exclude others from using or 

interfering with that resource, there is disagreement about how central this right is to the understanding of property.” 
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Zowel de motieven voor het behoud van dit beginsel, als de argumenten voor de interne 

opsplitsing van het eigendomsrecht worden onderzocht. 

Er wordt nagegaan of het mogelijk, en zo ja wenselijk is, om af te stappen van die interne 

exclusiviteit, zonder daarbij afbreuk te doen aan de externe exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, zoals in de common law rechtsstelsels het geval is. Op die manier zou er een 

tegemoetkoming kunnen bestaan tussen twee eigendomstradities die normaal gesproken 

lijnrecht tegenover elkaar staan. De externe exclusiviteit blijkt alvast een gemene deler te zijn 

van zowel de civil law als de common law rechtstraditie en wordt beschouwd als een 

vanzelfsprekend uitgangspunt.305 Het is een soort instinct dat in principe steeds aanwezig is in 

alle rechtssystemen, zowel vanuit een diachronisch (rechtshistorisch) als een synchronisch 

(rechtsvergelijkend) standpunt bekeken. Voor de volledigheid dient het gezegd dat ook de 

externe exclusiviteit wel aan uitzonderingen onderhevig is. Ook die inbreuken op de 

exclusiviteit komen aan bod in dit proefschrift (zie bijvoorbeeld: infra, nr. 244). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 Zie bijvoorbeeld met zoveel woorden: A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een 

eigenaar verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie 

en solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 243. 
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HOOFDSTUK I. ENKELE OPMERKINGEN BIJ HET RECHTSHISTORISCH 

ONDERZOEK 

52. WOORD VOORAF ─ Nu het concept ‘exclusieve eigendom’ aan een grondig onderzoek 

werd onderworpen, kan de studie van het ontstaan van (de dubbele dimensie van) exclusieve 

eigendom worden aangevat. Een grondige rechtshistorische studie draagt ertoe bij de huidige 

impact van het exclusieve karakter van het eigendomsrecht naar waarde te schatten. In dit 

tweede onderdeel zullen we de herkomst en de ontwikkeling van dit juridisch-dogmatische 

principe traceren. Daarbij ligt de nadruk niet enkel op de juridisch-conceptuele aard van 

(exclusieve) eigendom, maar ook op de functie die de maatschappij eraan heeft toegekend. 

Doorheen de tijd is er immers steeds een nauwe wisselwerking geweest tussen het 

eigendomsrecht als rechtsfiguur en de bredere maatschappijstructuur. Van het concept 

‘exclusieve eigendom’ zijn er dus ook historisch verschillende ‘conceptions’ te 

onderscheiden.306 

53. ALGEMENE ONDERZOEKSMETHODE: TOETSEN VAN DE GANGBARE OPVATTING – De 

gangbare opvatting bestaat erin dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht in de continentale 

rechtssystemen werd ingevoerd tijdens de codificatiebeweging aan het einde van de Franse 

Revolutie (supra, nr. 1). Het exclusieve karakter van het eigendomsrecht zou een typische 

creatie van de Franse Revolutionairen zijn geweest die zich wilden afzetten tegen het Ancien 

Régime in het algemeen en tegen de eigendomssplitsing onder het feodale stelsel in het 

bijzonder. Zij meenden zich daarvoor te beroepen op het Romeinsrechtelijke 

eigendomsconcept. Het bredere opzet van dit historisch onderzoek is nagaan of die opvatting 

over de herkomst van ons (exclusief) eigendomsbegrip strookt met de werkelijkheid. 

Bij dit rechtshistorische onderzoek zijn wij niet vertrokken vanuit een chronologische opbouw, 

maar werd er omgekeerd te werk gegaan. Het uitgangspunt vormde de exclusiviteitsgedachte 

van eind achttiende eeuw die ons deed terugkeren in de tijd om het ontstaan ervan te 

achterhalen. Die methode liet ons toe na te gaan of de veronderstelling dat het revolutionaire 

eigendomsbegrip teruggreep naar het Romeinse eigendomsrecht wel legitiem is. Doorheen ons 

onderzoek hebben wij het collectieve, maar tevens selectieve, geheugen getest op fouten of 

onvolmaaktheden. 

Dergelijke terugkeer in de tijd is een zeer zinvolle methode van rechtshistorisch onderzoek. 

Vaak wordt bij een chronologisch overzicht te weinig belicht dat wat over een bepaalde periode 

wordt geschreven, meestal reeds een hele rechtsevolutie in zich draagt. De studie van het 

vroegere recht is immers onvermijdelijk vertekend door de interpretaties die er later aan zijn 

gegeven. De omgekeerde methode laat toe dat in rekening te brengen.  

Toch is het van belang om de lezer een logisch en coherent verhaal te brengen. Wij menen dat 

het heel verwarrend zou zijn moest het rechtshistorische onderdeel beginnen met de Franse 

Revolutie om daarna via de middeleeuwen terug te keren naar het eigendomsrecht bij de 

Romeinen. Daarom hebben we ervoor geopteerd om de lezer een chronologisch overzicht te 

geven van de rechtshistorische ontwikkeling van het exclusiviteitsbeginsel doorheen de tijd. In 

het besluit wordt op de knop rewind gedrukt en werpen we wel een blik terug in de tijd. 

                                                 
306 Zie voor het onderscheid tussen ‘concept’ en ‘conceptions’: supra, nr. 23. 
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54. PLAN VAN BEHANDELING – Concreet wordt in hoofdstuk II van dit onderdeel eerst dieper 

ingegaan op het Romeinsrechtelijke eigendomsconcept, omdat het hedendaagse 

eigendomsbegrip daarin onmiskenbaar haar wortels heeft. Daarna wordt de evolutie in de 

middeleeuwen en de impact van het feodale stelsel uiteengezet (hoofdstuk III). De eigenlijke 

omwenteling richting het exclusiviteitsbeginsel die startte in de zestiende eeuw wordt 

besproken in hoofdstuk IV. De chronologische logica brengt ons vervolgens bij het tijdperk van 

de Franse Revolutie (hoofdstuk V) en de verdere evolutie van de exclusiviteitsgedachte in de 

negentiende eeuw (hoofdstuk VI). We eindigen dit onderdeel met een hoofdstuk VII waarin een 

besluit wordt genomen omtrent de herkomst van de exclusiviteitsgedachte en waarin de impact 

van die conclusie op de gangbare opvatting wordt uiteengezet. 

HOOFDSTUK II. HET EIGENDOMSCONCEPT IN HET ROMEINSE TIJDPERK 

AFDELING I. INLEIDING: ENKELE KNELPUNTEN 

55. GEEN EENDUIDIG RECHT ─ Onder ‘het Romeinse recht’ valt het recht dat gold in de 

Romeinse staat vanaf de stichting van de stad Rome (omstreeks 753 voor Chr.) tot en met de 

regeringsperiode van keizer Justinianus (527-565 na Chr.). Het behoeft geen betoog dat de 

samenleving in het algemeen en het recht in het bijzonder gedurende die periode van meer dan 

duizend jaar fundamenteel wijzigde. Daarom wordt het Romeinse recht steevast opgedeeld in 

verschillende perioden: het Oud-Romeins recht (753-250 voor Chr.), het voorklassieke recht 

(250 voor Chr.-begin van onze jaartelling), het klassieke recht (begin van onze jaartelling-250 

na Chr.) en het naklassieke of Justiniaanse recht (250 na Chr.-565 na Chr.).307 

Elke poging om in het algemeen iets te zeggen over ‘het’ Romeinse eigendomsbegrip is 

problematisch.308 De verschillende fasen van het Romeinse recht zijn erg uiteenlopend 

waardoor het bijna onmogelijk is om tot een veralgemeend besluit te komen omtrent het 

eigendomsconcept. Vooral het primitieve karakter van het oudste Romeinse recht en de 

onoverzichtelijkheid van de bronnen die de ‘vulgarisering’ van het Romeinse recht 

teweegbracht, zijn problematisch. Wat het eigendomsconcept van zowel de klassieke periode 

als het Justiniaanse recht betreft, is er een scherpere begripsbepaling die toelaat algemene 

kenmerken te distilleren. Wel is het zo dat nergens een uitdrukkelijke definitie van eigendom 

wordt gegeven.309 

                                                 
307 Zie bijvoorbeeld: R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 

3; D. HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 34; H.F. JOLOWICZ en B. NICHOLAS, Historical 

introduction to the study of Roman law, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 4. 
308 Zie ook: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 218; W.J. ZWALVE, Simplex 

et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 297. 
309 R. DERINE, Schets van het Romeins privaatrecht: uitwendige en inwendige geschiedenis, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1982, 243; R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, 

(248) 257; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 57; G.J. PIENAAR, “Ontwikkelings in 

die Suid-Afrikaanse Eiedomsbegrip in Perspektief”, TSAR 1986, (295) 297; F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, 

Clarendon Press, 1951, 338; A.J. VAN DER WALT, “Bartolus se omskrywing van dominium en die interpretasies daarvan sedert 

die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 305; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and 

Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 

1989, (213) 218; A.J. VAN DER WALT, “Unity and pluralism in property theory – a review of property theories in recent literature: 

Part I”, TSAR 1995, (15) 18. 
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De kennis van het Romeinse recht is bovendien afhankelijk van het bronnenmateriaal 

dat de tand des tijds heeft doorstaan. Voor de analyse van de eigendomssituatie tijdens 

het Romeinse tijdperk moet dan ook een dubbel voorbehoud worden gemaakt. Ten 

eerste is vast te stellen dat die bronnen dun gezaaid zijn. De hoofdbron is de codificatie 

van het recht dat door keizer Justinianus werd bevolen. Die codificatie kwam in de jaren 

528 tot en met 534 na Chr. tot stand en bestond uit drie delen: Codex, Digesten en 

Instituten.310 Daarna vaardigde Justinianus nog een groot aantal verordeningen uit die 

nadien de naam Novellen kreeg. De vier delen staan sinds de late middeleeuwen bekend 

als het Corpus Iuris Civilis. Het was de herontdekking van die teksten in de elfde eeuw 

die het Romeinse recht opnieuw op de voorgrond bracht.  

Daarbij moet meteen een tweede voorbehoud worden gemaakt. Receptie van recht is 

steeds het interpreteren van precedenten naar de noden van de eigen tijd en dat 

relativeert de waarde die we mogen hechten aan ‘het Romeinse recht’, voor zover dat 

bestaat. De studie ervan is onvermijdelijk vertekend door de interpretaties die er 

doorheen de jaren aan zijn gegeven.311 Desondanks wordt hieronder getracht een beeld 

te geven van het eigendomsrecht (of beter: wat wij onder ‘eigendomsrecht’ verstaan), 

en haar al dan niet exclusieve karakter, zoals het zou zijn geweest sinds het prille begin. 

56. ROMEINS RECHT IS PROCESRECHT – De Romeinse benadering van het recht was erg 

casuïstisch, waardoor men meer geïnteresseerd was in het oplossen van een conflict dan in het 

stipuleren van juridische begrippen.312 De Romeinen dachten niet in termen van absolute 

rechten, maar in termen van rechtsmiddelen.313 De vraag was niet zozeer wie recht had op welk 

goed, maar wie door het aanwenden van een procesmiddel zichzelf kon beschermen tegen 

aanspraken van anderen. 

Eigendom werd dan ook gedefinieerd in samenhang met het procesmiddel waarmee het was 

verbonden. Wie dominium of proprietas314 kon bewijzen, kon een reiuindicatio instellen.315 

Opmerkelijk is dat de formulering van de reiuindicatio erop wijst dat afgifte van het goed niet 

                                                 
310 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 1; H.F. JOLOWICZ 

en B. NICHOLAS, Historical introduction to the study of Roman law, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 405; R. 

LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 98; O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS 

en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 2000, 3; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch 

privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 34 e.v.; L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 83 e.v. 
311 Zie in dezelfde zin: F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, 

onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 192, nr. 134. 
312 P. BIRKS, “The Roman Law Concept of Dominium and the Idea of Absolute Ownership”, Acta Juridica 1985, (1) 3; M. 

KÄSER, Das römische Privatrecht, I, Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München, Beck, 1971, 181; A.J. 

VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in 

D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 218. 
313 H.F. JOLOWICZ, Roman foundations of modern law, Oxford, Clarendon Press, 1961, 77; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, 

“Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the 

history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 219; F. WUBBE, “Usureceptio und relatives Eigentum”, TRG 1960, (2) 35. 
314 Wat wij onder ‘eigendomsrecht’ verstaan kon in het Romeinse recht zowel met de term dominium als met de term proprietas 

worden aangeduid. Het voornaamste bewijs van eigendom was in de Oudheid de wijze waarop eigendom was verkregen. Soms 

was de eigendomsverkrijging eenvoudigweg niet meer te bewijzen en dan sprak men van proprietas, wat zowel nabije 

betrokkenheid als eigenheid of eigen goed betekende (Dig. 7,1,16). Dominium en proprietas waren evenwaardige begrippen 

die tot de toekenning van een reiuindicatio konden leiden. Zie: L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, 

Acco, 2014, 307-308. Dominium kan beschouwd worden als het subjectieve eigendomsrecht, proprietas als de objectieve 

eigenschap van een goed om toe te behoren aan een persoon. Zie ook: F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la 

propriété”, RTDCiv. 1993, (305) 313, met verwijzing naar M. VILLEY, Critique de la pensée juridique moderne in Philosophie 

du droit, 16, Parijs, Dalloz, 1976, 193-194. Zie voor een uitgebreide bespreking ook: J. LAURENT, La propriété des droits in 

Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 147, nrs. 182 e.v. 
315 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 41; L. WAELKENS, 

Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 307. 
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verplicht was.316 De remedie was niet noodzakelijk restitutie, maar kon ook schadevergoeding 

zijn. Dominium hebben betekende niet per se recht hebben op dat goed zelf, maar wel op de 

waarde die het vertegenwoordigde. Het is opmerkelijk dat uit deze procesrechtelijke dimensie 

zowel argumenten pro en contra exclusieve eigendom worden afgeleid (infra, nrs. 60 en 61). 

57. OPZET – In de volgende afdeling wordt de exclusiviteit van het Romeinse 

eigendomsbegrip dominium nader bestudeerd op een chronologische wijze. Bij elke periode 

wordt gestart met een algemene omschrijving van het eigendomsconcept, waaraan de studie 

van het (al dan niet) exclusieve karakter van het eigendomsrecht wordt gekoppeld.  

AFDELING II. STUDIE VAN HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL BINNEN HET 

ROMEINSE CONCEPT VAN DOMINIUM 

§1. Het Oudste Romeinse recht 

58. GEEN ABSTRACT EIGENDOMSCONCEPT ─ Uit de vroegste fase van het Romeinse recht 

zijn ons geen originele bronnen overgeleverd, waardoor onze kennis ervan beperkt blijft tot 

veronderstellingen die zijn afgeleid uit de sporen die dit tijdperk heeft achtergelaten. Men neemt 

aan dat er onder het oudste Romeinse recht voor wat grondeigendom betreft alleen sprake was 

van een soort collectieve eigendom.317 De gens, zijnde de bevolking of een onderdeel daarvan, 

zoals een stam of een dorpsgemeenschap, kon als enige titularis zijn van volmaakte rechten op 

grond.318 Die machtspositie was echter slechts een feitelijk gegeven, geen juridische 

constructie. Op een stuk grond werden wel beperkte bevoegdheden toegekend aan de pater 

familias.319 

                                                 
316 Dat valt af te leiden uit de verschillende formules waarmee een goed in de republikeinse periode voor de praetor werd 

opgeëist. Zie bijvoorbeeld: L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 308. “Si paret rem, 

qua de agitur, ex iure quiritium Ai. Ai. esse neque ea res (arbitrio tuo) restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex 

Nm. Nm. Ao. Ao. condemna, si non paret, absolve.” Vertaling- “Als blijkt dat de zaak waarover geprocedeerd wordt naar civiel 

recht aan de eiser toebehoort en de zaak niet teruggegeven wordt, moet gij, rechter, de verweerder veroordelen tot zoveel geld 

als het goed waard is; als dat niet blijkt, moet gij hem vrijspreken.” In deze welbekende standaardformule staat Ai. Ai. voor de 

eiser, Aulo Agerio, en betekent Nm. Nm. verweerder, Numerium Negidium. 
317 E. CUQ, Manuel des institutions juridiques des romains, Parijs, LGDJ, 1928, 243; G. DIOSDI, Ownership in ancient and 

preclassical Roman law, Budapest, Corvina Kiadó, 1970, 51; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, 

Sirey, 1965, 37; P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Rousseau, 1918, 266; P. HUVELIN en R. MONIER, 

Cours élémentaire de droit romain, I, La procédure, les personnes, les droits réels, les successions et donations, Parijs, Sirey, 

1927, 427-428; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 61; J.C. VAN OVEN, 

Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 58; F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. 

Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 92. 
318 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 258; R. FEENSTRA, 

Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 36; P. HUVELIN en R. MONIER, 

Cours élémentaire de droit romain, I, La procédure, les personnes, les droits réels, les successions et donations, Parijs, Sirey, 

1927, 428. 
319 Eigendom in dit vroegste tijdperk, in de algemene betekenis van ‘heerschappij over een goed of een persoon’, wordt altijd 

in verband gebracht met die figuur van de pater familias. De zeggenschap over een goed werd geconcipieerd als zijn huiselijke 

macht. Dat zou zich geleidelijk aan ontwikkelen tot een volwaardig eigendomsrecht. Zie hiervoor: E. CUQ, Manuel des 

institutions juridiques des romains, Parijs, LGDJ, 1928, 242; R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het 

Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 36; M. KÄSER, Eigentum und Besitz im älteren Römischen Recht, Keulen, 

Böhlau, 1956, 1; E. LABOULAYE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Parijs, A. Durand, 1839, 166; H. 

MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et 

ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1026; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, 

Parijs, PUF, 1961, 62; J.A.C. THOMAS, Textbook of Roman law, Amsterdam, North-Holland, 1976, 133. 
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In dit tijdperk was er derhalve nog geen sprake van een technisch geïnstitutionaliseerd 

eigendomsconcept als dominium.320 Men dacht nog niet in termen van dergelijke abstracte 

rechtsbegrippen.321 In de primitieve samenleving werden de feitelijke machtsverhoudingen 

eerder intuïtief geregeld, niet aan de hand van geabstraheerde rechtsnormen.322 Daarover kan 

verwarring bestaan, omdat de term dominus echter wel al voorkwam. Dominus betekende in 

die tijd echter nog niet ‘eigenaar’, maar louter ‘meester’ of ‘slavenhouder’.323 

59. GAIUS OVER HET VROEGSTE ROMEINSE RECHT – Hoewel er in deze vroege periode nog 

geen sprake was van een duidelijk eigendomsconcept, zag de klassieke jurist Gaius er reeds 

sporen van exclusieve eigendom. In zijn Instituten die rond 160 na Chr. zijn opgesteld, verwijst 

hij als volgt naar het eigendomsrecht onder het oudste Romeinse recht. 

Inst.G. II, 40 - “Sequitur, ut admoneamus apud peregrinos quidem unum esse 

dominium; nam aut dominus quisque est aut dominus non intellegitur. Quo iure etiam 

populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dominus erat 

aut non intellegebatur dominus…” 

Vertaling – “Nu volgt, dat wij er op wijzen, dat bij de peregrini namelijk één soort 

eigendom bestaat; want men is òf eigenaar (van een zaak) òf wordt niet als eigenaar 

beschouwd. Ook het Romeinsche volk paste oudtijds dit recht toe; want een ieder was 

òf krachtens Quiritarisch recht eigenaar òf werd niet als eigenaar beschouwd.”324 

Volgens Gaius bestond er bij de peregrini325 één soort eigendom; men was eigenaar, of men 

was het niet, en hetzelfde gold onder het oudste Romeinse recht. Wel kon men daar enkel 

volgens het Quiritarische recht, het recht van de Romeinse burgers, eigenaar zijn. Dat 

civielrechtelijke eigendomsrecht was één en ondeelbaar.326 Er was dus een soort van 

juxtapositie van twee soorten eigendom, dat van de peregrini en dat van de Romeinse burgers. 

In beide gevallen was het eigendomsrecht volgens VAN DER WALT en KLEYN als exclusief te 

beschouwen; of men was volle eigenaar, of men was het niet.327 

                                                 
320 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 257; M. KÄSER, 

Eigentum und Besitz im älteren Römischen Recht, Keulen, Böhlau, 1956, 6; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex 

dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of 

law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 218. 
321 In de Wet der Twaalf Tafelen treft men wel reeds een voorloper van het eigendomsconcept aan. De term ‘usus’ (Tafel 6, 

3.4) wijst op een bepaalde vorm van gebruik van een goed die door het recht wordt beschermd. Waarschijnlijk bestonden er 

verschillende vormen van usus. De hoogste usus was de vorm van gebruik die door het recht tegen iedereen werd beschermd 

en zou later met de term ‘dominium’ worden aangeduid. Zie hierover: R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het 

Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 99 e.v. De Wet der Twaalf tafelen, Lex Duodecim Tabularum, dateert van 

omstreeks 451 voor Chr. en is de oudste optekening van het Romeinse recht. De tekst zelf van de oorspronkelijke wet is 

verdwenen, maar er zijn wel citaten uit overgeleverd. Voor een Nederlandse vertaling, zie: J.H.M. HANENBURG, De Wet der 

Twaalf Tafelen, Brussel, Story-Scientia, 1972, 48 p. 
322 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 218. 
323 G. DIÓSDI, Ownership in ancient and preclassical Roman law, Budapest, Corvina Kiadó, 1970, 135; M. KÄSER, Eigentum 

und Besitz im älteren Römischen Recht, Keulen, Böhlau, 1956, 308; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, 

Leiden, Brill, 1945, 57. 
324 A.C. OLTMANS, De Instituten van Gaius, Haarlem, Tjeenk Willink, 1964, 49. 
325 De term ‘peregrini’ slaat op de inwoners van de provincies, die wel onderdanen van het Romeinse rijk waren, maar niet 

dezelfde rechten hadden als de Romeinse burgers. De letterlijke vertaling is ‘vreemdelingen’. 
326 B. NICHOLAS, An introduction to Roman law, Oxford, Clarendon Press, 1969, 127. 
327 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 228. 
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60. DE PROCESRECHTELIJKE DIMENSIE LEIDT NOODZAKELIJKERWIJZE TOT EXCLUSIVITEIT ─ 

Sommige auteurs leiden de exclusieve aard van het Romeinse eigendomsrecht af uit het 

procesrechtelijke karakter ervan (supra, nr. 56). Eigendom was namelijk wat men met de 

reiuindicatio kon verkrijgen. Dat procesmiddel kende maar twee uitkomsten: of men was 

eigenaar, of men was het niet.328 Door het meum esse uit te spreken, verklaarde men een 

exclusieve macht te hebben op een goed.329 “Dat is van mij”, meum esse, drukt immers een 

zekere superioriteit uit van de rechtsband tot een welbepaald goed. De handhaving van het 

eigendomsrecht leidde tot exclusiviteit, aangezien het veronderstelde dat niemand anders 

eigenaar was.330 

Bovendien wordt door een enkele auteur verdedigd dat dit exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht ook strookt met de sociale en economische structuur van de Romeinse 

samenleving.331 In de Romeinse landbouwmaatschappij was het van belang om een exclusieve 

macht te hebben over de productiemiddelen.332 Reeds in het oude Romeinse recht werd dit dan 

ook nagestreefd, ondanks het feit dat juridische theorievorming nog in zijn kinderschoenen 

stond. ‘Exclusiviteit’ betekent hier de bevoegdheid om anderen te kunnen uitsluiten van zijn 

eigendomsrecht. Dat is wat in dit proefschrift wordt omschreven als de ‘externe dimensie’ van 

exclusiviteit (supra, nr. 30). 

61. DE THEORIE VAN KÄSER: RELATIEVE EIGENDOM ─ Volgens een welbepaalde theorie, 

waarvan KÄSER de protagonist was, had eigendom in het oudste Romeinse recht daarentegen 

een relatief karakter en was het dus in geen geval exclusief.333 Die theorie steunt eveneens op 

de impact van het procesrechtelijke karakter van dat oude Romeinse recht.334 Volgens KÄSER 

ging het meum esse over het toebehoren van een welbepaald goed aan een welbepaalde persoon, 

zonder dat men over de aard van dat toebehoren iets kon afleiden. Tijdens het vroegste 

Romeinse tijdperk bepaalde de rechter uitsluitend wie van de in het geding betrokken partijen 

het meest recht had op het goed, rekening houdend met hoe het goed verkregen was.335 Hij kon 

niet besluiten om geen van beide partijen het eigendomsrecht toe te kennen, maar was verplicht 

om het goed toe te wijzen aan één van de procespartijen. Vandaar dat eigendom volgens KÄSER 

noodzakelijkerwijze relatief was, omdat het niks meer betekende dan een beter recht (zie ook 
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in het Engelse recht: ‘better title’) hebben ten opzichte van een tegenpartij.336 Er was dus nog 

geen sprake van een absoluut recht erga omnes. Indien eigendom een individueel en exclusief 

karakter had, dan zou het voor de rechter immers mogelijk zijn geweest om in een bepaalde 

procedure te besluiten dat geen van de partijen eigenaar was.337 Eigendom zou volgens deze 

theorie pas exclusief worden bij het ontstaan van de term dominium aan het einde van de 

Republiek (infra, nr. 63).338 Vanaf dan moest men als eiser dominium kunnen bewijzen 

tegenover iedereen, niet enkel tegenover de tegenpartij.339 

Die zienswijze wordt echter door de meerderheidsstrekking betwist.340 Ze zou gebaseerd zijn 

op een verwarring tussen het concept van exclusieve eigendom zelf en de relativering ervan die 

louter steunt op de bewijsproblematiek. VAN DER WALT en KLEYN vestigen de aandacht op het 

feit dat het exclusiviteitsbeginsel steeds verschilt in theorie en praktijk.341 Een rechter kan 

immers slechts oordelen op basis van de bewijzen die hem worden voorgelegd. Niet alleen in 

het klassieke Romeinse recht, maar ook in het moderne recht is een rechterlijke uitspraak 

omtrent het eigendomsrecht mogelijks met een zekere relativiteit behept. Het zou bijvoorbeeld 

kunnen dat het goed werd gestolen van de ware eigenaar. Zolang die ware eigenaar echter niet 

opduikt, krijgt de procespartij met het beste recht toch dominium. Dat doet volgens deze auteurs 

echter niks af aan het concept ‘exclusieve eigendom’.342 

§2. De creatie van het klassieke eigendomsbegrip 

A. ‘Dominium’ 

62. VERANDERDE CONTEXT ─ Op een Romeins eigendomsbegrip was het nog enkele 

eeuwen wachten. In de voorklassieke periode groeide Rome uit tot een wereldmacht.343 Handel 

en nijverheid namen een belangrijke plaats in naast de agrarische cultuur.344 De veranderde 
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eisen van het economische leven hadden implicaties voor het recht. Bovendien ontwikkelde 

zich een rechtswetenschap die in abstracte begrippen en indelingen ging denken.345 Geleidelijk 

aan ontstonden zo de randvoorwaarden om tot een precieze begripsbepaling van eigendom te 

komen.346 De familiale en collectieve eigendom moesten tijdens de klassieke periode plaats 

ruimen voor een individueel eigendomsrecht.347 

63. DE ONTWIKKELING VAN ‘DOMINIUM’ ─ Rond het begin van onze jaartelling, aan het 

einde van de Romeinse republiek, dook de term ‘dominium’ op.348 MONIER beschouwt de 

opkomst van dominium als een verschuiving van een eerder beperkte bevoegdheid over 

goederen naar een totale machtspositie, een ‘volheid van bevoegdheden’.349 KÄSER ziet het als 

de overwinning van absolute op relatieve eigendom.350 Hij koppelt de opkomst van dominium 

aan de individualisering van de Romeinse samenleving. Let wel, beide auteurs zijn 

onmiskenbaar beïnvloed door hun eigen context en beschouwen het Romeinse recht door een 

negentiende-eeuwse bril (infra, nr. 199). 

De economische en sociale veranderingen hebben inderdaad een doorslaggevende rol gespeeld 

in de ontwikkeling van het dominium-begrip.351 De opkomst van dominium kan bovendien in 

verband worden gebracht met de eerdere ontwikkeling van talloze erfdienstbaarheden 

(servitudes) en van de rechtsfiguur ‘usus fructus’, het vruchtgebruik avant la lettre. De abstracte 

notie van eigendom ontstond vanuit de tegenstelling tot die beperkt zakelijke rechten. Die 

gebruiks- en genotsrechten waren elk op hun eigen wijze gelimiteerd, waardoor al snel de idee 

ontstond dat er een stam-recht bestond die wel alle bevoegdheden omvatte, namelijk het 

eigendomsrecht. Hetzelfde geldt voor de verhouding tot het loutere bezitsrecht, possessio. 

Dominium werd ontwikkeld vanuit die dubbele tegenstelling: enerzijds het onderscheid met 

possessio, en anderzijds het verschil met de beperkt zakelijke rechten.352 
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B. Het exclusieve karakter van het klassieke eigendomsconcept 

64. DE EXCLUSIVITEIT VAN ‘DOMINIUM’ ─ Het klassieke Romeinse recht resulteerde in een 

eigendomsrecht dat volgens rechtshistorici verwees naar de volheid van bevoegdheden van een 

welbepaald persoon over een welbepaald goed.353 Hier komt dus de ‘interne dimensie’ van 

exclusiviteit (supra, nr. 29) in het vizier. Echter, het lezen van ‘de volheid van bevoegdheden’ 

in het Romeinse eigendomsconcept lijkt eerder een extrapolatie van het moderne recht te zijn 

(infra, nr. 199). Volgens sommige auteurs was de individuele eigendom per definitie exclusief. 

Onder eigendom verstond men de volheid van bevoegdheden van een welbepaald individu op 

een welbepaald goed, wat zich duidelijk onderscheidde van zowel de familiale als de collectieve 

eigendom.354 Een eigenaar was niet langer gehouden om het genot van een goed met anderen 

te delen. Het exclusieve karakter hield in dat het eigendomsrecht op hetzelfde moment niet in 

zijn volheid kon toekomen aan meerdere personen.355 

LEVY omschrijft het klassieke Romeinsrechtelijke eigendomsrecht als “the right of, in principle, 

total mastery over a thing, a right exclusively vested in the owner and enforceable against 

anyone else.”356 Het eigendomsrecht, dat sterk afgebakend was van andere rechten, zoals het 

bezit en de zakelijke rechten, werd beschouwd als (intern en extern) exclusief.357 

C. Sporen van niet-exclusieve eigendom: ‘duplex dominium’ in het (voor)klassieke recht 

1. Verschillende soorten eigendomsaanspraken 

65. EXCLUSIEVE MAAR ENGE BETEKENIS VAN DOMINIUM ─ Ondanks de tendens richting een 

abstracter juridisch denken en de creatie van abstracte termen zoals dominium, liet de invloed 

van het procesrecht zich ook in de klassieke periode duidelijk gevoelen. De klassieke 

Romeinsrechtelijke juristen stelden zich eerder de vraag welk procesmiddel voorhanden was, 

en niet welk recht.358 Dat was ook het geval voor het eigendomsbegrip. Gaius’ onderscheid der 

goederen359 was wel een eerste stap richting een opdeling van rechten, maar toch werd 

eigendom er nog niet als recht erkend.360 Eigendom werd met het goed zelf vereenzelvigd en er 

was nog geen sprake van een algemene rechtstheorie over het eigendomsrecht.361
 Dominium 
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was geen recht, maar een situatie die men moest bewijzen om een reiuindicatio te verkrijgen.362 

Het kon alleen toekomen aan de Romeinse burgers, volgens het Quiritarische recht, en ook 

gronden in de provincies konden er niet het voorwerp van uitmaken.363 Dit leidde tot een 

concrete maar tegelijkertijd enge invulling van het dominium-begrip, afhankelijk van het 

procesmiddel reiuindicatio. De definitie van dominium werd zodanig strikt opgevat dat men 

genoodzaakt was om ook andere vormen van zeggenschap over een goed te erkennen die niet 

door de reiuindicatio waren beschermd.364 Dat leidde tot de zogenaamde ‘bonitarische’ en 

‘praetorische’ eigendomsvormen. 

66. BONITARISCHE EIGENDOM ─ Een eerste illustratie van andere eigendomsvormen naast 

dominium vinden we opnieuw bij Gaius. Het eerder vermelde citaat, waaruit de exclusieve 

eigendom in zowel het oude Romeinse civiele recht als bij de peregrini werd afgeleid (supra, 

nr. 59), kende immers nog een vervolg. 

Inst.G. II, 40 - “… sed postea diuisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure 

Quiritium dominus, alius in bonis habere.” 

Vertaling – “Doch later onderging de eigendom een verdeeling, zoodat de een krachtens 

Quiritarisch recht eigenaar kan zijn, de ander (de zaak) in bonitarisch eigendom kan 

hebben.”365 

De bonitarische eigendom vloeide voort uit het onderscheid tussen res mancipi en res nec 

mancipi (Inst.G. II, 41).366 De eerste soort goederen werd normaal door mancipatio 

overgedragen.367 Wanneer res mancipi toch door een informele overdracht (traditio) waren 

overgedragen, behield de verkoper in principe gedurende een zekere tijd de reiuindicatio. De 

praetor verleende dan echter wel een verweermiddel aan de verkrijger die het goed louter in 

zijn vermogen had, in bonis habere.368 Het ontstaan van dit bonitarische eigendomsrecht kadert 

in de economische en sociale veranderingen van de eerste eeuw voor Chr. De ontwikkeling van 
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de handel maakte dat men de formaliteiten van het civiele recht minder strikt ging toepassen. 

Rechtshistorici duiden die rechtspositie aan met de term ‘bonitarische eigendom’.369 

De verkrijger van het goed werd zodanig beschermd tegen zowel aanspraken van derden als 

van de verkoper die civielrechtelijke eigenaar was gebleven,370 dat ook de verkrijger zich in een 

eigenaarspositie bevond.371 Hij kon zich met de exceptio iusti dominii verweren, stellende dat 

de dominus het goed aan hem verkocht en geleverd had.372 Wanneer de dominus zelf een 

revindicatievordering tegen hem instelde, kon de bonitarische eigenaar hem van repliek dienen 

met de exceptio rei venditae et traditae.373 Justinianus behield het onderscheid tussen res 

mancipi en res nec mancipi niet (C. 7,31,1,5.), waardoor dit dubbele eigendomsrecht kwam te 

vervallen.374 De exceptio rei venditae et traditae kon echter ook worden gebruikt tegen een niet-

eigenaar die een goed verkocht en leverde en daarna pas eigenaar werd.375 Voor dat doeleinde 

behield Justinianus de exceptie wel, ook al schafte hij de bonitarische eigendom af.376 Dat wordt 

dan ook beschouwd als een uitzondering op zijn leer van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht (infra, nr. 76).377  

67. PRAETORISCHE EIGENDOM ─ Naast de reiuindicatio als actio om dominium te verkrijgen, 

kende men nog een ander procesmiddel dat leidde tot een soort van eigendomsbescherming, 

namelijk de actio Publiciana die in de eerste eeuw voor Chr. werd ingevoerd door de praetor.378 

Dat rechtsmiddel beschermde diegenen die geen dominium konden bewijzen, maar wel konden 
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aantonen dat zij op het ogenblik dat ze het bezit van een goed hadden verloren, aan alle 

voorwaarden voldeden om door middel van verjaring dominium te verkrijgen.379 Het recht dat 

men met de actio Publiciana verkreeg, wordt ‘praetorische eigendom’ genoemd.  

De bescherming die van de actio Publiciana uitging, was eigenlijk de bescherming van diegene 

die een beter recht had dan zijn tegenpartij.380 Iemand die zich in de situatie bevond om via 

verjaring eigenaar te worden, kon actie voeren tegen iedereen, op één iemand na. De 

Quiritarische eigenaar kon immers de exceptio iusti dominii opwerpen.381 De eigendomssituatie 

bij de actio Publiciana was dus dat er ten opzichte van derden twee eigendomsrechten konden 

worden opgeworpen, dat van de praetorische eigenaar en dat van de civielrechtelijke eigenaar. 

Justinianus behield deze actio Publiciana voor personen te goeder trouw die een goed van een 

niet-eigenaar hadden verkregen (INST. 4,6,4).382 De praetorische eigendom werd dus, in 

tegenstelling tot de bonitarische eigendom, wel bestendigd. 

68. EIGENDOM IN DE PROVINCIES ─ Tijdens de voorklassieke en klassieke periode maakte 

men een onderscheid tussen de grond in Italië, een res mancipi waarop Romeinse burgers 

dominium ex uire Quiritium konden hebben, en de grond in de provincies buiten Italië die enkel 

aan de Staat kon toebehoren.383 Nog tijdens de klassieke periode werd in sommige provincies 

toch het ius italicum van toepassing verklaard, zodat individuen ook daar een variante van 

dominium over grond konden verwerven.384 

Ondanks dat men op provinciale gronden in principe geen dominium kon hebben, oefenden 

particulieren op die grond wel rechten uit die wij als private eigendom zouden aanduiden.385 

                                                 
379 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 230; J.C. VAN OVEN, 

Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 67; J.A.C. THOMAS, Textbook of Roman law, Amsterdam, North-

Holland, 1976, 149. 
380 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 39; M. KÄSER, 

“The concept of roman ownership”, THRHR 1964, (5) 9. Zie ook: B. BEINART, “Trusts in Roman and Roman-Dutch law” in 

W.A. WILSON (ed.), Trusts and Trust-like Devices in United Kingdom Comparative Law Series, 5, London, The Chameleon, 

1981, (167) 168. 
381 D. 6,2,16-17; P. BIRKS, “The Roman Law Concept of Dominium and the Idea of Absolute Ownership”, Acta Juridica 1985, 

(1) 29; B. NICHOLAS, An introduction to Roman law, Oxford, Clarendon Press, 1969, 126; J.A.C. THOMAS, Textbook of Roman 

law, Amsterdam, North-Holland, 1976, 150; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and 

Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 

1989, (213) 232. 
382 D. 6,2,1; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 231. 
383 Dat onderscheid tussen de gronden zou later door Justinianus worden opgeheven (C. 7,31,1,5 en C. 7,25,1) Zie: R. 

FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 38; H.F. JOLOWICZ en 

B. NICHOLAS, Historical introduction to the study of Roman law, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 267; E. 

LABOULAYE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Parijs, A. Durand, 1839, 95; A.J. VAN DER WALT en D.G. 

KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays 

on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 232. Zie: Inst.G. II, 7 waar Gaius uiteenzet dat in provinciaal gebied 

de eigendom van de grond aan het Romeinse volk of aan de Keizer toebehoort, en particuliere personen daarvan slechts het 

bezit of vruchtgebruik kunnen hebben. Zie in gelijkaardige zin: CICERO, In Verrem, 2.3.6, gepubliceerd en vertaald in L.H.G. 

GREENWOOD, Cicero. The verine orationis, II in The Loeb classical library, London, Heinemann, 1960, 16-17.  
384 A. ESMEIN en R. GÉNÉSTAL, Cours élémentaire d'histoire du droit français, Parijs, Sirey, 1921, 26; P.F. GIRARD, Manuel 

élémentaire de droit romain, Parijs, Rousseau, 1918, 269; H.F. JOLOWICZ en B. NICHOLAS, Historical introduction to the study 

of Roman law, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 267; F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, Clarendon 

Press, 1951, 340. 
385 W.W. BUCKLAND en P. STEIN, A text-book of Roman law from Augustus to Justinian, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1966, 190; R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 260; R. 

FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 38; M. KÄSER, “The 

concept of roman ownership”, THRHR 1964, (5) 12; E. LABOULAYE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Parijs, 



 

80 

 

Individuen konden immers tegen betaling van een taks gebruiksrechten krijgen die 

eeuwigdurend, overerfbaar en overdraagbaar waren.386 Het betalen van die taks vormde het 

wezenlijke onderscheid met de Romeinse dominium. Uiteraard was het typische procesmiddel, 

de reiuindicatio, ook niet voorhanden. Het recht op provinciale grond werd echter wel op een 

gelijkaardige manier (‘ex aequo’) beschermd.387 

Voor die kwalificatie als quasi-eigendom valt zelfs steun te vinden bij Gaius: hoewel hij 

erkende dat provinciale gronden toekwamen aan de staat, schreef hij ook dat res nec mancipi 

door simpele overdracht, traditio, volle eigendom (pleno iure) van een ander konden worden, 

en dat hetzelfde gold voor provinciale gronden.388 Seneca sprak dan weer uitdrukkelijk van een 

dubbele eigendom.389 Aan de ene kant waren die gronden res publica van de Staat, aan de 

andere kant waren ze ook eigendom van het individu die er gebruik van maakte.390 Diocletianus 

benoemde de rechten van de houders van provinciale gronden al met dominium en proprietas.391  

69. TUSSENBESLUIT ─ We kunnen besluiten dat het Romeinse recht, naast de 

civielrechtelijke eigendom, dominium ex iure Quiritium genaamd, ook andere vormen van 

zeggenschap over een goed erkende. Zowel de actio Publiciana, het in bonis habere, als de 

omvattende gebruiksrechten over provinciale gronden leunden sterk aan bij wat wij vandaag 

onder het eigendomsrecht verstaan. De klassieke juristen plaatsten die situaties niet onder het 

technische eigendomsbegrip dominium, maar in de perceptie werden ze naar alle 

waarschijnlijkheid wel zo beleefd.392 Het bestaan van die verschillende soorten eigendom kon 

leiden tot een schending van het exclusieve karakter van het eigendomsrecht, dat nochtans als 

uitgangspunt geldt van het klassieke Romeinse recht (supra, nr. 64). Dat wordt hierna verder 

uitgewerkt. 
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2. De mogelijkheid van gedeelde eigendom 

70. INTERACTIE VAN VERSCHILLENDE SOORTEN EIGENDOM ─ Het naast elkaar bestaan van 

die verschillende soorten eigendomsrechten is van wezenlijk belang voor de vraag naar de 

exclusiviteit van het Romeinse eigendomsrecht. Er werd reeds verwezen naar de passage uit de 

Instituten van Gaius (II, 40) waar hij meent dat er zowel bij de peregrini als in het oudste 

Romeinse recht één soort eigendom was (supra, nr. 59). In beide gevallen was het 

eigendomsrecht exclusief; of je was eigenaar, of je was het niet. Er waren twee soorten 

eigendom mogelijk, dat van de Romeinse burgers en dat van de peregrini. Daardoor was er 

geen uniform eigendomsbegrip, maar bleef de exclusiviteit van het eigendomsrecht wel 

gewaarborgd. Het betrof hier immers een soort juxtapositie van twee eigendomsvormen en geen 

splitsing van één en dezelfde eigendom op een welbepaald goed. Het exclusiviteitsbeginsel 

komt pas in het gedrang wanneer meerdere soorten eigendom op hetzelfde goed kunnen 

bestaan. 

71. DUPLEX DOMINIUM ─ Die situatie van meerdere soorten eigendomsrechten op hetzelfde 

goed bleek in een latere fase inderdaad mogelijk. Volgens Gaius onderging het eigendomsrecht 

na de periode van het Oud-Romeinse recht een verdeling of opsplitsing, waardoor twee 

personen eigenaar konden zijn, de een krachtens Quiritarisch recht, de ander als bonitarische 

eigenaar (Inst.G. II, 40, supra, nr. 66). Dat is de situatie die Gaius elders aanduidde met de term 

‘duplex dominium’, wat zoveel betekent als dubbele eigendom: 

Inst.G. I, 54 - “Ceterum cum apud cuies Romanos duplex sit dominium (nam uel in bonis 

nam uel ex iure Quiritium uel ex utroque uire cuiusque seruus esse intelligitur).” 

Vertaling – “Maar omdat bij Romeinsche burgers de eigendom van tweeërlei aard is 

(want een slaaf wordt geacht iemands bonitarisch eigendom of Quiritarisch eigendom 

of beide tegelijk te zijn).”393 

Die ‘duplex dominium’ is een duidelijke indicatie van het niet-exclusieve karakter van 

eigendom, in de interne betekenis van het woord. Los van de eigendom van peregrini, 

bestonden er twee soorten eigendom, civielrechtelijke en bonitarische, die een dubbel 

eigendomsrecht op hetzelfde goed en op hetzelfde moment mogelijk maakten.394 Hoewel het 

eigendomsrecht van de verkoper overeind bleef, behield de bonitarische eigenaar wel het goed. 

Tijdens de voorklassieke en klassieke periode maakte dat dus een dubbel eigendomsrecht op 

hetzelfde goed mogelijk.395 

Ook de erkenning van de praetorische eigendom leverde een ‘duplex dominium’ op, maar wel 

enkel ten opzichte van derden. De actio Publiciana bood bescherming tegen iedereen, op één 
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iemand na, namelijk de Quiritarische eigenaar (supra, nr. 67). Zowel de civielrechtelijke als de 

praetorische eigenaar beschikten over een zeker recht om derden uit te sluiten. 

§3. De ‘vulgarisering’ van het Romeinse recht 

A. Het ontspoorde ‘dominium’-concept 

72. TERUG NAAR AF ─ Vanaf de tweede helft van de derde eeuw na Chr. ontstond er een 

geleidelijke afbrokkeling van het Romeinse rijk die een ‘vulgarisering’ van het Romeinse recht 

teweegbracht. Door het institutionele verval kon het recht, en ook de aanspraken op grond, niet 

meer uniform worden afgedwongen. Niet-Romeinse, Hellenistische, elementen maakten hun 

intrede en de opgebouwde rechtscultuur was aan verval onderhevig, waardoor in het 

naklassieke recht maar weinig overeind bleef van het sterk ontwikkelde klassieke recht. Dat 

gold zeker ook voor het eigendomsconcept. Het vulgaire recht keerde als het ware terug naar 

het ongedefinieerde en vormeloze eigendomsbegrip zoals men het onder het oude recht had 

gekend.396 

73. HET VERVALLEN EIGENDOMSCONCEPT ─ In twee opzichten vervaagden de contouren van 

het begrip dominium. Ten eerste vervaagde het terminologische onderscheid tussen eigendom 

en bezit, dominium en possessio.397 De termen werden op willekeurige wijze door elkaar 

gebruikt. Men kende nog wel een onderscheid tussen de feitelijke controle over een goed en het 

effectief recht hebben op dat goed, maar het verschil tussen beide was onduidelijk gezien de 

conceptuele onzuiverheden die in het recht waren geslopen. 

Ten tweede verdween ook het onderscheid tussen eigendom en de andere zakelijke rechten.398 

Waar men in het klassieke recht een opdeling maakte tussen dominium als volste recht enerzijds 

en de meer beperkte zakelijke rechten anderzijds, werden nu nieuwe gebruiks- en genotsrechten 

in het leven geroepen die werden bestempeld als varianten van ‘tijdelijke eigendom’.399 De 

gebruikte terminologie was ambigu. Wat met de termen ‘usus fructus’ of ‘possessio’ werd 

aangeduid, kon men evengoed terugvinden onder de benaming ‘dominium’ of ‘proprietas’. 

Deze verwarring had verregaande consequenties. Het verlaten van de duidelijk afgebakende 

zakelijke rechten deed een wildgroei ontstaan van rechten die in de klassieke periode niet 

bestonden. Daar kwam nog bij dat tijdens de agrarische revolutie in de vierde en vijfde eeuw 

na Chr. het stelsel van belasting op grond zijn opmars kende, wat een enorme variatie aan 

leenverhoudingen, en dus zakelijke rechten, deed ontstaan. De term ‘dominium’ was zo vaag 

geworden dat het voor verschillende kwalificaties dienst kon doen. 
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B. ‘Dominium duorum in solidum’ tijdens de tussenperiode 

74. GEEN EXCLUSIEF DOMINIUM-CONCEPT ─ Het begrip dominium had volgens LEVY niet 

langer de betekenis van het exclusieve recht op de controle van een goed, zoals onder het 

klassieke recht het geval was.400 Het onderscheid tussen eigendom enerzijds en bezit en 

zakelijke rechten anderzijds viel volledig weg. Daardoor werden verscheidene rechten, van ius 

perpetuum tot usus fructus, beschouwd als variaties van dominium.401 Geen van die begrippen 

functioneerde echter als een exclusief dominium. 

Het onvermijdelijke gevolg daarvan was dat het naklassieke Romeinse recht een niet-exclusief 

eigendomsrecht leek te kennen.402 Het was perfect mogelijk dat twee of meer personen op 

hetzelfde moment eigendomsrechten konden claimen op hetzelfde goed. Er was sprake van wat 

LEVY omschrijft als ‘dominium duorum in solidum’.403  

Voor die feitelijke situatie werd in de tussenperiode van het ‘vulgaire’ recht geen theoretisch-

juridische verklaring gezocht. Toch zijn hierin kiemen aanwezig voor een opsplitsing van het 

eigendomsrecht.404 Dat wordt in de moderne opvatting over het Romeinse recht vaak over het 

hoofd gezien. De gangbare opvatting is dat de eigendomssplitsing van het Ancien Régime 

teruggaat op Germaanse invloeden en in contrast staat met het Romeinse exclusieve 

eigendomsbegrip (infra, nr. 126). Maar dat moet dus worden genuanceerd wanneer men ook 

het naklassieke recht in rekening brengt. 

§4. Eigendom ten tijde van Justinianus 

A. Het herwonnen eigendomsbegrip 

75. ‘CLASSICISTISCHE TENDENS’ ─ Na deze tussenperiode keerde de slingerbeweging van 

de geschiedenis terug naar het klassieke rechtsdenken. In het Oost-Romeinse rijk kwam een 

reactie op gang tegen die ‘vulgarisering’ van het Romeinse recht.405 Vooral vanaf de tweede 

helft van de vijfde eeuw na Chr. werd er opnieuw meer aandacht besteed aan de 

rechtsopvattingen van de klassieke juristen.406 Bekende rechtsscholen, zoals die van Beiroet en 

Constantinopel, legden de nadruk op het theoretische denken. Hun werk heeft een grote invloed 

gehad op de bundeling van het recht die werd bevolen door keizer Justinianus. In de Justiniaanse 

codificatie is een evolutie richting abstracte concepten waarneembaar. Die codificatie, beter 

                                                 
400 E. LEVY, West Roman vulgar law. The law of property, Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, 63. 
401 M. KÄSER, “The concept of roman ownership”, THRHR 1964, (5) 14; E. LEVY, West Roman vulgar law. The law of property, 

Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, 67. 
402 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 217 en 220. 
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405 M. KÄSER, “The concept of roman ownership”, THRHR 1964, (5) 14. 
406 O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 2000, 3; A.J. 

VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in 
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bekend als het Corpus Iuris Civilis, is een compromis geworden tussen de eerbied voor de 

klassieke visie op het recht en de onvermijdelijke ‘vulgaristische’ invloeden.407 

B. Exclusieve eigendom onder Justinianus 

76. EIGENDOM ALS ‘PLENA IN RE POTESTAS’ ─ In lijn met die classicistische tendens keerde 

men ook terug naar een abstract eigendomsbegrip. De termen dominium en proprietas duidden 

volgens de gangbare opvatting opnieuw de volle bevoegdheid over een goed aan.408 Dat wordt 

vooral afgeleid uit de volgende passage: 

INST. 2,4,4 – “Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem 

et ex eo tempore nudae proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem.” 

Vertaling – “Wanneer het vruchtgebruik geëindigd is, keert het natuurlijk terug tot de 

eigendom en vanaf dat moment verkrijgt de blote eigenaar de volle heerschappij over 

de zaak.”409 

‘Plena in re potestas’ kan worden opgevat als wat hoger de interne dimensie van exclusiviteit 

werd genoemd (supra, nr. 29). De volheid van bevoegdheden over een goed rust in handen van 

één eigenaar. Uit die passage kan ons inziens ook nog een ander relevant kenmerk van het 

eigendomsrecht worden gehaald dat daarmee verband houdt, namelijk de elasticiteit van het 

eigendomsrecht. Wanneer een zakelijk recht, zoals een vruchtgebruik, eindigt, keren de 

bevoegdheden terug naar de eigenaar. De nauwe band tussen de interne exclusiviteit en de 

elasticiteit van het eigendomsrecht zal in deel II verder worden geanalyseerd (infra, nr. 211). 

77. EIGENDOM ALS ‘HOOGSTE RECHT’ – Justinianus restaureerde bovendien het onderscheid 

tussen eigendom aan de ene kant, en bezit en beperkt zakelijke rechten aan de andere kant.410 

Die beperkt zakelijke rechten, zoals usus fructus (INST. 2, 4),411 waren genotsrechten die 

duidelijk van een ondergeschikte orde waren in vergelijking met dominium.412 

Er bestond nog één soort eigendomsrecht, de individuele eigendom.413 Het lijkt er dan ook op 

dat Justinianus het exclusieve karakter van eigendom onderschreef.414 Op twee plaatsen in de 

Digesten ontkende hij de mogelijkheid van een tweevoudig eigendomsconcept.  

                                                 
407 H.F. JOLOWICZ en B. NICHOLAS, Historical introduction to the study of Roman law, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1972, 477. 
408 E. LEVY, West Roman vulgar law. The law of property, Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, 19; R. MONIER, 

Manuel élémentaire de droit romain, I, Introduction historique, les personnes, les droits réels, les successions, Parijs, Domat-

Montchrestien, 1935, 431. 
409 J.E. SPRUIT en K.E.M. BONGENAAR, Corpus Iuris Civilis, I, Instituten, Zutphen, Walburg Pers, 1993, 71. 
410 M. KÄSER, “The concept of roman ownership”, THRHR 1964, (5) 15; E. LEVY, West Roman vulgar law. The law of property, 

Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, 19; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History 
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Boom Juridische Uitgevers, 2006, 104. 
411 “Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia”. Zie: T. MOMMSEN en P. KRUEGER, Corpus Iuris 

Civilis, I, Institutiones, Digesta, Zürich, Weidmann, 1893, 13. Voor een Nederlandse vertaling, zie: J.E. SPRUIT en K.E.M. 
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successions et donations, Parijs, Sirey, 1927, 443; R. MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, I, Introduction historique, 

les personnes, les droits réels, les successions, Parijs, Domat-Montchrestien, 1935, 440. 
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Dig. 13,6,5,15 – “…et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse 

non posse: nec quemquam partis corporis dominium esse, sed totius corporis dominium 

esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere.” 

Vertaling – “… Hij zegt dan dat de eigendom of het bezit niet voor het geheel bij twee 

personen kan berusten, en dat iemand ook niet eigenaar is van een deel van een 

lichamelijke zaak, maar dat hij de eigendom van de gehele lichamelijke zaak voor een 

deel heeft.”415  

Dig. 49,17,19,3 – “… non posse dominium apud duos pro solido fuisse.” 

Vertaling – “… dat de eigendom niet voor het geheel bij twee personen kan hebben 

berust.”416 

Toch is de gevolgtrekking dat dit wijst op een exclusief eigendomsconcept problematisch. In 

het Corpus Iuris is geen algemene titel terug te vinden waar het eigendomsrecht als rechtsbegrip 

wordt besproken. De twee vermelde citaten gaan eerder over wijzen van verkrijging van het 

eigendomsrecht dan over de kenmerken van eigendom as such.417 

§5. De impact van de andere zakelijke rechten op het eigendomsbegrip 

A. Erfdienstbaarheden 

78. GEDEELDE EIGENDOM ─ Volgens sommige auteurs zou men tijdens het oudste Romeinse 

recht maar één zakelijk recht, namelijk het eigendomsrecht, gekend hebben, waaronder allerlei 

soorten aanspraken op een goed vielen.418 Slechts in een latere fase werden de zakelijke rechten 

afgescheiden van het recht op eigendom. Volgens KÄSER kan men de vroege 

erfdienstbaarheden, zoals via en aquaductus, dan ook als functioneel gedeelde eigendom 

beschouwen.419 De persoon die recht had op de erfdienstbaarheid werd beschouwd als eigenaar 

van dat stuk grond waarover de (water)weg liep. Zijn eigendom was echter niet exclusief. Zijn 

functioneel eigendomsrecht was een variant van het eigendomsrecht.420 Hij had alleen de 

‘gebruikseigendom’ die werd bepaald door het doel van de erfdienstbaarheid. De eigenaar van 

het lijdende erf bleef de ‘hoofdeigendom’ behouden, waardoor hij eigenaar bleef voor alle 

andere doeleinden.421 Eigendom van hetzelfde goed was dus verdeeld over meerdere personen. 
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79. KRITIEK ─ Op die zienswijze wordt kritiek geuit.422 KÄSER baseert zijn theorie onder 

andere op het feit dat de landelijke erfdienstbaarheden beschouwd werden als res mancipi 

(Inst.G. II, 17).423 Die res mancipi konden in eigendom worden overgedragen door middel van 

de mancipatio (supra, nr. 66). Dat was uitsluitend mogelijk met lichamelijke goederen, 

waardoor het volgens KÄSER noodzakelijkerwijze de grond zelf moest zijn geweest die in 

eigendom werd overgedragen.424 Sommige auteurs betwisten dat en oordelen dat het 

lichamelijke karakter van de goederen vatbaar voor mancipatio niet van doorslaggevend belang 

zou zijn geweest. De mancipatio was de enige rechtsgeldige manier van overdracht en moest 

ook op de erfdienstbaarheden van toepassing zijn gezien hun maatschappelijk belang.425  

B. Pand 

80. EEN VORM VAN ‘EIGENDOM’ ─ Volgens KÄSER was ook het pandrecht (‘pignus’) een 

illustratie van functioneel deelbare eigendom.426 Na afgifte van het verpande goed zou de 

pandhouder er eigenaar van zijn. Hij werd echter enkel als eigenaar ten titel van zekerheid 

beschouwd. Wanneer de schuldenaar zijn schuld had afgelost, keerde de eigendom volgens 

KÄSER terug naar de pandgever. 

Pand als vorm van deelbare eigendom kan ook uit de Justiniaanse teksten zelf worden 

afgeleid.427 In C. 8,33,3,1 staat geschreven dat wanneer de schuld niet werd voldaan, de 

pandhouder na twee jaar vanaf de schriftelijke aanzegging of de rechterlijke uitspraak, het recht 

heeft het goed te verkopen. Wanneer geen koper werd gevonden, kon de Keizer op speciaal 

verzoek de eigendom toekennen aan de pandhoudende schuldeiser.428 In dergelijk geval kon de 

schuldenaar het goed alsnog terugkrijgen door aan de schuldeiser, die ondertussen eigenaar was 

geworden, binnen de twee jaar zijn schuld te betalen, vermeerderd met kosten en interesten.429 

Pas na die tijdspanne van twee jaar was het eigendomsrecht van de schuldeiser dus 

onaantastbaar. Daaruit vloeit voort dat de eigendom die werd verleend door de keizer niet 

exclusief was.430 Gedurende twee jaar had de schuldenaar nog een zakenrechtelijke aanspraak 
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op het goed. Pas daarna werd de eigendom van de pandhoudende schuldeiser volle (plenissime) 

eigendom.431 

C. Natrekking en opstal 

81. BOUWEN MET ANDERMANS MATERIAAL ─ Een ander geval van functionele opsplitsing 

van het eigendomsrecht trad volgens sommigen op bij de natrekking, accessio. Wanneer iemand 

op zijn grond bouwde met de materialen van een ander, dan werd de grondeigenaar door 

natrekking eigenaar van die constructie door het principe superficies solo cedit. Toch behield 

de eigenaar van de materialen zijn eigendomsrecht, ook al kon hij die goederen niet 

onmiddellijk terugeisen. Wel had hij recht op het dubbele van de waarde via de actio de tigno 

iuncto. Zolang hij die vordering niet instelde, kon hij zijn materialen terugvorderen wanneer 

het gebouw werd afgebroken. Verkrijgende verjaring, usucapio, was hier uitgesloten. De 

uitzondering op het beginsel superficies solo cedit leidde dus tot duplex dominium.432 

82. OPSTALRECHT – Ook in het recht van opstal (superficies) zou later een vorm van 

gesplitste eigendom worden gezien (infra, nr. 507). Wanneer iemand het recht had verkregen 

om te bouwen op andermans grond, dan werd zijn (eigendoms)positie door een zakenrechtelijke 

actie beschermd.433 De opstalhouder had een rechtstreekse zeggenschap over de gebouwen die 

hij had opgericht, een rechtspositie die eigenlijk overeenkwam met een (tijdelijk) 

eigendomsrecht.434 

D. ‘Ager vectigalis’ 

83. VERPACHTING VAN LANDBOUWGROND ─ Ager vectigalis was landbouwgrond die 

eigendom was van de Staat of een gemeente.435 Dergelijke gronden konden worden verpacht 

aan individuen, aanvankelijk voor vijf jaar, maar later ook eeuwigdurend. Daartegenover stond 

de betaling van een rente (vectigal). De pachter kreeg dus een eeuwigdurend recht dat 

overerfbaar en vervreemdbaar was. De grond kon ook in pand worden gegeven en de pacht kon 

niet worden opgeheven zolang de pachter betaalde. De titularis werd beschermd door een actio 
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in rem die nauw aansloot bij de reiuindicatio.436 Ook hier zou het eigendomsrecht dus 

opgesplitst zijn geweest tussen meerdere personen. Hoewel, men zou evengoed kunnen 

argumenteren dat eigendom nog steeds exclusief was, maar nu eigenlijk volledig in handen was 

gekomen van de pachter en niet van de verpachter, en er een louter persoonlijke vordering 

(rente) tegenover stond. Volgens Gaius werd de overdracht van ager vectigalis door een 

minderheid van de klassieke juristen zelfs gekwalificeerd als koop in plaats van als 

pachtovereenkomst, wat het vermoeden van eigendom in hoofde van de pachter alleen maar 

versterkt.437 

E. Erfpacht 

84. ERFPACHT AVANT LA LETTRE ─ In het recht doken nog andere vormen van langdurige 

gebruiksovereenkomsten op. De belangrijkste was de emphyteusis, een langdurig, overerfbaar 

en overdraagbaar gebruiksrecht tegen betaling van een jaarlijkse canon. In het intermediaire 

‘vulgaire’ Romeinse recht werd deze erfpachter soms als dominus, soms als conductor (huurder, 

pachter) aangeduid.438 In het Westerse rijk ging deze rechtsfiguur op in het naklassieke brede 

eigendomsconcept. In het Oosten rees opnieuw, zoals bij ager vectigalis, de vraag of het hier 

om een koop- of pachtovereenkomst ging. Keizer Zeno loste de controverse op door 

emphyteusis als een rechtsfiguur sui generis te bestempelen.439 Vanaf dan werd emphyteusis 

strikt onderscheiden van eigendom.440 Ook keizer Justinianus bleef vasthouden aan het 

onderscheid met het eigendomsrecht. Ondanks de neiging van het Justiniaanse recht richting 

een individueel en exclusief eigendomsrecht zijn er toch enkele passages te vermelden die het 

recht van de erfpachter aanduiden met dominium,441 en zo dus toch een dubbel eigendomsrecht 

doen vermoeden.442 

§6. Besluit 

85. GENUANCEERD BEELD ─ Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen we besluiten dat er 

geen eenduidig antwoord mogelijk is op de vraag of het Romeinse recht een exclusief 

eigendomsconcept kende.443 Een eerste moeilijkheid daarbij is dat er in het Romeinse recht 

geen formele eigendomsdefinitie bestond. Ten tweede is een uitspraak over het Romeinse 

eigendomsrecht altijd afhankelijk van de concrete periode die wordt besproken. Bovendien is 

al wat reeds over het Romeinse recht geschreven is onvermijdelijk gekleurd door de eigen 

interpretatie van de moderne schrijvers. Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat sommige auteurs 
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D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 234. 
439 Dat wordt beschreven in het Corpus Iuris Civilis. Zie C. 4,66 en INST. 3,24,3; R. FEENSTRA, “L'emphytéose et le problème 

des droits réels” in X. (ed.), La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del terzo Congresso internazionale della 

Società di storia del diritto, Firenze, Leo S. Olschki, 1977, (1295) 1297; B. NICHOLAS, An introduction to Roman law, Oxford, 

Clarendon Press, 1969, 157; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the 

Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 235. 
440 E. LEVY, West Roman vulgar law. The law of property, Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, 79. 
441 C. 11,62,2; C. 11,62,4; C. 11,62,12,1; C. 11.70.4. 
442 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 235. 
443 Zie ook: A. RODGER, Owners and neighbours in Roman law, Oxford, Clarendon Press, 1972, 1. 
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uit het typische procesrechtelijke karakter van het Romeinse recht een exclusief eigendomsrecht 

afleiden (supra, nr. 60), terwijl anderen in de kenmerken van het procesrecht dan weer een 

bewijs van relatieve eigendom lezen (supra, nr. 61). Het debat in het Romeinse recht komt dan 

ook vooral neer op procedurele argumenten. In de zoektocht naar het al dan niet exclusieve 

karakter van het eigendomsrecht werden zowel sporen van exclusieve als niet-exclusieve 

eigendom gevonden. 

86. EXCLUSIVITEIT ALS UITGANGSPUNT ─ Ondanks het gebrek aan een echte 

eigendomsdefinitie is het wel duidelijk dat het concept ‘eigendom’ als de volstrekte 

heerschappij over een goed in het Romeinse privaatrecht vanaf de vroege tijden een belangrijke 

rol innam. Vanuit een puur theoretische opvatting kan men dit eigendomsrecht inderdaad als 

exclusief omschrijven, omwille van een dubbele reden.444 Ten eerste wordt daarmee het verschil 

aangegeven tussen de zich ontwikkelde individuele eigendom en de vroegere familiale of 

collectieve eigendom. ‘Dominium’ sloeg aanvankelijk op de positie van de pater familias, dus 

kon dat slechts één persoon omvatten. Een eigenaar had een exclusief recht, omdat hij niet 

langer gehouden was het genot van een goed met anderen te delen. In het voorklassieke 

Romeinse recht was er dus reeds een zeer duidelijk bewustzijn van individuele eigendom 

aanwezig.445  

Ten tweede zagen we dat het eigendomsrecht op die manier ook strikt onderscheiden werd van 

de andere zakelijke rechten en bezit.446 Eigendom was een sterker recht dat men op een goed 

kon uitoefenen en omvatte dan ook ruimere bevoegdheden. De Romeinen zelf omschreven wel 

nooit uitdrukkelijk de kenmerken van het eigendomsrecht, dus exclusieve eigendom in het 

Romeinse recht is een anachronisme: het vloeit niet voort uit het Romeinse recht zelf, maar wel 

uit de interpretatie die de Glossatoren (infra, nrs. 116 e.v.) en navolgende auteurs eraan hebben 

gegeven.447 

87. CORRECTIES IN DE PRAKTIJK ─ De exclusiviteit van het eigendomsrecht was enkel een 

uitgangspunt en had geen absolute gelding. In de receptie van het Romeinse recht kon men 

enkel vasthouden aan dit dogmatische beginsel door blind te zijn voor bepaalde evoluties in de 

praktijk.448 Wij zagen immers dat er zich andere rechten ontwikkelden waaraan de Romeinen 

zelf nooit de term dominium hebben toegeschreven, maar die in hedendaagse termen als 

functionele equivalenten kunnen worden beschouwd.449 Volgens DE MALAFOSSE en OURLIAC 

bestond er een veelheid aan eigendomsvormen, waardoor het Romeinse recht nooit een uniform 

                                                 
444 Zie: E. CUQ, Manuel des institutions juridiques des romains, Parijs, LGDJ, 1928, 244; J.C. VAN OVEN, Leerboek van 

Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 58. 
445 Zie ook: J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 20; J.C. VAN OVEN, Leerboek van 

Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 58; G.J. PIENAAR, “Ontwikkelings in die Suid-Afrikaanse Eiedomsbegrip in 

Perspektief”, TSAR 1986, (295) 299. 
446 Zie ook: J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 18. 
447 J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 19. 
448 Zie ook: B. NICHOLAS, An introduction to Roman law, Oxford, Clarendon Press, 1969, 157. 
449 Gaius vormde daarop de uitzondering. Hij benoemde de interactie van ‘in bonis habere’ met de civielrechtelijke eigendom 

wel als ‘duplex dominium’ (Inst.G. I, 54, supra, nr. 71). Zie ook: H. ANKUM en E. POOL, “Rem in bonis meis esse and rem in 

bonis meam esse: Traces of the Development of Roman Double Ownership” in P. BIRKS (ed.), New Perspectives in the Roman 

Law of Property: essays for Barry Nicholas, Oxford, Clarendon Press, 1989, 5-41; B. NICHOLAS, An introduction to Roman 

law, Oxford, Clarendon Press, 1969, 128; F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1951, 340. 
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eigendomsrecht heeft gekend.450 Het bestaan van de bonitarische en de praetorische eigendom 

kon een dubbel, niet-exclusief, eigendomsrecht op een welbepaald goed opleveren. 

De exclusiviteit of ondeelbaarheid van het eigendomsrecht kwam ook in het gedrang door het 

bestaan van zakelijke rechten die bepaalde eigendomsaanspraken opleverden. Dat was zeker zo 

onder het naklassieke Romeinse recht. Opnieuw werd hieraan in het Romeinse recht wel geen 

theoretische erkenning gegeven. Sommige hedendaagse auteurs spreken van een functioneel 

opgesplitste eigendom (supra, nr. 78). Een ander toepassingsgeval van gesplitste eigendom was 

de fiducia, die verderop in deel III bij de fiduciaire eigendom zal worden besproken (infra, nr. 

292). Andere auteurs houden echter vast aan, in actuele termen vertaald, de exclusiviteit van 

het eigendomsrecht, aangezien de zakelijke rechten nooit eenzelfde draagwijdte als het 

eigendomsrecht hadden, en de eigenaar het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden bleef 

behouden.451 

88. SLOTBEMERKING ─ In het Romeinse recht was er geen theoretische omkadering 

voorhanden, waardoor er enkel sprake is van bepaalde uitgangspunten en correcties daarop. Er 

zou kunnen worden gediscussieerd over de vraag welke opvatting nu de bovenhand haalde. 

Sommigen beschouwen die enkele ‘curiositeiten’ niet als een bedreiging voor het concept van 

exclusieve eigendom.452 Zowel voor het recht om uit te sluiten (externe exclusiviteit), als voor 

de volheid van bevoegdheden (interne exclusiviteit) wordt bevestiging gevonden in het 

Romeinse recht. Andere auteurs menen dan weer dat die correcties in de praktijk net aantonen 

dat de idee van exclusiviteit onder het Romeinse recht werd ondermijnd.453 

Welk standpunt men ook bijtreedt, het is duidelijk dat de waarde van het Romeinse recht niet 

alleen ligt in hoe het vroeger uiteindelijk is geweest, maar vooral in welke betekenis het heeft 

gehad doorheen de verdere rechtsontwikkeling. In het Romeinse recht waren duidelijk al de 

kiemen aanwezig voor de latere uiteenlopende eigendomsopvattingen, in de criteria die de 

praetoren hanteerden bij het verlenen van bepaalde acties. Hoewel een sluitend antwoord op de 

vraag of eigendom in het Romeinse recht exclusief was, niet mogelijk blijkt te zijn, heeft men 

dat doorheen de jaren toch gepoogd, weliswaar op basis van een selectieve lezing van de 

Romeinsrechtelijke erfenis. 

                                                 
450 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 59. 
451 J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 21: “Du moins ces droits ne sont-ils pas des 

droits de propriété, et celle-ci, fût-elle réduite en fait à des pouvoirs infimes, n’en conserve pas moins sa spécificité et sa 

vocation à reprendre un jour la plénitude de son étendue.” 

Dat vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden wordt in dit proefschrift aangeduid als de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht (supra, nr. 29). 
452 Zie bijvoorbeeld P. BIRKS, “The Roman Law Concept of Dominium and the Idea of Absolute Ownership”, Acta Juridica 

1985, (1) 31. 
453 Zie bijvoorbeeld: B. NICHOLAS, An introduction to Roman law, Oxford, Clarendon Press, 1969, 157. 
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HOOFDSTUK III. EVOLUTIE IN DE MIDDELEEUWEN 

AFDELING I. EIGENDOM IN DE VROEGE MIDDELEEUWEN 

§1. Inleiding 

89. DE GERMAANSE VEROVERING ─ Na de val van het West-Romeinse Rijk ontstond er in 

het Westen een machtsvacuüm dat werd ingevuld door de invasie van de Germanen.454 Het 

nieuwe tijdperk dat daarmee aanbrak, wordt veelal omschreven als de vroege of donkere 

middeleeuwen.455 Bij de Germanen kende het recht een personele toepassing, waardoor zij hun 

eigen opvattingen niet opdrongen en de bestaande Romeinse structuren ongemoeid lieten.456 

Naast het ongeschreven gewoonterecht van de Germanen, bleef op de geromaniseerde 

bevolking het Romeinse recht van toepassing.457 In grote delen van West-Europa bleven de 

economische machtsposities en de eigendomsverhoudingen dan ook onaangetast.458 Dat was 

onder andere het geval door de instandhouding van het domaniale systeem (infra, nr. 95).  

Dit leidde tot een zekere continuïteit in het recht. Het Romeinse recht leefde voort in de 

dagelijkse praktijk, alsook in de rechtspraak.459 De laatste eeuwen van het Romeinse Rijk en de 

eerste eeuwen van de vroege middeleeuwen stonden samen in het teken van een geleidelijk 

proces van verandering.460 Het Romeinse recht zou pas echt van het toneel verdwijnen in de 

negende eeuw door de opkomst van de feodaliteit en de daarmee gepaard gaande versnippering 

van de rechtsordes, hoewel die aanvankelijk net ingevoerd was om de Romeinse orde te 

herstellen (infra, nr. 99).461 

§2. Eigendom in de Germaanse vorstendommen 

A. Voorafgaande beschouwingen 

90. JURIDISCHE ABSTRAHERING ─ Wetenschappelijke eerlijkheid gebiedt ons te 

benadrukken dat huidig onderzoek gevoerd werd als jurist, en niet als historicus. Een jurist 

houdt van duidelijkheid en zoekt daarvoor zijn toevlucht in abstracties. De waarde van een 

historicus bestaat er daarentegen in dat hij niets als vanzelfsprekend beschouwt en de loop van 

de geschiedenis als bewijs aanvoert voor de relativiteit van elk vermeend systeem.462 Dit 

onderzoek vertrok vanuit de eerste filosofie, met als doel een veralgemeende stelling te kunnen 

innemen over de al dan niet exclusiviteit van het eigendomsrecht bij de Germanen. Daarbij 

                                                 
454 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 115. 
455 J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 103. 
456 A. ESMEIN en R. GÉNÉSTAL, Cours élémentaire d'histoire du droit français, Parijs, Sirey, 1921, 51; J.H.A. LOKIN en W.J. 

ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 161; L. WAELKENS, Civium causa: 

handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 88-90. 
457 O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 2000, 19; E. 

LERMINIER, Introduction générale à l'histoire du droit, Parijs, Chamerot, 1835, 32. 
458 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 117. 
459 E. LEVY, West Roman vulgar law. The law of property, Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, 84; C.M. 

RADDING en A. CIARALLI, The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and transmission from the sixth century 

to the juristic revival, Leiden, Brill, 2007, 40; L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 91. 
460 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 116. Zie in gelijkaardige zin: 

P.W.A. IMMINK, At the roots of medieval society, I. The Western Empire in Institutet for sammenlignende Kulturforskning, 

Oslo, Aschehoug, 1958, 21. 
461 L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 94-95. 
462 Zie in dezelfde zin: P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 127. 
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werd abstractie gemaakt van de vele regionale verschillen. Op de ruïnes van het West-Romeinse 

Rijk werd immers een amalgaam aan Germaanse koninkrijken gevestigd.463 Daarbij trad vooral 

het Frankische Rijk op de voorgrond, wat maakt dat wij onze aandacht hoofdzakelijk op dat 

Germaanse volk hebben gericht.464 

De zoektocht naar een algemene omschrijving van het Germaanse eigendomsrecht wordt echter 

bemoeilijkt door het feit dat er van een eigen Germaans ‘systeem’, in tegenstelling tot het 

Romeinse recht, geen sprake is.465 Toch zijn er bepaalde essentiële kenmerken die onmiddellijk 

opvallen en die het Germaanse recht van het Romeinse recht onderscheiden.466 Het meest 

typerende is wellicht de verschillende behandeling in het Germaanse recht van roerende en 

onroerende goederen.467 

91. EIGENDOM OP ROERENDE GOEDEREN – Over de Germaanse rechtstraditie wordt gezegd 

dat zij geen duidelijke notie van individuele en exclusieve eigendom kende, behalve voor wat 

roerende goederen betreft.468 De eigenaar van roerende goederen had een vrij 

beschikkingsrecht. Hij maakte zijn exclusief eigendomsrecht duidelijk door een kenteken aan 

te brengen op het goed zelf.469 De band tussen een individu en een specifiek voorwerp leek 

zodanig nauw dat er maar weinig ruimte was voor inmenging van de gemeenschap of de 

familie.470 Voor roerende goederen wordt dus aanvaard dat men een zekere vorm van private 

eigendom kende die sterk aanleunde bij het Romeinse eigendomsconcept.471 Ook al werd dat 

niet met zoveel woorden benoemd, toch zou er sprake zijn geweest van een individueel recht 

op roerende goederen. Voor de onroerende goederen werd de eigendomsvraag in het 

Germaanse recht daarentegen fundamenteel verschillend beantwoord, zoals hierna zal blijken. 

B. Het Germaanse concept van grondeigendom 

1. Verschillende eigendomsaanspraken: de ‘saisine’ 

92. HET CONCEPT ‘SAISINE’ ─ Wat onroerende goederen betreft, kan het concept van saisine 

als vertrekpunt worden beschouwd voor de theorievorming van het gewoonterechtelijke 

                                                 
463 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 118. 
464 De eerste fase van de vroege middeleeuwen wordt dan ook vaak in het algemeen omschreven als het Frankische tijdperk. 

Zie bijvoorbeeld: J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 36; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, 

Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 395 e.v.; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, 
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history, Oxford, Oxford University Press, 2000, 13 e.v. 
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1971, (49) 56; P.W.A. IMMINK, “Eigendom en Heerlijkheid. Exponenten van tweeërlei maatschappelijke structuur”, TRG 1959, 

(36) 43. 
466 P.W.A. IMMINK, At the roots of medieval society, I. The Western Empire in Institutet for sammenlignende Kulturforskning, 

Oslo, Aschehoug, 1958, 16. 
467 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 262; G. MARTY 

en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 38. 
468 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 397. 
469 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 396; A.-M. 

PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 279. 
470 Daarom werd individuele eigendom in gelijk welk tijdperk altijd eerst mogelijk geacht op roerende goederen. Zie: A.-M. 

PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 279. 
471 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 262-263; J.-P. LEVY en 

A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 396. 
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eigendomsbegrip.472 Het bepalen van de draagwijdte van deze notie is echter problematisch. De 

term zelf duikt pas op in geschriften uit de dertiende eeuw, waar het reeds onderhevig was aan 

de invloed van de middeleeuwse Romanisten (infra, nrs. 113 e.v.).473 De saisine wordt dan ook 

steevast ten onrechte gereduceerd tot de Romeinsrechtelijke begrippen possessio, proprietas en 

dominium.474 

De ‘saisine’, ‘weer’ of ‘Gewere’475 kan worden omschreven als een legitiem en beschermd 

recht dat aan een persoon toekwam nadat hij er plechtig van in het bezit werd gesteld.476 De 

saisine behelst elk nut van een goed, hetzij een gebruiksrecht, hetzij het recht om er een 

geldelijk voordeel uit te halen. Die plechtige inbezitstelling betekent dat de andere leden van 

de gemeenschap betrokken worden bij de verwerving van die rechten.477 Die rol die aan de 

maatschappij wordt toegekend, is essentieel. Het vormt volgens sommigen het meest typerende 

kenmerk van het costumiere of gewoonterechtelijke eigendomsrecht.478 

93. VEELHEID AAN GELIJKWAARDIGE BEVOEGDHEDEN ─ Wezenlijk aan het rechtsbegrip 

saisine is dat deze moet worden gedacht in termen van loutere gebruiksrechten en niet in termen 

van materiële eigendom. We zagen eerder dat het Romeinse dominium vereenzelvigd werd met 

het goed zelf (supra, nr. 65). Vandaar ook dat Gaius eigendom als een lichamelijk goed 

kwalificeerde. Bij saisine was daar geen sprake van.479 Verschillende personen konden in 

zekere zin heerschappij hebben over een goed, omdat saisine niet beperkt was tot het 

lichamelijke goed zelf, maar betrekking had op elk mogelijk nut ervan. PATAULT omschrijft 

saisine met de term ‘propriété-jouissance’. Saisine was bedoeld om de grondeigendom open te 

stellen door er gebruiksrechten op te verlenen. Essentieel was dan ook dat verscheidene 

personen naast elkaar ‘weer’ van eenzelfde goed konden hebben.480 Het was trouwens eerder 

uitzonderlijk dat één persoon de volheid van bevoegdheden uitoefende op een welbepaalde 

grond.481 PATAULT omschrijft de eigendomssituatie onder het gewoonterecht als volgt: “Là où 

Rome ne concevait qu’un unique droit et un unique maître, le droit médiéval juxtaposes des 

                                                 
472 O. MARTIN, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, II, Parijs, Cujas, 1920, 2; A.-M. PATAULT, Introduction 
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maîtrises différentes et une pluralité des propriétaires dans les limites des fonds. […] Chacun 

est en saisine d’un droit de dignité et de profit variable, mais d’égale solidité.”482 

2. De concrete invulling van die saisine 

a. De impact van een collectieve maatschappijstructuur 

94. OUD-GERMAANSE INVLOEDEN ─ De invulling van het juridische concept ‘eigendom’ is 

steeds nauw verbonden met de ruimere maatschappijstructuur. Ook in het Germaanse recht is 

de tijdsgeest bepalend geweest voor de concrete invulling van het eigendomsrecht. Men vindt 

er sporen terug van de verschillende culturele tradities die aan de basis lagen van de 

middeleeuwse samenleving, namelijk de Germaanse, de Grieks-Romeinse en de joods-

christelijke of canonieke cultuur. 

Een eerste invloed gaat uit van de oude Germaanse landbouwgemeenschap. Na de inval van de 

Germanen werd de grond volgens bepaalde regels verdeeld tussen de geromaniseerde bevolking 

en de Germanen zelf. Door hun vestiging in het Westen transformeerden de Germanen van een 

nomadisch volk naar een sedentaire gemeenschap. Vanaf dat moment werd individuele 

eigendom mogelijk, aangezien het volk zich niet meer continu verplaatste.483 Nochtans bleef 

het individu ondergeschikt aan zowel de gemeenschap als de familie. 

Sommige goederen bleven zoals van oudsher toebehoren aan de hele gemeenschap, zoals de 

bossen. Maar ook op de individuele gronden bleven collectieve gebruiksrechten bestaan, zoals 

‘la vaine pâture’, het recht om zijn kudde te laten grazen op andermans grond.484 Een 

individuele eigenaar moest ook rekening houden met zijn familieleden. Zijn beschikkingsrecht 

werd ingeperkt doordat zijn familieleden een soort van mede-eigendom hadden op de allodiale 

goederen, die later ‘eigen’ werden genoemd (infra, nr. 98).485 Men wou voorkomen dat 

goederen uit de familie zouden verdwijnen, dus gold die beperking ook post mortem in geval 

van een testament. 

b. Het voortbestaan van de domaniale samenleving 

95. ROMEINSE INVLOED ─ Tijdens de eindfase van het West-Romeinse rijk hadden de 

geromaniseerde elites zich teruggetrokken uit de steden en leefden zij op grote landelijke 

domeinen of villae, onder het gezag van een lokale heer of dominus.486 De gronden werden 

                                                 
482 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 24, met 

verwijzing naar R. AUBENAS, Histoire du droit privé, IV, Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1955, 91. 
483 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 399; E. 

LEVY, West Roman vulgar law. The law of property, Philadelphia, American Philosophical Society, 1951, 84; E. LABOULAYE, 

Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Parijs, A. Durand, 1839, 251; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire 

du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 116 en 121; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit 

fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 24. 
484 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 399 en 417 

e.v.; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 124; A.-M. PATAULT, Introduction 

historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 68. 
485 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 400; A.-M. 

PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 24 en 61 e.v. 
486 J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 39; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire 

du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 72; P. GODDING, Le droit privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème 

siècle, Brussel, Académie royale de Belgique, 1987, 150; R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, 

Universitaire Pers, 2008, 117; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, 

Parijs, PUF, 1989, 38. 



 

95 

 

gecultiveerd door mensen die ondergeschikt waren aan de landheer. Vaak waren zij zelfs ook 

juridisch onderworpen aan die lokale dominus. Dat zou later de inspiratiebron vormen voor het 

leenroerig of feodale stelsel (infra, nr. 100). Dat domaniale systeem werd in stand gehouden en 

overgenomen door de Germanen. 

Na de Germaanse verovering ontstonden ook nieuwe gelijkaardige samenlevingsvormen, 

waarbij er een sterke solidariteit bestond tussen de leden. Vanaf de zesde eeuw na Chr. 

ontstonden talrijke dergelijke dorpsgemeenschappen, steunend op het principe van autarchie. 

Elke villa was opgedeeld in verschillende gebieden. Elke familia bezat en exploiteerde haar 

eigen gebied, mansus genaamd.487 Voor het houden van een mansus moest een zekere pacht 

worden betaald of een tegenprestatie in de vorm van militaire dienst worden geleverd. Aan het 

hoofd van een villa stond telkens een machtig persoon, potens, in de gedaante van de koning, 

een bisschop of een andere geestelijke. De villa is dan ook de voorloper van de heerlijkheid (la 

seigneurie), waar de landheer zich ook andere gerechtelijke en fiscale prerogatieven toe-

eigende (infra, nr. 102). 

96. OPSPLITSING IN LEENRECHTEN ─ Tijdens deze periode ontstonden nieuwe leenrechten 

(tenures) die de voorgangers waren van de eigendomsverhoudingen uit het feodale tijdperk. 

Om hun positie te versterken omringden de Frankische koningen zich immers met krijgers, 

vazallen of leenmannen, die aan hen persoonlijke trouw zwoeren, in ruil voor 

levensonderhoud.488 Al in de vroege middeleeuwen werd dit gerealiseerd door het verlenen van 

een gebruiksrecht op een stuk grond. Naast het persoonlijke aspect verkreeg de vazalliteit dus 

ook al snel een zakenrechtelijk aspect. Ook veel vrije lieden gingen hun eigen gronden die ze 

in volle eigendom hadden, allodia of allodiale gronden (infra, nr. 98), afstaan aan een lokale 

machthebber, in ruil voor bescherming.489 De eigendomstitel ging over op de heer, maar het 

houderschap (tenure) kwam terug in handen van de vorige eigenaar. 

Die opsplitsing in tenures is een indicatie van een weinig individueel, laat staan exclusief, 

eigendomsregime. Het zakenrecht van die tijd werd niet zozeer gedacht in termen van rechten 

op een bepaald goed, maar was vooral afhankelijk van de machtsverhoudingen tussen de 

individuen. Op een welbepaald goed konden meerdere individuen bevoegdheden hebben, 

waarbij die individuen vaak in een persoonlijke verhouding tot elkaar stonden, los van het goed 

zelf.490  

c. Geen vrije beschikkingsbevoegdheid 

97. RELIGIEUZE INVLOED ─ We zagen zopas dat de beschikkingsbevoegdheid van een 

individuele eigenaar beperkt was, omdat de familieleden en de komende generaties recht 
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hadden op de exploitatie van de grond (supra, nr. 94). Daaraan werd een bijkomende betekenis 

gegeven door de Kerk.491 De middeleeuwen werden gedomineerd door het christelijke 

ideeëngoed dat doordrongen was van een soortgelijke gemeenschapszin. De kerkvaders 

voegden aan de eigendomsconstructie toe dat God eigenlijk de enige echte eigenaar was van de 

gronden.492 Het eigendomsconcept kan in verband worden gebracht met de toenmalige 

opvatting over het individu. Het middeleeuwse individu werd gedomineerd door zijn plaats in 

de familie en in de ruimere samenleving die door God werd geregeerd. Een illustratie hiervan 

is de volgende uitdrukking van THOMAS VAN AQUINO: “Supposez que le juge m’attribue la 

propriété d’une terre, de l’or, qu’est-ce que j’ai reçu? Est-ce la terre ou l’or ? Non parce que 

ces choses appartiennent à Dieu. […] Je n’ai pas reçu le pouvoir d’en user à mon arbitraire, 

les choses matérielles étant destinées par Dieu au service de tous: l’usage en demeurera 

commun.”493 

Binnen dit gedachtegoed van de christelijke traditie lag de nadruk op de collectieve gebruiks- 

en genotsbevoegdheid die personen konden hebben op grond, en niet op de exclusieve 

eigendom ervan. De grond behoorde toe aan God, die de mensen slechts het gebruik en genot 

verleende, via de Koning.494 

3. Het vrije eigendomsrecht 

98. ALLODIALE GOEDEREN ─ Wel moet het uitgangspunt dat op onroerende goederen geen 

eigendom mogelijk was, worden genuanceerd. Op kleine schaal bleef onafhankelijke 

grondeigendom ook in het Germaanse recht mogelijk.495 Daarop duidden de termen proprium 

en allodium.496 Eigen of allodiale gronden stonden los van enige leenverhouding en kwamen in 

principe toe aan één enkele onafhankelijke eigenaar. Een bewijs daarvoor werd gevonden in de 

grootschalige schenkingen van allodiale goederen tijdens de negende en tiende eeuw na Chr. 
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aan de Kerk.497 Dergelijke rechtshandeling wees op een vrij beschikkingsrecht en dus op volle 

eigendom. Na verloop van tijd werden die kleine eigendommen opgeslorpt door de grotere, 

aangezien die kleine eigenaars het steeds moeilijker kregen om zelfstandig het hoofd boven 

water te houden. Dat is wat BLOCH omschreef als “le grand mouvement de dédition du sol”.498 

Dit allodium lijkt sterk aan te leunen bij het klassieke eigendomsconcept en haar exclusieve 

karakter. Toch gaat die vergelijking niet helemaal op. Opnieuw moest de allodiarius in het 

algemeen rekening houden met de rechten van zijn verwanten op die goederen.499 Bovendien 

sloeg het volle meesterschap over het goed vaak enkel op de afwezigheid van een 

leenverhouding naar een hiërarchisch bovengeschikte toe.500 Naar ondergeschikten toe kon de 

allodiarius wel tenures toestaan en was het eigendomsrecht opnieuw niet volledig exclusief.501 

§3. Het feodale tijdperk 

A. De opkomst van de feodaliteit onder Karel de Grote 

99. VERSTERKING VAN HET CENTRALE GEZAG ─ De Frankische koning Karel de Grote heeft 

een cruciale rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van de maatschappijstructuur in het 

algemeen en de eigendomsverhoudingen in het bijzonder. Karel de Grote en de volgende 

generaties Karolingers bestuurden hun rijk door de macht te delegeren, en dus te privatiseren.502 

Dat leidde tot de veralgemening van het leenstelsel, ook wel feodaal stelsel genoemd, waardoor 

hij de continuïteit van zijn Rijk wilde waarborgen.503 

100. DE INVOERING VAN HET LEENSTELSEL ─ Het gebruik van het domein werd verdeeld 

onder vazallen, in ruil voor loyaliteit, militaire steun, belastingen en de verplichting om een 

goed bestuur te voeren.504 Het leenstelsel had aanvankelijk dus vooral een militaire en 
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bestuurlijke functie. Het ging terug op het aloude Germaanse gebruik van belangrijke heren om 

zich met vazallen te omringen die onderhoud en gebruiksrechten kregen, in ruil voor 

krijgsdienst (supra, nr. 96).505 Bij de Karolingers werd dit gebruik nu vastgelegd in een 

leencontract. Het leencontract bestond niet enkel uit de persoonlijke verbintenissen die beide 

partijen jegens elkaar aangingen, maar werd ook gekenmerkt door een zakenrechtelijk aspect.506 

De plicht tot onderhoud van de leenheer ten aanzien van zijn leenman werd immers steeds 

vervuld door hem het gebruik van een stuk grond in leen te geven. 

De overdracht van het gebruik van een stuk domein ging ook gepaard met de delegatie van de 

soevereine rechtsmacht over dat domein.507 De leenmannen hadden die soevereiniteit nodig om 

hun grond goed te kunnen besturen. In het feodale systeem stond de vorst dus zijn soevereiniteit, 

alsook zijn rechtsmacht af aan zijn leenmannen, als het ware een soort onderdelegatie. Die 

leenmannen gingen op hun beurt leencontracten aan met hun krijgers en lokale heren. Iedereen 

die een stuk domein in leen kreeg, kon het ook zelf terug uitbesteden.508 Zo ontstond een 

piramidale structuur met aan de top een opperste leenheer en daaronder leenmannen, 

achterleenmannen en achterachterleenmannen.509 Dat leidde ook tot fragmentatie op het vlak 

van jurisdictie. Elke leenheer moest de geschillen tussen zijn leenmannen beslechten.510 

Daarvoor werden leenrechtbanken opgericht. De leenheer die recht sprak, hield er rekening mee 

dat zijn besluit ook van hogerhand op hem kon worden toegepast, aangezien hij vaak zelf 

iemands leenman was.511 Zo ontstond een verfijnd leenstelsel en leidde de personalisering van 

de bestuursmacht tot een nieuwe sociale ordening die nog eeuwen het juridische landschap zou 

domineren. 

101. VERSNIPPERING VAN DE MACHT ─ De opsplitsing van het Rijk in talrijke domeinen met 

afzonderlijk bestuur en jurisdictie stond haaks op de Romeinse idee van centrale 
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VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, Brugge, die Keure, 2007, (1) 9. 
509 E. LABOULAYE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Parijs, A. Durand, 1839, 363; R. LESAFFER, Inleiding 
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soevereiniteit.512 Dat was al een indicie voor het anti-Romeinse karakter van de feodaliteit, 

hoewel dit systeem initieel ingevoerd werd om de Romeinse orde te herstellen (supra, nr. 99). 

Zolang de opperleenheer een sterke vorst was, verstevigde de feodale structuur inderdaad zijn 

gezag.513 De nadruk lag dan op de belofte van gehoorzaamheid van de leenmannen aan de 

leenheer. Zodra het Koninklijke gezag verzwakte, wat gebeurde in de negende en tiende eeuw, 

wonnen de leenmannen aan macht en autonomie. Geleidelijk aan verschoof de klemtoon van 

de verbintenisrechtelijke naar de zakenrechtelijke dimensie van het leencontract.514 Het 

leencontract werd vooral beschouwd als de grondslag van het grondbeheer. Op de 

verzakelijking van het leenstelsel wordt hieronder teruggekomen bij de bespreking van het 

eigendomsrecht in het feodale tijdperk (infra, nr. 104). 

102. HET ONTSTAAN VAN HET LEENHEERLIJK STELSEL ─ Door de verzwakking van het 

Koninklijke gezag floreerde nog een andere vorm van maatschappelijke organisatie. Het 

domein of de villa was de leefomgeving van de meerderheid van de West-Europese bevolking 

(supra, nr. 95). Door het tanende Koninklijke gezag namen die lokale heren ook het politieke, 

juridische en militaire vacuüm in.515 Zo ontstond rond 900 het heerlijk stelsel (la seigneurie). 

Een heerlijkheid is een gebied waarvan alle inwoners onder het directe bestuurlijke en 

juridische gezag staan van een heer.516 Zijn gezag is vergelijkbaar met dat van de graaf of 

koning van het gebied waarin zijn heerlijkheid is gelegen. In theorie bleef de heer aan dat hoger 

gezag onderworpen, maar door de verzwakking van die hogere macht ging de heer zelf vaak 

Koninklijke machten uitoefenen, zoals defensie, rechtspraak en bestuur.517 De aanvankelijk 

puur economische finaliteit van het domein barstte dus uit zijn voegen.  

Men spreekt vaak over het leenheerlijk stelsel (le système féodo-seigneurial)518 omwille van 

twee redenen. Ten eerste hebben het leenstelsel en het heerlijk stelsel een gelijkaardige rol 

vervuld tijdens de verzwakking van het Koninklijke gezag in de negende en tiende eeuw, wat 

leidde tot een verregaande versnippering in het Europese landschap. Ten tweede waren het vaak 

de machtige leenmannen uit het leenstelsel die Koninklijke bevoegdheden binnen het heerlijk 

stelsel usurpeerden.519 De machtsbasis van een heer was vaak feodaal grondbezit. Daarom 

worden die twee stelsels vaak met elkaar vereenzelvigd. 
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B. Eigendomsverhoudingen in het leenheerlijk stelsel  

103. RECHTEN VAN DE LEENHEER OP DE GROND ─ De leenheer had alle soevereiniteitsrechten 

binnen zijn grondgebied. Elke leenheer was heer en meester van zijn eigen gebied en dus 

noodzakelijkerwijze ook soevereine (‘exclusieve’) eigenaar van de gronden binnen dat 

gebied.520 Een leenheer koos er wel voor om zijn grondgebied op te splitsen in tenures en om 

de exploitatie ervan over te laten aan leenmannen, die hem daarvoor wederdiensten 

verschuldigd waren. Ook al kende hij gebruiksrechten toe op de grond aan leenmannen, toch 

bleef hij die grond als zijn grond beschouwen.521 Bovendien behield de leenheer zelf ook nog 

eigendomsbevoegdheden op die grond.522 Wanneer een tenure bijvoorbeeld werd doorverkocht 

door de leenman, kreeg de leenheer een procent van de opbrengst of kon hij zelfs de verkoop 

dwarsbomen door ‘le retrait féodal’ uit te oefenen.523 Hij kon dan zijn tenure terugnemen door 

de koopprijs neer te tellen die de derde ervoor zou hebben betaald. Verderop zal dergelijke 

bevoegdheid van de eigenaar de actieve elasticiteit van het eigendomrecht worden genoemd 

(infra, nr. 236). 

104. RECHTEN VAN DE LEENMAN OP DE GROND ─ De leenmannen hadden de meeste van de 

voordelen die men uit een grond kan halen. Ze bewerkten de grond, plukten er de vruchten van 

en konden er op hun beurt rechten op toestaan. Weliswaar moest de leenman steeds rekening 

houden met de belangen van de leenheer.524 Aanvankelijk waren de rechten van de leenman 

afhankelijk van zijn plicht tot trouw en gehoorzaamheid. Dat persoonlijk karakter verdween 

naar de achtergrond in wat men de verzakelijking van het leenstelsel noemt.525 Het grondbezit 

werd niet langer beschouwd als een pure gunst van de leenheer omwille van de persoonlijke 

prestaties die werden geleverd door de leenman. Integendeel, het toestaan van gebruiksrechten 

op de grond werd het hoofddoel van het leencontract.  

Verschillende evoluties wijzen op het alsmaar dunner worden van de persoonlijke band en het 

doorwegen van de verwerving van grondbezit. Ten eerste werden de lenen overerfbaar.526 De 
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erfgena(a)m(en) van de leenman had(den) recht op het leen, mits betaling van een 

verheffingsgeld. Ook minderjarige kinderen konden dus in de plaats van de leenman treden, 

zonder dat zij bijvoorbeeld in staat waren om militaire diensten te leveren. De persoonlijke 

verbintenis tot krijgsdienst verloor gradueel aan belang ten voordele van een zuiver pecuniaire 

tegenprestatie. Bovendien sloten leenmannen soms met meerdere leenheren tegelijk 

leencontracten, wat haaks stond op de idee van persoonlijke toewijding.527 Stel bijvoorbeeld 

dat twee leenheren op dezelfde leenman een beroep willen doen om met elkaar oorlog te voeren. 

In dergelijk geval kon de leenman niet aan zijn persoonlijke verplichtingen voldoen. Daaruit 

blijkt dat niet de persoonlijke tegenprestaties, zoals de krijgsdienst, maar het grondbezit as such 

de ratio werd van het feodaal stelsel. De rechten van de leenmannen werden gradueel versterkt 

en gepercipieerd als de uitoefening van het gros van de eigendomsrechten die bestaan op een 

welbepaalde grond. De lenen waren ook overdraagbaar.528 Echte volle eigenaars waren de 

leenmannen echter niet, aangezien zij wel nog steeds een financiële vergoeding moesten leveren 

aan de leenheer. De economische tegensprestatie bleef deel uitmaken van de zakenrechtelijke 

verhouding. 

105. CONCLUSIE: GEEN VOLHEID VAN BEVOEGDHEDEN ─ De grondeigendom in het feodale 

tijdperk moet eigenlijk gezien worden als het gelijktijdig naast elkaar bestaan van verschillende 

rechtsposities ten aanzien van dezelfde grond.529 De verschillende aanspraken hadden elk 

betrekking op een andere dimensie van het eigendomsrecht en leverden andere voordelen op, 

zoals de kapitaalswaarde of de gebruikswaarde. Door het systeem van tenures konden meerdere 

personen tegelijkertijd permanente en belangrijke bevoegdheden van een verschillende aard 

uitoefenen op eenzelfde goed.530 Het feodale eigendomsconcept kende een grote pluriformiteit 

en laat zich niet denken in termen van één enkel absoluut en exclusief eigendomsrecht. 

C. Het feodale stelsel naar Engels recht 

106. ALGEMEEN FEODAAL SYSTEEM – Zoals reeds vermeld (supra, nr. 9 en nr. 12) draagt het 

huidige Engelse recht nog steeds de sporen van het feodale tijdperk. De feodaliteit werd er 

versterkt na de verovering van de Normandiërs in 1066.531 Daardoor werd het systeem van land 

tenure, dat in Engeland reeds in beperkte mate bestond, veralgemeend. Het gebruiksrecht van 
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gronden hing af van (aanvankelijk militaire) diensten verleend aan de Koning, die de enige 

grondeigenaar was.532 In tegenstelling tot op het continent nam de feodaliteit in Engeland 

universele proporties aan; alle gronden van het koninkrijk waren het voorwerp van het feodale 

systeem en van allodiale goederen was hier geen sprake.533 

Als gevolg van het feodale stelsel konden ook in Engeland verschillende personen aanspraak 

maken op eenzelfde stuk grond, volgens hetzelfde (hoger beschreven) model als op het 

Europese continent.534 Van dit feodale systeem van eigendomsverdeling getuigt in het huidige 

recht nog steeds de bundle of rights-omschrijving van het eigendomsrecht. Verschillende 

personen zijn titularis van bepaalde eigendomsaanspraken op hetzelfde goed (supra, nr. 17). 

Dit rechtsklimaat zou in het bijzonder ook leiden tot de rechtsfiguur van de use, de 

voorloper van de trust. Daar droeg een feoffor grond over aan een feoffee om beheerd te 

worden ten gunste van de feoffor zelf of een derde-begunstigde. Daar klinkt duidelijk 

de term feodaliteit in door. De figuur van de use en de overgang naar de trust wordt 

verderop besproken bij de analyse van de trust (infra, nr. 179). 

107. IMPACT OP HEDENDAAGS EIGENDOMSCONCEPT – Dit feodale systeem laat sporen na in 

het hedendaagse recht. De opvatting van gedeelde aanspraken op eenzelfde goed blijft 

voortbestaan. Het Engelse recht kent daarbij meer belang toe aan het feitelijke gebruik of het 

bezit van een goed dan aan de vraag wie eigenaar is (supra, nr. 16). ‘Possession’ vervangt 

‘ownership’ als pivoterend element. Ook in de rechtspraak wordt niet de vraag gesteld wie de 

eigenaar is, maar wel wie de ‘best title’ heeft aangaande het betwiste goed.535 Die hedendaagse 

common law opvatting vloeit voort uit de middeleeuwse costumiere, of gewoonterechtelijke, 

traditie om niet de eigendom, maar het bezit als uitgangspunt te beschouwen.536 

§4. De impact van niet-feodale ontwikkelingen 

108. EEN PLURALITEIT AAN EIGENDOMSAANSPRAKEN – Naast de feodale 

maatschappijstructuur verhinderden ook de collectieve samenlevingsverbanden een exclusief 

eigendomsrecht.537 De rechten van de groep beknotten de rechten van het individu in dergelijke 

mate dat hij niet vrij over zijn eigendom kon beschikken.538 Er was zelfs sprake van een soort 

collectieve eigendom van de familieleden.539 In het costumiere recht was men duidelijk nog ver 

verwijderd van een individueel eigendomsrecht.540 
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Bovendien ontwikkelden zich al snel andere juridische constructies die evenzeer meerdere 

eigendomsrechten op eenzelfde goed creëerden. Zo was er de bail à rente, waarbij eigendom 

werd overgedragen mits voorbehoud van een eeuwigdurende jaarlijkse rente waardoor de 

vroegere eigenaar bleef delen in de opbrengst van de grond.541 In één en dezelfde constructie 

werd eigendom dus overgedragen en voorbehouden.542 Dat was alleen mogelijk omdat het 

eigendomsrecht de verzameling van alle mogelijke gebruiksrechten was, en geen exclusief 

recht. Elk gebruiksrecht kon aan iemand anders toebehoren. De bail à rente werd dan ook 

gelijkgesteld met een eigendomsrecht op de grond.543  

Tijdens de middeleeuwen ontstonden ook verschillende soorten baux à long terme.544 De 

verlener ervan bleef in principe volle eigenaar en stond enkel een huurrecht voor heel lange tijd 

toe op de grond. In een rechtssysteem waar eigendom werd geconcipieerd als de mogelijkheid 

om een goed te exploiteren en er de vruchten van te trekken, werd ook dit langdurige huurrecht 

al snel beschouwd als een eigendomsrecht.545 

§5. Besluit: het al dan niet exclusieve karakter van het costumiere eigendomsbegrip 

A. Vroegmiddeleeuwse eigendom is een anachronisme 

109. DE EIGENDOMSVRAAG WERD NIET GESTELD ─ Een uitspraak doen over de kenmerken 

van ‘eigendom’ tijdens de vroege middeleeuwen is onvermijdelijk met een zekere relativiteit 

behept, omdat die term niet in deze tijd thuishoort. Later zou men deze periode naar Romeins 

voorbeeld de termen dominium, proprietas of propriété toeschrijven, wat niet (mis)begrepen 

mag worden als de alleenheerschappij over een goed, maar een louter gebruiksrecht, een 

partiële zeggenschap over een goed, betekent.546 In dit tijdperk was de vraag wie eigenaar was 

van de grond eenvoudigweg niet aan de orde.547 Het volstond om een vaststaand en 

gewaarborgd recht, een saisine, te hebben om op die grond te mogen leven.548 Voor de 

landheren was niet de beschikking over de grond, maar de zeggenschap over de mensen die 

                                                 
541 P. GODDING, Le droit privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, Académie royale de Belgique, 

1987, 173; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 421; 

A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 72; R.J. 

POTHIER, Traité du contrat du bail à rente, Parijs, Debure, 1771, 2. 
542 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 71; R.J. 

POTHIER, Traité du contrat du bail à rente, Parijs, Debure, 1771, 5. 
543 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 71. 
544 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 423 e.v.; A.-

M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 74. 
545 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 75. Zie 

ook: D. HEIRBAUT, “Feudal law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex 

Dominium?”, ERPL 2003, 301-320. 
546 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 19. Zie 

ook: J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 425; R. 

FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 264; P. GODDING, Le droit 

privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, Académie royale de Belgique, 1987, 152. 
547 Zie ook: R. FEENSTRA, “Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant l'opinion des 

Ultamontani)” in R. FEENSTRA, J.H.A. LOKIN en N. VAN DER WAL (eds.), Flores legum H.J. Scheltema, Groningen, Wolters, 

1971, (49) 53; P. GODDING, Le droit privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, Académie royale 

de Belgique, 1987, 151; P.W.A. IMMINK, “Eigendom en Heerlijkheid. Exponenten van tweeërlei maatschappelijke structuur”, 

TRG 1959, (36) 66; E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du 

XIIe au XIVe siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 

1969, (409) 412. 
548 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 25. 
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deze grond productief maakten, van belang.549 Elkeen kon op een verschillende wijze een zeker 

gebruik maken van de grond. Zo ontstond een juxtapositie van eigendomsaanspraken.550 Dat 

duiden we aan met de term ‘pluraliteit’ van eigendom. Toch zijn er in geringe mate ook sporen 

te vinden van ‘exclusieve’ eigendom. 

B. Beperkte sporen van exclusiviteit 

110. TWEE SPECIFIEKE SOORTEN GOEDEREN ─ Volle eigendomsbevoegdheden bleven wel 

voortbestaan op allodiale goederen (supra, nr. 98). Die goederen waren het voorwerp van een 

vrij eigendomsrecht, los van enige inmenging van buitenaf. Hier zou dus de idee van exclusieve 

eigendom kunnen opduiken.551 Dat moet echter worden genuanceerd. De eigenaar moest nog 

steeds rekening houden met de belangen van zijn familieleden en met de houders van tenures 

op zijn grondgebied (supra, nr. 98). Zijn eigendomsrecht was dus in principe wel absoluut, 

maar niet exclusief.552 Daarmee wordt bedoeld dat het eigendomsrecht niet onderhevig was aan 

inmengingen of beperkingen, maar dat het wel niet in zijn volheid toekwam aan één enkel 

individu (‘interne exclusiviteit’).553 

Een tweede uitzondering betreft het statuut van de roerende goederen, waar wel sprake was van 

exclusieve eigendom (supra, nr. 91). Van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie zou 

eigendom op roerende goederen dan ook de enige echte vorm van exclusieve eigendom zijn.554 

C. Eigendomspluraliteit als overheersend element 

111. CUMULATIE VAN AANSPRAKEN OP GROND ─ Los van de twee kanttekeningen hierboven 

laat dit tijdperk vooral het beeld van eigendomspluraliteit na. Het leenheerlijk stelsel leidde 

zoals gezegd naar een veelheid van heerschappijen over dezelfde grond (supra, nr. 105). Tijdens 

het gewoonterecht werden de rechten van de leenman beperkt door de rechten van de leenheer 

en omgekeerd. De middeleeuwse maatschappij kende dan ook geen exclusief eigendomsrecht 

op gronden, maar eerder een opeenstapeling van rechten.555 Om het in moderne termen uit te 

drukken, men kende in dit tijdperk geen exclusief, maar wel een gelaagd eigendomsbegrip dat 

toen uiting gaf aan het hiërarchische samenlevingsmodel.556 

112. NOG GEEN ‘GESPLITSTE EIGENDOM’ ─ Tijdens de vroege middeleeuwen bestonden dus 

verschillende rechten op dezelfde grond, die min of meer gelijksoortig waren aangezien zij door 

een ‘weer’ werden beschermd.557 Het zou echter verkeerd zijn daaruit af te leiden dat er in dit 

                                                 
549 P.W.A. IMMINK, “Eigendom en Heerlijkheid. Exponenten van tweeërlei maatschappelijke structuur”, TRG 1959, (36) 44; 

E. LABOULAYE, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Parijs, A. Durand, 1839, 281. 
550 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 37. Zie 

ook: M. BLOCH, La société féodale: l'évolution de l'humanité, Parijs, Editions Albin Michel, 1968, 174; R. LIBCHABER, “La 

recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 305, nr. 7. 
551 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 406. 
552 P. GODDING, Le droit privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, Académie royale de Belgique, 

1987, 151. 
553 De volheid van bevoegdheden in handen van één persoon wordt in dit proefschrift aangeduid als de interne dimensie van 

de exclusiviteit van het eigendomsrecht: supra, nr. 29. 
554 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 283. 
555 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 406 en 425. 

Zie ook: M. BLOCH, La société féodale: l'évolution de l'humanité, Parijs, Editions Albin Michel, 1968, 174. 
556 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 171, nr. 195. 
557 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 264. 
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tijdperk reeds sprake was van gedeelde eigendom, als antithese van exclusieve eigendom. Die 

verschillende rechten werden immers niet beschouwd als de opsplitsingen van één enkel 

eigendomsrecht.558 Van een formele eigendomsdefinitie was nog steeds geen sprake. Die 

voorstelling van zaken is pas later ontstaan bij de middeleeuwse Romanisten, wat in de 

volgende afdeling wordt besproken. 

AFDELING II. DE RECEPTIE VAN HET ROMEINSE RECHT DOOR DE 

MIDDELEEUWSE ROMANISTEN 

§1. Inleiding 

113. DE RENAISSANCE VAN DE 12DE
 EEUW ─ Geleidelijk aan ontstond een nieuw tijdperk, 

gekenmerkt door de heropleving van handel en nijverheid en de opkomst van de steden.559 Dat 

ging gepaard met de herontdekking van het Justiniaanse recht aan de universiteit van Bologna, 

wat aanleiding gaf tot de uitbouw van de eerste academiae.560 Het gemeenschappelijke recht 

voor West-Europa dat bestond uit het Romeinse en het kerkelijke recht ontpopte zich als het ius 

commune en werd bestudeerd en ontwikkeld aan de middeleeuwse universiteiten.561 

In de middeleeuwse studie van het Romeinse recht zijn verschillende scholen te 

onderscheiden.562 De eerste was die van de glossatoren. De rechtsgeleerden uit de 

daaropvolgende periode worden de post-glossatoren of commentatoren genoemd. Het 

vernieuwende van deze school was de doelstelling om het Romeinse recht ook bruikbaar te 

maken voor de eigentijdse maatschappij.563 Zowel de glossatoren als de post-glossatoren 

hebben een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van het eigendomsrecht. 

                                                 
558 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 265; P. OURLIAC en J. 

DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 129. Zie ook: D. HEIRBAUT, Over lenen en families: Een 

studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305), Brussel, 

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten, 2000, 25-26. Contra: P. GODDING, Le droit privé 

dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, Académie royale de Belgique, 1987, 151. 
559 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 214; L. WAELKENS, “Enkele 

grondslagen van leasing in het ius commune” in P. BESELAERE, O. LENAERTS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Handboek 

Leasing, Brugge, die Keure, 2007, (1) 11. 
560 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 72; R. LESAFFER, Inleiding 

tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 230; L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins 

recht, Leuven, Acco, 2014, 109; F. WIEACKER, A history of private law in Europe, Oxford, Clarendon Press, 1995, 28. 
561 D. HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 63; R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese 

rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 241; W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europees 

Privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 3-8. 
562 P. GARNSEY, Thinking about Property. From Antiquity to the Age of Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 

2007, 195; D. HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 64; M. KÄSER, “The concept of roman 

ownership”, THRHR 1964, (5) 15; R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 

2008, 231 e.v.; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 

427; O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 2000, 42 e.v. 

en 59 e.v.; M. VILLEY, “Le 'ius in re' du droit romain classique au droit moderne” in R. BESNIER, G. BOYER en F. DUMONT 

(eds.), Conférences faites à l'Institut de Droit Romain en 1947, Parijs, Sirey, 1950, (187) 189; L. WAELKENS, Civium causa: 

handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 109 e.v.; F. WIEACKER, A history of private law in Europe, Oxford, Clarendon 

Press, 1995, 38; W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europees Privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2006, 15. Zie ook: E. LERMINIER, Introduction générale à l'histoire du droit, Parijs, Chamerot, 1835, 34. 
563 D. HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 64. 
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§2. Het ontstaan van de gesplitste eigendom 

A. Aanleiding voor de juridische constructie van het eigendomsrecht 

114. MAATSCHAPPELIJKE DRUK ─ Volgens MEYNIAL, die toonaangevend was in de 

materie564, speelden meerdere factoren een rol in de geleidelijke theorievorming over het 

eigendomsrecht.565 Vooreerst maakten de veranderingen in de maatschappij en het ontstaan van 

de rechtswetenschap de vraag naar een duidelijk eigendomsconcept onafwendbaar. De 

leenmannen werden rijker en zelfstandiger, hun diensten aan de leenheer verminderden en ze 

hielden de gronden gedurende steeds langere tijd onder zich. Bovendien werden die diensten 

meestal afgekocht in de vorm van vaste vergoedingen, die door de voortschrijdende inflatie 

vaak niet eens het innen nog waard waren.566 De leenmannen wilden ook steeds meer 

onafhankelijk kunnen beschikken over hun leen, door onderleenmannen aan te stellen of het 

leen te vervreemden. Op die manier ontstond de gedachte dat de leenman ook een zeker recht 

kon claimen op het goed zelf.567 

115. CONTRAST TUSSEN TWEE WERELDEN ─ Bij de invulling van dat nieuwe rechtsconcept 

werden de Romanisten geconfronteerd met twee totaal verschillende soorten bronnen die er een 

totaal verschillende eigendomsopvatting op nahielden.568 Aan de ene kant was er het Romeinse 

concept van individuele eigendom, dat een absoluut recht was, vrij van inmenging of controle, 

waarbij anderen van het recht konden worden uitgesloten (externe exclusiviteit). Men 

interpreteerde dat Romeinse eigendomsbegrip, daarbij voorbijgaand aan alle verfijningen, als 

zou de eigenaar een volheid van bevoegdheden hebben (interne exclusiviteit).  

Daartegenover stond het Germaanse systeem van landrechten. Vanuit die achtergrond was een 

eigenaar elke persoon die gebruik had van en genot haalde uit een goed. Op die manier 

bestonden er dus verschillende eigenaars van eenzelfde goed, omdat er verscheidene manieren 

                                                 
564 Zijn standaardwerk verscheen voor het eerst reeds in 1908 en werd heruitgegeven in 1969: E. MEYNIAL, “Notes sur la 

formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe siècle dans les Romanistes. Etude 

de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 409-461. Zie voor de erkenning van 

het belang van dit werk: R. FEENSTRA, “Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant 

l'opinion des Ultamontani)” in R. FEENSTRA, J.H.A. LOKIN en N. VAN DER WAL (eds.), Flores legum H.J. Scheltema, Groningen, 

Wolters, 1971, (49) 49; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, 

PUF, 1989, 111; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of 

Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 237; M. VILLEY, 

“Le 'ius in re' du droit romain classique au droit moderne” in R. BESNIER, G. BOYER en F. DUMONT (eds.), Conférences faites 

à l'Institut de Droit Romain en 1947, Parijs, Sirey, 1950, (187) 189. 
565 E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe 

siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 412: 

“Il a fallu, pour qu’on en vienne à cette explication, à cette systématisation, la pression des faits, la renaissance de l’analyse 

juridique, quelques conceptions anciennes natives du vieux droit germanique et la complicité verbale de quelques textes 

romains.” 
566 J.H.A. LOKIN en W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Deventer, Kluwer, 2001, 107. 
567 E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe 

siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 413; 

M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 5; D.P. VISSER, 

“The 'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 40. 
568 R. FEENSTRA, “Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant l'opinion des 

Ultamontani)” in R. FEENSTRA, J.H.A. LOKIN en N. VAN DER WAL (eds.), Flores legum H.J. Scheltema, Groningen, Wolters, 

1971, (49) 54; E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe 

au XIVe siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, 

(409) 413 e.v.; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of 

Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 238. 
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waren om voordeel te halen uit dat goed. De confrontatie tussen die twee systemen maakt de 

ontstaansgeschiedenis van het eigendomsconcept zo uniek.569 

B. Dominium directum en dominium utile bij de Glossatoren 

1. Op zoek naar een Romeinsrechtelijke kwalificatie van de feodale werkelijkheid 

116. DE OORSPRONG VAN ‘DOMINIUM UTILE’ ─ Bij de Glossatoren was er nog steeds niet echt 

sprake van een technische, formele definitie van eigendom.570 Toch onderging het 

eigendomsrecht een belangrijke nieuwe ontwikkeling. De Glossatoren maakten een 

onderscheid tussen ‘dominium utile’ en ‘dominium directum’.571 De oorsprong van het begrip 

‘dominium utile’ is uitgebreid gepolemiseerd,572 tot onder impuls van FEENSTRA een consensus 

groeide over het feit dat we de oorsprong van ‘dominium utile’ moeten zoeken bij de glossator 

PILLIUS.573 Hij was de eerste die aan het einde van de twaalfde eeuw de Libri Feudorum, het 

Langobardische leenrecht, ging bestuderen naast de Justiniaanse teksten. Door die gelijktijdige 

studie van het Romeinse recht en het costumiere leenrecht stelde PILLIUS zich de vraag of de 

leenman enigerlei dominium had ten aanzien van zijn leen.574 Hij beantwoordde deze vraag 

bevestigend door te zeggen dat de leenman ‘dominium utile’ had, terwijl de leenheer ‘dominium 

directum’ bezat. 

Achter die ontstaansgeschiedenis gaat dus ook een zeker pragmatisme schuil: het systeem van 

grondeigendom waarmee de glossatoren werden geconfronteerd, maakte theorievorming rond 

                                                 
569 MEYNIAL verwoordt het als volgt: “C’est précisément cette double origine, cette collaboration des deux grandes familles 

de législations qui rend la création du domaine divisé si curieuse et qui l’a faite si durable.” (E. MEYNIAL, “Notes sur la 

formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe siècle dans les Romanistes. Etude 

de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 413). Zie ook: A.-M. PATAULT, “Regard 

historique sur l’évolution du droit des biens: histoire de l’immeuble corporel” in X., L’évolution contemporaine du droit des 

biens, Parijs, PUF, 1991, (3) 5. 
570 R. FEENSTRA, Ius in re. Het begrip zakelijk recht in historisch perspectief, Leiden, Universitaire Pers, 1979, 10; A.J. VAN 

DER WALT, “Bartolus se omskrywing van dominium en die interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, 

(305) 308. 
571 Zie hierover ook: V. BOLGÁR, “Why no trusts in the civil law?”, The American Journal of Comparative Law 1953, (204) 

207; J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 45; D.P. VISSER, “The 'absoluteness' of 

ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 40. 
572 E.M. MEIJERS, “Les Glossateurs et le droit féodal”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1934, (129) 129-149; E. MEYNIAL, 

“Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe siècle dans les 

Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 409-461. Zie ook 

de werken en argumenten aangehaald in: R. FEENSTRA, “Duplex Dominium” in J.A. ANKUM, R. FEENSTRA en W.F. LEEMANS 

(eds.), Symbolae iuridicae et historicae Martino David Dedicatae, I, Leiden, E.J. Brill, 1968, (55) 57-58 en A.J. VAN DER WALT 

en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), 

Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 236, voetnoot 180. 
573 De glosse van Pillius werd immers pas bekend na de belangrijke studies van MEIJERS (E.M. MEIJERS, “Les Glossateurs et le 

droit féodal”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1934, (129) 129-149) en ROTA (A. ROTA, L'apparato di Pillio alle 

Consuetudines feudorum e il ms. 1004 dell' Archivo di Stato di Roma in Studi e memorie per la storia dell'Università di 

Bologna, 14, Bologna, Presso l'Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1938, 1-170). Dat die glosse het begin van het 
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omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 20; T. RÜFNER, “The Roman Concept of Ownership and the Medieval Doctrine of 

Dominium Utile” in J.W. CAIRNS en P. DU PLESSIS (eds.), Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, 

University Press, 2010, (127) 130; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of 

the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 

240; W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 

70. 
574 Pillius, glosse de suis rebus, Libri Feudorum 2 3: “utrum vasallus habeat aliquod dominium feudi”, geciteerd in R. 

FEENSTRA, “Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant l'opinion des Ultamontani)” in 

R. FEENSTRA, J.H.A. LOKIN en N. VAN DER WAL (eds.), Flores legum H.J. Scheltema, Groningen, Wolters, 1971, (49) 84. 
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een volledige en exclusieve toe-eigening van grond moeilijk.575 Het ontstaan van ‘dominium 

utile’ was de uitkomst van de zoektocht naar een juridische fundering van de verschillende 

machtsposities in het feodale stelsel.576 De middeleeuwse Romanisten wilden die rechtsposities 

verklaren door aansluiting te zoeken bij het herontdekte Romeinse rechtssysteem, zonder 

daarbij de voor hen hedendaagse sociale ordening te miskennen.577 

117. INSPIRATIE UIT HET CORPUS IURIS CIVILIS ─ De glossatoren gingen in de Justiniaanse 

teksten op zoek naar toepassingsgevallen die een deelbaar eigendomsrecht veronderstelden. Het 

Romeinse recht erkende, zoals gezien, in bepaalde situaties, het gelijktijdige bestaan van 

meerdere rechtsposities ten aanzien van eenzelfde goed. De Romanisten gebruikten dat als alibi 

om gesplitste eigendom ingang te doen vinden. 

Een eerste spoor van gedeelde eigendom las men in de regeling van het ius emphyteuticarium 

en het ius in agro vectigali (supra, nrs. 84 en 83).578 Die gebruiksrechten, die soms 

eeuwigdurend waren (ius perpetuum), leverden voor de titularis een zekere machtspositie op, 

aangezien hij een zakelijke actie (actio in rem) kon instellen ter bescherming van zijn recht 

(Dig. 6,3,1,1).579 Over de pachters van overheidsgronden werd gezegd dat zij daardoor nog geen 

eigenaar werden (quamvis non efficiantur domini)580, hoewel elders erfpachters wel als 

eigenaars (emphyteuticariis, cum fundorum sunt domini)581 werden gekwalificeerd. Hoe dan 

ook was het volgens de middeleeuwse juristen duidelijk dat de erfpachter een verregaand recht 

had, aangezien het overerfbaar was en met een pandrecht kon worden bezwaard.582 

Een tweede verschijningsvorm van gedeelde eigendom was volgens de glossatoren het 

superficies of opstalrecht (supra, nr. 82).583 Wie het recht had om te bouwen op andermans 

                                                 
575 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 
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576 H. BEAUNE, Droit coutumier français, III, Condition des biens, Parijs, Delhomme & Briguet, 1886, 174; J.-L. HALPERIN, 
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Een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305), Brussel, 

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten, 2000, 25; T. RÜFNER, “The Roman Concept of 
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Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, University Press, 2010, (127) 130. Zie ook: A. PIRET, La rencontre chez Pothier 
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577 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 265. Zie ook: D.P. 

VISSER, “The 'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 40. 
578 H. BEAUNE, Droit coutumier français, III, Condition des biens, Parijs, Delhomme & Briguet, 1886, 174; E. MEYNIAL, “Notes 

sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe siècle dans les Romanistes. 

Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 417; D.P. VISSER, “The 

'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 40. 
579 R. FEENSTRA, “L'emphytéose et le problème des droits réels” in X. (ed.), La formazione storica del diritto moderno in 

Europa, Atti del terzo Congresso internazionale della Società di storia del diritto, Firenze, Leo S. Olschki, 1977, (1295) 1302; 
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580 Dig. 6,3,1,1. 
581 C. 11,62,12,1. WAELKENS wijst er evenwel op dat het voegwoord ‘cum’ in de betekenis van ‘omdat’ gevolgd wordt door de 

conjunctief, dus had er moeten staan ‘cum domini sint’. Wanneer ‘cum’ gevolgd wordt door de indicatief, zoals in casu, dan 

moet de vertaling eigenlijk zijn: ‘alsof ze eigenaars zijn…’ Zie hierover: L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins 

recht, Leuven, Acco, 2014, 311-312. 
582 Dig. 13,7,16,2; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 106. 
583 E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe 

siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 418; 



 

109 

 

grond, werd opnieuw door een zakelijke actie beschermd (Dig. 43,18,1,1). Die actie werd actio 

utilis genoemd.584 Daarmee is de term ‘dominium utile’ verklaard.585 

118. OPGESPLITSTE EIGENDOM IN DE MAAK ─ De glossatoren vergeleken de positie van de 

leenman dus met de erfpachter en de opstalhouder uit het Romeinse recht en kenden aan hem 

een ‘dominium utile’ toe, afgeleid uit de ‘actio utilis’. De leenheer behield het ‘dominium 

directum’. Ook de Romeinsrechtelijke gebruiksrechten op provinciale gronden beschouwde 

men als een soort ‘dominium utile’, gezien de gelijkenissen met de rechten van een leenman 

(supra, nr. 68). Bovendien kon ook de samenloop tussen verschillende eigendomsrechten 

tijdens de vulgaire periode gezien worden als een toepassing van de opdeling van het 

eigendomsrecht (supra, nr. 73). Het Romeinsrechtelijke dominium-concept werd op die manier 

gedenatureerd om te beantwoorden aan de feodale realiteit.586 Daardoor konden de glossatoren 

de autoriteit van de Romeinse teksten redden. De rechten van zowel de leenheer als de leenman 

werden beschouwd als verschillende soorten eigendom.587 De grondeigendom was dus niet 

exclusief, maar werd gedeeld. Dat was de eerste stap richting een meer algemene theorie van 

gedeelde eigendom.588 

2. De uitbreiding naar een algemene theorie van gedeelde eigendom 

119. RUIME TOEPASSING VAN ‘DOMINIUM UTILE’ ─ Nadat ‘dominium utile’ was ingevoerd om 

het recht van de leenman aan te duiden, kende het al snel een uitbreiding naar andere 

rechtsposities die wij vandaag als zakelijke rechten zouden benoemen.589 Dat was 

vanzelfsprekend het geval voor het recht van erfpacht en opstal die als argumenten werden 

gebruikt ter invoering van ‘dominium utile’ (supra, nr. 117).590 De huurder voor lange tijd 

                                                 
A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 106; W.J. 
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Juridische Uitgevers, 2006, 93. 
584 Dig. 43,18,1,4; Dig. 43,18,1,6 en Dig. 13,7,18,2. Zie daarvoor ook de glosse ‘De utili in rem actione que superficiario 

competit’ van Pillius, gepubliceerd in J.B. PALMERIO, Pillii libellus de preparatoriis litium et earum preambulis in Scripta 

anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composite, III, Torino, Bottega d'Erasmo, 1901, 66. 
585 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 266; G.E. VAN MAANEN, 

Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, Nijmegen, Ars 

Aequi Libri, 1987, 21; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 145; W.J. 

ZWALVE, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europees Privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 93-

95. FEENSTRA wijst er wel op dat de term ‘utile’ ook kan slaan op het gebruik en het nut, utilitas, van het goed. Zie: R. FEENSTRA, 

“Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant l'opinion des Ultamontani)” in R. 

FEENSTRA, J.H.A. LOKIN en N. VAN DER WAL (eds.), Flores legum H.J. Scheltema, Groningen, Wolters, 1971, (49) 85. 
586 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 104; W.J. 

ZWALVE, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europees Privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 96. 
587 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 235 en 240. 
588 E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe 

siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 419-

428; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 106. 

Contra: M. KRIECHBAUM, Actio, ius und dominium in den Rechtslehren des 13. und 14. Jahrhunderts, Edelsbach, Activ Druck 

& Verlag, 1996, 335-339. Deze auteur uit kritiek op de term ‘gedeelde eigendom’ om het bestaan van dominium utile en 
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589 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 267; P. OURLIAC en J. 

DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 145; W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen 

over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 63. 
590 Zie ook de glosse 3,29 ‘Si ager vectigalis id est emphiteotecarius petatur’ van Vacarius gepubliceerd in R. FEENSTRA, “Les 

origines du dominium utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant l'opinion des Ultamontani)” in R. FEENSTRA, 
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naar F. DE ZULUETA (ed.), The liber pauperum of Vacarius, London, Professional Books Limited, 1972, 86-87; A.J. VAN DER 
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(conductor ad longum tempus), aan wie ook een zakelijke actie werd toegekend, vulde het rijtje 

aan.591 Vele van de Germaansrechtelijke rechtsposities ten aanzien van de grond werden zo als 

‘dominium utile’ gekwalificeerd.592 Het ging al snel deel uitmaken van de algemeen aanvaarde 

rechtsfiguren van het ius commune.593 

120. VERANTWOORDING VAN NIEUWE EIGENDOMSTHEORIE ─ De theorie van ‘dominium utile’ 

breidde zich verder uit en er werd ook formeel erkenning gegeven aan het naast elkaar bestaan 

van twee zelfstandige soorten eigendom. De glossen van de Libri feudorum bevestigden deze 

nieuwe theorievorming.594 De glosse van ACCURSIUS was een grote stap voorwaarts, aangezien 

hij ‘dominium utile’ als autonoom rechtsbegrip ging omschrijven, naast ‘dominium 

directum’.595  

Voor elke schijnbare contradictie tussen de doctrine van gesplitste eigendom en het 

Romeinsrechtelijke eigendomsconcept had men een verklaring. Zo kon men moeilijk het 

bestaan ontkennen van Dig. 13,6,5,15 waarin stond dat dominium duorum in solidum niet 

mogelijk was (supra, nr. 77). Twee personen konden op hetzelfde moment niet het volledige 

goed in eigendom hebben, wat de exclusiviteit van het eigendomsrecht inhield. ACCURSIUS zag 

echter geen graten in dat tekstfragment.596 ODOFREDUS gaf er op zijn beurt een vrije interpretatie 

aan en meende dat twee personen op hetzelfde moment niet dezelfde soort eigendom konden 

hebben.597 Er konden dus geen twee personen de dominium directum of de dominium utile 

hebben. Het feit dat de ene dominium directum en de andere dominium utile had, was volgens 

hem echter perfect aanvaardbaar.598 Allemaal beoogden ze, vanuit een doorgedreven 

pragmatisme om het hervonden Romeinse recht ingang te doen vinden in hun eigen tijd, om het 

exclusiviteitsprincipe te verzoenen met de realiteit van opgesplitste eigendom. 
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§3. De eigendomsdefinitie van Bartolus de Saxoferrato 

121. VOLTOOIING VAN DE NIEUWE EIGENDOMSTHEORIE ─ De aanzet tot theorievorming en 

systematisering van ACCURSIUS werd eigenlijk pas echt voltooid in de veertiende eeuw door de 

postglossator BARTOLUS DE SAXOFERRATO.599 Hij sprong nog veel vrijer om met de Romeinse 

teksten en erkende zoveel soorten ‘dominium utile’ als er mogelijke gebruiksrechten op gronden 

waren.600 BARTOLUS was de eerste die een systematisch en alomvattend overzicht gaf van alle 

vormen van ‘dominium utile’.601 De gedeelde, niet-exclusieve eigendom werd de regel, 

aangezien alle rechtposities ten aanzien van de grond als eigendom werden omschreven.602 

Ook BARTOLUS zag geen contradictie tussen de doctrine van dominium utile en Dig. 

13,6,5,15.603 Hij meende dat dezelfde soort eigendom op een goed nooit kon toekomen aan 

twee personen. Er konden echter wel twee eigenaars zijn wanneer zij elk een andere soort 

eigendom hadden. BARTOLUS verwees ook uitdrukkelijk naar de Justiniaanse tekstfragmenten 

die zowel de erfpachtgever als de erfpachter als eigenaar bestempelden.604 Daar werd volgens 

BARTOLUS ook niet vastgehouden aan de ondeelbaarheid van het eigendomsrecht.605 Het 

vormde een extra argument om aan te nemen dat de maxime dat eigendom niet aan twee 

personen kon toekomen (Dig. 13,6,5,15), enkel sloeg op dezelfde soort eigendom.606 

122. NIET-EXCLUSIEVE EIGENDOM ALS RESULTAAT ─ BARTOLUS vormt om nog een andere 

reden een mijlpaal in de geschiedenis van het eigendomsrecht. Hij was de eerste die een 
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eigenlijke eigendomsdefinitie formuleerde.607 In zijn glosse bij Dig. 41,2,17,1 omschrijft hij 

eigendom als volgt:  

“Eigendom is het recht om volledig te beschikken over een lichamelijke zaak, tenzij dit 

door de wet wordt verboden.”608  

Die definitie doet denken aan de Romeinsrechtelijke opvatting over eigendom en vormt de kiem 

van de moderne eigendomsdefinities van onder meer artikel 544 BW. De eigendomsdefinitie 

stelt een erg absoluut recht voorop, het recht om op de meest volledige wijze te beschikken over 

een goed. Het is merkwaardig dat één van de middeleeuwse Romanisten, die vooral ijverden 

naar werkbare juridische concepten voor de feodale samenleving, dergelijke definitie 

vooropstelde. In een feodale verhouding kan de ius perfecte disponendi immers aan geen van 

beide partijen worden toegekend.609 BARTOLUS’ eigendomsdefinitie moet dan ook gelezen 

worden in zijn eigen context en tijdsgeest. Zijn definitie gold voor elke soort eigendom die hij 

onderscheidde, niet enkel voor de dominium directum.610 De ius perfecte disponendi was dan 

ook onvermijdelijk imperfect doordat men rekening moest houden met de andere eigenaars. 

Met de woorden ius perfecte disponendi bedoelde BARTOLUS dat een eigenaar in principe vrij 

is om met zijn goed te doen wat hij wil. Eigendom is een recht dat uitsluitend de belangen van 

de eigenaar zelf vooropstelt. Hiermee wilde BARTOLUS vooral het onderscheid met een louter 

bezitsrecht, possessio, benadrukken.611 BARTOLUS’ eigendomsdefinitie was dus minder 

Romeins en minder modern dan men op het eerste gezicht mag denken. 

                                                 
607 A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de philosophie du droit, IX, Parijs, LGDJ, 

1969, 182; P. GARNSEY, Thinking about Property. From Antiquity to the Age of Revolution, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2007, 197; J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER (eds.), Southern Cross: civil law and 

common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 692; T. RÜFNER, “The Roman Concept of Ownership and 

the Medieval Doctrine of Dominium Utile” in J.W. CAIRNS en P. DU PLESSIS (eds.), Creation of the Ius Commune: From Casus 

to Regula, Edinburgh, University Press, 2010, (127) 127; A.J. VAN DER WALT, “Bartolus se omskrywing van dominium en die 

interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 309. 
608 BARTOLUS, In primam Digesti Novi partem Commentaria (gepubliceerd in Commentaria, V, Venetiis, Apud Iuntas, 1650, 

84) glosse 4 bij Dig. 41,2,17,1: “Quid ergo est dominium? Responde, est ius de re corporali perfecte disponendi, nisi lege 

prohibeatur.” Zie: P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 57-58; T. RÜFNER, 

“The Roman Concept of Ownership and the Medieval Doctrine of Dominium Utile” in J.W. CAIRNS en P. DU PLESSIS (eds.), 

Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, University Press, 2010, (127) 127-128; A.J. VAN DER WALT, 

“Bartolus se omskrywing van dominium en die interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 309: 

“Quid ergo est dominium? Responde, est ius de re corporali perfecte disponendi, nisi lege prohibeatur.” 
609 P. GARNSEY, Thinking about Property. From Antiquity to the Age of Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 

2007, 200; T. RÜFNER, “The Roman Concept of Ownership and the Medieval Doctrine of Dominium Utile” in J.W. CAIRNS en 

P. DU PLESSIS (eds.), Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, University Press, 2010, (127) 128-129. 
610 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 40; D. HEIRBAUT, 

“Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, ERPL 2003, 

(301) 314; L. WAELKENS, “J.E. JANSEN, Bezit ter kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Een leerstellige 

rechtsvergelijkende studie op historische grondslag”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2012, (244) 248. Zie ook: A.J. VAN 

DER WALT, “Unity and pluralism in property theory – a review of property theories in recent literature: Part I”, TSAR 1995, 

(15) 19. 
611 G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 24; T. 

RÜFNER, “The Roman Concept of Ownership and the Medieval Doctrine of Dominium Utile” in J.W. CAIRNS en P. DU PLESSIS 

(eds.), Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, Edinburgh, University Press, 2010, (127) 142; D.P. VISSER, “The 

'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 43; A.J. VAN DER WALT, 

“Bartolus se omskrywing van dominium en die interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 310. Zie 

ook: A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 111. 
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§4. Besluit: de realisatie van het gesplitste eigendomsconcept 

123. DE GEDEELDE EIGENDOMSTHEORIE ─ Aan het einde van deze afdeling kunnen we 

besluiten dat het geleerde middeleeuwse recht geen exclusief eigendomsrecht kende, net als het 

niet-geleerde recht van de Germanen. Zelfs de uitdrukkelijke eigendomsdefinitie van 

BARTOLUS bevatte geen exclusief karakter van het eigendomsrecht, aangezien de absoluutheid 

van het recht (‘ius perfecte disponendi’) zowel voor dominium directum als voor dominium 

utile gold.  

De middeleeuwse juristen interpreteerden de Romeinse teksten volgens de noden van hun tijd. 

Daarbij moduleerden ze de sterke regel duo non possunt habere dominium. Uit de Romeinse 

bronnen leidden ze verschillende soorten eigendom af, dominium utile en dominium directum, 

die op hetzelfde moment en op eenzelfde goed aan twee verschillende eigenaars konden 

toekomen. De periode van de middeleeuwse Romanisten werd aangeduid als de Renaissance 

van het Romeinse recht, maar was eigenlijk een reconstructie van het Romeinse recht, 

aangepast aan het leenheerlijke maatschappijmodel.612 

HOOFDSTUK IV. DE ONTWIKKELING VAN DE EXCLUSIVITEITSGEDACHTE 

AFDELING I. OMWENTELING IN HET JURIDISCHE DENKEN VANAF DE 

ZESTIENDE EEUW 

§1. Inleiding 

124. OPKOMST VAN HET INDIVIDUALISME ─ Vanaf de zestiende eeuw begon de geleidelijke 

teloorgang van het middeleeuwse gedeelde eigendomsconcept. De middeleeuwse idee van 

solidariteit, resulterend in gedeelde gebruiksrechten over goederen, bleek immers achterhaald 

door de nieuwe economische situatie. De autarkische landbouweconomie werd vervangen door 

een handelseconomie. In deze nieuwe samenleving belemmerden de vaak concurrerende 

rechtposities ten aanzien van eenzelfde goed de handel en het winstbejag. Men ging dan ook op 

zoek naar een nieuwe invulling van het eigendomsrecht, aangepast aan de nieuwe behoeften. 

Talrijke ontwikkelingen, waarvan we enkele hierna zullen bespreken, droegen bij tot de 

opkomst van een meer individualistische opvatting over het eigendomsrecht.613 

§2. Humanisme 

125. DE RENAISSANCE: WEDERGEBOORTE VAN DE KLASSIEKE OUDHEID ─ De zestiende eeuw 

was een periode van economische bloei.614 Die ontwikkelingen gingen gepaard met het ontstaan 

van een invloedrijke levensbeschouwelijke stroming: het Humanisme. De opkomst van het 

                                                 
612 Zie in dezelfde zin: F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, 

onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 311, nr. 232. 
613 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 433-435; H. 

MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et 

ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1027; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History 

and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & 

Co, 1989, (213) 243. 
614 O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 2000, 169. Zie 

ook: P. LEGAL, “Les vertus de la propriété partagée. Des fondements de l’Ancien droit aux attentes contemporaines” in L. 

ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (11) 17. 
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Humanisme was eigenlijk slechts één van de manifestaties van een geheel nieuw tijdperk: de 

Renaissance, een periode van bloei die zich liet inspireren door de klassieke Oudheid.615 De 

humanisten meenden dat na een periode van verval, de donkere middeleeuwen, een nieuwe 

gouden eeuw was aangebroken. 

De humanisten luidden onrechtstreeks ook het begin in van een nieuw juridisch denken.616 De 

hernieuwde belangstelling voor de klassiek-Romeinse cultuur leidde immers ook tot een 

voortzetting van de studie van het Romeinse recht. De humanistische school hield vast aan de 

primauteit van het Corpus Iuris Civilis, zij het op een heel andere manier dan de (post-

)glossatoren. De humanisten ijverden voor een terugkeer naar het originele Romeinse recht, 

ontdaan van de middeleeuwse interpretaties.617 Van belang daarbij is dat de humanisten 

voornamelijk taalkundigen waren, en geen juristen.618 Ze waren wel gefascineerd door het 

klassieke Romeinse recht en trachten opnieuw de oorspronkelijke betekenis van de teksten te 

achterhalen. 

126. VERNIEUWDE OPVATTING OVER EIGENDOM ─ Die nieuwe denkwijze had gevolgen voor 

het eigendomsrecht. De meeste humanisten verwierpen de eigendomssplitsing, en dus de 

concepten dominium directum en dominium utile die door de (post-)glossatoren waren 

geïntroduceerd.619 De middeleeuwse terminologie werd ingeruild voor nieuwe begrippen: 

dominium plenum en dominium minus plenum. De humanisten deden op die manier afstand van 

de middeleeuwse opsplitsing van het eigendomsrecht. Zo werden bijvoorbeeld de rechtsposities 

van de eigenaar die een gebruiksbevoegdheid had verleend en van de titularis van het 

gebruiksrecht (erfpachter, opstalhouder, leenman), respectievelijk aangeduid met de termen 

dominium minus plenum en usus, in plaats van met dominium directum en dominium utile.620 

Wanneer er geen bevoegdheden aan derden waren afgestaan, had de eigenaar de volheid van 

bevoegdheden en dus dominium plenum. Ook wanneer de eigenaar wel bevoegdheden aan 

derden had verleend, bleef hij de exclusieve eigenaar, al was zijn dominium dan minus plenum. 

Die eigendomstheorie stemde overeen met de maatschappelijke ontwikkelingen, namelijk met 

de teruggang van de feodaliteit (infra, nr. 130). 

                                                 
615 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 

België, 1996, 51. 
616 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 

België, 1996, 51; O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 

2000, 172 e.v. Zie ook: P. LEGAL, “Les vertus de la propriété partagée. Des fondements de l’Ancien droit aux attentes 

contemporaines” in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (11) 16; 

E. LERMINIER, Introduction générale à l'histoire du droit, Parijs, Chamerot, 1835, 39 e.v. 
617 Zij verfoeiden de werkwijze van de (post-)glossatoren en noemden hun interpretaties ‘vulgair’ en niet-Romeins. R.C. VAN 

CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1996, 51; 

A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” 

in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 243. Zie ook: P. GARNSEY, Thinking 

about Property. From Antiquity to the Age of Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 201; D. HEIRBAUT, 

Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 64.  
618 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 

België, 1996, 51-52; O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University 

Press, 2000, 172. 
619 R. FEENSTRA, “Der Eigentumsbegriff bei Hugo Grotius im Licht einiger mittelalterlicher und spätscholastischer Quellen”, 

Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1978, (209) 233. Voor de 

verschillende opvattingen tussen de humanisten, zie uitgebreid: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The 

History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, 

Juta & Co, 1989, (213) 244. 
620 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 244. 
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§3. Het Natuurrecht en de invloed van Grotius 

A. Het Natuurrecht 

127. DOORBRAAK VAN DE RATIO ─ Een tweede evolutie die het ontstaan van exclusieve 

eigendom ontketende, was de bloei van het Natuurrecht. De idee van een op de menselijke 

natuur zelf berustend recht is een oud fenomeen dat uiteenlopende betekenissen heeft gehad.621 

In de Nieuwe Tijd kreeg het Natuurrecht een heel eigen invulling.622 Het werd niet langer 

beschouwd als een onbereikbare utopie, maar als een geheel van universele normen waaruit 

positieve wetten moesten voortvloeien. De aanleiding voor het succes van het Natuurrecht was 

ongetwijfeld de maatschappijkritiek van de Verlichting. Dat gedachtegoed vormde de 

voedingsbodem voor de overtuiging dat de bestaande wereld aan een algehele reconstructie toe 

was, met als focus de menselijke rede.623 

Dat gold in sterke mate ook voor het recht. De aloude costumen en gezaghebbende teksten 

moesten plaats ruimen voor een door de moderne mens opgesteld recht. Niet langer het Corpus 

Iuris Civilis, maar de rede vormde de basis van het recht. Het Natuurrecht bood de 

grondvereisten voor de creatie van een nieuw rechtssysteem. Bovendien groeide het geloof in 

een welbepaalde techniek om het nieuwe recht ook daadwerkelijk in de praktijk in te voeren: 

de codificatie in nationale wetboeken.624 

128. DE NATUURRECHTELIJKE INVULLING VAN EIGENDOM ─ Het Natuurrecht heeft een 

fundamentele impact gehad op de evolutie van het eigendomsbegrip. Reeds bij THOMAS VAN 

AQUINO (1225-1274) was het uitgangspunt dat dominium wortelde in de menselijke wil.625 Dat 

was de aanzet om eigendom als een potestas of facultas te beschouwen.626 Na de opkomst van 

het individualisme in de Nieuwe Tijd werd de mens het centrum van de wereld. De 

eigendomsleer vertrok dan ook vanuit het individu zelf. Eigendom werd een rationeel systeem 

dat vertrok vanuit de menselijke natuur. Het recht op eigendom was een belangrijk natuurrecht, 

aangezien het noodzakelijk was voor het voortbestaan van het individu.627 Die opvatting werd 

                                                 
621 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 

België, 1996, 115; R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 268; R. 

LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 243. 
622 Zie voor een concrete bespreking van deze periode onder meer: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, The Life and Work of Gerard 

Noodt (1647-1725): Dutch Legal Scholarship Between Humanism and Enlightment, Oxford, Clarendon Press, 1988, 391 p. 
623 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 

België, 1996, 113-115; F. WIEACKER, A history of private law in Europe, Oxford, Clarendon Press, 1995, 249. Zie ook: P. 

LEGAL, “Les vertus de la propriété partagée. Des fondements de l’Ancien droit aux attentes contemporaines” in L. ANDREU 

(ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (11) 18. 
624 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 

België, 1996, 115. 
625 Eigendom als een ‘potestas humana’ vindt men onder andere ook terug bij Willem van Ockham. Zie: R. FEENSTRA, 

“Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 268. 
626 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 269. Zie ook: M. VILLEY, 

La formation de la pensée juridique moderne: cours d'histoire de la philosophie du droit, Parijs, Montchrestien, 1968, 627. 
627 C. BEUDANT en R. BEUDANT, Cours de droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 276; A.-M. PATAULT, 

Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 142; D.P. VISSER, “The 

'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 40. Zie ook: H. DE GROOT, 

Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (herwerkt door F. Dovring, H.F.W.D. Fischer, E.M. Meijers), Leiden, 

Universitaire Pers, 1965, 51 (Grotius’ Inleidinge, II,3,2); J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 

1972, 58. 
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verfijnd door de Spaanse scholastici, in het bijzonder FRANCISCO DE VITORIA, FRANCISCO 

SUAREZ en LUIS MOLINA.628 

Ook JOHN LOCKE (1632-1704) deed als aanhanger van het Natuurrecht belangrijke uitspraken 

over eigendom. In de natuurlijke toestand had geen enkel mens “a private dominion exclusive 

of the rest of mankind”.629 Toch was er de menselijke rede die ervoor moest zorgen dat de 

mensen de aarde en al wat zij te bieden had zo optimaal mogelijk gingen benutten. Elke mens 

had de volle eigendom over zijn eigen persoon en zijn eigen mogelijkheden en door arbeid te 

verrichten kon hij goederen uit die natuurtoestand halen en het tot zijn eigendom maken. “It 

being by him removed from the common state Nature placed it in, it hath by this labour 

something annexed to it that excludes the common right of other men.”630 In het Natuurrecht 

zien we duidelijk de idee van een exclusief eigendomsrecht zijn intrede doen. 

B. De eigendomstheorie van Grotius 

129. ‘VOLLE’ EN ‘GEBRECKELICKE’ EIGENDOM ─ De voor huidig onderwerp belangrijkste 

auteur van het moderne Natuurrecht was HUGO DE GROOT of GROTIUS (1583-1645).631 Hij vatte 

de Spaanse theologen samen in een nieuwe eigendomstheorie. Hij plaatste het eigendomsrecht 

binnen een baanbrekende systematisering van het vermogensrecht. GROTIUS’ heldere 

classificatie van rechten vormde de prefiguratie van het actuele onderscheid tussen het 

eigendomsrecht aan de ene kant en de beperkt zakelijke rechten aan de andere kant.632 GROTIUS’ 

hoofdopdeling was het onderscheid tussen ‘beheering’ en ‘inschuld’, in het Latijn aangeduid 

met ‘ius in rem’ en ‘ius in personam sive creditum’.633 ‘Beheering’ werd opgesplitst in 

‘bezitsrecht’ en ‘eigendom’. Eigendom werd omschreven als “dat recht om weder te bekomen 

het verloren bezit.”634 Verder wees GROTIUS erop dat het soms voorkwam dat een goed niet 

door één enkele maar door meerdere personen samen werd beheerd, zij het allemaal met 

dezelfde of met verschillende rechten.635 Sommige van die meest gebruikelijke 

‘gherechtigdheden’ kregen door de wet een naam toegekend, zoals lijftocht en leenrecht. 

                                                 
628 Zie: M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne: cours d’histoire de la philosophie du droit, Parijs, 

Montchrestien, 1968, 341 e.v.; L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 127. Voor de 

opvatting van het ‘dominium’ concept van deze moraaltheologen, zie ook: W. DECOCK, Theologians ans Contract Law: The 

Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-1650), Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, 353 e.v. en 613 e.v., 

met verwijzing naar P. GROSSI, La proprietà nel sistema privatistico della Seconda Scolastica in P. GROSSI (ed.), La seconda 

scolistica nella formazione del diritto privato moderno, Milaan, 1973, 117-222. 
629 J. LOCKE, Two Treatises of Government (inleiding door W.S. Carpenter), London, Dent, 1990, 129. 
630 J. LOCKE, Two Treatises of Government (inleiding door W.S. Carpenter), London, Dent, 1990, 130. 
631 Zijn belangrijkste werken zijn De iure praeda, De iure belli ac pacis en Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid. 

Een uitgebreid portret van hem wordt geschetst in M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne: cours d'histoire 

de la philosophie du droit, Parijs, Montchrestien, 1968, 597-634. 
632 R. FEENSTRA, “Der Eigentumsbegriff bei Hugo Grotius im Licht einiger mittelalterlicher und spätscholastischer Quellen”, 

Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1978, (209) 209-210 en 234; G.E. 

VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 21; J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van 

zakelijke rechten”, Groninger Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 56; A.J. VAN DER WALT, “Bartolus se 

omskrywing van dominium en die interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 317. 
633 Grotius’ Inleidinge II,1,57-59; R. FEENSTRA, Ius in re. Het begrip zakelijk recht in historisch perspectief, Leiden, 

Universitaire Pers, 1979, 25. 
634 H. DE GROOT, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (herwerkt door F. Dovring, H.F.W.D. Fischer, E.M. 

Meijers), Leiden, Universitaire Pers, 1965, 53 (Grotius’ Inleidinge, II,3,4). 
635 Grotius’ Inleidinge II,3,8. 
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Daaruit is volgens GROTIUS het onderscheid tussen ‘volle’ en ‘gebreckelicke’ eigendom 

ontstaan.636 

GROTIUS’ Inleidinge II,3,10-11 – “Volle is den eigendom waer door iemand met de zake 

alles mag doen nae sijn geliefte ende t’sijnen bate dat by de wetten onverboden is, 

Gebreckelicke waer aen iet, om zulcs alles te moghen doen, ontbreect.” 

In de marge duidt hij de twee soorten eigendom aan met ‘dominium plenum’ en ‘dominium 

minus plenum’ of ‘quasi dominium’. Ook bij GROTIUS, die duidelijk inspiratie haalde bij de 

humanisten uit de zestiende eeuw (supra, nr. 126), werd de opsplitsing tussen dominium utile 

en dominium directum dus vervangen door een nieuw onderscheid.637 De definitie van ‘volle’ 

eigendom heeft hij ontleend aan BARTOLUS.638 Er naar believen over beschikken is het 

evenbeeld van perfecte disponendi (supra, nr. 122). Weliswaar gold deze definitie bij GROTIUS 

enkel voor de ‘volle’ eigendom, terwijl het bij BARTOLUS sloeg op alle soorten eigendom. 

De ‘gebreckelicke’ eigendom krijgt bij GROTIUS een opmerkelijke invulling.639 Hij meent dat 

wanneer bepaalde bevoegdheden over een goed naar een andere persoon worden overgeheveld, 

eigenlijk zowel de gerechtigde als de eigenaar een ‘gebreckelicke’ eigendom hebben, 

bijvoorbeeld zowel degene die een recht van overgang heeft, als degene op wiens grond dat 

recht wordt uitgeoefend.640 Om het onderscheid tussen beide duidelijk te kunnen maken, wordt 

de eerstgenoemde door GROTIUS aangeduid als gerechtigde en de laatstgenoemde als eigenaar. 

Het eigendomsrecht komt toe aan hem die het merendeel van de eigendom heeft en de grond 

aldus kan verkopen of verhuren. Om te beslissen aan wie het merendeel van de eigendom 

toekomt, kijkt men naar de ‘waerde’ en niet naar de ‘baet’. Daarom is het ook dat de 

erfpachtgever eigenaar is van de grond, en niet de erfpachter, die nochtans de meeste ‘baet’ 

heeft van het land. De exclusieve eigenaar is dus de gerechtigde op de vermogenswaarde van 

het goed, dat steeds aan hem blijft toekomen.  

GROTIUS’ eigendomstheorie leidt tot twee belangrijke vaststellingen voor de hedendaagse 

invulling van het eigendomsrecht. Ten eerste blijkt uit dit historisch onderzoek opnieuw (zie 

eerder ook: supra, nr. 76) dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht verband houdt met de 

elasticiteit van het eigendomsrecht. De eigenaar is in een positie om de volheid van 

bevoegdheden (‘interne exclusiviteit’) terug aan te trekken, en zo ook “weder te bekomen het 

verloren bezit” (supra, nr. 129). Daaraan wordt verder in deel II over de modulering van het 

exclusiviteitsbeginsel uitgebreid aandacht besteed (infra, nr. 211). 

Ten tweede moet volgens GROTIUS, wanneer de bevoegdheden over een goed verdeeld zijn over 

verschillende personen, het exclusieve eigendomsrecht toekomen aan de persoon die de 

                                                 
636 Grotius’ Inleidinge II,3,9. 
637 Grotius werd daarbij ook beïnvloed door de Spaanse Moraaltheologen, zoals Molina en Lessius, die dominium perfectum 

onderscheidden van dominium imperfectum. Zie: R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als 

rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 269-270; D.P. VISSER, “The 'absoluteness' of ownership: the South African common law 

perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 41. 
638 Zie ook: J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER (eds.), Southern Cross: civil law and common 

law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 692; D.P. VISSER, “The 'absoluteness' of ownership: the South 

African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 43; A.J. VAN DER WALT, “Bartolus se omskrywing van dominium 

en die interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 317. 
639 Grotius’ Inleidinge II,33,1. 
640 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 272; D.P. VISSER, “The 

'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 40. 
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bevoegdheid heeft om de vermogenswaarde van het goed terug na te trekken. Ook dit speelt 

een belangrijke rol in de hedendaagse continentale eigendomstheorie (infra, nr. 544). GROTIUS 

doet daarmee uitdrukkelijk afstand van de middeleeuwse opsplitsing van eigendomsrechten.641 

Er kunnen niet langer twee personen verschillende eigendomsrechten claimen op eenzelfde 

goed. Er is slechts één persoon de eigenaar. De exclusieve eigenaar kan wel in twee posities 

verkeren: ofwel is hij ‘volle’ eigenaar, ofwel is hij ‘gebreckelicke’ eigenaar.642 Dat laatste houdt 

in dat hij een gerechtigdheid van een andere persoon moet dulden. Die gerechtigde krijgt echter 

niet langer een dominium utile toegekend.643 Diezelfde rechten die door de middeleeuwse 

Romanisten dominium utile werden genoemd, zijn nu slechts beperkt zakelijke rechten en niet 

langer gedeelde eigendomsrechten. GROTIUS was daarmee zijn tijd ver vooruit. 

AFDELING II. TENDENS RICHTING EEN INDIVIDUEEL EN EXCLUSIEF 

EIGENDOMSBEGRIP 

§1. De eigendomsverschuiving 

130. DE TELOORGANG VAN DE FEODALITEIT ─ Vanaf de zestiende eeuw zien we niet alleen 

een kentering in het theoretische denken, maar ook in de praktische rechtsverhoudingen. De 

evolutie weg van gedeelde eigendom en richting een exclusief eigendomsconcept hangt samen 

met de achteruitgang van het leenheerlijke stelsel. De feodale maatschappijstructuur die eens 

het voorbeeld bij uitstek was van opgesplitste eigendomsrechten en de aanleiding was voor een 

algemene theorie van gedeelde eigendom (supra, nr. 105), begon aan zijn zwanenzang. 

Reeds vanaf de veertiende eeuw evolueerde het leenstelsel van een wegens politieke motieven 

ingestelde structuur naar een systeem dat louter de grondeigendom regelde (supra, nr. 121).644 

De leenheren verloren hun invloed aan de nationale staten die als centrale macht evenzeer 

bescherming aan hun onderdanen boden.645 Het dominium directum van de leenheren moest 

dan ook hoe langer hoe meer inboeten aan belang. De prerogatieven die in het middeleeuwse 

                                                 
641 Zie ook: G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 22; J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER (eds.), 

Southern Cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 693; A.J. VAN DER WALT en 

D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), 

Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 246; D.P. VISSER, “The 'absoluteness' of ownership: the South 

African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 41. 
642 VON PUFENDORF maakte een gelijkaardige opdeling in ‘propriété pleine et entière’ en ‘propriété imparfaite ou limitée’. S. 

VON PUFENDORF, Le droit de la nature et des gens, ou Système général des principes les plus importants de la morale, de la 

jurisprudence et de la politique, Amsterdam, la veuve de Pierre de Coup, 1734, 573. DE BLECOURT spreekt van het onderscheid 

tussen ‘vol’ of ‘volkomen’ eigendom en ‘bloot-eigendom’, ook wel beperkte, onvolkomen eigendom. A.S. DE BLÉCOURT, Kort 

begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, Groningen, Wolters, 1932, 107. Zie ook: J.T. DE SMIDT en H.W. VAN SOEST, 

Compendium van de geschiedenis van het Nederlands privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1970, 72. 
643 Grotius deed wel nooit uitdrukkelijk afstand van dominium utile. Hij gebruikte het nog als Latijnse equivalent van ‘tocht’ 

(Grotius’ Inleidinge II,38,5), wat bij hem echter slechts een gerechtigdheid was zoals vruchtgebruik, erfpacht en leenrecht. 

Dominium utile in de betekenis van een deel van de eigendomsrechten kon in Grotius’ theorie niet overeind blijven. Zie: R. 

FEENSTRA, “L'emphytéose et le problème des droits réels” in X. (ed.), La formazione storica del diritto moderno in Europa, 

Atti del terzo Congresso internazionale della Società di storia del diritto, Firenze, Leo S. Olschki, 1977, (1295) 1316; G.E. 

VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 21-22; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and 

Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 

1989, (213) 246; D.P. VISSER, “The 'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 

1985, (39) 41. 
644 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 433; P. 

OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 146. 
645 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 139; O.F. 

ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 2000, 169. 
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gewoonterecht de eigenaarspositie van de leenheer kracht bijzetten, vielen weg of degradeerden 

tot loutere formaliteiten.646 De leenheer werd niet langer als eigenaar beschouwd, maar als 

iemand die louter fiscaal voordeel haalde uit de grond door het heffen van zware feodale 

grondbelastingen.647 

131. DE VERSTERKTE POSITIE VAN DE ‘DOMINUS UTILIS’ ─ De verzwakking van de positie van 

de leenheer betekende een versterking van de positie van de leenman. Hierdoor is in de 

rechtspraktijk een ‘eigendomsverschuiving’ ontstaan.648 Volgens VAN DEN BERGH kwam dit 

omdat de eigendom en de economische macht niet langer aan eenzelfde persoon toekwamen.649 

Die economische macht in hoofde van de leenman betekende dat laatstgenoemde door de 

eigendomsverschuiving titularis werd van wat door GROTIUS de waerde werd genoemd (supra, 

nr. 129). De leenman streefde ernaar om die economische macht te behouden door zijn recht 

eeuwigdurend, overerfbaar, vrij overdraagbaar en onopzegbaar te maken. Bovendien hield hij 

vast aan de onveranderlijkheid van het jaarlijks te betalen bedrag. Het eeuwigdurende en 

onopzegbare karakter van het recht van de leenman zorgde ervoor dat de leenheer niet langer 

het vooruitzicht had op de volheid van bevoegdheden, aangezien hij zich niet langer kon 

beroepen op de elasticiteit van het eigendomsrecht. Aan het einde van de middeleeuwen was 

de leenman in het opzet geslaagd om zijn gebruiksrecht onaantastbaar te maken, waardoor er 

een verandering in rechtsposities optrad.650 De grondgebruiker/leenman beschouwde zichzelf 

als de ware eigenaar van de grond en werd ook als dusdanig erkend, met als enige verplichting 

het betalen van een vergoeding aan de grondrenteheffer. Ook POTHIER (1699-1772), wiens 

reflectie op het recht later een inspiratiebron zou vormen voor de opstellers van de Code civil,651 

meende dat de ware grondeigendom in het feodale systeem toekwam aan de leenman: 

“C’est, à l’égard des héritages, le domaine utile, qui s’appelle domaine de propriété. 

Celui qui a ce domaine utile, se nomme propriétaire ou seigneur utile; celui qui a le 

domaine indirect, s’appelle simplement seigneur. Il est bien le propriétaire de son droit 

                                                 
646 Zie voor talrijke illustraties: P. GODDING, Le droit privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, 

Académie royale de Belgique, 1987, 152; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 

1961, 146-149; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 

162-163. 
647 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 436; P. 

OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 149; A.-M. PATAULT, Introduction 

historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 163; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit 

civil conforme au programme officiel, I, Principes généraux, Théorie générale des personnes, Les Biens, Parijs, Librairie 

Cotillon, 1900, 382, nr. 1023. 
648 Deze term werd voor het eerst gebruikt door A.S. DE BLÉCOURT, Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, 

Groningen, Wolters, 1932, 212 en W. VAN ITERSON, De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie 

Utrecht, I/1, Leiden, Brill, 1932, 42. Zie ook: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een 

omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 35; D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: 

Should We Reintroduce Duplex Dominium”, ERPL 2003, (301) 316; A.J. VAN DER WALT, “Bartolus se omskrywing van 

dominium en die interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 316. 
649 G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 34 e.v. 
650 Zie ook: H. BEAUNE, Droit coutumier français, III, Condition des biens, Parijs, Delhomme & Briguet, 1886, 175; L. 

WAELKENS, “J.E. JANSEN, Bezit ter kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Een leerstellige rechtsvergelijkende 

studie op historische grondslag”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2012, (244) 248. Zie ook: F. TERRE en P. SIMLER, Droit 

civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 94; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. 

Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 294, nr. 218. 
651 Zijn Traité du droit de domaine de propriété werd bijna integraal opgenomen in de titel ‘De la propriété’ van de Code Civil. 

Zie ook: A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de philosophie du droit, IX, Parijs, 

LGDJ, 1969, 187. 



 

120 

 

de seigneurie, mais ce n’est pas lui, c’est le seigneur utile qui est proprement le 

propriétaire de l’héritage.”652 

Een minderheidsstrekking uit kritiek op die theorie en meent dat er geen sprake was van een 

‘verschuiving’ van eigendom, maar van een ‘wording’, een ontstaan van eigendom.653 In de 

vroege middeleeuwen was er immers geen sprake van eigendomsrechten, maar van ‘gewere’ 

op gronden (supra, nr. 92). Bovendien betekende de middeleeuwse theorie van gedeelde 

eigendom dat zowel de heer als de gebruiker reeds een eigendomsrecht hadden, zij het van een 

andere soort. Van een verschuiving van eigendom kon dus moeilijk sprake zijn. Die 

dogmatische kritiek is echter slechts bijkomstig. Van belang is dat de positie van de 

oorspronkelijke grondgebruiker in de praktijk in die mate uitgebreid en versterkt werd, dat het 

om een ware eigenaarspositie ging.654 Nog meer van belang voor ons onderzoek is dat men de 

dominus utilis als de enige eigenaar beschouwde.655 Die geleidelijke evolutie maakte de theorie 

van de gesplitste eigendom achterhaald en luidde het begin van exclusieve eigendom, ten 

voordele van de hiërarchisch ondergeschikte leenman, in.656 

§2. De primauteit van het individu en zijn vrije beschikkingsrecht 

A. De subjectivering van het eigendomsrecht 

132. EXCLUSIVITEIT ALS WEZENSKENMERK ─ Het ontstaan van een exclusief eigendomsrecht 

werd niet alleen in de hand gewerkt door de eigendomsverschuiving, maar ook door de invloed 

van het individualisme. De focus op het individu kwam vanaf de Renaissance naar voren. Hoe 

verschillend de Romeinse en de middeleeuwse eigendomsvisies ook waren, één ding hadden ze 

met elkaar gemeen. Beide systemen hadden als uitgangspunt de goederen zelf en het nut dat zij 

konden opleveren voor de mens. Dat objectieve perspectief moest vanaf de zestiende eeuw 

wijken door het toenemende belang van het individu.657 Het eigendomsrecht werd niet langer 

                                                 
652 R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété in Oeuvres de Pothier, XI, Parijs, Beaucé, 1819, 162. Voor een 

bespreking van Pothiers idee over eengemaakte eigendom, zie: P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les 

biens, Parijs, PUF, 1961, 156; A. PIRET, La rencontre chez Pothier des conceptions romaine et féodale de la propriété foncière, 

Parijs, Sirey, 1937, 170; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, 

onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 302-303. 
653 P.W.A. IMMINK, “Eigendom en Heerlijkheid. Exponenten van tweeërlei maatschappelijke structuur”, TRG 1959, (36) 73. 
654 G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 36; P. 

GODDING, Le droit privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, Académie royale de Belgique, 1987, 

152; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de 

propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1027; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de 

droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 5. 
655 De idee van dominium utile als enige ware eigendom leefde al in de dertiende eeuw bij Jaques de Révigny en enkele andere 

Franse Romanisten. Later werd die gedachte door Baldus en vooral door Charles Dumoulin (1500-1566) verder uitgewerkt. 

Zie: CAROLUS MOLINAEUS, Commentarii in consuetudines Parisienses, geciteerd in R. FEENSTRA, “Historische aspecten van 

de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 274. Zie ook: H. BEAUNE, Droit coutumier français, III, Condition 

des biens, Parijs, Delhomme & Briguet, 1886, 174; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis 

Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 445; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. 

Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 149. 
656 D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, 

ERPL 2003, (301) 316; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, 

PUF, 1989, 149; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of 

Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 244. 
657 A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de philosophie du droit, IX, Parijs, LGDJ, 

1969, 183; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 

141-142; M. VILLEY, “Le 'ius in re' du droit romain classique au droit moderne” in R. BESNIER, G. BOYER en F. DUMONT (eds.), 

Conférences faites à l'Institut de Droit Romain en 1947, Parijs, Sirey, 1950, (187) 191. 
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alleen beschouwd als de juridische vertaling van gebruiksrechten op goederen, maar werd een 

subjectief en natuurlijk recht dat toekwam aan het individu. 

Dat het eigendomsrecht een subjectief recht was, als zijnde een interpersonele 

rechtsverhouding, had tot gevolg dat het van een absolute en exclusieve aard moest zijn. We 

zagen eerder reeds expliciete vermeldingen daarvan bij de natuurrechtelijke auteurs (supra, nr. 

128). Ook GROTIUS’ eigendomstheorie wordt getypeerd door de nadruk die kwam te liggen op 

het proprium-aspect, het eigen karakter van het eigendomsrecht: “Nam dominium nunc 

proprium quid significat, quod scilicet ita est alicuius ut alterius non sit eodem modo.”658 Zijn 

definitie van volle eigendom bevatte een individualistische toets, wat inhield dat de eigenaar in 

het algemeen anderen kon uitsluiten van het gebruik van zijn eigendom.659 De exclusiviteit was 

het essentiële element van de nieuwe eigendomsopvatting.660 Als we dit vergelijken met de 

hedendaagse dubbele dimensie van de exclusiviteit, zoals die eerder werd omschreven (supra, 

nr. 47), horen we hier de externe dimensie in weerklinken. 

B. De cruciale rol van het ‘ius disponendi’ 

133. NADELEN VAN GEDEELDE EIGENDOMSRECHTEN ─ Daarmee samenhangend ging in dit 

tijdperk aandacht uit naar de nadelen van een opsplitsing van eigendomsrechten. Onder het 

costumiere recht werden alle mogelijke manieren om van een goed gebruik te maken, 

beschouwd als eigendomsrechten. Het naast elkaar bestaan van die talrijke eigendomsrechten 

op eenzelfde goed leidde echter tot een complex netwerk van juridische verplichtingen en 

sociale relaties. Die gelijktijdige eigendomsrechten en de verplichtingen die ze met zich mee 

brachten, veroorzaakten een enorm immobilisme.661 Het recht van de ene kon niet worden 

gewijzigd zonder het recht van de andere te affecteren. Het gewoonterechtelijke 

eigendomssysteem kon alleen overeind blijven zolang iedereen zich neerlegde bij die 

onveranderlijkheid. Vanaf de zestiende eeuw ging de maatschappij gebukt onder dat 

immobilisme. De nieuwe economische omstandigheden en de evoluties in de dogmatiek 

creëerden de drang om van deze status quo los te komen. 

134. VRIJ BESCHIKKINGSRECHT MET EXCLUSIVITEIT ALS GEVOLG ─ Eigendom werd niet 

langer bepaald door het gebruik, ius fruendi, dat men van een bepaald goed kon maken. De 

samenleving werd steeds meer op de handel gericht, waardoor het belang toenam van het 

kunnen beschikken over een goed, ius disponendi.662 Een eigenaar moest het vrije 

beschikkingsrecht hebben om met het goed te doen wat hij wilde, ook al was dat het goed 

verspillen of vernielen, ius abutendi. Onder het gewoonterecht had niemand een abusus, een 

                                                 
658 Zie hoofdstuk V van GROTIUS’ Mare librum, waarvan de Engelse vertaling werd gepubliceerd in H.F. WRIGHT, Some less 

known works of Hugo Grotius in Bibliotheca Visseriana, VII/9, Lugduni Batavorum, Brill, 1928, 137 e.v. (Ownership means 

something of one’s own, that which belongs to someone in such a way that it may not belong to another in the same way”). Zie 

hierover ook: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 246. 
659 D.P. VISSER, “The 'absoluteness' of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 
660 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 142. 
661 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 136 en 169. 
662 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 193, nr. 240; A.-M. PATAULT, 

Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 143. 
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absolute beschikkingsmacht.663 Zo moest de leenman rekening houden met de belangen van de 

leenheer en omgekeerd. Ook de allodarius had geen absolute beschikkingsmacht, omdat de 

rechten van zijn verwanten dat verhinderden. 

Het vrije beschikkingsrecht werd beschouwd als de essentie van het eigendomsrecht en liet 

geen ruimte meer over voor gedeelde eigendomsrechten op eenzelfde goed.664 De nadruk op 

die beschikkingsbevoegdheid droeg bij aan het vormen van een exclusief eigendomsconcept. 

Het veronderstelde immers één enkele eigenaar die de volle bevoegdheid had over een goed, 

met uitsluiting van concurrerende eigendomsrechten en vrij van enige verplichting jegens 

anderen. Die beschikkingsbevoegdheid kon alleen toekomen aan de persoon die de materiële 

zeggenschap had over het goed.665 In de feodale samenleving was dat de leenman. De andere 

rechtsposities ten aanzien van dat goed werden door de doctrine meer en meer beschouwd als 

beperkingen van dat individuele eigendomsrecht. Een belangrijke invloed werd ook 

uitgeoefend door de Franse fysiocraten, een groep economisten die in de achttiende eeuw 

pleitten voor een liberalisering van de landbouw.666 Het belang van individuele eigendom, en 

de voordelen ervan voor de handel, stond voorop. Zij zaaiden het gedachtegoed dat later tot het 

economisch liberalisme zou uitgroeien (infra, nr. 148). 

AFDELING III. BESLUIT: ONVOLTOOIDE EVOLUTIE RICHTING EXCLUSIEVE 

EIGENDOM 

135. EXCLUSIEVE EIGENDOM IN DE ‘KIEM’ ─ Vanaf de zestiende eeuw onderging de 

maatschappij belangrijke veranderingen. De nadruk kwam te liggen op de handel en het 

ondernemerschap, waardoor de gedeelde grondeigendomsrechten als een obstakel werden 

beschouwd. Bovendien brokkelde de feodale samenlevingsstructuur, de belangrijkste 

toepassing van opgesplitste eigendomsrechten, geleidelijk aan af ten nadele van de leenheer, 

die zijn macht zag verkruimelen. De nieuwe ideeën uit het Humanisme en het Natuurrecht 

gaven een theoretische onderbouw in de richting van een exclusief eigendomsrecht. Toch was 

dit slechts een geleidelijk proces. Bij GROTIUS bijvoorbeeld bestond nog enige aarzeling. Hij 

meende dat wanneer een eigenaar op zijn goed een zakelijk recht toestond, er eigenlijk twee 

eigendomsrechten bestonden op datzelfde goed.667 Ook bleef het eigendomsrecht een dubbele 

aard behouden (dominium plenum en minus plenum). Dat de evolutie richting exclusieve 

eigendom slechts aarzelend op gang kwam, blijkt ook uit de eigendomsopvatting van VON 

PUFENDORF:  

                                                 
663 D. HEIRBAUT, Over lenen en families: Een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap 

Vlaanderen (ca. 1000-1305), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten, 2000, 27. 
664 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 136. Zie 

ook: W.J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europees Privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 

2006,102. Hij benadrukt dat vooral de natuurrechtelijke auteurs, zoals VON PUFENDORF, een belangrijke rol hebben gespeeld in 

het naar voren schuiven van die absolute beschikkingsbevoegdheid. Over de hedendaagse betekenis van het ius abutendi als 

essentieel attribuut van het eigendomsrecht, zie o.m.: F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à 

la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 54 e.v. 
665 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 144. 
666 Zie hierover: J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 68-69. Zie ook: A. CANDIAN, “La 

propriété” in A. CANDIAN, A. GAMBARO en B. POZZO (eds.), Property – Propriété – Eigentum, Milaan, Cedam, 1992, (185) 

236. 
667 Voor de duidelijkheid benoemde hij echter het ene recht als ‘gebreckelicke eigendom’ en het andere recht als een loutere 

‘gerechtigdheid’ (supra, nr. 129). 
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“Domaine/propriété: c’est un droit en vertu duquel le fond et la substance d’une chose 

appartient à aucun autre, du moins entièrement et de la même manière, car rien 

n’empêche, comme on le voit tous les jours qu’une seule et même chose n’appartienne 

à plusieurs qui en font maîtres chacun de différente manière.”668  

In de praktijk was er zeker nog geen sprake van een exclusief eigendomsrecht. De veroordeling 

van het begrip dominium utile gebeurde lange tijd enkel in theorie.669 De praktijkjuristen bleven 

de bartolische visie van het Romeinse recht hanteren, omdat ze daar de oplossingen vonden 

voor hun dagelijkse problemen.670 Het ius commune en de feodaliteit bleven erg invloedrijk, 

ook ten tijde van het Natuurrecht. De leenman, ook al werd hij soms aangeduid als de ware 

eigenaar, was nog steeds gehoorzaamheid en bepaalde diensten verschuldigd aan zijn 

leenheer.671 Noch het Humanisme, noch het Natuurrecht kon de leer van de gesplitste eigendom 

van de glossatoren volledig omverwerpen. Om de exclusiviteitsgedachte ook in de praktijk door 

te voeren was het wachten op de komst van de revolutionairen.672 

HOOFDSTUK V. DE FRANSE REVOLUTIE ALS ULTIEME KENTERING 

AFDELING I. REVOLUTIONAIR EIGENDOMSCONCEPT 

§1. De afschaffing van de feodaliteit 

136. PLEIDOOI TEGEN DE FEODALE ONDERDRUKKING ─ Aan de vooravond van de Franse 

Revolutie nam de onvrede over het regime alleen maar toe. Tijdens de tweede helft van de 

achttiende eeuw probeerden vele leenheren nog om hun rechten veilig te stellen door de 

verplichtingen van de leenmannen nauwgezetter te omschrijven673, wat de onrust 

aanwakkerde.674  

De onderdrukking van de leenmannen en de feodale privileges van de leenheren vormden de 

aanleiding voor een grootschalige opstand. De leenmannen waren vaak al generaties lang in het 

bezit van een welbepaalde grond en beschouwden het dan ook als hun eigendom. Zij zagen niet 

in waarom de eisen van de leenheren nog langer legitiem zouden zijn. De maatschappelijke 

crisis was dus een grondcrisis en, in zekere zin, een eigendomscrisis. In de aanloop naar de 

Franse Revolutie werd die onrechtvaardig geachte onderdrukking aangeklaagd in de cahiers de 

                                                 
668 S. VON PUFENDORF, Le droit de la nature et des gens, ou Système général des principes les plus importants de la morale, de 

la jurisprudence et de la politique, Amsterdam, la veuve de Pierre de Coup, 1734, 572-573. 
669 R. FEENSTRA, “Der Eigentumsbegriff bei Hugo Grotius im Licht einiger mittelalterlicher und spätscholastischer Quellen”, 

Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1978, (209) 234. Zie ook: A.-J. 

ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de philosophie du droit, IX, Parijs, LGDJ, 1969, 185. 
670 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen 

België, 1996, 53; O.F. ROBINSON, T.D. FERGUS en W.M. GORDON, European legal history, Oxford, Oxford University Press, 

2000, 173. 
671 B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 68 en 72; A.-

M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 149. 
672 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 274; J.-P. LEVY, Histoire 

de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 67; A.-M. PATAULT, “Regard historique sur l’évolution du droit des 

biens: histoire de l’immeuble corporel” in X., L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, PUF, 1991, (3) 8. Zie ook: 

M. GARAUD, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). La Révolution et la propriété foncière, Parijs, Sirey, 

1958, 153; A.J. VAN DER WALT, “Unity and pluralism in property theory – a review of property theories in recent literature: 

Part I”, TSAR 1995, (15) 19. 
673 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 163; A. 

PIRET, La rencontre chez Pothier des conceptions romaine et féodale de la propriété foncière, Parijs, Sirey, 1937, 68. 
674 Zie onder andere het pamflet van P.-F. BONCERF, Inconvénients des droits féodaux, onuitg., Parijs, 1776, 155 p. 
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doléances.675 Men eiste de afschaffing, of op z’n minst de mogelijkheid tot afkoop, van de 

feodale rechten.676 

137. DE NACHT VAN 4 AUGUSTUS 1789 ─ In het heetst van de revolutionaire strijd werd 

gehoor gegeven aan dat verzoek. Het ontbrak de revolutionairen niet aan lef om schoon schip 

te maken. Tijdens de nacht van 4 augustus 1789 schafte de Assemblée Nationale met één 

pennentrek de eeuwenoude feodaliteit af.677 De afschaffing van de feodaliteit werd vervolgens 

afgekondigd in het decreet van 11 augustus 1789.678 Aanvankelijk werd een onderscheid 

gemaakt tussen de feodale rechten die zonder schadevergoeding werden afgeschaft en deze die 

van de leenheer konden worden afgekocht.679 Dat steunde duidelijk op de idee dat sommige 

van die feodale rechten wel degelijk een eigendomsrecht voor de leenheer inhielden. Hij had 

een gelijktijdige aanspraak op de grond die enkel mits afkoop kon worden afgeschaft. Die regel 

eerbiedigde dus het systeem van de gedeelde eigendomsrechten.680 Het onderscheid tussen 

afgeschafte en afkoopbare rechten, in de negentiende-eeuwse doctrine aangeduid met féodalité 

dominante en féodalité contractante, bleek echter niet houdbaar. De wet van 17 juli 1793 

schafte de feodaliteit dan ook in z’n geheel af, zonder enige vergoeding, met uitzondering van 

de niet-feodale grondrenten.681 In de praktijk verliep die afschaffing echter zeer traag en 

moeizaam.682 

                                                 
675 M. GARAUD, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). La Révolution et la propriété foncière, Parijs, 

Sirey, 1958, 161; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 163; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 5. 
676 G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 38; A.-M. PATAULT, Introduction historique au 

droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 164. 
677 H. BEAUNE, Droit coutumier français, III, Condition des biens, Parijs, Delhomme & Briguet, 1886, 325; P. COSTE-FLORET, 

La Nature Juridique du Droit de Propriété d'après le Code civil et depuis le Code civil, Parijs, Sirey, 1935, 37; M. GARAUD, 

Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). La Révolution et la propriété foncière, Parijs, Sirey, 1958, 167; 

F.C.J. KETELAAR, Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst in Rechtshistorische studies, 3, Leiden, Universitaire 

pers, 1978, 16; J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 76; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit 

civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 39; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. 

Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 164; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, 

Parijs, LGDJ, 1952, 6. 
678 Art. 1er du décret relatif à l’abolition des privilèges: “L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Elle 

décrète que, dans les droits et les devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte, réelle ou personnelle, 

et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité; et tous les autres sont déclarés 

rachetables, et le prix et le mode de rachat seront fixés par l’Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont points 

supprimés par ce décret continueront néanmoins d’être perçus jusqu’au remboursement.” 
679 B. BASDEVANT-GAUDEMET en J. GAUDEMET, Introduction historique au droit: XIIIe-XXe siècle in Manuels, Parijs, LGDJ, 

2010, 358; M. GARAUD, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). La Révolution et la propriété foncière, 

Parijs, Sirey, 1958, 182; F.C.J. KETELAAR, Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst in Rechtshistorische studies, 

3, Leiden, Universitaire pers, 1978, 17; F. LAFERRIERE, Histoire des principes, des institutions et des lois, pendant la Révolution 

française, depuis 1789 jusqu’à 1800, Brussel, Meline, Cans et Compagnie, 1851, 107; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire 

du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 460. 
680 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 164. 
681 J.-J. CLERE, “La survivance des droits féodaux dans la première moitié du XIXe siècle d'après la jurisprudence”, MSHD 

1998, (201) 204; M. GARAUD, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). La Révolution et la propriété foncière, 

Parijs, Sirey, 1958, 225; P. GODDING, Le droit privé dans les Pay-Bas méridionaux du 12ème au 18ème siècle, Brussel, Académie 

royale de Belgique, 1987, 189; J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 

2008, 184; F.C.J. KETELAAR, Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst in Rechtshistorische studies, 3, Leiden, 

Universitaire pers, 1978, 19; J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 78G. MARTY en P. 

RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 39; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in 

Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 165. 
682 Zie hiervoor: J.-J. CLERE, “La survivance des droits féodaux dans la première moitié du XIXe siècle d'après la 

jurisprudence”, MSHD 1998, (201) 201-216; A.-M. PATAULT, “Un conflit entre la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat: 

l'abolition des droits féodaux et le droit de propriété”, Rev.hist.dr. 1978, (427) 427-444. 
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§2. De constructie van het één en ondeelbare eigendomsrecht 

138. VOLTOOIDE EIGENDOMSVERSCHUIVING ─ Door de afschaffing van de feodaliteit was de 

eigendomsverschuiving in het voordeel van de dominus utilis (supra, nr. 131) compleet.683 De 

socio-politieke ontwikkeling richting de geleidelijke bevrijding van de grondeigendom bereikte 

tijdens de Franse Revolutie haar eindpunt. De opsplitsing van eigendomsrechten werd 

verworpen en vervangen door een meer individualistisch en eengemaakt eigendomsconcept, 

ten voordele van de vroegere leenmannen.684 De revolutionairen onderschreven daarmee de 

idee van één enkele eigenaar op een welbepaalde grond.685 De afgekondigde beginselen liberté 

en égalité vormden de ruimere verantwoording hiervoor.686 Voortaan moesten alle burgers vrij 

en gelijk zijn. De leenheerlijke rechten vormden zowel inbreuken op de persoonlijke vrijheid 

als ongerechtvaardigde ongelijkheden. 

In het ruimere kader van het revolutionaire gedachtegoed werd het eigendomsrecht op gelijke 

voet geplaatst met andere natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens, zoals vrijheid, 

bezit, veiligheid en het verzet tegen onderdrukking.687 Eigendom was een droit inviolable et 

sacré.688 Let wel, tijdens de Franse Revolutie was er vooral sprake van politiek liberalisme 

waardoor die eigendomsopvatting vooral een politiek statement was, en niet zozeer als een 

juridische omschrijving.689 De visie op eigendom als onschendbaar en heilig recht duidde 

vooral op de emancipatie van de derde stand, los van de oppereigendom van de koning, en niet 

zozeer op een ongelimiteerde beschikkingsbevoegdheid ten opzichte van anderen.690 Die 

absolutistische invulling van eigendom als een onbeperkt en ongenaakbaar recht zou zich pas 

ontwikkelen tijdens de opkomst van het economisch liberalisme in de negentiende eeuw (infra, 

nr. 148).  

                                                 
683 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de 

propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1027; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: 

The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape 

Town, Juta & Co, 1989, (213) 245. 
684 G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 39; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité 

pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 1027; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex 

dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of 

law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 245. 
685 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 172; M. 

PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 1028; K.S. 

ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Handbuch des Französischen Civilrechts, I, Freiburg im Breisgau, Mohr, 1894, 552. 
686 B. BASDEVANT-GAUDEMET en J. GAUDEMET, Introduction historique au droit: XIIIe-XXe siècle in Manuels, Parijs, LGDJ, 

2010, 356 e.v.; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 

1979, 29; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 459 

e.v.; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 173; F. ZENATI, Essai sur la nature 

juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 325, nr. 243. 
687 Art. 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: “Le but de toute association politique est la 

conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance 

à l’oppression.” 
688 Art. 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: “La propriété étant un droit inviolable et sacré, 

nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatéé l’exige évidemment et sous la condition 

d’une juste et préalable indemnité.” Voor een bespreking van dit artikel, zie: M. SUEL, “La déclaration des droits de l'homme 

et du citoyen: L'énigme de l'article 17 sur le droit de propriété. La grammaire et le pouvoir”, RDP 1974, (1295) 1295-1318. 
689 Zie: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 

29; A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 245. 
690 G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 23. 
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139. EXCLUSIEVE EIGENDOM ALS RESULTAAT ─ De afschaffing van de feodaliteit kwam er 

eigenlijk vooral omdat men minder wou betalen voor het gebruik van grond. Hoewel de 

revolutionairen zich daarbij in de eerste plaats niet bekommerden om een juridische analyse 

van de nieuwe eigendomssituatie, had die socio-politieke omwenteling wel een nieuw 

eigendomsconcept tot gevolg, namelijk één enkele eigenaar op een welbepaalde grond.691 De 

exclusiviteit van het eigendomsrecht was een feit.692 De enige expliciete verwijzing in de 

wetgeving naar de exclusiviteit van het eigendomsrecht is terug te vinden in de wetgeving 

betreffende literaire en artistieke eigendom.693 Daarbij werd exclusiviteit in de externe 

betekenis bedoeld, namelijk het recht om derden uit te sluiten (exclusion). 

Dat het exclusieve karakter een wezenskenmerk was van het revolutionaire eigendomsbegrip 

bleek ook uit de discussie in de Assemblée Constituante naar aanleiding van de wet op de 

jacht.694 Tijdens de nacht van 4 augustus 1789 werd het privilege van de adel afgeschaft en 

werd de jacht opengesteld voor iedereen. De revolutionaire wetgever kende de eigenaar het 

exclusieve recht toe om te jagen op zijn domein.695 In de wetgevende vergadering had 

ROBESPIERRE voorgesteld om aan elke burger een ongelimiteerde vrijheid om te jagen toe te 

staan, maar MIRABEAU sprak dit tegen, want “Il est de l’essence de la propriété d’appartenir à 

un seul.” Ook MOUGINS DE ROQUEFORT verklaarde dat “la propriété doit s’entendre jusqu’à 

empêcher sur son héritage l’exercice d’aucun droit sans une permission préalable” en werd 

daarin bijgetreden door MERLIN DE DOUAI. Als resultaat van die discussie werd het decreet van 

30 april 1790 aangenomen waarin het verboden werd te jagen op andermans grond zonder diens 

toestemming.696 Die discussie had een draagwijdte die het jachtrecht oversteeg. 

Dat eigendom exclusief was bleek ook uit de afschaffing van andere niet-feodale gedeelde 

eigendomsrechten.697 De eigendomsopsplitsing die gedurende de ganse middeleeuwen had 

stand gehouden, kwam daarmee definitief ten val. Het eigendomsrecht was eigen aan het 
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Rev.hist.dr. 1983, (217) 218. 
694 M. GARAUD, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). La Révolution et la propriété foncière, Parijs, 

Sirey, 1958, 277-278; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 

2010, 472-473. Zie ook: J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 

185. 
695 Décret du 31 août 1790 concernant la chasse. Zie ook: A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit 

fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 178. 
696 Art. 1 du décret du 30 avril 1790 concernant la chasse. Voor de parlementaire discussies, zie: Archives parlementaires du 

1787 à 1860, Assemblée constituante, XV, www.gallica.fr, p. 246 e.v. 
697 Zie voor illustraties: P. COSTE-FLORET, La Nature Juridique du Droit de Propriété d'après le Code civil et depuis le Code 

civil, Parijs, Sirey, 1935, 39; F. LAFERRIERE, Histoire des principes, des institutions et des lois, pendant la Révolution française, 

depuis 1789 jusqu’à 1800, Brussel, Meline, Cans et Compagnie, 1851, 58 e.v.; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit 

civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 465-469; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit 

privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 174 e.v.; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. 

Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 165-172; P. SAGNAC, La législation civile de la Révolution française (1789-1804): essai 

d'histoire sociale, Parijs, Hachette, 1898, 202. 
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individu, met uitsluiting van anderen. POTHIER blijkt hier alweer een voorloper van te zijn 

geweest: 

“Le domaine de propriété est ainsi appelé, parce que c’est le droit par lequel une chose 

m’est propre et m’appartient privativement à tous autres. 

Ce droit de propriété, considéré par rapport à ses effets, doit se définir le droit de 

disposer à son gré d’une chose, sans donner néanmoins atteinte au droit d’autrui ni aux 

lois.”698 

De revolutionairen schoven, net als POTHIER, het vrije beschikkingsrecht naar voren als 

essentieel kenmerk van het nieuwe eigendomsconcept.699 Zij lieten zich duidelijk inspireren 

door de natuurrechtelijke auteurs (supra, nr. 128). 

AFDELING II. HET EIGENDOMSRECHT VAN DE CODE CIVIL 

§1. De wettelijke eigendomsdefinitie 

140. “JOUIR ET DISPOSER DE LA MANIÈRE LA PLUS ABSOLUE” ─ De opstellers van de Code civil 

bleven trouw aan het revolutionaire gedachtegoed, zeker wat de eigendomsopvatting betreft. 

Het eigendomsrecht kreeg een essentiële rol toebedeeld. Wanneer we abstractie maken van de 

inleidende titel en boek I, lijkt de hele Code civil te zijn opgesteld rond het eigendomsrecht: 

boek II “Des biens et différents modifications de la propriété”; boek III “Des différentes 

manières dont on acquiert la propriété”.700 Bovendien wordt in artikel 544 CC een 

uitdrukkelijke eigendomsdefinitie gegeven: 

“La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 

absolue, pourvu qu’on ne fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.” 

Dat de Franse Revolutie het eigendomsrecht had bevrijd en eengemaakt, kwam sterk tot uiting 

in die eigendomsdefinitie. Het revolutionaire eigendomsconcept werd er bevestigd en 

vereeuwigd en de nadruk werd gelegd op de volmaakte aard van het eigendomsrecht.701 Tijdens 

de parlementaire voorbereidingen werd door PORTALIS meermaals benadrukt dat het 

eigendomsrecht niet zomaar een recht was. Zo schreef hij dat het eigendomsrecht deel 

                                                 
698 R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété in Oeuvres de Pothier, XI, Parijs, Beaucé, 1819, 162. Verder in zijn 

tekst (p. 168-169) geeft POTHIER aan waarom anderen uitgesloten zijn van het eigendomsrecht: “Il est de l’essence de ce droit, 

que deux personnes ne puissent avoir chacune pour le total le domaine de propriété d’une même chose. […] La raison est que 

propre et commun sont les contradictoires.” Zie hierover: A. PIRET, La rencontre chez Pothier des conceptions romaine et 

féodale de la propriété foncière, Parijs, Sirey, 1937, 172-174; J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire 

du droit, Parijs, Economica, 2008, 167. 
699 Zie bijvoorbeeld art. 16 de la Constitution de 1793: “Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et 

de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.” 
700 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 192; J.-P. LEVY, Histoire 

de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 93; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 

1965, 39; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 91; F. ZENATI, Essai 

sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 327. 

Dat werd volgens de parlementaire voorbereidingen ook uitdrukkelijk zo bedoeld: P.A. FENET, Recueil complet des travaux 

préparatoires du Code Civil, VIII, Osnabrück, Zeller, 1968, 158. 
701 A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de philosophie du droit, IX, Parijs, LGDJ, 

1969, 189; J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 83; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. 

MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et ses démembrements), Parijs, 

Montchrestien, 1956, 1028. 
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uitmaakte van het bestaan zelf van de mens, en niet louter het gevolg was van een 

overeenkomst.702 

Het accent lag volledig op het individuele en absolute karakter van de zeggenschap die een 

eigenaar uitoefende op zijn goed.703 Men meende dat doorheen de tijd overal sporen terug te 

vinden waren van individuele eigendom.704 Het vrije beschikkingsrecht, jouir et disposer de la 

manière la plus absolue, werd beschouwd als het wezenskenmerk van het eigendomsrecht.705 

§2. Bevestiging van het exclusieve karakter van eigendom 

141. ACHTERLIGGEND PRINCIPE VAN EXCLUSIVITEIT ─ De Code civil bevat op zich geen 

uitgebreide eigendomstheorie waarin de kenmerken van het eigendomsrecht uitdrukkelijk 

worden opgesomd. Toch hadden de opstellers ervan een duidelijke opvatting voor ogen over de 

reikwijdte van het eigendomsrecht dat zij in artikel 544 CC definieerden. Dat eigendomsrecht 

wordt dan ook steevast omschreven als een absoluut, eeuwigdurend én exclusief recht, een 

trilogie van kenmerken die door de doctrine zou worden opgesteld (supra, nrs. 25 e.v.), maar 

die reeds aanwezig was bij de codificatie in 1804. Er bestaat geen twijfel over het opzet om te 

breken met het pluralistische eigendomsconcept van de feodaliteit. Door de strenge regeling 

van de rechten op andermans goed was het niet langer mogelijk dat verschillende personen zich 

op hetzelfde moment eigenaar noemden van hetzelfde goed, op basis van verschillende 

rechtstitels.706 Dat had ook belangrijke implicaties voor de situatie van mede-eigendom die 

aanvankelijk beperkt bleef tot enkele specifieke uitzonderingsgevallen (infra, nr. 275). 

De bedoeling om het eigendomsrecht een exclusief karakter te verlenen, blijkt duidelijk uit de 

parlementaire discussies die aan de redactie van artikel 544 CC voorafgingen. In zijn rapport 

benadrukte FAURE dat de eigenaar van een goed ervan vrij gebruik kon maken en dus de 

alleenheerschappij had.707 Nog explicieter was de redevoering voor de wetgevende vergadering 

uitgesproken door GRENIER. Hij benadrukte de noodzaak om het individuele eigendomsrecht te 

                                                 
702 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, VIII, Osnabrück, Zeller, 1968, 113-115; J.-G. LOCRE, 

Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, IV, Code Civil: livre 

deuxième, Brussel, Tarlier, 1836, 75. 
703 A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de philosophie du droit, IX, Parijs, LGDJ, 

1969, 189; P.L.C. GIN, Analyse raisonnée du droit français, I, Parijs, Garnery, 37; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, 

Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 40. Zie ook de rede uitgesproken in de parlementaire vergadering door GRENIER, gepubliceerd 

in P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, VIII, Osnabrück, Zeller, 1968, 54. 
704 Zowel PORTALIS als GRENIER haalden dit aan: P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, VIII, 

Osnabrück, Zeller, 1968, 113 en 155. 
705 Ook hier dook de term ius abutendi terug op (supra, nr. 134) en meende men dat dit uit het Romeinse recht werd ontleend. 

DE MALEVILLE, één van de opstellers van de Code civil, benadrukte dat de betekenis ervan niet was ‘misbruik maken’, maar ‘er 

ten volle over beschikken, daarin inbegrepen het verbruiken van het goed’. Zie: J. DE MALEVILLE, Analyse raisonnée de la 

discussion du Code Civil au Conseil d'Etat, II, Parijs, Garnery, 1805, 29. Zie ook: A. PIRET, La rencontre chez Pothier des 

conceptions romaine et féodale de la propriété foncière, Parijs, Sirey, 1937, 22. Nochtans komt deze uitdrukking als zodanig 

niet voor in de Romeinse bronnen en zou ze afkomstig zijn van de zestiende-eeuwse jurist HOTMAN. Zie: G.C.J.J. VAN DEN 

BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 24. 
706 P. LEGAL, “Les vertus de la propriété partagée. Des fondements de l’Ancien droit aux attentes contemporaines” in L. ANDREU 

(ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (11) 12; F. ZENATI, “Pour une rénovation 

de la théorie de la propriété”, RTDCiv. 1993, (305) 314. 
707 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, VIII, Osnabrück, Zeller, 1968, 135; J.-G. LOCRE, 

Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, IV, Code Civil: livre 

deuxième, Brussel, Tarlier, 1836, 86: “Le propriétaire d’une chose a le droit d’en user comme il le juge à propos; qu’il la 

conserve ou qu’il la détruise, qu’il la garde ou qu’il la donne, il en est le maître absolu.” 
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respecteren.708 Zijn definitie van individuele eigendom was “cette qualité morale inhérente aux 

choses, qui désigne le droit qui appartient à un individu d’en disposer exclusivement à tous 

autres.” Ook DE MALEVILLE, één van de opstellers van de Code civil, meende uit de rede van 

PORTALIS een eigendomsrecht te kunnen afleiden dat “essentiellement exclusif” was.709 

Het staat dus vast dat de opstellers van artikel 544 CC een exclusief, ondeelbaar eigendomsrecht 

voor ogen hadden.710 Het nieuwe eigendomsconcept moest immers vooral aanduiden dat het 

tijdperk van de feodaliteit, met zijn veelheid aan eigendomsrechten, definitief voorbij was. Het 

eigendomsrecht kwam inherent toe aan het individu. Volgens sommige auteurs is dat de ware 

betekenis van het absolute karakter van het eigendomsrecht.711 Dergelijke eigendomsopvatting 

veronderstelt dan ook dat de volheid van bevoegdheden toekomt aan één enkele persoon.712 Dat 

is wat hoger de interne dimensie van exclusieve eigendom werd genoemd (supra, nr. 29). 

142. AANWIJZINGEN IN CODE CIVIL ZELF ─ Dat het eigendomsrecht exclusief aan de eigenaar 

toebehoorde, werd niet met zoveel woorden in de Code civil tot uitdrukking gebracht (supra, 

nr. 24). Toch ligt dit beginsel impliciet vervat in een aantal wettelijke bepalingen: uiteraard 

artikel 544 CC dat de totale heerschappij over een goed aan de eigenaar toeschrijft, verder ook 

artikel 545 CC dat de idee van een oppereigendom van de Staat afkeurt,713 en artikel 546 CC 

dat aan de eigenaar alles toekent wat het goed voortbrengt of wat ermee wordt verenigd.714 

Ook worden bepaalde regels vooropgesteld die niks anders kunnen zijn dan de consequenties 

van het exclusiviteitsbeginsel.715 Zo wordt aan elke eigenaar het recht verleend om zijn erf af 

te sluiten (art. 647 CC). Bovendien worden alle rechten en lasten die de idee zouden opwekken 

dat afbreuk wordt gedaan aan de volheid van bevoegdheden van de eigenaar, beperkend 

geïnterpreteerd.716 Mede-eigendom bijvoorbeeld, wordt in de Code civil van 1804 afgedaan in 

één bepaling (art. 664 CC) en bovendien wordt bepaald dat niemand kan worden genoodzaakt 

om in onverdeeldheid te blijven (art. 815 CC).717 Op de verhouding tussen het 

                                                 
708 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, VIII, Osnabrück, Zeller, 1968, 154; J.-G. LOCRE, 

Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, IV, Code Civil: livre 

deuxième, Brussel, Tarlier, 1836, 95. 
709 J. DE MALEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil au Conseil d'Etat, II, Parijs, Garnery, 1805, 28. Zie ook: 

J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 85. 
710 Zie ook: B. BASDEVANT-GAUDEMET en J. GAUDEMET, Introduction historique au droit: XIIIe-XXe siècle in Manuels, Parijs, 

LGDJ, 2010, 395; G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du droit de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français 

au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 5; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, 

Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 174; A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire 

de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 218. 
711 A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de philosophie du droit, IX, Parijs, LGDJ, 

1969, 189; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., 

Université Jean Moulin, 1981, 74. 
712 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 75. 
713 Artikel 545 CC (thans in België opgeheven bij wet van 15 december 1949, maar nog van kracht in Frankrijk) bepaalt: “Nul 

ne peut être contraint de ceder sa propriété si ce n’est pas pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable 

indemnité.” Bij wet van 18 december 2008 werden de woorden “et préalable” in Frankrijk geschrapt. 
714 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 218-219. 
715 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 473. Zie 

ook: G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du droit de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du 

XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 6. 
716 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 473. 
717 LAURENT schreef over dat artikel 815 CC: “Si la propriété exclusive est dans la nature de l’homme, elle est par cela même 

en harmonie avec l’intérêt de la société. […]Il importe par conséquent à la société que l’indivision cesse pour faire place à la 

propriété exclusive.” (F. LAURENT, Principes de droit civil, X, Brussel, Bruylant, 1878, 259). 
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exclusiviteitsbeginsel en een situatie van mede-eigendom wordt verder in dit proefschrift 

uitgebreid ingegaan (infra, nrs. 273 e.v.).  

Bovendien waren de erfdienstbaarheden bij de opstelling van de Code civil de enige zakelijke 

rechten die nog eeuwigdurend konden zijn, in tegenstelling tot het recht van erfpacht, opstal en 

vruchtgebruik. De zakelijke rechten van opstal en erfpacht waren zelfs niet eens opgenomen in 

de Code civil.718 Zakelijke rechten werden beschouwd als inbreuken op de gebruiks- en 

genotsbevoegdheid van de eigenaar.719 Dat bevestigt het uitgangspunt van exclusiviteit van de 

verhouding tussen een eigenaar en zijn goed. Ook op de verhouding tussen het 

exclusiviteitsbeginsel en de vestiging van zakelijke rechten wordt verderop dieper ingegaan 

(infra, nrs. 203 e.v.). 

§3. Blijvende sporen van gedeelde eigendom 

143. GEEN ABSOLUUT BEGINSEL VAN EXCLUSIVITEIT ─ Zowel de revolutionaire wetgever als 

de opstellers van de Code civil vermeldden de exclusiviteit van het eigendomsrecht echter niet 

expliciet. Dat alleen al kan er op wijzen dat men in wezen niet de opzet had om de exclusiviteit 

als absoluut beginsel te poneren.720 Bovendien hielden bepaalde situaties van gedeelde 

eigendom op eenzelfde goed toch stand.721 

144. OPSTALRECHTEN ─ De eerste wettelijke bepaling die een bres slaat in het 

exclusiviteitsbeginsel is artikel 553 CC. Volgens dat artikel worden alle gebouwen, 

beplantingen en werken op of onder de grond van een erf vermoed toe te behoren aan de 

eigenaar, tenzij het tegenovergestelde is bewezen. Die bepaling erkent impliciet maar 

ondubbelzinnig de mogelijkheid van de juridische scheiding van een onroerend goed in twee 

of zelfs drie niveaus: de grond, de ondergrond en de opstallen.722 Dat artikel vormde een kopie 

van artikel 187 van de coutume van Parijs: “Qui a le sol, a le dessus et dessous […] s’il n’y a 

titre au contraire.”723 Volgens MERLIN, procureur-generaal bij de Cour de Cassation, creëerde 

dat artikel de mogelijkheid van gedeelde eigendomsrechten op een onroerend goed. Het recht 

op de opstallen was immers een volwaardig eigendomsrecht en niet zomaar een 

                                                 
718 Die zakelijke rechten werden pas later opnieuw ingevoerd. Zie de wetten van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht 

en het recht van opstal, Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1824, nrs. 13 en 14, wat België en Nederland betreft. In 

Frankrijk werden deze rechtsfiguren aanvankelijk door de rechtspraak voortgezet. Voor opstal, zie: Cass.fr.req. 16 december 

1873, S. 1874, 457. Voor erfpacht, zie: Cass.fr. 24 augustus 1857, D. 1857, I, 326; Cass.fr. 26 januari 1864, S. 1864, 1, 91. Zie 

later wel: Loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique, die art. 937 Code rural invoerde, het latere art. 451-1 ingevoerd door 

décret n° 83-212 du 16 mars 1983. Zie hiervoor: R. FEENSTRA, “L'emphytéose et le problème des droits réels” in X. (ed.), La 

formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del terzo Congresso internazionale della Società di storia del diritto, 

Firenze, Leo S. Olschki, 1977, (1295) 1318; J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, 

Economica, 2008, 234; W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgevers, 2006, 303. 
719 Die gedachte vinden we reeds terug bij POTHIER: M. DUPIN, Oeuvres de Pothier, VII, Brussel, Tarlier, 1833, 23. Zie ook: 

P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 173; F. ZENATI, Essai sur la nature 

juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 368.  
720 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 218. 
721 Zie ook: D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex 

Dominium”, ERPL 2003, (301) 317. 
722 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 219. 
723 T.K. RAMSAY, Notes sur la coutume de Paris, Montréal, Beauchemin, 1864, 32-33. Zie ook: P.L.C. GIN, Analyse raisonnée 

du droit français, II, Parijs, Garnery, 1804, 242. 
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erfdienstbaarheid.724 MERLIN was nog erg vertrouwd met het gewoonterecht. Met deze 

uitspraak houdt hij vast aan het verleden: “Vouloir qu’une propriété partiaire ne soit qu’une 

servitude, c’est afficher un paradoxe réprouvé par les textes les plus précis du droit.”725 Aan 

de strijdigheid met de exclusiviteitsgedachte werd verder geen aandacht besteed. 

De gedeelde eigendom die hier ontstaat, heeft echter betrekking op fysiek te onderscheiden 

goederen: de ene heeft de eigendom van de grond, de andere van de opstallen. Er is daarom 

eerder sprake van een objectieve splitsing van het eigendomsrecht, aangezien de gedeelde 

eigendomsrechten verschillende voorwerpen betreffen. Dat is niet gelijk te stellen met de 

subjectieve eigendomssplitsing van het Ancien Régime. Dat onderscheid komt verder nog aan 

bod (infra, nrs. 502 e.v.). 

145. MIJNEN ─ Dat een onroerend goed kon worden gescheiden in verschillende horizontale 

niveaus, met verschillende eigenaars, werd ook geïllustreerd in de wet betreffende de mijnen.726 

Tijdens het Ancien Régime behoorde al wat werd ontgonnen tot het domein van de Koning. Het 

systeem van exploitatie was gebaseerd op concessies.727 Geleidelijk aan werd opnieuw meer 

aandacht besteed aan de Romeinsrechtelijke idee dat het eigendomsrecht zich uitstrekte tot alles 

boven en onder de grond.728 Dat zorgde ervoor dat de eigenaars van de grond ook rechten gingen 

claimen op wat zich in hun ondergrond bevond. Aan het eind van de zeventiende eeuw 

verwierven de grondeigenaars het vrije exploitatierecht, maar doordat de privatisering van de 

grondstoffen nefast was voor het algemeen belang, werd al gauw teruggekeerd naar het systeem 

van concessies.729 De revolutionairen regelden het conflict tussen de eigendom van de grond en 

de industriële exploitatie ervan in de wet van 12-28 juli 1791.730 De inmenging van de staat en 

het exploitatierecht van de eigenaar verschilden naargelang de aard van de grondstoffen. 

Ondanks de wettelijke regeling, in het bijzonder de uitdrukkelijke bepaling in art. 552, laatste 

lid CC,731 bleef de exploitatie van de mijnen een heikel punt. 

De wet van 21 april 1810 moest meer duidelijkheid brengen over de respectieve bevoegdheden 

van de betrokken partijen: de Staat, de exploitant en de eigenaar van de grond.732 De Staat kreeg 

                                                 
724 D. DALLOZ en M. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière 

de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, XXXVIII, Parijs, Bureau de la 

jurisprudence générale, 1857, 203, nr. 71; A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la 

dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 219. 
725 P.-A. MERLIN, Recueil alphabétique de questions de droit, III, Brussel, Tarlier, v° Biens nationaux, 37. 
726 Loi du 21 avril 1810 concernant les mines. Zie ook: A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire 

de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 219; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil 

conforme au programme officiel, I, Principes généraux, Théorie générale des personnes, Les Biens, Parijs, Librairie Cotillon, 

1900, 404, nrs. 1097 e.v. 
727 M. GARAUD, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). La Révolution et la propriété foncière, Parijs, 

Sirey, 1958, 290; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 188. 
728 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 189; A.-M. PATAULT, Introduction 

historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 228. 
729 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 228. 
730 Loi du 12-28 juillet 1791 concernant les mines. Zie: M. GARAUD, Histoire générale du droit privé français (de 1789 à 1804). 

La Révolution et la propriété foncière, Parijs, Sirey, 1958, 294; P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les 

biens, Parijs, PUF, 1961, 189. 
731 Art. 552, laatste lid CC: “Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces 

fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et 

des lois et règlements de police.” 
732 P. OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 190; A.-M. PATAULT, Introduction 

historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 229. Zie voor Nederland, waar die wet ook 

van kracht was: N.K.F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, II, Haarlem, Bohn, 1901, 17. 
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een belangrijk recht toegekend op de ondergrond. Zij alleen kon toestemming verlenen om de 

grond te ontginnen. De concessiehouder kreeg een eigendomsrecht op de mijn. Dat was nieuw, 

aangezien een concessie vroeger geen eigendomsrecht overdroeg. Nu was het een volwaardig 

eigendomsrecht, eeuwigdurend, overdraagbaar en vatbaar voor hypotheek.733 Dat 

eigendomsrecht was dus evenzeer ‘un droit inviolable et sacré’. Ook in een recent arrest 

bevestigde het Belgische Hof van Cassatie het eigendomsrecht van de concessiehouder op de 

delfstoffen van de mijn, maar daarop alleen en dus niet op de bovengrondse constructies die 

niet binnen de concessie vallen.734 

In de wet van 21 april 1810 werd bepaald dat de eigenaar van de grond recht had op een aandeel 

in de opbrengst. Dat bedrag werd vastgelegd in het concessiecontract en diende als compensatie 

voor het verlies van de mijn. Het vormde een zakelijk recht in handen van de grondeigenaar. 

Toch was de juxtapositie van deze twee eigendomsrechten totaal anders dan onder het 

gewoonterecht. De gelijktijdige eigendomsrechten waren geïsoleerd van elkaar.735 De 

mogelijkheid van simultane eigendomsrechten was gebaseerd op de juridische splitsing van een 

onroerend goed, in de grond en de ondergrond, waarbij elk deel aan een andere eigenaar kon 

toekomen. Die horizontale splitsing maakte twee volle eigendomsrechten mogelijk, 

onafhankelijk van elkaar.736 Het eigendomsrecht behield daarbij zijn exclusiviteit, al sloeg het 

enkel op een deel van het onroerend goed. Opnieuw was er eerder sprake van een objectieve 

dan van een subjectieve eigendomssplitsing (supra, nr. 144 en infra, nr. 505). 

In Frankrijk werd deze regeling ingrijpend gewijzigd door de wet van 9 september 1919.737 De 

exploitant werd beroofd van de bevoegdheden die zijn recht als eigendomsrecht 

kwalificeerden.738 Hij had niet langer een eigendomsrecht dat zich onderscheidde van het 

eigendomsrecht op de grond. Het woord ‘concessie’ kreeg opnieuw zijn ware betekenis. In 1946 

werd de ontginning van de mijnen ten slotte genationaliseerd.739 Toch is de regeling op basis 

van juridische opsplitsing van het onroerend goed van belang, aangezien zij ook in andere 

rechtssituaties navolging kreeg (infra, nr. 505). Naar Belgisch recht gelden nog steeds de 

gecoördineerde wetten van de 19de eeuw, alsook de wet op de mijnen van 15 september 1919,740 

en wordt er nog steeds uitgegaan van een eigendomssplitsing, op basis van de splitsing van het 

eigendomsobject zelf. 

                                                 
733 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 201; J.-P. LEVY en A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 500; A.-M. PATAULT, 

Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 229. 
734 Cass. 6 januari 2006, Arr.Cass. 2006, 65, JT 2006, 464, noot P.P. RENSON en RW 2008-09, 745, noot R. JANSEN en S. VAN 

GARSSE. 
735 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 229. 
736 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 230. 
737 Loi du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les mines en ce qui concerne la durée des concessions et la 

participation de l’Etat aux bénéfices. 
738 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 230. Zie 

ook: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. Les personnes – la famille 

– la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 767. 
739 Loi du 17 mai 1946 portant nationalisation des mines de combustibles minéraux solides. 
740 Wet van 15 september 1919 op de mijnen, de graverijen en de groeven, B.S. 3 maart 1920, p. 1712. 
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AFDELING III. BESLUIT: BREUK MET HET VERLEDEN LEIDT TOT EXCLUSIEVE 

EIGENDOM 

146. HET VRIJ BESCHIKKINGSRECHT: EXCLUSIVITEIT ALS NEVENTHEMA ─ De periode 1789-

1804 was een woelige maar tevens constructieve periode voor het eigendomsrecht. De breuk 

met het Ancien Régime betekende het einde van de feodale beperkingen op grondeigendom. 

Een eigenaar moest opnieuw vrij kunnen beschikken over zijn goed. Dat vrije 

beschikkingsrecht werd afgekondigd door de revolutionairen en vormde ook de kern van de 

eigendomsdefinitie in artikel 544 CC. Men zette zich daardoor expliciet af tegen het feodale 

systeem van gesplitste eigendomsrechten. Men wilde vooral dat personen een rustig bezit 

konden hebben van hun goederen, waarbij niemand hun gebruik en genot kon verstoren of met 

lasten bezwaren.741 Aangezien de drijfveer van de revolutionaire wetgever erin bestond te 

breken met het verleden, hield hij zich niet uitdrukkelijk bezig met een dogmatische constructie 

van dat moderne eigendomsconcept.742 In de revolutionaire wetgeving en de Code civil werd 

geen uitdrukkelijke melding gemaakt van een algemeen beginsel van exclusiviteit. Toch werd 

het eigendomsrecht, om er voldoende slagkracht aan te geven, in de doctrine omschreven als 

een exclusief recht. De exclusiviteit van het eigendomsrecht vormde zo een neventhema van de 

vrije beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar.743 De ware betekenis ervan lag in de bevrijding 

van de feodale machtsverhoudingen die op de grondeigendom rustten onder het Ancien Régime. 

HOOFDSTUK VI. DE EVOLUTIE VAN HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL IN DE 

NEGENTIENDE EEUW 

AFDELING I. DE TRIOMF VAN DE EXCLUSIVITEIT: HET EXCLUSIVISME 

§1. Evolutie richting radicale interpretatie van het eigendomsrecht 

147. COMMENTATOREN VAN DE CODE CIVIL ─ De gloednieuwe codificatie van het burgerlijk 

recht vormde een vertaling van de veranderde tijdsgeest en beantwoordde aan de belangen van 

de burgerij. Er was dan ook geen reden om die wetgeving in twijfel te trekken. De negentiende-

eeuwse doctrine werd bijgevolg gedomineerd door een exegetische uitlegging van de Code 

civil.744 De bekende traités van begin negentiende eeuw beschreven het eigendomsrecht van de 

Code civil als de culminatie van een evolutie richting individuele eigendom.745 

                                                 
741 Zie in dezelfde zin: P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 25, nr. 57; F. ZENATI, 

Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 

324, nr. 241. 
742 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 219. 
743 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 216. 
744 B. BOUCKAERT, “Het Burgerlijk Wetboek en de andere rechtsbronnen” in D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons 

nalatenschap: Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, (253) 255; R.C. VAN CAENEGEM, 

Geschiedkundige inleiding tot het recht, I, Privaatrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1996, 145; A. CANDIAN, 

“La propriété” in A. CANDIAN, A. GAMBARO en B. POZZO (eds.), Property – Propriété – Eigentum, Milaan, Cedam, 1992, (185) 

235; F. GENY, “L'évolution contemporaine de la pensée juridique dans la doctrine française” in X. (ed.), Le droit privé français 

au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 3; J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des 

biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 214. 
745 J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 150; J.-P. LEVY en A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 500; A.-M. PATAULT, 

Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 233. Zie bijvoorbeeld: D. 

DALLOZ en M. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de 

droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, XXXVIII, Parijs, Bureau de la jurisprudence 



 

134 

 

Hoewel artikel 544 CC geen uitdrukkelijke melding maakte van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, werd aangenomen dat het er wel uit voortvloeide (supra, nr. 27). De 

afwezigheid ervan werd verklaard vanuit het feit dat de exclusiviteit eigenlijk een deelaspect 

was van het absolute karakter, dat wel expliciet in artikel 544 CC wordt vermeld.746 Het 

eigendomsrecht kon niet absoluut zijn, indien het ook niet exclusief was.747 Een exclusief 

eigendomsrecht dat niet absoluut is, kan ons inziens wel. Een eigenaar kan in zijn vrije 

beschikking worden beperkt, bijvoorbeeld omwille van regels van algemeen belang, en dus niet 

langer een absoluut vrije beschikkingsbevoegdheid, maar wel nog steeds een exclusief 

eigendomrecht hebben. Daarom moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 

exclusiviteit en de absoluutheid als kenmerk van het eigendomsrecht.  

Het exclusieve karakter van het eigendomsrecht werd dus bevestigd in de negentiende-eeuwse 

commentaren. De Duitse jurist ZACHARIAE was de eerste volwaardige commentator van de 

Code civil. Hij schreef uitdrukkelijk: “Diese Herrschaft steht dem Eigenthümer ausschliesslich 

zu: jeder Andere ist von der Herrschaft über die Sache von Rechtswegen ausgeschlossen.”748 

Ook bij andere commentatoren werd benadrukt dat het eigendomsrecht betekende dat een goed 

aan één persoon toekwam d’une manière exclusive.749 Het eigendomsrecht werd omschreven 

als une exclusion, een verplichting voor eenieder om de rechten van de eigenaar ongemoeid te 

laten.750 

Sommige auteurs gingen nog een stap verder in het benadrukken van het exclusieve karakter. 

Naast de bevoegdheid van genot (jouissance) en beschikking (disposition), kreeg de eigenaar 

                                                 
générale, 1857, v° Propriété, 183, nr. 33; M.F. MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon, I, 

Parijs, Marescq, 1854, 650; J.B.V. PROUDHON, Traité du domaine de propriété ou De la distinction des biens considérés 

principalement par rapport au domaine privé, Brussel, Société typographique belge, 1841, 5 e.v.; C.B.M. TOULLIER, Le droit 

civil français suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, III, Brussel, Wahlen, 

1824, 26 e.v. 
746 Zie: A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, 

Rev.hist.dr. 1983, (217) 218: “L’exclusivisme est l’un de ces pouvoirs, l’une des expressions juridiques de la propriété absolue. 

Il est le pouvoir d’exclure toute emprise concurrente d’autrui exercée à titre de propriété sur une utilité du bien.” Zie ook: L. 

JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. Les personnes – la famille – la 

propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 761. 
747 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. 

Durand, 1870, 468. 
748 K.S. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Handbuch des Französischen Civilrechts, I, Freiburg im Breisgau, Mohr, 1894, 483. 

Voor een Franse vertaling van dit werk, zie: K.S. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Cours de droit civil français, I (vertaald door 

Aubry, C.M.B.A en Rau, C.F.), Brussel, Société belge de librairie, 1842, 163: “Cet empire illimité appartient au propriétaire à 

l’exclusion de tous autres.” 
749 E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, I, Parijs, Marescq, 1879, 528 en 530; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de 

droit civil, I, Parijs, Larose et Forcel, 1888, 755; D. DALLOZ en M. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de 

législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et 

de droit public, XXXVIII, Parijs, Bureau de la jurisprudence générale, 1857, v° Propriété, 196, nr. 49; C. DEMOLOMBE, Traité 

de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. Durand, 1870, 468; M. 

DURANTON, Cours de droit français suivant le Code Civil, II, Brussel, Société belge de librairies, 1841, 319; P.-A. MERLIN, 

Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, XXV, Brussel, Tarlier, 1827, 485; M.F. MOURLON, Répétitions écrites sur 

le premier examen du Code Napoléon, I, Parijs, Marescq, 1854, 652. Zie ook: G. BELTJENS en E. PICARD, Code civil annoté 

d’après les principes juridiques, la doctrine des auteurs belge et français reproduite ou analysée, les décisions des tribunaux 

et des cours de Belgique et de France de 1814 à 1904 in Encyclopédie du droit civil belge, I, Luik, Jacques Godenne, 1891, 

419; J.B.V. PROUDHON, Traité du domaine public ou De la distinction des biens considérés principalement par rapport au 

domaine public, I, Brussel, Tarlier, 1835, 21; J.B.V. PROUDHON, Traité du domaine de propriété ou De la distinction des biens 

considérés principalement par rapport au domaine privé, Brussel, Société typographique belge, 1841, 2. 
750 M.F. MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon, I, Parijs, Marescq, 1854, 650; C.B.M. 

TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, 

III, Brussel, Wahlen, 1824, 37. 
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ook uitdrukkelijk de bevoegdheid van uitsluiting (exclusion).751 Hierin weerklinkt duidelijk de 

externe dimensie van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. De externe exclusiviteit, als de 

bescherming van het eigendomsrecht tegen inmenging van anderen, pastte binnen het politieke 

liberalisme van die tijd.752 Het hield verband met de afschaffing van de feodaliteit en het streven 

naar politieke emancipatie van de derde stand. Exclusieve eigendom, als tegenhanger van de 

middeleeuwse gebruiksrechten, viel samen met de vrijheid in het algemeen.753 Het drukte dus 

vooral een politiek beginsel uit. 

148. VAN POLITIEK NAAR ECONOMISCH LIBERALISME ─ Nu ging men in de negentiende eeuw 

nog een stap verder door het concept van exclusieve eigendom te associëren met materiële en 

morele onafhankelijkheid.754 Dat economisch liberalisme was in 1804 nog niet de heersende 

leer, maar kreeg tijdens de volle negentiende eeuw de overhand.755 Eigendom werd losgemaakt 

van elke binding aan politieke structuren of sociale banden en werd aldus vrijgegeven voor 

onbegrensde economische exploitatie. De bevrijding van alle lasten kreeg dus een extra 

dimensie, namelijk het bevorderen van de vrije overdraagbaarheid van goederen.756 Daarbij 

paste een uniform en exclusief eigendomsrecht.757 

In de loop van de negentiende eeuw zegevierde het absolute en exclusieve eigendomsrecht. De 

verabsolutering van het eigendomsrecht was een feit.758 De term ‘exclusivisme’ wijst dan ook 

                                                 
751 F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 135, nr. 102; C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français 

suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, III, Brussel, Wahlen, 1824, 36. Zie 

ook: G. BELTJENS en E. PICARD, Code civil annoté d’après les principes juridiques, la doctrine des auteurs belge et français 

reproduite ou analysée, les décisions des tribunaux et des cours de Belgique et de France de 1814 à 1904 in Encyclopédie du 

droit civil belge, I, Luik, Jacques Godenne, 1891, 419. 

TOULLIER was nog iets specifieker door ook het revindicatierecht en het recht om op te komen tegen schendingen van de 

gebruiks- en beschikkingsbevoegdheid te vermelden: “[l’exclusion] comprend tous les actes qui tendent à interdire aux autres 

l’usage de la chose, à la revendiquer, à reprimer les troubles qu’on voudrait apporter à la jouissance ou à la disposition du 

propriétaire.” 
752 Voor de term ‘politiek liberalisme’, zie: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden 

begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 29; G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-

filosofische opmerkingen over eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 23. 
753 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 236. Zie 

bijvoorbeeld: E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, I, Parijs, Marescq, 1879, 528; E. DE LAVELEYE, De la propriété et 

de ses formes primitives, Parijs, Félix Alcan, 1891, 547. 
754 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 236. Zie 

bijvoorbeeld: A. BOISTEL, Cours de philosophie du droit, I, Parijs, Fontemoing, 1899, 352; C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. Durand, 1870, 455. 
755 G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Larose et Forcel, 1888, 755; C. DEMOLOMBE, Traité de la 

distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. Durand, 1870, 468; M. DURANTON, 

Cours de droit français suivant le Code Civil, II, Brussel, Société belge de librairies, 1841, 319. Voor een bespreking, zie: 

G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 30; R. 

DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw. Critische bijdragen met het oog op een genuanceerder 

evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert de invoering van het Burgerlijk Wetboek, Antwerpen, De 

Sikkel, 1955, 149 e.v.; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 

2010, 499; G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 23. Zie ook: J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER 

(eds.), Southern Cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 693. 
756 G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 16; 

G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 16; W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2006, 142. 
757 G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 16. Zie bijvoorbeeld: A. CARPENTIER en G.F. DU SAINT, Répertoire du droit 

français, XXXI, v° Propriété, Parijs, Sirey, 1903, 806, nr. 2. 
758 Zie bijvoorbeeld: D. DALLOZ en M. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de 

jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, XXXVIII, 

Parijs, Bureau de la jurisprudence générale, 1857, v° Propriété, 178, nr. 3; E. DE LAVELEYE, De la propriété et de ses formes 
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op de zegevierende interpretatie van het exclusiviteitsbeginsel.759 De eigenaar werd meer en 

meer omschreven als een absolute heer en meester, als een despotisch soeverein die een 

onbegrensde beschikkingsmacht moest hebben over zijn goederen.760 Dat absolute karakter van 

het eigendomsrecht had volgens de negentiende-eeuwse auteurs dan ook noodzakelijkerwijze 

de exclusiviteit van het eigendomsrecht tot gevolg.761 Men kon geen absolute 

beschikkingsmacht hebben wanneer het eigendomsrecht opgesplitst was. De volheid van 

bevoegdheden diende dus in handen van één eigenaar te zijn. Het exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht werd in extremis verkondigd door de juristen uit de volle en late negentiende 

eeuw. Eigendom werd omschreven als de volheid van bevoegdheden over een goed, die 

bovendien tegenstelbaar was aan iedereen.762 Hier doet de interne dimensie van het exclusieve 

eigendomsrecht zijn intrede, namelijk de volheid van bevoegdheden op een goed verenigd in 

één persoon. 

De codificatiebeweging die in de negentiende eeuw in de verschillende nationale staten op gang 

kwam, bevestigde de exclusiviteit van het eigendomsrecht. De verschillende 

eigendomsdefinities waren slechts varianten op het beroemde Franse voorbeeld van artikel 544 

CC.763 In sommige wetboeken werd het exclusieve karakter zelfs uitdrukkelijk opgenomen.764 

Ook AUBRY en RAU stelden voor de eigendomsdefinitie van artikel 544 CC een alternatief voor 

waarin de exclusiviteit uitdrukkelijk werd opgenomen:  

                                                 
primitives, Parijs, Félix Alcan, 1891, 547; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de 

l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. Durand, 1870, 462 e.v. Zie voor een bespreking: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: 

grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 31; R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht 

in de XIXde eeuw. Critische bijdragen met het oog op een genuanceerder evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk 

en België sedert de invoering van het Burgerlijk Wetboek, Antwerpen, De Sikkel, 1955, 4 e.v.; J.-L. HALPÉRIN, Histoire du 

droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 213; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil 

français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 501. Zie ook vanuit een common law standpunt: J. GORDLEY, 

“Myths of the French Civil Code”, The American Journal of Comparative Law 1994, 459-505. 
759 Dit moet duidelijk onderscheiden worden van het gebruik van de term ‘exclusivisme’ door andere auteurs, dat in onderdeel 

1 kort werd aangehaald (supra, nr. 22). 
760 R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw. Critische bijdragen met het oog op een genuanceerder 

evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert de invoering van het Burgerlijk Wetboek, Antwerpen, De 

Sikkel, 1955, 4; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. Les personnes – 

la famille – la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 760; F. TERRE, “L'évolution du droit de 

propriété depuis le code civil”, Droits 1985, (33) 33. 
761 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. 

Durand, 1870, 468. Zie ook: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. Les 

personnes – la famille – la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 761; F. ZENATI, Essai sur la 

nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 370. 
762 G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 5; P. 

OURLIAC en J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé. Les biens, Parijs, PUF, 1961, 172; A.-M. PATAULT, Introduction 

historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 236; D.P. VISSER, “The 'absoluteness' of 

ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 46. Zie bijvoorbeeld: D. DALLOZ en M. 

DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, 

commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, XXXVIII, Parijs, Bureau de la jurisprudence générale, 

1857, 178, nr. 3; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, 

I, Parijs, A. Durand, 1870, 462. 
763 Zie: J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 203; J. VAN KAN, 

“Het Burgerlijk Wetboek en de Code Civil” in P. SCHOLTEN en E.M. MEIJERS (eds.), Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-

1938, Zwolle, Tjeenk Willink, 1938, (243) 243; J. VALKHOFF, Een eeuw rechtsontwikkeling: de vermaatschappelijking van het 

Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838), Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949, 18; A.J. VAN DER WALT, “Bartolus 

se omskrywing van dominium en die interpretasies daarvan sedert die vyftiende eeu”, THRHR 1986, (305) 318-319. Zie ook: 

J. GORDLEY, “Myths of the French Civil Code”, The American Journal of Comparative Law 1994, 459-505. 
764 Dat is het geval in Duitsland: § 903 BGB: “Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesets oder Rechte Dritter 

entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.” en in Nederland: art. 

5:1, lid 2 NBW: “Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken.” 
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“La propriété, dans le sens propre de ce mot, exprime l’idée du pouvoir juridique le 

plus complet d’une personne sur une chose, et peut se définir, le droit en vertu duquel 

une chose se trouve soumise, d’une manière absolue et exclusive, à la volonté et à 

l’action d’une personne.”765 

§2. Creatie van de gangbare eigendomsopvatting 

149. GELIJKENIS MET HET ROMEINSE EIGENDOMSCONCEPT ─ Naast de doorgedreven 

interpretatie van het (extern én intern) exclusieve karakter van het eigendomsrecht, leverde de 

negentiende-eeuwse doctrine nog een tweede belangrijke bijdrage aan de herkomst van de 

hedendaagse eigendomsopvatting. Meer bepaald hebben de Duitse Pandektisten van de 

negentiende eeuw een grote impact gehad op de latere gangbare opinie over het moderne 

eigendomsbegrip. Met die gangbare opinie werd in de algemene inleiding van start gegaan 

(supra, nr. 1). Het exclusieve eigendomsrecht van de continentale rechtstraditie zou 

teruggrijpen naar het Romeinsrechtelijke concept van eigendom. 

De negentiende-eeuwse Pandektische school ontwikkelde een rechtswetenschappelijk systeem 

van concrete rechtsregels en -begrippen en baseerden zich daarvoor op het Romeinse recht.766 

Het is door hun geschriften dat de vermeende gelijkenis tussen het hedendaagse en het 

Romeinse eigendomsbegrip ontstond.767 In de negentiende eeuw was de opvatting wijdverbreid 

dat het eigendomsbegrip van de Code civil terugging op het Romeinse recht.768 Ook de 

opstellers van de Code civil gingen daar immers van uit.769 Het kostte de rechtsgeleerden dan 

ook niet veel moeite om het Romeinse recht met de nieuwe sociale orde te verzoenen, aangezien 

de wetgever daartoe de ideale voedingsbodem had gecreëerd.770 Dat het Romeinse recht diepe 

                                                 
765 C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, II, Parijs, Marchal et Billard, 1897, 

255. 
766 R. FEENSTRA, “Dominium and ius in re aliena: the origins of a civil law distinction” in P. BIRKS (ed.), New perspectives in 

the Roman law of property: essays for Barry Nicholas, Oxford, Clarendon Press, 1989, (111) 115. Zie ook: A.J. VAN DER WALT, 

“The fragmentation of land rights”, South African Journal on Human Rights 1992, (431) 433. 
767 M. KÄSER, “The concept of roman ownership”, THRHR 1964, (5) 15 e.v.; J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN 

en D.P. VISSER (eds.), Southern Cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 694; 

F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 93; J. VALKHOFF, Een eeuw 

rechtsontwikkeling: de vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838), Amsterdam, De 

Arbeiderspers, 1949, 17. Zie hiervoor: A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du code civil français in Bibliothèque de 

philosophie du droit, IX, Parijs, LGDJ, 1969, 179 e.v.; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van 

een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 16 e.v.; R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw. 

Critische bijdragen met het oog op een genuanceerder evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert 

de invoering van het Burgerlijk Wetboek, Antwerpen, De Sikkel, 1955, 4 e.v.; D. HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, 

Antwerpen, Maklu, 1999, 108. Zie ook: P. GARNSEY, Thinking about Property. From Antiquity to the Age of Revolution, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 177 e.v. 
768 Zie bijvoorbeeld: E. DE LAVELEYE, De la propriété et de ses formes primitives, Parijs, Félix Alcan, 1891, 544. 
769 P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, VIII, Osnabrück, Zeller, 1968, 164: “Dans ce titre 

(De la propriété) du code civil, plus peut-être que dans aucun autre, on remarque des traces de la législation romaine parce 

que cette matière a été moins soumise qu’aucun autre objet de législation aux préjuges et aux habitudes. On a dû en puiser les 

décisions dans l’équité naturelle; et le peuple romain est celui de tous qui a su le mieux en déduire les principes.”; J.-G. LOCRE, 

Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, IV, Code Civil: livre 

deuxième, Brussel, Tarlier, 1836, 97: “On sent au premier abord la justesse de cette définition. Elle rappelle celle qu’on trouve 

dans le droit romain, qui paraît aussi avoir été faite avec soin; jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur.”; J. 

DE MALEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil au Conseil d'Etat, II, Parijs, Garnery, 1805, 29: “Cet article 

[544 C.C.] est la traduction de la définition que les lois romaines donnent de la propriété.” Zie ook: C. ATIAS, “Destins du 

droit de propriété. Ouverture”, Droits 1985, (5) 13. 
770 De nadruk op de volheid van het eigendomsrecht in artikel 544 CC, alle wetgevende teksten die de feodale rechten afschaften 

en de dominus utilis tot volle eigenaar maakten, het verdwijnen van de erfpacht en het behouden van de zakelijke rechten uit 

de Digesten, dat alles nodigde de doctrine uit om de Romeinse eigendomstheorie te herstellen. Zie: F. ZENATI, Essai sur la 

nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 363. 
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sporen had achtergelaten, kwam hier ten volle tot uiting. De negentiende-eeuwse auteurs 

vonden voor de exclusiviteit van het eigendomsconcept steun in de Romeinsrechtelijke regel 

“duorum in solidum dominium esse non potest” uit Dig. 13,6,5,15 (supra, nr. 77).771 De 

exclusiviteitsgedachte was de achterliggende verklaring voor die rechtsregel die inhield dat het 

eigendomsrecht van een welbepaald goed niet aan twee personen kon toebehoren. Ook de 

uitdrukking “plena in re potestas” uit INST. 2,4,4 werd aangehaald om de volheid van de 

eigenaarsbevoegdheden in het Romeinse recht aan te tonen (supra, nr. 76).772 Die uitdrukking 

lijkt inderdaad op de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht, als zijnde de volheid van 

bevoegdheden in handen van één eigenaar. In werkelijkheid drukt deze “plena in re potestas” 

echter eerder het onderscheid uit tussen een eigendomsrecht en een vruchtgebruik, aangezien 

het in een bepaling over vruchtgebruik is opgenomen. Het wijst er op dat het eigendomsrecht 

het recht is dat “op de meest volstrekte wijze” kan worden uitgeoefend.773 

De Pandektisten haalden uit het Romeinse recht een extra argument a posteriori voor het 

omvergooien van de middeleeuwse opvatting van gesplitste eigendom. Op die manier werd 

door de Pandektisten de indruk gewekt dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht een 

universeel en tijdloos beginsel uitmaakt.774 Het benadrukken van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht zou later het beeld van artikel 544 CC beïnvloeden. De negentiende-eeuwse 

rechtsinterpretaties werden vereenzelvigd met de Code civil zelf. Dat leidde tot een vertekend 

beeld van de werkelijkheid. Het is immers zo dat ook gedeelde eigendom in de negentiende 

eeuw bleef bestaan. 

AFDELING II. HET VOORTBESTAAN VAN GEDEELDE EIGENDOMSRECHTEN IN 

DE RECHTSPRAKTIJK 

§1. Behoud van niet-exclusieve eigendom in de rechtspraak 

150. ANALYSE VAN DE NEGENTIENDE-EEUWSE RECHTSPRAAK ─ Vanuit haar doorgedreven 

analyse van de negentiende-eeuwse rechtspraak slaagt PATAULT er in om aan te tonen dat de 

gedeelde eigendom de Franse Revolutie overleefde en het eigendomsrecht dus niet steeds 

exclusief was. Toch zijn er ook gevallen in de rechtspraak waar, net omwille van het nieuw 

afgekondigde (exclusieve) eigendomsbegrip en de wettelijke regeling van de 

erfdienstbaarheden, gebruiksrechten die daar niet onder vielen, vervallen werden verklaard.775 

                                                 
771 E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, I, Parijs, Marescq, 1879, 530; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, 

I, Parijs, Larose et Forcel, 1888, 755; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage 

et de l'habitations, I, Parijs, A. Durand, 1870, 469; V. THIRY, Cours de droit civil professée à l'Université de Liège, I, Luik, 

Vaillant-Carmanne, 1892, 691. 
772 Zie bijvoorbeeld: D.V. COWEN, New Patterns of Landownership. The transformation of the concept of ownership as plena 

in re potestas, Johannesburg, Witwatersand, 1984, 68; P.F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, Rousseau, 

1918, 261; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 37 en 48; D.P. VISSER, “The 'absoluteness' 

of ownership: the South African common law perspective”, Acta Juridica 1985, (39) 39. 

Dat fragment werd eigenlijk uit zijn context gerukt en wilde enkel het onderscheid met de blote eigendom bij vruchtgebruik in 

de verf zetten. Zie daarvoor: J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 

33; R. VILLERS, Rome et le droit privé in L'évolution de l'humanité, Parijs, Albin Michel, 1977, 262. 
773 J. LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 163, nrs. 201-202. 
774 J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER (eds.), Southern Cross: civil law and common law in South 

Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 694. 
775 Cass.fr. 21 april 1813, D. 1814, (601) 607: “Ni les lois rurales ni aucun des art. cités du Code civil n’accordent au 

propriétaire qui extrairait de la tourbe de son fonds le droit d’étendre cette tourbe sur le domaine de son voisin sans 

consentement de la part de ce dernier; qu’établir un semblable asservissement contre le gré du propriétaire est évidemment 
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Wat de gevallen van gedeelde eigendom betreft, ontwikkelde de rechtspraak van de Franse 

Cour de cassation zich volgens PATAULT in twee fasen.776 Tijdens de eerste helft van de 

negentiende eeuw hield het Hof vaak nog vast aan het gewoonterechtelijke systeem van 

gelijktijdige eigendomsrechten. Ingaand tegen artikel 544 CC en het exclusiviteitsprincipe, 

eerbiedigde het Hof het eigendomsrecht van vóór de Franse Revolutie. In een tweede fase, vanaf 

het midden van de negentiende eeuw, deed het Hof toch afstand van het verleden en liet de 

theorie van meerdere eigenaars van eenzelfde goed varen. Het Hof koos echter voor een nieuwe 

objectieve eigendomssplitsing door de fysieke opdeling van het goed. Deze interpretatie was 

aangepast aan de individualistische tijdsgeest en in lijn met de Code civil. Deze opmerkelijke 

vaststelling over de negentiende eeuw, waarin de exclusieve eigendom zogezegd triomfeerde, 

is de verdienste van PATAULT. Hieronder worden slechts enkele van de door haar aangereikte 

illustraties vermeld. Voor een uitgebreide studie van de negentiende-eeuwse rechtspraak 

verwijzen wij naar haar publicaties.777 

A. Eerste fase: gelijktijdige eigendomsrechten op eenzelfde goed 

151. TER ILLUSTRATIE: PRÉFET DES VOSGES/COMMUNE DE BRESSE ─ Op 16 augustus 1832 

diende de Cour royale van Nancy uitspraak te doen in de volgende zaak. De prefect van het 

departement van de Vogezen claimde in de hoedanigheid van de Staat de volle eigendom over 

een bepaald terrein. De gemeente La Bresse meende eigenaar te zijn van de bossen die zich op 

die grond bevonden. De prefect vroeg het Hof om het recht van de gemeente te kwalificeren als 

een louter gebruiksrecht. De uitspraak van het appèlgerecht luidde als volgt: “On est conduit, 

par les circonstances de la cause, à admettre la possibilité de deux propriétés simultanées, 

égales en droit et distinctes, quoique existant sur le même sol. Que cette division en deux droits 

égaux de propriété n’offre rien de contraire aux principes du droit.”778 De zaak kwam tot voor 

de Franse Cour de cassation. Het Hof verwierp de voorziening en oordeelde dat: “L’arrêt 

attaqué n’a pu violer aucune loi en décidant que les bois appartenaient à la commune quoique 

l’Etat fût propriétaire des chaumes: le concours de propriétaires n’est interdit par aucune 

disposition.”779 Het Hof nam de argumentatie van de bodemrechter, die eigenlijk wees op een 

opsplitsing van het eigendomsrecht, niet letterlijk over, maar sprak enkel van een “concours de 

propriétaires.” De Staat kreeg het eigendomsrecht toegewezen over de weilanden, de gemeente 

werd eigenaar verklaard van de bossen. Pas later zou dit in termen van exclusieve eigendom 

worden uitgelegd, waarbij er sprake is van een opstalrecht waardoor de ene partij eigenaar is 

van de grond, de andere van de bomen (infra, nrs. 154 e.v.). 

                                                 
contrevenir à l’article 544 du Code civil […]” Het argument van de bodemrechter dat het eigendomsrecht niet exclusief is (p. 

602), werd duidelijk niet weerhouden. 
776 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 220 e.v.; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 243 e.v. 
777 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 217-237; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 244-248. 
778 Cour royale Nancy 16 augustus 1832, S. 1834, 1, 721 (dispositief). 
779 Cass.fr. 26 december 1833, S. 1834, 1, 722. 
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152. ARGUMENTATIE VAN HET HOF ─ Dat arrest was geen geïsoleerd geval. Ook in andere 

zaken werden concurrerende eigendomsrechten op eenzelfde goed toegekend.780 De 

argumentatie van de Franse Cour de cassation was tweeledig. Ten eerste oordeelde het Hof in 

het bekende arrest Caquelard: “Attendu, en droit, que les articles 544, 546, 552 sont déclaratifs 

du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas 

prohibitifs; que ni ces articles, ni aucune autre loi n’excluent les diverses modifications et 

décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible…”781 De artikelen van de 

Code civil die de aard en de gevolgen van het eigendomsrecht omschreven, werden slechts van 

een suppletieve aard geacht. Daarnaast was er geen enkele andere wettelijke bepaling die een 

opgesplitst eigendomsrecht in de weg stond.782 Naast het absolute, exclusieve eigendomsrecht 

van artikel 544 CC konden dus ook probleemloos andere eigendomsrechten in het leven worden 

geroepen.783 Vandaar dat ook het erfpachtrecht, bail emphytéotique, in de rechtspraak erkend 

bleef als “une part de propriété.”784 Die eigendomsrechten konden slaan op bepaalde aspecten 

of gebruiksrechten van het goed. Op die manier werd de gedeelde eigendom van het 

gewoonterecht ingepast in het nieuwe rechtssysteem, ook al werd het in de Code Civil niet 

geregeld. 

Ten tweede verantwoordde de Franse Cour de cassation de verschillende eigendomsrechten 

vaak door een onverdeelde mede-eigendom op de grond aan te nemen, zoals inzake de vijvers 

van La Bresse.785 Daarin volgde zij de lagere rechtspraak en bleef ze trouw aan het 

gewoonterecht. Mede-eigendom zou later ook uitdrukkelijk verenigbaar worden geacht met het 

exclusiviteitsbeginsel (infra, nrs. 273 e.v.). De privatieve gebruiksrechten van elke eigenaar 

werden dus gedragen door een mede-eigendomsrecht op het onderliggende goed. Geen enkele 

van de partijen was “propriétaire absolu”.786 Die mede-eigendom was onderworpen aan de 

rechtsregel uit 815 CC.787 Elke partij kon de verdeling vorderen, aangezien niemand kan 

worden gedwongen om in onverdeeldheid te blijven. Door de vraag om uit onverdeeldheid te 

treden, werden die gedeelde eigendomsrechten dus beëindigd. In dat opzicht waren die 

eigendomsrechten precair.788 Om aan artikel 815 CC te ontsnappen werd een andere 

kwalificatie van de gedeelde eigendomsrechten geopperd in de lagere rechtbanken (infra, nr. 

                                                 
780 Cass.fr. 13 februari 1834, S. 1834, 1, 205; Cass.fr. 22 maart 1836, S. 1836, 1, 385; Cour royale Amiens 2 december 1835, 

S. 1836, 2, 198; Caen, 17 februari 1837, aangehaald door D. DALLOZ en M. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique 

de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens 

et de droit public, XXXVIII, Parijs, Bureau de la jurisprudence générale, 1857, v° Propriété, 202, nr. 69; Cass.fr. 31 januari 

1838, S. 1838, 1, 120. 
781 Cass.fr. 13 februari 1834, S. 1834, 1, 206. 
782 Zie ook: Cass.fr. 26 december 1833, S. 1834, 1, 722; Cass.fr. 31 januari 1838, S. 1838, 1, 123. 
783 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 246. 
784 Cass.fr. 26 januari 1864, S. 1864, 1, 91. Zie ook: Cass.fr. 1 april 1840, D. 1840, 140: “dans l’état actuel de la législation et 

depuis la promulgation du code civil, l’effet propre et particulier du bail emphytéotique est d’opérer la translation et 

l’aliénation à temps de la propriété de l’immeuble donné en emphytéose. Que le premier possède comme le propriétaire 

l’immeuble qui lui est transmis pour un temps déterminé; qu’en cette qualité de propriétaire, il peut, pendant la durée du bail 

emphytéotique disposer de cette propriété, par vente, cession, échange et même l’hypothéquer, le tout sauf exercice des droits 

du bailleur à l’expiration de l’emphytéose. Qu’il suit de là que le bail emphytéotique est réellement un acte translatif de 

propriété d’un bien immeuble.” Zie ook: Parijs 10 mei 1831, S. 1831, II, 154. 
785 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 246. 
786 Cass.fr. 22 maart 1836, S. 1836, 1, 386. 
787 Cass.fr. 22 maart 1836, S. 1836, 1, 386; Cass.fr. 31 januari 1838, S. 1838, 1, 123; Cass.fr. 5 juli 1848, S. 1848, 1, 697. 
788 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 224 en 228. 
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154).789 De Franse Cour de cassation zou dat alternatief echter pas erkennen vanaf de tweede 

helft van de negentiende eeuw. 

153. DE CONTRAREVOLUTIE VAN DE RECHTSPRAAK ─ Er is dus sprake van een contrarevolutie 

in de rechtspraak wat de grondeigendom van de negentiende eeuw betreft.790 Er ontstond een 

systematische juridische constructie voor gesplitste eigendomsrechten, via de figuur van de 

mede-eigendom.791 Verblind door de afkondiging van het exclusiviteitsbeginsel in de doctrine, 

wordt doorgaans voorbijgegaan aan deze tendens binnen de rechtspraak. Meestal wordt als fait 

divers alleen verwezen naar de aloude traditie in La Bresse waarbij de oeverbewoners het recht 

kregen om tijdens welbepaalde periodes de grond te bewerken.792 Elk derde jaar werd de rivier 

drooggelegd en konden de landbouwers tegen betaling vruchten halen uit de grond. De Franse 

Cour de cassation meende, net als de bodemrechter, dat die inwoners een mede-eigendom 

hadden op die grond en van die onverdeeldheid kon de eigenaar van het gebied dan ook de 

verdeling vorderen.793 Die eigendomssituatie wordt meestal als een afzonderlijk geval 

beschouwd en als een vroege voorloper van de timesharing.794 Nochtans vormde dit concrete 

geval duidelijk deel van een ruimer geheel aan cassatierechtspraak. Tijdens de eerste helft van 

de negentiende eeuw achtte het Hof gedeelde eigendom mogelijk en beschouwde zij de 

exclusiviteitsregel duidelijk niet als één van de basisbeginselen van het eigendomsrecht.795 

B. Tweede fase: fysieke opsplitsing van een goed 

154. INDIVIDUALISTISCHE CONSTRUCTIE ─ Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 

brak een nieuwe fase aan in de rechtspraak. De gewoonterechtelijke constructie van gedeelde 

eigendomsrechten werd verlaten en het exclusiviteitsbeginsel werd aanvaard.796 De 

individualistische tijdsgeest haalde de bovenhand en het eigendomsrecht werd net als in de 

doctrine in functie van de alomvattende, en wettelijk verankerde, beschikkingsbevoegdheid 

gedefinieerd.797 De gebruiksrechten die geen absolute beschikkingsmacht opleverden, waren 

dan ook geen eigendomsrechten meer, maar louter erfdienstbaarheden.798  

Toch stapte men niet volledig af van de mogelijkheid van concurrerende eigendomsrechten op 

eenzelfde goed. De nieuwe constructie week wel sterk af van de vroegere interpretatie als zou 

er een onverdeelde mede-eigendom bestaan op de grond tussen de verschillende personen die 

                                                 
789 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 246. 
790 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 223. 
791 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 225. 
792 Zie in dezelfde zin: A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de 

l'immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 225. 
793 Cass.fr. 31 januari 1838, S. 1838, 1, 120; Cass.fr. 5 juli 1848, S. 1848, 1, 697 en D. 1848, I, 137. In dezelfde zin: Cass.fr. 5 

november 1866, D. 1867, I, 32. 
794 Zie bijvoorbeeld: B. VANBRABANT, Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 23, ook gepubliceerd in Répertoire Notarial, VI/2, 

Brussel, Larcier, 2006, 23. 
795 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 228. 
796 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 252. 
797 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 230; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 253. 
798 Zie bijvoorbeeld: Cass.fr. 1 mei 1888, S. 1888, 1, 219. 
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gebruiksrechten hadden op die grond. Vanaf het midden van de negentiende eeuw achtte men 

verschillende eigendomsrechten enkel mogelijk door de juridische splitsing van het onroerend 

goed zelf.799 Zo kreeg elke gebruiker van een deel van het goed een exclusief eigendomsrecht 

op dat deel. De nieuwe constructie was dus heel individualistisch van aard en voldeed daarmee 

aan het vereiste van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

155. ARGUMENTATIE VAN HET HOF ─ De horizontale opsplitsing van een onroerend goed in 

enerzijds de grond en anderzijds de opstallen werd gedurende de hele negentiende eeuw bepleit 

door de lagere rechtbanken.800 In 1858 erkende ook de Franse Cour de cassation in expliciete 

bewoordingen die constructie.801 Het Hof oordeelde dat er uitzonderingen op de algemene regel 

van natrekking mogelijk zijn, waardoor in het specifieke geval de eigendom van de bomen aan 

een ander dan de grondeigenaar toekwam. De fysieke opsplitsing van het object werd gebaseerd 

op de Code civil, meerbepaald op artikel 553 CC.802 In dat artikel wordt de mogelijkheid erkend 

van de stapeling van eigendomsrechten. Het onroerend goed kan dus worden gesplitst in 

verschillende delen, de grond en de opgerichte gebouwen of opstallen, met elk een 

verschillende eigenaar, zonder dat er sprake moet zijn van een onverdeeldheid tussen die 

eigenaars.803 Het Hof volgde daarmee de vroegere uitspraken van zijn procureur-generaal 

MERLIN die uit de mogelijkheid tot fysieke splitsing van het voorwerp het doorleven van de 

gedeelde eigendom afleidde (supra, nr. 144). Dat leverde het grote voordeel op dat artikel 815 

CC, in tegenstelling tot bij de eerste constructie, niet toepasselijk was en de rechten dus minder 

precair waren.804 Het eigendomsrecht op de opgerichte gebouwen stond al gauw beter bekend 

als het opstalrecht of “superficie”.805 Toch kostte het enige tijd vooraleer een opstalrecht 

volledig los werd gezien van enig eigendomsrecht op de grond zelf. 

156. INTERACTIE TUSSEN TWEE EIGENDOMSMODELLEN – Ondanks de tunnelvisie van de 

negentiende-eeuwse doctrine, die het eigendomsrecht als een ontegensprekelijk exclusief recht 

beschouwde, blijkt uit de rechtspraktijk de co-existentie van het model van exclusieve 

eigendom en het model van gedeelde eigendomsrechten. Het tijdvak dat start met de Franse 

Revolutie vertegenwoordigt het exclusieve eigendomsmodel, maar ook tijdens deze periode 

stellen we dus een constante vast die wijst op een pluralistische visie van het eigendomsrecht, 

namelijk de mogelijkheid tot fysieke opsplitsing van een goed. Zowel in de wetgeving als in de 

rechtspraak bleven gedeelde, simultane eigendomsrechten mogelijk door de fysieke splitsing 

van een goed in verschillende onderdelen. Op die verschillende goederen, bijvoorbeeld de 

                                                 
799 Dat is eigenlijk wat de wetgever reeds in 1810 had ingevoerd voor wat de mijnen betrof (supra, nr. 145); A.-M. PATAULT, 

“La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 231; 

A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 253. 
800 Zie bijvoorbeeld: Trib. Boulogne-sur-mer 23 mei 1856, S. 1856, 2, 513; Cour imp. Montpellier 15 december 1858, S. 1860, 

2, 494. Zie ook in gelijkaardige zin: Cass.fr. 18 juni 1839, S. 1839,767; Cass.fr. 20 mei 1840, S. 1840, 735. 
801 Cass.fr. 18 mei 1858, S. 1858, 1, 661.  
802 Art. 553 CC/BW: “Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, worden vermoed door de 

eigenaar, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht en hem toe te behoren, tenzij het tegenovergestelde bewezen is; onverminderd 

de eigendom die een derde door verjaring mocht verkrijgen of hebben verkregen, hetzij van een ondergrondse ruimte onder 

eens anders gebouw, hetzij van enig ander gedeelte van het gebouw.” 
803 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 253. 
804 Cass.fr. 16 december 1873, S. 1874, 1, 457; A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la 

dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 230. 
805 Besançon, 12 december 1864, S. 1865, 2, 197; Cass.fr. 16 december 1873, S. 1874, 1, 457; A.-M. PATAULT, “La propriété 

non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 234; A.-M. 

PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 254. 
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grond en de opstallen, waren steeds verschillende eigendomsrechten mogelijk. Dat wordt soms 

aangeduid als de objectieve splitsing van eigendom, door de splitsing van het goed in kwestie.806 

Let wel, het gaat hierbij niet om een opsplitsing van eigendom zelf, maar om een opsplitsing 

van het onderpand. De splitsing van eenzelfde eigendomsrecht tussen meerdere eigenaars kan 

dan worden aangeduid als de subjectieve splitsing van eigendom.807 Eind jaren ‘80 schreven 

VAN DER WALT en KLEYN dat de aanvaarding van dergelijke eigendomssplitsing hoogst 

onwaarschijnlijk was.808 In dit proefschrift wensen wij te onderzoeken of dit enkele decennia 

later nog steeds het geval is (infra, nr. 502). 

§2. Discussie in de rechtsleer over de vestiging van zakelijke rechten 

157. CONTRACTSVRIJHEID VS. EXCLUSIEVE EIGENDOM ─ Het behoud van de gedeelde 

eigendomsrechten werd ook aanvaard via de omweg van de contractsvrijheid. Daartoe gaf de 

Franse Cour de Cassation in 1834 een belangrijke aanzet in het zopas vermelde arrest 

Caquelard (supra, nr. 152). In de negentiende eeuw heerste aanvankelijk onzekerheid over de 

aard en de vestiging van zakelijke rechten. De vraag rees of de zakelijke rechten exhaustief 

door de wet werden bepaald, of konden partijen op basis van de contractsvrijheid onverstoord 

zakelijke rechten creëren? De contractsvrijheid zou betekenen dat partijen vrijuit hun 

bevoegdheden over een goed kunnen moduleren, wat met zich meebrengt dat ook gedeelde 

eigendomsrechten en persoonlijke verbintenissen kunnen worden gevestigd.809 Indien dat werd 

aanvaard, kwam het exclusieve eigendomsrecht in het gedrang. 

De meningen waren verdeeld. De dominante rechtsleer verwierp de idee van contractsvrijheid 

voor wat zakelijke rechten betreft. “Si cela est possible, il est évident que tous les droits 

quelconques d’usage ou de servitude sur un immeuble, deviendront, quand on le voudra, des 

droits de propriété […] Non, cela ne saurait être.”810 Toch bracht het principe van 

contractsvrijheid vele auteurs ertoe om de gedeelde eigendom te aanvaarden.811 Sommigen 

leidden de vrijheid om eender welke zakelijke rechten te vestigen zelfs af uit artikel 544 CC 

zelf: “Chacun pouvant disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, il peut en 

détacher les droits que bon lui semble, étendre ou limiter ces droits comme il le veut; en un mot 

démembrer sa propriété de toutes les manières qu’il juge à propos.”812 Een eigenaar had een 

                                                 
806 Zie: A.J. VAN DER WALT EN D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” IN D.P. VISSER (ED.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 260. Op dit onderscheid 

wordt verderop uitgebreid teruggekomen (infra, nr. 505). 
807 Het onderscheid tussen objectieve en subjectieve eigendomssplitsing werd ontleend aan VAN DER WALT en KLEYN: A.J. VAN 

DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. 

VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 260. 
808 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 260. 
809 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 250. 
810 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. 

Durand, 1870, 443. Zie ook: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 136, nr. 103. 
811 J.I.B. COULON, Dialogues ou questions de droit, III, Dijon, Décailly, 1839, 146; D. DALLOZ en M. DALLOZ, Répertoire 

méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, 

administratif, de droit des gens et de droit public, XXXVIII, Parijs, Bureau de la jurisprudence générale, 1857, 198-199, nr. 

65; P.-A. MERLIN, Recueil alphabétique de questions de droit, III, Brussel, Tarlier, v° Communaux, §7, 424 e.v. 
812 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la 

pratique, III, Brussel, Wahlen, 1824, 40. 
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absolute beschikkingsbevoegdheid en kon dus eender welk recht op zijn goed afstaan (“Qui 

peut le plus, peut le moins”).813 

Dit spanningsveld is nog steeds relevant voor de hedendaagse discussie over het numerus 

clausus-beginsel van de zakelijke rechten. Ook door hedendaagse auteurs wordt veel belang 

gehecht aan het principe van contractsvrijheid, waardoor het exclusiviteitsbeginsel soms in 

verregaande mate wordt gemoduleerd. Daaraan wordt uitgebreid aandacht besteed in deel II 

(infra, nrs. 205 e.v.). 

158. DRAAGWIJDTE VAN “DÉMEMBREMENTS” ─ De exclusiviteit kwam vooral onder druk te 

staan doordat de zakelijke rechten beschouwd werden als “démembrements de la propriété”.814 

Die term doet vermoeden dat de zakelijke rechten een afsplitsing zijn van het 

eigendomsrecht.815 Dat leidde opnieuw tot het onderscheid tussen “propriété parfaite et 

imparfaite” (dominium plenum, dominium minus plenum).816 Sommige auteurs beschouwden 

elk recht dat van het eigendomsrecht werd afgescheiden als een eigendomsrecht op zich: 

“Chacun de ces droits, ainsi détachés et conférés à une tierce-personne, est une portion de la 

propriété parfaite; c’en est un démembrement. Une fois détaché, ce droit devient lui-même, 

pour celui qui l’a acquis, une véritable propriété qu’il ne peut plus perdre sans son fait.”817 

Toch moest er volgens andere auteurs een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het 

eigendomsrecht en de zakelijke rechten die ervan worden afgescheiden.818 De 

demembratietheorie is nog steeds het uitgangspunt in het Belgische en Franse rechtsstelsel voor 

wat de zakelijke rechten betreft (infra, nr. 207). 

AFDELING III. BESLUIT 

159. DISCREPANTIE TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK ─ De negentiende eeuw startte met een 

lange overgangsfase, waarin de contouren van het eigendomsrecht zich langzaamaan 

                                                 
813 Zie ook: F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 108, nr. 84; V. THIRY, Cours de droit civil 

professée à l'Université de Liège, I, Luik, Vaillant-Carmanne, 1892, 690. 
814 C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de l'habitations, I, Parijs, A. 

Durand, 1870, 467; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 108, nr. 84 en 134, nr. 101; M.F. 

MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon, I, Parijs, Marescq, 1854, 652; V. THIRY, Cours de 

droit civil professée à l'Université de Liège, I, Luik, Vaillant-Carmanne, 1892, 689; C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français 

suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la pratique, III, Brussel, Wahlen, 1824, 39. 
815 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean 

Moulin, 1981, 366. Zie ook: D. DALLOZ en M. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et 

de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, XXXVIII, 

Parijs, Bureau de la jurisprudence générale, 1857, 198, nrs. 62 e.v. 
816 M. DURANTON, Cours de droit français suivant le Code Civil, II, Brussel, Société belge de librairies, 1841, 321; P.-A. 

MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, XXV, Brussel, Tarlier, 1827, 485; J.B.V. PROUDHON, Traité du 

domaine de propriété ou De la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé, Brussel, Société 

typographique belge, 1841, 4; C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a 

taché de réunir la théorie à la pratique, III, Brussel, Wahlen, 1824, 38; K.S. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Cours de droit civil 

français, I (vertaald door Aubry, C.M.B.A en Rau, C.F.), Brussel, Société belge de librairie, 1842, 170. Zie ook voor Nederland: 

J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger 

Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 57. 
817 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la théorie à la 

pratique, III, Brussel, Wahlen, 1824, 39. 
818 Zie bijvoorbeeld: C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et de 

l'habitations, I, Parijs, A. Durand, 1870, 467: “A la différence donc du droit total de propriété, qui est perpétuel et transmissible, 

les démembrements de ce droit au profit d’une personne autre que le propriétaire, ne peuvent être que temporaires et viagers.” 
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aftekenden.819 De wetgever van 1804 had geen controle over hoe het eigendomsrecht van artikel 

544 CC in de rechtspraktijk zou evolueren. Het absolutistische en individualistische 

eigendomsbegrip zegevierde in de negentiende-eeuwse doctrine. De rechtsgeleerden maakten, 

op een enkele uitzondering na, van de exclusiviteit een noodzakelijk kenmerk van het 

eigendomsrecht. Men benadrukte vooral het feit dat de moderne wetgeving komaf moest maken 

met het Ancien Régime en de feodaliteit.  

In volle ontwikkeling van het exclusiviteitsbeginsel werden er in de rechtspraktijk echter nog 

steeds gedeelde eigendomsrechten toegelaten. In contrast met de exegetische lezing van de 

wetgeving door de doctrine, gingen de rechters hun eigen regels creëren, aangepast aan de 

noden van de praktijk. De twee mechanismen die door de rechtspraak op touw werden gezet, 

namelijk de constructie op basis van mede-eigendom en de constructie op basis van fysieke 

splitsing van het goed, werden in die periode van individualistisch liberalisme nauwelijks 

gebruikt, maar zouden de wetgever later toch belangrijke inspiratie bieden.820 Zo wordt de 

verantwoording van privatieve gebruiksrechten op basis van mede-eigendom van het 

onderliggend onroerend goed vandaag de dag gebruikt in het appartementsrecht en in 

constructies als timesharing. 

Vanaf de twintigste eeuw zou het contrast tussen de eigendomstheorie van de Code civil en de 

maatschappelijke werkelijkheid steeds problematischer worden. De confrontatie met de sociale 

en economische evolutie leidde ertoe dat men het eigendomsrecht ging herdenken. De absolute 

beschikkingsmacht van de eigenaar, symbool voor vrijheid en verantwoording voor het 

exclusiviteitsbeginsel, kwam onder druk te staan.821 Geleidelijk aan werden er bressen geslagen 

in de dogma’s van het eigendomsrecht.822 Het absolutisme en het exclusivisme dat werd 

toegekend aan het individuele eigendomsrecht verloor aan betekenis door hedendaagse 

ontwikkelingen in de samenleving, waaraan in deel II en III uitgebreid aandacht wordt besteed 

(infra, nrs. 205, 240 en 290). 

HOOFDSTUK VII. RECHTSHISTORISCH SLUITSTUK 

AFDELING I. EEN BLIK TERUG IN DE TIJD 

160. OPZET – Zoals aangekondigd in het inleidende hoofdstuk (supra, nr. 53) is het zinvol 

om na het chronologische rechtshistorische overzicht ook een blik terug in de tijd te werpen. 

Vanuit dat perspectief kan blijken of, en in welke mate, latere interpretaties de opvattingen over 

                                                 
819 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 220; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 243. Zie ook voor Nederland: J. VALKHOFF, Een eeuw rechtsontwikkeling: de vermaatschappelijking van het 

Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838), Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949, 248 p. 
820 A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l'immeuble”, Rev.hist.dr. 

1983, (217) 237; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 255 e.v. 
821 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 261. Zie 

ook: G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du droit de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du 

XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 15. 
822 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. Les personnes – la famille – 

la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 742. Zie ook: W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil 

nous dit-il de la propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, www.dalloz.fr; G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du droit 

de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 

1950, (3) 6. 
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een bepaalde periode hebben vertekend. Wat de historische evolutie van het (exclusieve) 

eigendomsrecht betreft, leidt ‘de geschiedenis op zijn kop’ inderdaad tot nieuwe inzichten. De 

gangbare opvatting, namelijk dat het revolutionaire exclusiviteitsbeginsel een reminiscentie 

was van het Romeinse eigendomsconcept, blijkt niet geheel in overeenstemming te zijn met de 

werkelijkheid.823 Het exclusieve karakter van het eigendomsrecht is immers in wezen een 

creatie van de moderne tijd, als tegenreactie op de ontwikkeling van gesplitste eigendom tijdens 

de feodale periode. In paragraaf 1 wordt uiteengezet hoe vertekend het gangbare beeld van het 

Romeinse eigendomsbegrip is en wat de consequenties daarvan zijn. In paragraaf 2 wordt 

besproken waar de revolutionairen dan wel de mosterd haalden voor het moderne 

eigendomsbegrip. 

§1. Gezagsargument van het Romeinse recht ondermijnd 

161. ROMEINS RECHT IS MULTI-INTERPRETABEL – Uit ons rechtshistorisch onderzoek blijkt 

dat het Romeinse recht werd aangehaald ter verantwoording van verschillende, zelfs 

tegengestelde, eigendomstheorieën. Niet enkel voor de theorie van exclusieve eigendom ten 

tijde van de Franse Revolutie, maar ook voor de middeleeuwse opsplitsing in dominium 

directum en dominium utile werden argumenten gezocht en gevonden in het Romeinse recht. 

Hoewel sommige auteurs in het Romeinse recht duidelijke sporen van individuele, exclusieve 

eigendom zagen, wezen anderen op de duplex dominium in de Romeinse bronnen. Volgens 

sommige auteurs, zoals FEENSTRA en VAN DEN BERGH, is die duplex dominium ook aanwezig 

in het klassieke en het Justiniaanse recht.824 Andere auteurs menen dan weer dat het 

eigendomsconcept in die twee periodes net wel eenvormig was, en dus in overeenstemming 

met de eigendomsvisie van de moderne codificaties.825 

Die vaststelling heeft belangrijke gevolgen voor het exclusiviteitsbeginsel. Het doet ons sterk 

de relativiteit inzien van het gezagsargument van het Romeinse eigendomsrecht, en eigenlijk 

van het Romeinse recht in het algemeen.826 Ons moderne eigendomsconcept heeft dan wel diepe 

wortels in het Romeinse recht, een sluitende verantwoording voor het exclusiviteitsbeginsel 

vinden we er niet. De gerede twijfel over wat nu de ware toedracht was van het Romeinse 

eigendomsconcept volstaat om het exclusiviteitsbeginsel van de Code civil van zijn voetstuk te 

doen afdalen. Dat zal een rol spelen in de vraag of we moeten blijven vasthouden aan dit 

beginsel van exclusiviteit van het eigendomsrecht (infra, nrs. 552 e.v.). 

                                                 
823 Zie in dezelfde zin: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, 

RTDCiv. 2013, (741) 741. 
824 Zie: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 

19; R. FEENSTRA, “Duplex Dominium” in J.A. ANKUM, R. FEENSTRA en W.F. LEEMANS (eds.), Symbolae iuridicae et historicae 

Martino David Dedicatae, I, Leiden, E.J. Brill, 1968, (55) 69. 
825 Zie bijvoorbeeld: M. KÄSER, Das römische Privatrecht, I, Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, 

München, Beck, 1971, 400; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, 

LGDJ, 1952, 4. 
826 Zie in gelijkaardige zin: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, 

Deventer, Kluwer, 1979, 38; G.J. PIENAAR, “Ontwikkelings in die Suid-Afrikaanse Eiedomsbegrip in Perspektief”, Tydskrif vir 

die Suid-Afrikaanse Reg 1986, (295) 306; A.J. VAN DER WALT, “Unity and pluralism in property theory – a review of property 

theories in recent literature: Part I”, TSAR 1995, (15) 18. 
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§2. Moderne en politieke creatie van het exclusiviteitsbeginsel 

162. GANGBARE OPVATTING HERBEKEKEN – Wanneer we het rookgordijn doorbreken dat in 

de negentiende eeuw werd opgetrokken en terugkeren naar de oude bronnen, zien we dat de 

gangbare opvatting over de rol van het Romeinse recht op het exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 

1) een vertekend beeld geeft. De gelijkenis tussen het moderne en het Romeinse 

eigendomsbegrip moet worden genuanceerd.827 Eerst en vooral is er in het Romeinse recht nooit 

een echte eigendomsdefinitie geweest. Zo verwees de uitdrukking “plena in re potestas” eerder 

naar de soevereiniteit van een eigenaar in vergelijking met een vruchtgebruiker, zonder dat een 

inhoudelijke omschrijving werd gegeven van wat ‘het eigendomsrecht’ precies inhoudt.828 

Bovendien geldt voor ‘eigendom’ onder zowel het oorspronkelijke als gerecipieerde Romeinse 

recht dat er niet slechts één exclusief eigendomsrecht is.829 Zowel in het Justiniaanse Romeinse 

recht als in de receptie ervan tijdens de middeleeuwen vinden we sporen van, in de woorden 

van FEENSTRA, een “streven naar differentiatie in de wijzen waarop een zaak aan iemand kan 

toebehoren”.830 

Als we terugkeren in de tijd, zien we dat de eigendomsdefinitie van artikel 544 CC 

onmiskenbaar geïnspireerd was door de formele eigendomsdefinitie van de middeleeuwse 

postglossator BARTOLUS. Het streven naar een inhoudelijke omschrijving van het 

eigendomsrecht vloeide voort uit het Bartolisme.831 Het is echter verkeerd om uit die 

gelijkaardige formuleringen af te leiden dat het om hetzelfde technische eigendomsbegrip zou 

gaan.832 BARTOLUS’ definitie verscheen immers in een totaal andere context en sloeg op 

meerdere soorten eigendom (supra, nr. 122). Enkel dezelfde soort eigendom op een welbepaald 

goed kon niet toekomen aan meer dan één persoon. 

De eigenlijke inhoudelijke betekenis van de revolutionaire eigendomsdefinitie gaat in wezen 

terug op het gedachtegoed van het Natuurrecht.833 Daar is het eenvormige en ondeelbare 

dominium eigenlijk ontstaan (supra, nr. 128). De opstellers van de Code civil dachten dat hun 

eigendomsbegrip terugging op het Romeinse recht, terwijl zij het Romeinse dominium door de 

ogen van de natuurrechtelijke auteurs zagen.834 Dat maakt dat het exclusieve eigendomsrecht 

duidelijk een veel modernere creatie is dan dikwijls wordt beweerd. 

163. HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL ALS REVOLUTIONAIR PRODUCT – Het exclusieve karakter 

van het eigendomsrecht is dus slechts ontstaan aan het einde van de achttiende eeuw. Aangezien 

het de laatste tweehonderd jaar de gelding van een basisbeginsel heeft verworven, wordt nog 

maar zelden aandacht besteed aan die ontstaansgeschiedenis. Nochtans draagt het 

                                                 
827 Zie hiervoor vooral: R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 

255. Zie ook: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 

1979, 18; A. RODGER, Owners and neighbours in Roman law, Oxford, Clarendon Press, 1972 1. 
828 Zie hierover ook: F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTDCiv. 1993, (305) 313. 
829 R. FEENSTRA, “Duplex Dominium” in J.A. ANKUM, R. FEENSTRA en W.F. LEEMANS (eds.), Symbolae iuridicae et historicae 

Martino David Dedicatae, I, Leiden, E.J. Brill, 1968, (55) 55; G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis 

van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 1979, 19. 
830 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 41. 
831 F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTDCiv. 1993, (305) 313. 
832 R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 255. 
833 D. HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 108. Zie in dezelfde zin: P.J. BADENHORST, J.M. 

PIENAAR en H. MOSTERT (eds.), Silberberg and Schoeman’s The Law of Property, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 94. 
834 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 40. 
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exclusiviteitsbeginsel onmiskenbaar de sporen van het verleden met zich mee. De exclusiviteit 

van het eigendomsrecht groeide immers uit de wil om te breken met het Ancien Régime en het 

feodale grondstelsel. Tijdens de Franse Revolutie werd de vrijheid van het individu en van het 

eigendomsrecht afgekondigd, alsook de daarmee samenhangende scheiding tussen publiek- en 

privaatrecht. De opstellers van de Code civil geven de indruk louter aan te knopen bij de 

gevestigde Romeinse traditie, maar eigenlijk leverden zij het juridische evenbeeld van de 

politieke ontwikkelingen.835 Dat het exclusieve eigendomsrecht vandaag zo diep is geworteld, 

is niet omdat het een onmiskenbaar beginsel is uit het Romeinse recht, maar omdat het 

‘overbeklemtoond’ werd door de Pandektisten in de negentiende eeuw.836 

§3. Opmerking over roerende eigendom 

164. ROEREND GOED VEREENZELVIGD MET DE EIGENAAR – Aan het einde van dit 

rechtshistorisch onderzoek is het passend om te wijzen op een bijzonderheid voor wat de 

roerende goederen betreft. Doorheen het eerste deel van dit proefschrift lag de nadruk immers 

op onroerende eigendom. Nochtans zijn het de roerende lichamelijke goederen die, vanuit 

historisch perspectief, de eerste voorwerpen van een individueel eigendomsrecht uitmaakten: 

kledij, wapens, juwelen, etc.837 Die persoonlijke voorwerpen werden als snel vereenzelvigd met 

de persoon zelf, waarbij er geen inmenging van anderen was toegelaten. De totale heerschappij 

van een persoon over dergelijk goed, zorgde ervoor dat een roerend goed ook dikwijls als 

“persoonlijk” werd omschreven, waarbij het leek alsof die goederen weinig te maken hadden 

met het domein van de zakelijke rechten.838 Dat onderscheid met onroerende goederen 

manifesteerde zich reeds onder het gewoonterecht, bijvoorbeeld in de bevoegdheid van de 

rechter: waar dat voor roerende goederen afhing van de woonplaats van de eigenaar of de 

verweerder, was voor onroerende goederen de ligging van het goed doorslaggevend. 

De exclusieve heerschappij over een roerend goed leidde ook tot een absolute 

beschikkingsmacht voor de eigenaar.839 Voor grondeigendom was dit pas het geval vanaf de 

doorbraak van het Natuurrecht. Roerende goederen daarentegen zijn van oudsher het toonbeeld 

van individuele beschikkingsvrijheid en exclusiviteit.840 Weliswaar werd roerende eigendom 

pas echt van belang ten tijde van het ontstaan van het moderne concept van individuele 

                                                 
835 Zie in dezelfde zin: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, 

Kluwer, 1979, 38. 
836 G.J. PIENAAR, “Ontwikkelings in die Suid-Afrikaanse Eiedomsbegrip in Perspektief”, Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg 

1986, (295) 307. 
837 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 279, nr. 

232; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel, I, Principes généraux, Théorie générale 

des personnes, Les Biens, Parijs, Librairie Cotillon, 1900, 381, nr. 1019. Zie hiervoor ook: P.A. FENET, Recueil complet des 

travaux préparatoires du Code Civil, XI, Parijs, Imprimerie de marchand du breuil, 1827, 113; J.-P. LEVY, Histoire de la 

propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 7 en 37. 
838 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 280, nr. 

232. 
839 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 283, nr. 

236. Zie ook: W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil nous dit-il de la propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, www.dalloz.fr. 
840 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 284, nr. 

236. Zie hierover ook: W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil nous dit-il de la propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, 

www.dalloz.fr; R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 263; A. 

GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: Why Property Is So Ancient and Durable”, Tulane European & Civil 

Law Forum 2011, (205) 233; G.J. PIENAAR, “Ontwikkelings in die Suid-Afrikaanse Eiedomsbegrip in Perspektief”, Tydskrif 

vir die Suid-Afrikaanse Reg 1986, (295) 303; F. TERRE, “L’évolution du droit de propriété depuis le code civil”, Droits 1985, 

(33) 40. 
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eigendom.841 Tot aan de industriële revolutie waren onroerende goederen veel belangrijker 

omwille van de grotere waarde en de bestendigheid.842 Wel zou roerende eigendom dus altijd 

exclusief zijn geweest. 

Soms wordt verdedigd dat de idee van volheid van bevoegdheden over een goed, die met 

betrekking tot roerende goederen als een natuurlijk gegeven werd beschouwd, zonder veel 

nadenken is getransponeerd op de onroerende goederen.843 Toch is de nodige voorzichtigheid 

hier geboden. Opnieuw wordt het moderne individuele eigendomsrecht geprojecteerd op het 

recht van vroeger. Hiervoor is geen bewijs in de bronnen zelf terug te vinden, zodat bij 

dergelijke speculatie grote omzichtigheid geboden is. 

AFDELING II. DE WISSELWERKING OF DIALECTISCHE VERHOUDING TUSSEN 

TWEE EIGENDOMSSYSTEMEN 

165. TWEE EIGENDOMSMODELLEN – Ons historisch onderzoek bracht het bestaan van twee 

eigendomsmodellen doorheen de tijd naar voren.844 Het eerste model is gegroeid vanuit de 

gewoonterechtelijke praktijk en beschouwt de verschillende aanspraken van verschillende 

personen op eenzelfde moment en op eenzelfde goed als verschillende eigendomsrechten. 

Daarbij is geen enkele gerechtigde de volle eigenaar, maar haalt elk een specifiek voordeel uit 

een deelaspect van het eigendomsrecht. Het tweede model, gegroeid uit de doctrine en voltooid 

in de revolutionaire wetgeving, gaat uit van een exclusieve en alomvattende relatie tussen de 

eigenaar en het goed. Aan hem, en aan hem alleen, komt de volheid van bevoegdheden over dat 

goed toe. 

Beide eigendomsmodellen vinden hun rechtvaardiging in een verschillende ideologische 

onderbouw. De gelijktijdige eigendomsrechten van het gewoonterecht steunen op het 

christelijke mensbeeld van onderdanigheid en de idee van solidariteit. Dat kwam overeen met 

de wil van de leenheer om bij het verlenen van verregaande gebruiksrechten alsnog de touwtjes 

in handen te houden. Het model van exclusieve eigendom wordt daarentegen gedragen door het 

Natuurrecht en de idee van vrijheid van het individu.  

Doorheen de tijd werd aan dezelfde term, eigendom/dominium/propriété, een totaal 

verschillende invulling gegeven. “Niets is gevaarlijker in de geschiedbeoefening dan af te gaan 

op de klank van een woord.”845 De benaming is meteen het enige wat die twee modellen 

gemeenschappelijk hebben. Nochtans hebben we gezien dat beide eigendomsopvattingen 

argumenten voor hun theorie haalden uit dezelfde bron, namelijk het Romeinse recht, wat vaak 

aanleiding geeft tot verwarring en misverstanden. 

                                                 
841 Zie bijvoorbeeld: P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, XI, Parijs, Imprimerie de marchand 

du breuil, 1827, 34, nr. 516. Zie ook: J.-P. LEVY, Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 61; J. MAZEAUD, 

H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses 

démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 12, nr. 1301. 
842 Zie ook: J.H. BAKER, An Introduction to English Legal history, London, Butterworths, 2002, 379; J.-P. LEVY, Histoire de la 

propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 5. 
843 D.V. COWEN, New Patterns of Landownership. The transformation of the concept of ownership as plena in re potestas, 

Johannesburg, Witwatersand, 1984, 70. Zie in dezelfde zin: A. ANEMA, “Krabbe’s modern Staatsleer”, WPNR 1917, (2457) 

2458; P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 25, nr. 55. 
844 Zie in dezelfde zin: A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, 

PUF, 1989, 15-16 en 273-275; A. RODGER, Owners and neighbours in Roman law, Oxford, Clarendon Press, 1972, 2. 
845 P.W.A. IMMINK, “Eigendom en Heerlijkheid. Exponenten van tweeërlei maatschappelijke structuur”, TRG 1959, (36) 41. 
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166. INTERACTIE VAN DIE MODELLEN – Doorheen de jaren is er een wisselwerking geweest 

tussen die twee eigendomsmodellen.846 Op sommige momenten zijn die tegengestelde visies 

zwaar met elkaar in aanvaring gekomen, zoals tijdens de aanloop naar de Franse Revolutie. 

Tijdens de middeleeuwen overheerste de idee van pluraliteit van eigendom conform het eerste 

model. We zagen dat het tweede model van exclusieve eigendom sinds langere tijd in de 

hoofden aanwezig was, maar pas een juridisch feit van belang werd aan het einde van de 

achttiende eeuw, door de afschaffing van de feodaliteit tijdens de Franse Revolutie.  

Dat tweede model triomfeerde dogmatisch tijdens de negentiende eeuw. In de doctrine was toen 

enkel nog sprake van een exclusief eigendomsrecht. Die dogmatiek bleek echter niet uit de 

rechtspraktijk. De Franse Cour de cassation erkende de interactie tussen beide 

eigendomssystemen wel, wanneer zij oordeelde dat het exclusieve model van artikel 544 CC 

slechts suppletief van aard was (supra, nr. 152).847 De strikte toepassing van het 

exclusiviteitsmodel bleek dus al snel onhoudbaar. Een mooie illustratie van de samensmelting 

tussen het model van gedeelde eigendom en het model van exclusieve eigendom is de 

interpretatie in de negentiende-eeuwse rechtspraak van gedeelde eigendom via de fysieke 

opsplitsing van een goed (supra, nr. 156). 

Door de overtuigende doctrine van de negentiende eeuw wordt die eeuwige interactie tussen 

beide modellen echter vaak vergeten. Volgens PATAULT blijkt hieruit de kracht van de 

rechtsleer, althans in die tijd, die erin slaagde om het eerste eigendomsmodel volledig van tafel 

te vegen door het eigendomsconcept van de Code civil te omschrijven als de terugkeer, na de 

donkere middeleeuwen, naar een sinds jaar en dag gekend uniform eigendomsrecht, geworteld 

in het Romeinse recht.848 De vraag rijst waarom de hedendaagse doctrine niet in staat zou zijn 

om een dergelijke omwenteling teweeg te brengen (infra, nr. 585). 

167. BELANG VAN DE VASTSTELLING VAN DIE WISSELWERKING – De vaststelling van een 

doorlopende wisselwerking tussen de twee eigendomsmodellen is van doorslaggevend belang 

voor de beoordeling van het huidige eigendomsconcept en het al dan niet exclusieve karakter 

ervan. Zo is de discrepantie tussen theorie en praktijk duidelijk een oud zeer; de negentiende-

eeuwse opvattingen in de rechtsleer stonden in fel contrast met de rechtspraak. Dat verleden is 

zeer nuttig, zo niet noodzakelijk, om het heden te begrijpen. We zullen verderop in dit 

proefschrift in een eerste fase nagaan of de manifestaties van gedeelde eigendomsrechten 

vroeger en vandaag louter te beschouwen zijn als uitzonderingen op de algemene regel en in 

een tweede fase of er geen afstand moet worden gedaan van die algemene regel. 

De vaststelling dat er in de continentale rechtstraditie een continue interactie is te ontwaren 

tussen twee eigendomsmodellen, is ook van belang voor de vergelijking van het continentale 

eigendomsrecht met het eigendomsmodel van de common law rechtstraditie. Wanneer binnen 

het goederenrecht aan rechtsvergelijking wordt gedaan, wordt traditioneel vertrokken vanuit 

een fundamentele tegenstelling tussen de continentale en de common law rechtstraditie.849 Het 

common law rechtssysteem kent immers een pluralistisch eigendomsconcept, terwijl de 

                                                 
846 Zie: A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 274. 
847 Cass.fr. 13 februari 1834, S. 1834, 1, 206. 
848 Zie: A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 20. 
849 Zie hierover: S. VAN ERP, “Comparative property law” in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford Handbook 

of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, (1043) 1044. 
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continentale rechtstraditie een exclusief eigendomsrecht kent. Door de fundamenteel 

verschillende historische achtergrond van deze twee rechtssystemen, zouden de conceptuele 

verschillen die eruit voortvloeiden zodanig diep geworteld zijn dat enige toenadering 

onmogelijk is. Vanuit dit historische overzicht, waarbij de continentale rechtstraditie naast een 

exclusief ook een pluralistisch eigendomsmodel lijkt te kennen, moet dat grondig worden 

genuanceerd. 

AFDELING III. EPILOOG: ENKELE BEVINDINGEN TOT SLOTSOM 

§1. Duplex dominium: de ius commune van het goederenrecht 

A. Het goederenrecht op Europees niveau: zoektocht naar ‘common ground’ 

168. PAX EUROPEA EN IUS COMMUNE – Enkele decennia geleden was het recht nog een puur 

nationale aangelegenheid. Met de geleidelijke realisatie van de pax europea sinds de tweede 

wereldoorlog is daarin verandering gekomen. Zeker na de opmars van de Europese integratie 

in de jaren ’90, met als belangrijke factor de eenmaking van Duitsland, groeide de idee van een 

gemeenschappelijk recht voor Europa.850 Het proces van europeanisering en eenmaking van het 

recht laat ook het privaatrecht niet onberoerd. Nochtans is eenmaking geen evidentie, zeker wat 

het goederenrecht betreft, gezien de grote verschillen tussen de continentale rechtsstelsels en 

de Engelse rechtstraditie.851 

In de zoektocht naar een nieuw ius commune voor het goederenrecht kan inspiratie worden 

gevonden in de geschiedenis van het eigendomsrecht.852 Een gemeenschappelijke factor in het 

middeleeuwse Europa was immers het feodale stelsel van grondeigendom. Niet enkel in de civil 

law landen, maar ook in de common law rechtsstelsels domineerde het feodale systeem de 

samenleving. Het maakte deel uit van wat in de middeleeuwen reeds het ius commune werd 

genoemd (supra, nr. 119). Uiteraard is dat systeem op zich niet langer wenselijk, aangezien het 

gepaard ging met persoonlijke onderdrukking, maar de achterliggende idee van een duplex 

dominium (gedeelde eigendom) kan wel zinvol worden herbezocht. 

169. DUPLEX DOMINIUM ALS ‘COMMON GROUND’ – Uit ons rechtshistorisch onderzoek bleek 

duidelijk dat het middeleeuwse eigendomsconcept gekenmerkt werd door de mogelijkheid tot 

opsplitsing van het eigendomsrecht in een dominium directum en een dominium utile. Dat 

veroorzaakte een gunstig rechtsklimaat voor verdere opsplitsingen van het eigendomsrecht.853 

Aan het einde van de achttiende eeuw werd de feodale opsplitsing van grondrechten op het 

continent verboden, maar in werkelijkheid bleven er toch bepaalde praktijken van gedeelde 

eigendomsrechten voortbestaan. Ondanks het feit dat de handelshuurder slechts een 

verbintenisrechtelijke en geen zakenrechtelijke aanspraak maakt op het goed, werd naar Frans 

                                                 
850 R. LESAFFER, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, Leuven, Universitaire Pers, 2008, 3. 
851 Zie hierover: S. VAN ERP, “Comparative property law” in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford Handbook 

of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, (1043) 1044. 
852 Tot dat inzicht zijn wij gekomen door het lezen van het artikel: D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of 

Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, ERPL 2003, (301) 301-320. 
853 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 63. 
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recht bijvoorbeeld al snel gewag gemaakt van een soort ‘propriété commerciale.’854 Juridisch 

gezien is er geen sprake van eigendom, maar in de praktijk verkeert de huurder in een sterke 

positie ten opzichte van de eigenaar, zodat hij een met het eigendomsrecht concurrerend recht 

krijgt.855 Geleidelijk aan werd ook de pachter van landbouwgronden beter beschermd.856 

Sommige auteurs spreken ook hier van een ‘propriété culturale ou agricole.’857 Nochtans is 

ook hier enkel sprake van een verbintenisrechtelijke aanspraak, en niet van een zakelijk recht.858 

Al worden ze in principe niet langer als delen van het eigendomsrecht zelf beschouwd, toch 

leveren die rechten in zekere zin een heerschappij op een goed op die gelijktijdig met het 

eigendomsrecht wordt uitgeoefend.859 Men zou deze evolutie dan ook kunnen beschouwen als 

de heropleving van de dominium utile.860 Die gebruiksrechten beperkten de 

beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar in ruime mate. Aan het einde van de twintigste eeuw 

kon de eigenaar dan ook niet langer over zijn goed beschikken op de meest absolute wijze.861 

Het eigendomsrecht verloor op die manier haar absolute en exclusieve karakter.862  

170. SLINGERBEWEGING VAN DE GESCHIEDENIS – Geleidelijk aan duiken meer voorbeelden 

op van situaties waarin de exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt ondermijnd. Bovendien 

                                                 
854 C. ATIAS, “Destins du droit de propriété. Ouverture”, Droits 1985, (5) 9; J. HAMEL, “Notes parlementaires de droit civil (du 

14 mai au 15 août 1926)”, RTDCiv. 1926, (819) 857, nr. 65: “Il est bien vrai qu’elle consacre un droit nouveau de propriété 

au profit des commercants” Zie ook: J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, 

Parijs, Dalloz, 2010, 503; R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du 

bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 312, nr. 11; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 

425; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de 

propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1030; G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du 

droit de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, 

LGDJ, 1950, (3) 7; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1989, 263; G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Parijs, LGDJ, 1955, 215, nr. 86; F. TERRE, “L’évolution du droit de 

propriété depuis le code civil”, Droits 1985, (33) 35; R. THERY, “De l’utilisation à la propriété des choses” in X. (ed.), Le droit 

privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (17) 23. Zie ook: J. 

CARBONNIER, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur, Parijs, LGDJ, 1992, 266; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que 

la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 745, nr. 6. 
855 D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, 

ERPL 2003, (301) 318; J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 

2010, 509; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 

264. 
856 Zie: A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 264-

268; R. THERY, “De l’utilisation à la propriété des choses” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes 

offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (17) 27. 
857 G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 425; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, 

Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et ses démembrements), Parijs, 

Montchrestien, 1956, 1030. Zie ook: R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre 

du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 312, nr. 11; F. TERRE, “L’évolution du droit de propriété depuis le code civil”, 

Droits 1985, (33) 35. 
858 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 267. 
859 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 268. Zie 

ook voor België: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 129, nr. 276. 
860 J.-P. LEVY en A. CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 508; H. 

MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et 

ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1030. Zie ook: L. BAUDOUIN, Droit de propriété absolue et démembrement 

de la propriété in Ve Congrès international de droit comparé, Brussel, Secrétariat général, 1958, 4; G. LARDEUX, “Qu'est-ce 

que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 745, nr. 6; F. TERRE, 

“L’évolution du droit de propriété depuis le code civil”, Droits 1985, (33) 35; F.G. TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du 

patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, 

LexisNexis, 2007, (659) 678. 
861 A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 268. 
862 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de 

propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1030; G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du 

droit de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, 

LGDJ, 1950, (3) 6. 
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ontstaat naast het recht van de eigenaar opnieuw een soort van dominium utile, dat bestaat uit 

allerlei mogelijke gebruiksrechten. Die rechten zijn soms zo verregaand dat er opnieuw sprake 

is van een opsplitsing van het eigendomsrecht. Sterker nog, de gedeelde eigendom lijkt in de 

praktijk nooit te zijn verdwenen. Daarbij rijst onmiddellijk de vraag of de dominium directum 

opnieuw onder druk komt te staan en de huurder of pachter, de dominus utilis, opnieuw als ware 

eigenaar wordt beschouwd, zoals tijdens de nacht van 4 augustus 1789.863 

De duplex dominium-regel vormt in de praktijk dus een soort van ‘common ground’ van het 

Europese goederenrecht. Nochtans is het opsplitsen van eigendom in theorie nog steeds 

onmogelijk. De vraag rijst dan ook welke betekenis we in de moderne tijd zouden kunnen 

toekennen aan duplex dominium. De vraag stellen is ze beantwoorden. 

B. Duplex dominium als ‘empty box’ 

171. HERINVOERING VAN DOMINIUM UTILE? – HEIRBAUT, die pleit voor de herinvoering van 

duplex dominium, haalt als belangrijkste argument hiervoor de flexibiliteit van dit concept 

aan.864 Hij omschrijft het als een ‘empty box’ die naar believen kan worden ingevuld volgens 

de noden van de praktijk.865 Die praktijk blijkt immers complexer te zijn dan het uniform en 

exclusief eigendomsrecht aankan. Vandaar dat er afwijkingen op het exclusiviteitsbeginsel 

merkbaar zijn, zoals verder in deel II wordt uiteengezet (infra, nrs. 202 e.v.).  

De flexibiliteit van duplex dominium maakt deze figuur ook uiterst geschikt om de situaties in 

totaal verschillende rechtssystemen met elkaar te vergelijken. Aangezien dominium directum 

en dominium utile voor meerdere invullingen vatbaar zijn, kunnen zij ook de verklaring vormen 

van verschillende rechtsfiguren. Deze gemeenschappelijke terminologie zou kunnen bijdragen 

tot een beter begrip van andere rechtsstelsels en dus ook tot de harmonisatie van het 

goederenrecht op Europees niveau.866 Zo zou het kunnen bijdragen aan de verdere realisatie 

van de pax europea.867 Duplex dominium vormde het ius commune van het verleden en zou er 

ook in de toekomst kunnen in slagen om eenmaking te verwezenlijken. 

Naast de vraag of het mogelijk is, is er nog de vraag of het ook wenselijk is. Dat het mogelijk 

is, blijkt uit het feit dat de voedingsbodem voor gesplitste eigendom nog aanwezig is onder de 

harde dogma’s van ons moderne goederenrecht.868 De school van het Natuurrecht en de 

negentiende-eeuwse doctrine is er duidelijk niet in geslaagd die voedingsbodem volledig te 

ondergraven. Op de vraag of het ook wenselijk is om het concept van gedeelde eigendom terug 

in te voeren, zal in deel IV van dit proefschrift worden teruggekomen. Daarvoor dient eerst te 

                                                 
863 D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, 

ERPL 2003, (301) 319; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - 

Biens (droit de propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1030. 
864 D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, 

ERPL 2003, (301) 319-320. Contra deze opvatting: W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en 

tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 300, voetnoot 4. 
865 D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, 

ERPL 2003, (301) 319. 
866 D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, 

ERPL 2003, (301) 320. 
867 Zie in gelijkaardige zin: L. WAELKENS, “J.E. JANSEN, Bezit ter kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Een 

leerstellige rechtsvergelijkende studie op historische grondslag”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2012, (244) 251. 
868 Zie ook: L. WAELKENS, “Enkele grondslagen van leasing in het ius commune” in P. BESELAERE, O. LENAERTS, B. TILLEMAN 

en A. VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, Brugge, die Keure, 2007, (1) 16. 
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worden onderzocht of er in het huidige recht valabele argumenten zijn om toch te blijven 

vasthouden aan het exclusieve karakter van het eigendomsrecht. De schets van de herkomst en 

de evolutie van het exclusiviteitsbeginsel heeft alvast een nieuwe kijk op dat beginsel 

opgeleverd. Het legde vooral het bezwaarde karakter van het exclusiviteitsdogma bloot. Het 

concept ‘exclusieve eigendom’ levert wel zinvolle ideeën op, bijvoorbeeld als politiek begrip 

of als moreel instinct. Daarbij wordt belang gehecht aan de achterliggende normen, en niet aan 

het dogma zelf. Dat wordt hieronder ter afronding uiteengezet. 

§2. Nieuwe kijk op het exclusiviteitsbeginsel 

172. IMPACT VAN SOCIO-POLITIEKE EVOLUTIES – Aan het einde van dit historisch onderzoek 

past het om aan te geven in welke mate het rechtshistorische onderzoek ons beeld over het 

exclusiviteitsbeginsel heeft beïnvloed. De belangrijkste vaststelling was dat de exclusiviteit van 

het eigendomsrecht boven alles een creatie was van de Franse Revolutie en een pendant van de 

afschaffing van het feodale stelsel. Het dogma van exclusieve eigendom kan niet los van de 

onderliggende drijfveren van de revolutionairen worden beoordeeld. Het exclusiviteitsbeginsel 

is duidelijk ontstaan als een politieke norm869, en was eerder het gevolg van een revolutie dan 

van een evolutie.870 Het absolute karakter van het eigendomsrecht moest de eigenaar 

beschermen tegen inmengingen van de overheid, terwijl het exclusieve karakter de eigenaar 

moest beschermen tegen inmengingen van feodale heren. Die waarden ten tijde van de Franse 

Revolutie moeten vandaag worden gerelativeerd. Beide kenmerken van het eigendomsrecht 

lijken vooral een verticale vrijheid van de individuele eigenaar te willen garanderen, zowel 

tegen de Staat als tegen de feodaliteit. Of er aan die exclusiviteit vandaag de dag in horizontale 

verhoudingen moet worden vastgehouden is zeer de vraag, en zou betekenen dat er nog steeds 

schrik heerst voor de terugkeer van feodale verticale verhoudingen van afhankelijkheid.871 Dat 

rechtspolitieke karakter moet mee in rekening worden genomen bij de beoordeling van de 

opportuniteit van het exclusiviteitsbeginsel. 

Uit dit historisch overzicht kunnen we ook een continue interdependentie afleiden tussen de 

maatschappelijke ontwikkelingen en de invulling van het eigendomsconcept. Reeds ten tijde 

van het Romeinse recht evolueerde het eigendomsrecht mee met de veranderingen in de 

samenleving. De constructie van het deelbare eigendomsrecht in de middeleeuwen werd sterk 

beïnvloed door de maatschappelijke werkelijkheid van het feodale stelsel.872 MEYNIAL meende 

dat verschillende sociale en economische factoren bijdroegen tot de ‘pression des faits’ die het 

ontstaan van ‘dominium utile’ onvermijdelijk maakte (supra, nr. 114).873 De middeleeuwse 

                                                 
869 Dat is trouwens in lijn met wat STRUYCKEN in 2007 schreef over een ander dogma van het continentale goederenrecht: het 

numerus clausus-beginsel. Dat zakelijke rechten beperkt zijn tot deze bij wet bepaald, duidt ook op een politieke keuze, 

namelijk het primaat van de wetgever inzake het verlenen van derdenwerking aan rechten met betrekking tot goederen. Zie: 

T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

762. 
870 Zie in dezelfde zin: M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel, I, Principes généraux, 

Théorie générale des personnes, Les Biens, Parijs, Librairie Cotillon, 1900, 384, nr. 1026. 
871 Die vrees is onterecht, zie: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 197-

198, nr. 246. 
872 Zie ook: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 

1979, 21. 
873 E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe 

siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 412. 
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geleerde juristen interpreteerden het eigendomsconcept in overeenstemming met de feitelijke 

structuren van hun samenleving. Ook de eigendomsverschuiving (supra, nr. 138) aan het einde 

van de middeleeuwen was het gevolg van socio-politieke verandering, namelijk de ommekeer 

van de machtsposities van leenheren en vazallen.874 De groeiende weerstand tegen de duplex 

dominium vloeide dus niet alleen voort uit wetenschappelijke en culturele evoluties, maar ook 

uit sociale veranderingen.875 Het eigendomsconcept uit de Code civil was duidelijk een kind 

van zijn tijd en een gevolg van de revolutie. De juridische concepten zijn in die zin vaak een 

vertaling van de sociale en politieke context.876 Die interdependentie tussen het eigendomsrecht 

en de maatschappelijke evoluties doet de bedenking rijzen dat bij een toekomstige invoering 

van een duplex dominium moet worden verhinderd dat dit opnieuw een feodaliteit doet ontstaan 

(supra, nrs. 168 e.v.). 

173. L’HISTOIRE SE RÉPÈTE? – Doorheen de tijd werden veranderingen in het 

eigendomsconcept, en de al dan niet exclusieve aard ervan, duidelijk gestuurd door socio-

politieke beweegredenen. De inhoud en omvang van de eigendom wisselen voortdurend, in 

samenhang met de sociale, economische en politieke ontwikkelingen. Voor de hedendaagse 

heersende eigendomsopvatting is dat niet anders. Het valt niet uit te sluiten dat een wijziging in 

de maatschappelijke realiteit een nieuwe opvatting over het (exclusieve) eigendomsrecht 

teweegbrengt. Een nieuwe crisis kan in de toekomst net als in het verleden leiden tot een nieuw 

eigendomsconcept dat wellicht socialer, beperkter en meer ‘utile’ zou zijn.877 Zo pleiten 

sommige auteurs, zoals VAN NESTE, uitdrukkelijk voor een tweede soort ‘maatschappelijke’ of 

‘sociale’ eigendom (infra, nrs. 562 e.v.). Net zoals tijdens de negentiende eeuw (supra, nr. 149), 

kan de impact van de doctrine van wezenlijk belang zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Zie ook: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 237. 
874 Zie ook: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 240. 
875 D. HEIRBAUT, “Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex Dominium”, 

ERPL 2003, (301) 315. 
876 Zie ook: G.C.J.J. VAN DEN BERGH, Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip, Deventer, Kluwer, 

1979, 38. 
877 E. MEYNIAL, “Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé (domaine direct et domaine utile) du XIIe au XIVe 

siècle dans les Romanistes. Etude de dogmatique juridique” in X. (ed.), Mélanges Fitting, II, Aalen, Scientia, 1969, (409) 419; 

A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” 

in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 237. 
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HOOFDSTUK I. ALGEMEEN: ‘FRAGMENTATION OF OWNERSHIP’ IN HET 

ENGELSE RECHT 

174. OPSPLITSING VAN EIGENDOM TYPEREND VOOR HET ENGELSE RECHT – Na de uiteenzetting 

van de herkomst van het exclusiviteitsbeginsel in onderdeel II, wordt nu teruggekomen op het 

verschil tussen het Engelse en het continentale eigendomsconcept. Uit het eerste onderdeel 

bleek reeds dat het Engelse recht niet uitgaat van een interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. Integendeel, het Engelse recht kent de mogelijkheid van gedeelde eigendom 

(‘split/divided ownership’), waarbij de eigendomsbevoegdheden op zodanige wijze zijn 

verdeeld dat het moeilijk, of zelfs nagenoeg onmogelijk, is om één van de betrokken personen 

aan te duiden als de exclusieve eigenaar. Het is wellicht het meest typerende kenmerk voor het 

Engelse goederenrecht dat er fundamenteel geen bezwaar bestaat tegen de opsplitsing van wat 

in het algemeen kan worden aangeduid als het eigendomsrecht.878 In tegenstelling tot het 

continentale eigendomsbegrip, wordt het eigendomsrecht in het Engelse recht immers niet als 

één ondeelbaar geheel beschouwd, maar eerder als een verzameling van bevoegdheden die een 

wisselende samenstelling kent naargelang de omstandigheden (supra, nr. 17). Daarom is de 

splitsing van het eigendomsrecht over verschillende gerechtigden mogelijk volgens het bundle 

of rights-model. Als de perfecte antithese van het civielrechtelijke exclusieve eigendomsrecht 

wordt over het Engelse recht gezegd: “The attributes of ‘the full liberal concept of ownership’ 

need not all be held by the same person at the same time. They may be shared between and 

distributed among any number of different people in a number of different ways.”879 De splitsing 

van het eigendomsrecht wordt ook aanvaard onder het ownership-model (supra, nr. 18) dat 

meer nadruk legt op de fundamentele bevoegdheid om derden uit te sluiten.880 Een eigenaar kan 

er immers voor kiezen om bepaalde derden niet uit te sluiten en dat is perfect verenigbaar met 

de externe exclusiviteit als uitgangspunt. 

175. OMSCHRIJVING VAN EEN WARE EIGENDOMSSPLITSING – Sommige common law auteurs 

spreken ook van een ‘fragmentation of ownership’ bij de situatie van mede-eigendom (infra, 

nr. 278) en het toekennen van beperkt zakelijke rechten (infra, nr. 213).881 Toch dient er een 

onderscheid te worden gemaakt tussen die twee situaties en de situatie van gesplitste eigendom. 

Ten eerste is mede-eigendom, waarbij het eigendomsrecht gedeeld wordt tussen verschillende 

personen, niet hetzelfde als het splitsen van de volheid van eigendomsbevoegdheden over 

verscheidene personen. Mede-eigenaars hebben bij uitstek geen vol recht, maar slechts een 

beperkte, limitatief opgesomde bevoegdheid ten aanzien van het onverdeelde goed, aangezien 

zij steeds afhankelijk zijn van de wil van de mede-eigenaars. Hier spreken van een ‘opsplitsing 

van een eigendomsrecht’ kan dus voor verwarring zorgen. De band tussen mede-eigendom en 

                                                 
878 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 185; D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International 

encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 17; F.H. LAWSON, Introduction to the law of 

property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 9 en 59; R.A. POSNER, Economic analysis of law, New York, Aspen Publishers, 2003, 

71. 
879 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 297. 
880 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183. 
881 Zie bijvoorbeeld: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183; F.H. 

LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 9. Ook HONORÉ beschouwde mede-eigendom 

als een vorm van split ownership: T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and 

Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 1987, (161) 188. 
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de exclusiviteit van het eigendomsrecht is echter problematischer dan dat, en wordt in deel III 

geanalyseerd (infra, nrs. 271 e.v.). Ook de bespreking van de common law wordt daar 

geïntegreerd. 

Ten tweede moet ook de toekenning van beperkt zakelijke rechten worden onderscheiden van 

de situatie van gesplitste eigendom. De verhouding van de zakelijke rechten tot het 

exclusiviteitsbeginsel wordt uitgebreid besproken in deel II (infra, nrs. 202 e.v.). Voor nu 

volstaat het te benadrukken dat zakelijke rechten afsplitsingen zijn van het eigendomsrecht, 

eerder dan de opsplitsing van het eigendomsrecht.882 Dat staat beter bekend als de 

demembratietheorie (infra, nr. 207). Bij het toekennen van zakelijke rechten aan een derde is 

het nog steeds mogelijk om één eigenaar aan te duiden, ook al worden zijn rechten in 

verregaande mate beperkt. Dat is niet het geval bij wat de splitsing van het eigendomsrecht zelf 

betreft. Daar zijn de afgescheiden delen zodanig groot dat het moeilijk is om te zeggen dat er 

nog één partij als eigenaar overblijft.883 Daarom wordt er naar common law een onderscheid 

gemaakt tussen twee vormen van ‘division of ownership’: de splitsing tussen een eigenaar en 

een niet-eigenaar (zakelijk gerechtigde) en de splitsing tussen verschillende types van 

eigenaars.884 

Volgens het Engelse recht kunnen er dus verschillende eigendomsrechten bestaan met 

betrekking tot eenzelfde goed. De regeling ervan is echter complex. POSNER omschrijft het als 

volgt: “there is no simple solution to the problem of divided ownership expect single 

ownership.”885 De gevallen van gesplitste eigendom die worden genoemd zijn onder andere: 

estates, leases en trusts.886 De twee eerste vormen worden hierna kort besproken. Aan de 

rechtsfiguur van de trust wordt een nieuw hoofdstuk gewijd (infra, nrs. 178 e.v.). 

176. ESTATES – De ‘doctrine of estates’ heeft in ruime zin een heel belangrijke rol gespeeld 

voor de mogelijkheid tot opsplitsing van het eigendomsrecht in het Engelse recht en vormt een 

verklaring voor het niet-exclusieve eigendomsconcept. De ‘doctrine of estates’ vormde het 

feodale systeem van grondbezit en is te beschouwen als de vroegste opsplitsing van het 

eigendomsrecht die de deur opende voor talrijke andere toepassingsgevallen.887 De feodaliteit 

bestond uit een piramidale structuur van leenheren en leenmannen (supra, nr. 100). De 

verschillende vertakkingen leverden niet alleen persoonlijke verplichtingen op van de 

leenmannen jegens hun leenheer. Het leidde ook ten opzichte van de grond zelf tot een 

                                                 
882 Zie: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183: “One can say that 

the right in question has been split off from my hitherto entitlement and passed to you; that my ownership has to that extent 

been fragmented.” 
883 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183: “It is worth spending 

some time here, however, on three of the grandest instances of fragmentation; cases where the fragments are so large that we 

may hesitate, or even refuse, to say that there remains an ‘owner’ at all.” 
884 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 185. De eerste vorm van splitsing zal later besproken worden, zie: infra, nrs. 202 e.v. 
885 R.A. POSNER, Economic analysis of law, New York, Aspen Publishers, 2003, 72. 
886 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183. Ook met betrekking tot 

bedrijven wordt soms gesproken van gedeelde eigendom, aangezien niet langer alleen de aandeelhouders, maar ook andere 

belanghebbenden, zoals de werknemers, bepaalde verregaande (eigendoms)rechten kunnen claimen. Zie daarvoor: A. CLARKE 

en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 

185. 
887 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 62. Zie ook: D. HAYTON en P. 

MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and 

Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 16; F. MEZZANOTTE, “The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An 

'Exclusion Strategy' at the Core of European Property Law?”, ERPL 2013, (1009) 1016. 
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opsplitsing van het eigendomsrecht, dat werd verdeeld over de verschillende tenants op de 

verschillende niveaus. Het Engelse recht erkende een geheel van ‘estates’, rechtsposities ten 

aanzien van hetzelfde stuk grond, waardoor er geen sprake was van ondeelbaarheid 

(‘indivisibility’).888 Hoewel het concept ‘tenure’ de dag van vandaag nog slechts een beperkte 

betekenis heeft (supra, nr. 14), mag het belang ervan niet worden onderschat. Dat systeem van 

eigendomsverdeling zorgde ervoor dat er geen sprake was van een exclusief eigendomsbegrip, 

waardoor er geen fundamenteel bezwaar bestond tegen andere vormen van opsplitsing van het 

eigendomsrecht.889 LAWSON omschrijft het treffend als volgt: 

“However, tenure, since it denied in principle the unity of ownership, created a mental 

atmosphere favourable to the division of ownership on other lines also. If ownership 

could be divided between landlord and tenant, why not between persons related to the 

land in other ways?”890 

Aangezien het Engelse recht nooit afstand deed van de gelaagde eigendomsstructuren, in 

tegenstelling tot de continentale rechtsstelsels, bleef de mogelijkheid tot opsplitsing van het 

eigendomsrecht onverkort bestaan. Al kwam een einde aan de feodaliteit, het achterliggende 

concept van meervoudige eigendom blijft bestaan en wordt getransponeerd op andere situaties 

waar het eigendomsrecht tussen verschillende partijen wordt verdeeld. Dat geldt ook voor 

roerende goederen, waar nooit een systeem van tenure heeft bestaan, maar wel een gelijkaardige 

eigendomssplitsing mogelijk wordt geacht, zelfs bijvoorbeeld bij de rechtsfiguur van bailment 

(bewaargeving): “But a bailment for a term also confers possession on the bailee, to the 

exclusion of the bailor. […] Thus a bailment presents the same sort of mingling of real and 

personal relations as a lease, and to say that there is tenure between bailor and bailee would 

be no great offence against terminological propriety.”891 De splitsing is vooral daarin gelegen 

dat de bewaarnemer het recht heeft om de bewaargever uit te sluiten (externe exclusiviteit). 

De eigendomssplitsing van de doctrine of estates kan ook met volgend voorbeeld worden 

geïllustreerd: Wanneer A de ‘life estate’ over een goed heeft, is A titularis van alle rechten op 

dat goed gedurende zijn of haar leven. Daarbij is er steeds iemand die nadien de rechthebbende 

wordt, namelijk B, de titularis van de ‘fee simple absolute in remainder’. Beide partijen kunnen 

in een zekere zin als eigenaar worden beschouwd, maar geen van beiden is op dat moment de 

volle eigenaar. A is eigenaar, maar slechts gedurende zijn of haar leven. Bovendien zijn de 

bevoegdheden van A beperkt, aangezien A rekening moet houden met de rechten van 

rechtsopvolger B. Laatstgenoemde is ook in zekere zin eigenaar, maar heeft slechts het 

vooruitzicht om eigenaar te worden wanneer A sterft. Op dat moment wordt de ‘fee simple 

absolute in remainder’ omgezet in een ‘fee simple absolute in possession’.892 De ‘fee simple 

absolute in possession’ is de hoogst mogelijke estate. Het komt overeen met wat in het 

continentale recht wordt aangeduid als ‘eigendom’ (supra, nr. 14). Na het overlijden van de 

                                                 
888 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 929. Zie ook: F. 

MEZZANOTTE, “The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An 'Exclusion Strategy' at the Core of European Property 

Law?”, ERPL 2013, (1009) 1016. 
889 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183. Zie ook: T. HONORÉ, 

“Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 1987, (161) 

188. Zie ook: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 128, nr. 274. 
890 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 63. 
891 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 63. 
892 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 184. 
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titularis van de ‘life estate’ wordt B dus (opnieuw) de volle eigenaar. Aangezien B het blijvende 

vooruitzicht (‘remainder’) heeft op de volheid van de eigendomsbevoegdheden (interne 

dimensie van exclusiviteit), zou dit een argument kunnen zijn om B in continentaalrechtelijke 

termen te beschouwen als de intern exclusieve eigenaar (infra, nr. 223). Naar Engels recht moet 

die overweging niet worden gemaakt aangezien het aanduiden van een exclusieve eigenaar niet 

noodzakelijk is. Die constructie wordt beschouwd als een werkelijke eigendomssplitsing. 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de opsplitsing van eigendom via de toekenning van 

verschillende estates werd afgeschaft door de wetgevende hervorming van 1925.893 Sindsdien 

kunnen dergelijke constructies alleen via de figuur van de trust worden gecreëerd, waardoor 

ook het correctiemechanisme van de overreaching van toepassing is (infra, nr. 191).  

177. LEASES – Een tweede rechtssituatie die wordt omschreven als een vorm van gesplitste 

eigendom is het toekennen van een lease. Hieronder wordt enkel de lease op onroerend goed 

begrepen.894 Een lease kent het exclusieve gebruiksrecht toe over andermans grond voor een 

welbepaalde periode en tegen betaling van een huurprijs.895 Gedurende die termijn is de titularis 

van de lease bevoegd om het onroerend goed te gebruiken en alle anderen ervan uit te sluiten.896 

De leaseholder kan, naast de verplichting tot betaling van een huurprijs, ook bepaalde 

verplichtingen hebben tot behoud van het goed, maar desalniettemin wordt hij beschouwd als 

de eigenaar van het goed gedurende de toegekende termijn.897 Volgens sommige auteurs zijn 

de rechten en plichten vervat in een lease zodanig verregaand dat er wel degelijk sprake kan 

zijn van een tijdelijk eigendomsrecht voor de leaseholder.898 De lessor kan gedurende die 

termijn ook worden aangeduid als eigenaar, maar dan betreft het enkel blote eigendom en het 

recht op de betaling van de huur.899 Hij kan zijn recht overdragen, maar niet de volle eigendom, 

aangezien de derde-verkrijger steeds gebonden zal zijn door de lease. 

Hier zou vanuit continentaalrechtelijk perspectief kunnen worden beargumenteerd dat er nog 

steeds één exclusieve eigenaar is, namelijk de lessor, die het vooruitzicht op de volheid van 

bevoegdheden, of de interne exclusiviteit, heeft omwille van de elasticiteit van het 

eigendomsrecht (infra, nr. 211).900 Van een echte eigendomssplitsing zou dan ook geen sprake 

zijn. De rechtstoestand gecreëerd door een lease kan eerder als een eigendomsafsplitsing dan 

als een eigendomsopsplitsing worden gekwalificeerd (infra, nr. 207). Begin negentiende eeuw 

werd het huurrecht ook in het continentale recht als een zakelijk recht, en dus als een 

                                                 
893 Sections 1(1), 34 en 36 Law of Property Act 1925. 
894 Het statuut van een lease op roerende goederen is betwist. Zie hiervoor: B. AKKERMANS en W. SWADLING, “Types of 

property rights – immovable and movables (goods)” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property 

Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (211) 357 e.v. 
895 Street v. Mountford [1985] AC 809 (HL). 
896 Deze uitdrukkelijke uitsluitingsbevoegdheid is wat in dit proefschrift ‘de externe exclusiviteit’ wordt genoemd (supra, nr. 

42). 
897 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 186. 
898 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 206. 
899 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 186. 
900 Hier wordt abstractie gemaakt van het feit dat een lease in de continentaalrechtelijke betekenis, in de zin van een huur of 

pacht, niet eens een zakelijk recht oplevert, maar als een persoonlijk recht wordt gekwalificeerd. Zie voor het onderscheid ook: 
B. AKKERMANS en W. SWADLING, “Types of property rights – immovable and movables (goods)” in S. VAN ERP en B. 

AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, 

Hart Publishing, 2012, (211) 309. 
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eigendomsafsplitsing, beschouwd.901 In het Engelse recht wordt echter benadrukt dat de 

toekenning van rechten en verplichtingen in geval van lease veel verregaander is dan bij de 

toekenning van bepaalde zakelijke rechten, zoals bijvoorbeeld een recht van uitweg.902 De 

leaseholder kan immers alle derden, inclusief de lessor, uitsluiten, tenzij ervoor wordt gekozen 

hen toe te laten. Het woord ‘uitsluiten’ duidt hier opnieuw op de externe dimensie van 

exclusiviteit (supra, nr. 47). Het is die bevoegdheid van ‘exclusive possession’ dat de rechtsleer 

ertoe aanzet de leaseholder als eigenaar te bestempelen.903  

Nochtans kent ook het continentale recht de toekenning van verregaande rechten op andermans 

eigendom, waarbij er alleen nog een blote eigendom overblijft en waarbij de beperkt 

gerechtigde een uitsluitingsrecht heeft (bijvoorbeeld na het toestaan van een vruchtgebruik of 

erfpacht). Toch wordt dit in de continentale rechtssystemen niet beschouwd als de splitsing van 

eigendom, maar louter als de vestiging van een zakelijk recht, waarbij het exclusieve 

eigendomsrecht gevrijwaard blijft (infra, nr. 208). De verklaring voor dit onderscheid ligt in de 

interne dimensie van het exclusieve eigendomsrecht die enkel aan de orde wordt gesteld in de 

continentale rechtssystemen. Op de toekenning van zakelijke rechten in het continentale recht 

en het Engelse recht wordt in deel II dieper ingegaan (infra, nrs. 202 e.v.). 

HOOFDSTUK II. ANALYSE VAN DE ENGELSE TRUST IN RELATIE TOT DE 

EIGENDOMSEXCLUSIVITEIT 

178. ONDERZOEKSOPZET – De trust geldt als het meest typerende voorbeeld van een 

eigendomssplitsing naar Engels recht.904 Wat in dit proefschrift vooral aan een nader onderzoek 

wordt onderworpen, is de interne opsplitsing van het eigendomsrecht die de trust lijkt teweeg 

te brengen. Dat vormt, volgens de traditionele zienswijze, immers het primordiale bezwaar voor 

de erkenning van een trust in de continentale rechtsstelsels, omwille van de strijdigheid met het 

beginsel van de (interne) exclusiviteit van het eigendomsrecht.905 Het onderzoek naar de 

                                                 
901 M. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l’ordre du code. De l’échange et du louage, ou commentaires des titres VII et 

VIII du code civil, Brussel, Wahlen, 1845, 60, nr. 5 en 239, nr. 473. Dat was volgens POTHIER zeker het geval voor 

huurovereenkomsten van meer dan negen jaar. Zie: R.J. POTHIER, Traité du contrat de louage, selon les règles tant du for de 

la conscience, que du for extérieur, Parijs, Debure, 1771, 4-5, nrs. 4-5. 

De idee van huur als zakelijk recht, of minstens als gemengd en dus niet puur persoonlijk recht, werd ook in de rechtspraak 

opgepikt: Rouen 30 juli 1855, D. 1857, II, 33; Parijs 12 maart 1863, S. 1863, II, 221. 
902 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 207. Onder andere ‘the right 

to buy’ die in sommige gevallen wordt toegekend aan de tenant, versterkt de opvatting dat hij of zij titularis is van een zeker 

eigendomsrecht. Zie voor ‘the right to buy’: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, 209. 
903 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 210. Dat verklaart ook het 

onderscheid tussen een ‘lease’ en een ‘licence’: “A lease, involving especially exclusive possession, makes you temporary 

owner of the land; whereas a licence, not involving exclusive possession, allows you to be on land which remains mine.” (p. 

211). 
904 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 185; S. WILSON, Todd & Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2005, 1. 
905 F. BARRIÈRE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

297, nr. 381; V. BOLGÁR, “Why no trusts in the civil law?”, The American Journal of Comparative Law 1953, (204) 204; G. 

DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 1956, (241) 294; 

M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 50; S. DERAEDT en 

M. TRAEST, Trust en privaat vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 2000, 18, nr. 2; C. DE WULF, The Trust and Corresponding 

Institutions in the Civil Law, Brussel, Bruylant, 1965, 201 p.; E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on 

building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, 

LexisNexis, 2011, (275) 276; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common 

law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 50; T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil law jurisdictions”, 

Oxford Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 10; J.M. MILO en J.M. SMITS, “Trusts in Mixed Legal Systems: A 

challenge to comparative trust law” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers 



 

162 

 

Engelse trust wordt gevoerd vanuit een goederenrechtelijke insteek, meer bepaald met focus op 

de eigendomsverhoudingen (afdeling II). In een eerste afdeling wordt een korte historische 

schets gegeven die bijdraagt tot een beter begrip van de goederenrechtelijke dimensie van de 

trust. 

AFDELING I. RECHTSHISTORISCHE SCHETS VAN DE TRUST 

179. DE VOORGANGER VAN DE TRUST: DE USE – De exacte oorsprong van de hedendaagse trust 

is niet geheel duidelijk.906 Wat wel bekend is, is dat de voorloper van de trust de figuur van de 

use was, die vooral vanaf de veertiende eeuw aan belang won.907 Waar die rechtsfiguur vandaan 

kwam, en of het door een andere rechtscultuur werd beïnvloed, is moeilijk te achterhalen. 

Daarbij wordt vaak aangehaald dat het Engelse recht sterker door het Romeinse recht beïnvloed 

is geweest dan aanvankelijk werd gedacht.908 De use wordt in verband gebracht met de 

Romeinsrechtelijke usus en fideicommissum.909 Dergelijk verband met het Romeinse recht wijst 

op een gemeenschappelijke voedingsbodem, waar ook de continentale rechtsstelsels inspiratie 

haalden voor fiduciaire constructies en trustachtige figuren.910 De figuur van de use bestond uit 

de overdracht van grond door de feoffor aan een welbepaalde persoon (feoffee), om beheerd te 

worden ten gunste van iemand anders.911 Op die manier konden feodale lasten ontweken 

                                                 
Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 13; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 237, 

nr. 270; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 710, 

nr. 5; M. VANDENDIJK en C. HENDRICKX, “Angelsaksische trust: gebruik in het kader van successieplanning voor Belgische 

rijksinwoners”, AFT 2008, (11) 12; H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ 

Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 102; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its 

ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, 902-922. Zie in dezelfde zin ook: P. MATTHEWS, “From Obligation to 

Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den 

Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 206. 
906 P. MATTHEWS, “The place of the trust in English law and in English life”, Trusts & Trustees 2013, (242) 242. Zie ook: D. 

PHILIPPE, “Le trust” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, 

Brussel, Bruylant, 1997, (21) 22. 
907 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 211, nr. 4.143. Zie ook: A. BADRE, Le développement historique des “uses” 

jusqu’à l’introduction du “trust” en droit anglais in Collection d'études théoriques et pratiques de droit étranger, de droit 

comparé et de droit international, XXXII, Parijs, Rousseau, 1932, 210 p.; M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, 

administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 51; C.H. VAN RHEE, “Trusts, trust-like concepts and 

ius commune” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 85; K.D. SCHENKEL, “Trust Law and the Title-Split: A Beneficial Perspective”, UMKC L. 

Rev. 2009, (181) 185; M. STORME, “De Angelsaksische trust”, RW 1957-58, (937) 939, nr. 6; W.J. ZWALVE, C.AE. Uniken 

Venema’s Common Law & Civil Law: Inleiding tot het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 

281 e.v. 
908 Zie hiervoor: A. BADRE, Le développement historique des “uses” jusqu’à l’introduction du “trust” en droit anglais in 

Collection d'études théoriques et pratiques de droit étranger, de droit comparé et de droit international, XXXII, Parijs, 
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d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, 

n° 67, nr. 24, www.lextenso.fr; C.H. VAN RHEE, “Trusts, trust-like concepts and ius commune” in J.M. MILO en J.M. SMITS 

(eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 85. 
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worden en kon men bij testament beslissen aan wie men het gebruiksrecht over de grond wilde 

overlaten.912 De belofte van de feoffee dat hij de goederen in het belang van de cestui que use 

zou beheren, kon naar common law niet worden afgedwongen.913 Aan de common law, het recht 

dat na de overwinning van Willem van Normandië in 1066 gold als het algemene recht voor 

het Engelse grondgebied, werd echter een tweede rechtsbron toegevoegd, de zogenaamde 

equity.914 Dat heeft een wezenlijke impact uitgeoefend op de figuur van de trust. 

180. TRUST IS EQUITY – De geschiedenis van de trust gaat hand in hand met de geschiedenis 

van equity.915 Tegen het eind van de dertiende eeuw was de common law verworden tot een star 

stelsel dat vastzat aan precedenten en in sommige type-situaties geen oplossing kon bieden. 

Dergelijke hard cases werden daarom verwezen naar de Koning, die het aan de Chancellor 

overliet om tot een ad hoc oplossing te komen vanuit overwegingen van rechtvaardigheid.916 

Tegen het einde van de vijftiende eeuw vaardigde de Chancellor deze besluiten zelfs uit in zijn 

eigen naam, en niet langer in opdracht van de Koning. Deze nieuwe rechtsbron was de equity. 

De Chancellor voegde ook een bescherming naar equity toe voor de cestui que use; de feoffee 

werd beschouwd als de legal owner, maar moest de goederen in het voordeel van de cestui que 

use beheren.917 Laatstgenoemde kreeg na verloop van tijd niet enkel een persoonlijk recht, maar 

ook een zakenrechtelijke bescherming (equitable interest) die tegen iedereen tegenwerpelijk 

was, behalve tegen de derde-verkrijger onder bezwarende titel te goeder trouw.918
 MAITLAND 
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omschreef het als volgt: “We may well say therefore that a cestui que trust has rights which in 

many ways are treated as analogous to true proprietary rights, to jura in rem.”919 

Door het veelvuldige gebruik van deze constructie, vooral om feodale lasten te ontwijken, werd 

de use afgeschaft in the Statute of Uses 1535.920 De use was echter reeds zo diep geworteld dat 

het terug werd opgepikt onder de benaming trust.921 De feoffee to use was nu de trustee, en de 

cestui que use de beneficiary. De opsplitsing van het eigendomsrecht werd daardoor een 

definitieve verworvenheid in het Engelse recht. 

HUDSON vat de herkomst van de trust treffend samen: “These trusts were developed by practical 

people trying to deal with practical problems, as opposed to being created by a legislator or a 

judge setting out all of the appropriate principles in advance. In truth in trusts law we have 

always been reacting to circumstance: every case and every statute has been seeking to order 

and to regularise whatever has been done in practice.”922 

AFDELING II. GOEDERENRECHTELIJKE ANALYSE VAN DE ENGELSE 

TRUSTFIGUUR 

§1. Begripsomschrijving 

181. DEFINITIE – De trust is de meest complexe common law rechtsfiguur om vanuit de 

continentale rechtstraditie te omschrijven, te meer daar het Engelse recht zelf geen vaste 

definitie biedt, en er heel uiteenlopende toepassingsgevallen van de trust zijn te 

onderscheiden.923 “Like an elephant, a trust is difficult to describe but easy to recognise.”924 Er 

bestaat geen wettelijke bepaling die de trust en haar rechtsgevolgen regelt. De regels aangaande 

de trust zijn geleidelijk aan gegroeid vanuit de rechtspraak en het zijn die regels die een 
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algemeen beeld schetsen van de trust.925 Een goed uitgangspunt, zeker vanuit 

rechtsvergelijkende overwegingen,926 vormt de definitie uit het Haagse Trustverdrag.927 Artikel 

2 van het Haagse Trustverdrag bepaalt:  

“For the purpose of this Convention, the term ‘trust’ refers to the legal relationship 

created – inter vivos or on death – by a person, the settlor, when assets have been placed 

under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose. 

A trust has the following characteristics: 

(a) the assets constitute a separate fund and are not part of the trustee’s own estate; 

(b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another 

person on behalf of the trustee 

(c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to 

manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and 

the special duties imposed upon him by law. 

The reservation of the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee 

may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the 

existence of a trust.” 

Het Haagse Trustverdrag heeft betrekking op de internationaal privaatrechtelijke erkenning of 

doorwerking van de trust in landen die deze rechtsfiguur niet kennen. De trust is in zeer ruime 

bewoordingen verwoord.928 Het Verdrag werd door België niet ondertekend, maar de definitie 

van de trust in het Belgische Wetboek IPR is nagenoeg identiek aan die in artikel 2 van het 

Haagse Trustverdrag.929 Het Wetboek IPR voorziet wel enkel in regels omtrent de rechtskeuze, 
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eerder dan in regels omtrent de erkenning van een trust. Een trust kan geldig worden verklaard 

in België wanneer het aan de voorwaarden van het toepasselijke recht voldoet, maar de 

goederenrechtelijke kwesties worden wel nog steeds naar Belgisch recht beoordeeld (art. 125, 

§ 2 Wetboek IPR), zodat de trust bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijze tegenwerpelijkheid is 

aan derden.930 

Verder komt een definitie van de trust ook voor in Boek X van de Draft Common Frame of 

Reference. Opnieuw is dit referentiekader zeker vanuit rechtsvergelijkend oogpunt nuttig. De 

trust wordt er als volgt omschreven: 

“X. – 1:201: Definition of a trust 

A trust is a legal relationship in which a trustee is obliged to administer or 

dispose of one or more assets (the trust fund) in accordance with the terms 

governing the relationship (trust terms) to benefit a beneficiary or advance 

public benefit purposes.” 

De trust is volgens die twee definities hoofdzakelijk een rechtsverhouding tussen de insteller 

van de trust, de settlor, enerzijds en de trustee anderzijds, waarbij de trustee gehouden is 

bepaalde rechten uit te oefenen in het belang van de beneficiary.931 Het is opmerkelijk dat hier 

over de eigendomsverhoudingen met geen woord wordt gerept.932 Het gebrek aan een 

goederenrechtelijke component in deze definitie werd in de rechtsleer gehekeld.933 De 

bedoeling echter van de DCFR, alsook van het Haagse Trustverdrag, was om een 

rechtssysteem-neutrale omschrijving te geven van de trust, zodat het inpasbaar is in alle 

rechtsstelsels. Gezien de verschillende eigendomsopvattingen heeft men hierover dan ook geen 

standpunt ingenomen. De trust is wel duidelijk geen rechtspersoon.934 De verkrijger van het 

trustvermogen, de trustee, verbindt zich ertoe de rechten waarvan hij titularis is geworden te 

bewaren en uit te oefenen, hetzij in het voordeel van één of meer begunstigden, de beneficiary 

of beneficiaries, hetzij ten nutte van een menslievend doel.935 Elke verplichting die de settlor 

oplegt aan de trustee, levert een spiegelbeeldig recht op voor de begunstigde.936 De trust levert 
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voor de begunstigde verregaande en afdwingbare rechten op, ook al is deze geen partij bij de 

overeenkomst, met uitzondering voor de situatie waar de settlor ook de begunstigde is. De trust 

kan ook tot stand komen door een eenzijdige wilsuiting.937 Bovendien kan de settlor zichzelf 

uitroepen tot trustee van bepaalde rechten die tot zijn vermogen behoorden, maar die hij nu zal 

uitoefenen ten gunste van de aangeduide beneficiaries. Dat is de zogenaamde declaration of 

trust.938  

Die definities schetsen een eerste beeld van de common law rechtsfiguur van de trust. Toch 

moet worden gewezen op enkele bijzonderheden.939 In het Engelse recht kan een trust ook 

ontstaan in andere situaties dan door een wilsuiting van de settlor (express trust), namelijk als 

gevolg van ‘other legally significant circumstances’.940 Wanneer de trust naar common law tot 

stand komt in een overeenkomst, kan de settlor bovendien nooit uitvoering van het contract 

vorderen.941 Hij kan enkel optreden tegen de trustee, wanneer de settlor zelf ook begunstigde 

is van de trust. Een ander argument in de Engelse rechtsleer om aan te tonen dat de trust niet 

zomaar een overeenkomst is, is de verregaande bevoegdheid van de rechtbanken om een trustee 

uit zijn ambt te ontzetten en een andere trustee aan te duiden.942 De definitie van de trust in de 

DCFR is dus vooral nuttig vanuit het standpunt van de continentaalrechtelijke jurisdicties die 

een trustfiguur willen invoeren, en minder vanuit de common law opvatting.943 

De definities zoals die van de DCFR bieden een onvoldoende referentiekader om de verhouding 

tussen de common law trust en het continentaalrechtelijke eigendomsconcept te analyseren, 

gezien de afwezigheid van enige zakenrechtelijke dimensie. De trust wordt er louter als een 

(contractuele) verhouding tussen de insteller en de trustee omschreven. Wat de DCFR betreft, 

kan dit verklaard worden doordat het opzet van de actiegroep was het creëren van een “greater 

coherence of existing and future acquis communautaire in the area of contract”.944 De 

eigendomssituatie van de Engelse trust zal daarom in paragraaf 2 verder worden ontleed (infra, 

nrs. 183 e.v.). 

                                                 
937 Art. X.-2:103 DCFR. Zie hiervoor: A. BRAUN, “Trusts in the draft Common Frame of Reference: the “best solution” for 

Europe?”, CLJ 2011, (327) 330. Zie ook: I.S. JOPPE, “Het ‘Haags Trustverdrag’ in werking”, WPNR 1996, nr. 6215, (181) 182. 
938 C.A. UNIKEN VENEMA, “Het Haagse Trustverdrag: de in het verdrag voorziene “externe werking” van Anglo-Amerikaanse 

trusts”, WPNR 1993, nr. 6092, (362) 368. Zie o.m.: S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, 

Oxford, Oxford University Press, 2011, 5; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, 

Oxford University Press, 2002, 88 en 171. 
939 Zie in het bijzonder: A. BRAUN, “Trusts in the draft Common Frame of Reference: the “best solution” for Europe?”, CLJ 

2011, (327) 334 e.v.; A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS 

(eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, 553-615; W. SWADLING, “The DCFR Trusts: A Common Law Perspective” in S. VAN ERP, A. SALOMONS en 

B. AKKERMANS (eds.), The Future of European Property Law, München, Sellier, 2012, (21) 21-30. Zie ook: G.S. ALEXANDER, 

“The dilution of the trust” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 305-312. 

C.A. UNIKEN VENEMA, “Het Haagse Trustverdrag: de in het verdrag voorziene “externe werking” van Anglo-Amerikaanse 

trusts”, WPNR 1993, nr. 6092, (362) 363. 
940 Zie bijvoorbeeld: S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University 

Press, 2011, 2. 
941 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 88. 
942 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 88. 
943 W. SWADLING, “The DCFR Trusts: A Common Law Perspective” in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS (eds.), 

The Future of European Property Law, München, Sellier, 2012, (21) 30. Zie ook: S. VAN ERP, “European property law: A 

methodology for the future” in R. SCHULZE en H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), European Private Law – Current status and 

Perspectives, München, Sellier, 2011, (227) 229; J. HERBOTS, “Pleidooi voor de invoering in België van het fiduciecontract 

naar het trustnabootsende Franse model”, RW 1993-94, 313-319. 
944 European Commission, Communication to the European Parliament and the Council – A more coherent European Contract 

Law: An Action Plan, COM (2003 68, OJ 2003 C 63/1. Zie hiervoor: A. BRAUN, “Trusts in the draft Common Frame of 

Reference: the “best solution” for Europe?”, CLJ 2011, (327) 327. 
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182. TRUST ALS BEHEERS- OF ALS ZEKERHEIDSINSTRUMENT – Kenmerkend voor een Engelse 

trust is steeds dat iemand goederen onder zich houdt en bepaalde verplichtingen draagt omtrent 

de manier waarop hij met die goederen omspringt.945 Door het belang van het doel dat voor 

ogen moet worden gehouden, is het duidelijk dat de trust thuishoort binnen de 

instrumentalisering van het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht wordt aangewend als middel 

om een bepaald doel te bereiken, zij het met een doelmatig beheer voor ogen, of als 

zekerheidsinstrument. Op die tendens van doelgebonden eigendom wordt verder ingegaan bij 

de bespreking van de fiduciaire eigendom (infra, nr. 290). 

De trust naar Engels recht wordt vooral aangewend als constructie van eigendom tot beheer.946 

Trustees worden aangeduid om bepaalde goederen te beheren in het belang van de 

begunstigden. Vaak zal de settlor een trustee aanduiden wanneer hij bepaalde derden, 

bijvoorbeeld familieleden, wil begunstigen, maar hen gezien hun jonge leeftijd of gebrek aan 

ervaring het beheer van die goederen (nog) niet wil toekennen. 

Voor het gebruik van eigendom tot zekerheid heeft het Engelse recht een aparte rechtsfiguur, 

de mortgage (infra, nr. 420). In mindere mate wordt ook de trust gebruikt als 

zekerheidsinstrument (infra, nr. 421). Desalniettemin ligt de nadruk op de trust als 

beheersinstrument.947 Daarvoor wordt bevestiging gevonden in het Casebook on Property Law. 

Daar staat te lezen dat de trust voor verschillende doeleinden kan worden aangewend, maar dat 

het tot op heden “primarily a device for managing rights on behalf of others” is.948 Ook bij de 

bespreking van boek X van de DCFR over de trust ligt de nadruk op de trust als 

beheersconstructie.949 De gevallen waar een trust wordt aangewend als zekerheid vallen onder 

boek IX Proprietary security in movable assets.950 De trust komt als zekerheidsinstrument wel 

voor in combinatie met een beheersconstructie. De trustee beheert daarbij de overgedragen 

goederen ten behoeve van de financiers die de beneficiaries zijn (infra, nr. 436).951 

                                                 
945 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 4. Zie 

ook: A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, 

Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 

2012, (553) 554. 
946 M.C. CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, 

Bruylant, 1999, 13, nr. 3; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford 

University Press, 2002, 171; S. WILSON, Todd & Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2005, 11. Zie 

ook de toepassingsgevallen vermeld in R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je, 1162, Parijs, PUF, 1975, 108 e.v. Volgens 

deze auteur werd de trust ingevoerd omdat bepaalde beheersconstructies die in de continentale rechtsstelsels bestonden, niet 

mogelijk waren naar Engels recht. Zie ook: W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private 

Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 214, nr. 4.154. 
947 Zie ook: I. PEETERS, “Trust, bewind en fiducie. Enkele beschouwingen vanuit de praktijk” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE 

(eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (109) 111, nr. 8. 
948 V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in 

Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 554. 
949 V. SAGAERT, “The Trust Book in the DCFR: a civil lawyer's perspective” in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS 

(eds.), The Future of European Property Law, München, Sellier, 2012, (31) 31. 
950 Zie art. IX.-1:101 (2) (a): “The rules of this Book on security rights apply with appropriate adaptations to: rights under a 

trust for security reasons.” 
951 H.L.E. VERHAGEN, “Het Haagse Trustverdrag” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. 

STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (69) 120. 
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§2. De eigendomssituatie van de trust 

A. Klassiek uitgangspunt: de opsplitsing van het eigendomsrecht 

183. TRUST ALS ‘DUAL OWNERSHIP’ – In het Engelse recht wordt de trust vaak omschreven als 

een figuur die een opsplitsing van het eigendomsrecht teweegbrengt.952 Een mooie illustratie 

biedt de uitspraak van Lord Diplock in de zaak Ayerst v C & K Construction Ltd: 

“Upon the creation of trust…the full ownership in the trust property was split into two 

constituent elements, which became vested in different persons: the ‘legal ownership’ 

in the trustee, what came to be called the ‘beneficial ownership’ in the cestui que 

trust.”953 

De opsplitsing van het eigendomsrecht wordt ook in andere rechtspraak vermeld, bijvoorbeeld 

in de uitspraak van Lord Browne-Wilkinson in Westdeutsche Landesbank Girozentrale v 

Council of the London Borough of Islington: “The separation of the legal from the equitable 

interest necessarily imports a trust.”954 De trustee wordt aangeduid als de legal owner en de 

begunstigde als de equitable owner.955 Dit valt te verklaren vanuit het reeds geschetste 

historische dualisme van de Engelse rechtspraak: common law en equity (supra, nr. 180).956 Het 

is vanuit de bescherming volgens de equity dat de idee van de trust als een opsplitst 

eigendomsrecht is ontstaan: 

“The steady expansion of trust liability to an extremely broad range of third parties 

serves powerfully to reinforce the perception that equitable rights are akin to 

proprietary rights. In effect, the benefit of the fiduciary obligation of the trust has 

enlarged into an equitable ownership good against almost the entire world.”957 

Zoals reeds aangehaald worden de belangen van de trustee beschermd door de common law 

rechtbanken, aangeduid met de term ‘legal ownership’.958 Aanvankelijk kon de beneficiary naar 

                                                 
952 Zie bijvoorbeeld: W.F. FRATCHER, Trust in International Encyclopedia of Comparative Law, VI, Property and Trust, 11, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 1973, 3, nr. 1: “The trust is a legal device developed in England whereby ownership of property is 

split between a person known as a trustee, who has rights and powers of an owner, and a beneficiary, for whose exclusive 

benefit the trustee is bound to use those rights and powers.” 

Dat is ook de gangbare opvatting in het Amerikaanse recht, zie bijvoorbeeld de bronnen aangehaald in K.D. SCHENKEL, “Trust 

Law and the Title-Split: A Beneficial Perspective”, UMKC L. Rev. 2009, (181) 181, noot 2. 
953 [1976] AC 167, 177. 
954 [1996] 2 WLR 802, [1996] 2 AC 669, 706. Zie hiervoor ook: A. HUDSON, Equity and Trusts, London, Routledge, 2015, 8; 

W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, 

Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 212, nr. 4.149; S. WILSON, Todd & Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford 

University Press, 2005, 2. Zie ook: Abdul Hameed Silti Kadija v. De Saram [1946] 208 (Ceylon) 217, aangehaald in G.L. 

GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 600. 
955 Zie o.a.: G.S. ALEXANDER, “The dilution of the trust” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013, (305) 306; A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 185; K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2009, 75, nr. 1.4.18; P. JAFFEY, “The ‘Persistent Right’ and the Remedial Part”, Jurisprudence 2011, (181) 184; F.H. 

LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 10; N. MACCORMICK, Institutions of law: an 

essay in legal theory, Oxford, Oxford University Press, 2007, 149; J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University 

Press, 2014, 21, nr. 2.16. Zie in dezelfde zin: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het 

Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 65; L. COZZANI, “Le holding, le trust, la fiducie 

et la fondation, comme véhicule étrangers de délocalisation patrimoniale”, RGF 2000, (193) 198; D. PHILIPPE, “Le trust” in J. 

HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (21) 

23; F. SONNEVELDT, “De positie van een beneficiary in het kader van de Anglo-Amerikaanse trust”, TEP 2006, (285) 292, nr. 

341. 
956 De opdeling in verschillende rechtbanken werd definitief afgeschaft als resultaat van de Judicature Acts 1873-5. 
957 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 84, nr. 1.4.39. 
958 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 78. 
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common law enkel aanspraak maken op een persoonlijk recht jegens de trustee.959 De common 

law bood dus weinig bescherming aan de beneficiary wanneer de trustee diens belangen niet 

behartigde of insolvabel werd. Daarom werd onder equity in extra bescherming voorzien voor 

de begunstigde, onder andere door de zakenrechtelijk beschermde mogelijkheid om afgifte van 

de trustgoederen te vorderen.960 De zakenrechtelijke positie van de beneficiary werd dan ook 

beschouwd als een apart eigendomsrecht, gecreëerd door de equity-rechtspraak van de 

Chancellor en daarom aangeduid met de term equitable estate.961 

Of er daarbij enkel sprake is van een ‘equitable interest’ of ook van ‘equitable ownership’ hangt 

volgens HONORÉ af van de concrete zienswijze.962 Wanneer het recht op de opbrengst als 

uitgangspunt wordt genomen, kan de begunstigde inderdaad worden beschouwd als de 

‘equitable owner’. Daarentegen zal alleen de trustee eigenaar zijn wanneer de vraag naar de 

beschikkingsbevoegdheid wordt gesteld. Aangezien de trustee vrij over het goed kan 

beschikken, is de begunstigde in dat geval louter de titularis van een ‘equitable interest’. Hier 

komt reeds het belangrijke onderscheid naar voren tussen de vermogenswaarde (value) en de 

eigendomsobjecten zelf (thing), waarop later wordt teruggekomen (infra, nr. 553). 

De trustee is de legal owner van de trustgoederen. Hij heeft de alleenheerschappij over het 

goed, heeft the right to exclusive possession en oefent dus met andere woorden alle 

eigendomsbevoegdheden uit als formele eigenaar.963 Ook in de rechtspraak wordt aangenomen 

dat de trustee alle rechten kan uitoefenen van een absolute eigenaar.964 Contractueel wordt hij 

door de trustverhouding echter beperkt in de wijze waarop hij de rechten uitoefent: hij mag die 

rechten niet in zijn eigen belang aanwenden, maar enkel ten behoeve van de beneficiaries. Hij 

moet de belangen van de beneficiaries behartigen, rekenschap geven van zijn daden en de 

voorwaarden van de trust eerbiedigen.965 Tussen de insteller van de trust en de trustee bestaat 

een louter contractuele band, maar ten opzichte van de beneficiary heeft de trustee 

zakenrechtelijk afdwingbare verplichtingen. 

                                                 
959 Zie ook: H. BATIFFOL, “Trusts: the trust problem as seen by a French lawyer”, Journal of comparative legislation and 

international law 1951, (18) 19; M.C. CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les 

rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 15, nr. 6. 
960 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 43. Zie ook: M.C. CUMYN, “Rapport 

général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 26, nr. 24. 
961 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 78. Zie in gelijkaardige zin ook: S. 

GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 217 e.v. 
962 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 

1987, (161) 188. 
963 A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials 

and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (553) 

556; J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 22, nr. 2.18; W. SWADLING, “Property: General 

Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 

2013, (173) 211, nr. 4.146. 
964 Zie bijvoorbeeld: Hope JA in DKLR Holding Co (No 2) Ltd. v Commissioner of Stamp Duties [1980] 1 NSWLR 510, 519, 

[1982] 149 CLR 431, 474. Voor een bespreking, zie: W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), 

English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 212, nr. 4.149 e.v.; 

R.W. WHITE, “The Nature of a Beneficiary's Equitable Interest in a Trust”, Supreme Court of NSW Annual Conference 2007, 

(1) 3 e.v. Hiernaar werd ook verwezen in: Frank Zakis Pty Ltd ATF Frank Zakis Family Trust v Chief Commissioner for State 

Revenu [2014] NSWCATAD 18. 
965 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 124 

e.v.; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 229, nrs. 4.213 e.v. 
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De trustee is uitdrukkelijk bevoegd om alle daden van beheer en beschikking te stellen die hij 

noodzakelijk acht, weliswaar steeds met het belang van de begunstigde voor ogen.966 Zo kan 

een trustee het goed verkopen, waarbij de rechten van de begunstigden worden getransponeerd 

op de geldsom die in de plaats komt van het oorspronkelijke goed.967 De trustee mag daarbij 

wel nooit een persoonlijk belang hebben, aangezien de begunstigden de enige zijn die recht 

hebben op de opbrengst/het genot van het trustgoed.968 

Een beneficiary heeft in beginsel, volgens de modaliteiten van de trustovereenkomst, niet het 

recht zich in te laten met de beslissingen van de trustee.969 Wel heeft de beneficiary het recht 

om toezicht uit te oefenen op de manier waarop de trustee met zijn bevoegdheden omspringt.970 

De beneficiary kan in geval van breach of trust een vordering tot compensation instellen tegen 

de trustee.971 Daarnaast beschikt de beneficiary ook over een sterke zakenrechtelijke 

bescherming die tot uiting komt in twee situaties. Enerzijds wanneer de trustgoederen worden 

vervreemd, en er eventueel nieuwe goederen worden aangekocht, anderzijds wanneer de trustee 

insolvabel wordt. Die zakenrechtelijke bescherming van de beneficiary wordt verderop 

besproken (infra, nrs. 190 e.v.). 

184. VERHOUDING TOT EIGENDOMSCONCEPT – De klassieke theorie beschouwt de trust dus 

als een eigendomsrecht dat intern opgesplitst is tussen de trustee en de beneficiary, en daardoor 

afwijkt van het continentale exclusiviteitsbeginsel. Om een goed beeld te krijgen van de Engelse 

trustfiguur is het noodzakelijk om het reeds besproken common law eigendomsconcept voor 

ogen te houden (supra, nrs. 38 e.v.). Wat zo typisch is aan het Engelse recht is dat het 

eigendomsrecht enkel de externe exclusiviteit kent, en niet de interne exclusiviteit. De 

eigendomskwestie van de Engelse trust levert dan ook in principe geen problemen op, 

aangezien er niet slechts één eigenaar moet worden aangeduid.972 Verschillende personen 

kunnen op hetzelfde moment aanspraak maken op hetzelfde goed, waardoor de trustee en de 

beneficiary beiden probleemloos als eigenaar kunnen worden beschouwd, en beiden derden van 

het goed kunnen uitsluiten. Volgens GARDNER wordt de beneficiary soms verregaande rechten 

toegekend die in de buurt komen van het eigendomsrecht, of die zelfs ‘slices of the ownership’ 

uitmaken.973 

                                                 
966 Zie ook: T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, 

Clarendon Press, 1987, (161) 188; F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 76. 
967 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 185. 
968 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 15. 
969 F. SONNEVELDT, “De positie van een beneficiary in het kader van de Anglo-Amerikaanse trust”, TEP 2006, (285) 285, nr. 

330. 
970 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 238 

e.v.; D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 2003, 164 e.v.; W. 

SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, 

Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 211, nr. 4.146. 
971A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, 

Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 

2012, (553) 557; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University 

Press, 2002, 175; F. SONNEVELDT, “De positie van een beneficiary in het kader van de Anglo-Amerikaanse trust”, TEP 2006, 

(285) 289, nr. 336; A. TETTENBORN, “Trust Property and Conversion: An Equitable Confusion”, CLJ 1996, vol. 55, 36. 
972 Zie hiervoor ook: L. BAUDOUIN, Droit de propriété absolue et démembrement de la propriété in Ve Congrès international 

de droit comparé, Brussel, Secrétariat général, 1958, 7. 
973 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 223. 
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B. Belangrijke nuanceringen in het licht van de (continentaalrechtelijke) interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht 

185. VERWERPING VAN DE ‘DIVISION OF OWNERSHIP’ – Een opvallende vaststelling is dat 

sommige common law auteurs ontkennen dat de trust een opsplitsing van het eigendomsrecht 

teweegbrengt. Zo acht SWADLING het een goede zaak dat de definitie van de trust in de DCFR 

(supra, nr. 181) niet in de val trapt van de zogenaamde opsplitsing in legal en beneficial 

ownership.974 RUDDEN verdedigt “that it is both inaccurate and unhelpful to explain the trust 

by calling the trustee a legal owner.”975 Sommige auteurs beweren dan ook dat het perfect 

mogelijk is om de figuur van de trust te verzoenen met het civil law beginsel van de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht. In wat volgt worden die (minderheids)theorieën uitgelicht. 

1. De trustee als ‘exclusieve eigenaar’ 

186. KWALIFICATIE VAN DE ‘EQUITABLE INTEREST’ ALS BEZWARING VAN HET 

EIGENDOMSRECHT – Het merendeel van de auteurs die de trust niet zien als gesplitste eigendom, 

houden vast aan het volle eigendomsrecht van de trustee.976 De legal owner van een goed, ook 

al handelt deze in de hoedanigheid van een trustee, beschikt ten volle over alle 

eigendomsbevoegdheden.977 De beneficiary daarentegen heeft enkel recht op wat in de trust 

werd bepaald. Dat is trouwens net wat de settlor nastreeft wanneer hij iemand begunstigt via 

een trust. PENNER omschrijft het als volgt: 

“That is, of course, the main reason settlors benefit people through trusts in the first 

place, so that they can decide what the beneficiaries will get out of the property, in other 

words, to give them a specified benefit from the property without giving them 

ownership.”978 

De enige beperking die de trustee ondervindt, is dat hij de goederen niet mag aanwenden uit 

persoonlijk winstbejag. In dat verband gaf Lord Hope in de Australische zaak DKLR Holding 

de volgende omschrijving van de rechtsverhouding tussen de trustee en de beneficiary: 

“Where the trustee is the owner of the legal fee simple, the right of the beneficiary, 

although annexed to the land, is a right to compel the legal owner to hold and use the 

rights which the law gives him in accordance with the obligations which equity has 

imposed upon him. The trustee, in such a case, has at law all the rights of the absolute 

                                                 
974 W. SWADLING, “The DCFR Trusts: A Common Law Perspective” in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS (eds.), 

The Future of European Property Law, München, Sellier, 2012, (21) 23. 

De opsplitsing tussen ‘legal title’ en ‘equitable title’ is nog problematischer wanneer er sprake is van een charitable trust. Zie: 

P. LEPAULLE, “An Outsider’s view Point of the Nature of Trusts”, Cornell Law Review 1928, vol. 14, (52) 54.  
975 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 82. 
976 Zie voor een recente uiteenzetting van deze strekking: P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And Back Again?” in 

D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 

2002, (203) 206; P. MATTHEWS, “The compatibility of the trust with the civil law notion of property” in L. SMITH (ed.), The 

Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (313) 316 e.v. 
977 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2006, 25, nr. 2.24. Wel wordt een uitzondering gemaakt 

voor de ‘bare trust’, waar de trustee de trustgoederen onder zich houdt met als enige vereiste exact te handelen zoals de 

beneficiary opdraagt: “In that particular case, it is reasonable to say that the trustee is the owner of the property in law, and 

the beneficiary the owner in equity, because the trustee in such a case must do whatever the beneficiary says with it. Here it 

makes sense to say the trustee and beneficiary have essentially identical ownership powers, the trustee having legal powers 

and the beneficiary powers in equity, powers the beneficiary exercises through his directions to the trustee.” 
978 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2006, 25, nr. 2.25. 
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owner in fee simple, but he is not free to use those rights for his own benefit in the way 

he could if no trust existed.”979 

De belangen van de beneficiary staan dus steeds voorop. De beneficiary heeft een persoonlijke 

aanspraak jegens de trustee opdat deze de verplichtingen opgelegd door de trust zou nakomen. 

Daaruit kan echter niet rechtstreeks worden afgeleid dat de beneficiary ook een eigendomsrecht 

heeft op de trustgoederen.980 Wel wordt door sommigen aanvaard dat het recht van de 

beneficiary zakenrechtelijk van aard is, gezien de bescherming die hij geniet.981 

Dat zakelijk recht van de beneficiary wordt volgens deze strekking echter niet als een deel van 

het eigendomsrecht beschouwd, dat daardoor niet meer zou toekomen aan de trustee. In enkele 

Australische zaken wordt het recht van de beneficiary omschreven als een recht dat het 

eigendomsrecht (van de trustee) bezwaart, zonder ervan afgesplitst te zijn. Zo meende 

McLlelland J in Re Transphere: 

“Although this right of the beneficiary constitutes an equitable estate in the property, it 

is engrafted onto, not carved out of, the legal estate.”982 

Die zienswijze wordt door een deel van de Engelse rechtsleer bijgetreden.983 De trustee is de 

absolute eigenaar en de positie van de beneficiary kan worden beschouwd als die van een 

beperkt zakelijk gerechtigde, eerder dan als die van titularis van een eigendomslaag.984 Ook in 

oudere rechtsleer vinden we de omschrijving terug van het recht van de beneficiary als een soort 

van ‘démembrement de la propriété’.985 In plaats van een opsplitsing van het eigendomsrecht 

                                                 
979 Hope JA in DKLR Holding Co (No 2) Ltd. v Commissioner of Stamp Duties [1980] 1 NSWLR 510, 519, [1982] 149 CLR 

431, 474. 
980 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 210, 

noot 2: “To say that such obligations are proprietary does not necessarily mean that they confer ownership of the trust property 

on the beneficiary.” 
981 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 27, nr. 2.31. Contra: P. MATTHEWS, “From Obligation 

to Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den 

Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 206, met verwijzing naar een arrest van het Europese Hof van Justitie van 17 mei 

1994 waar het recht van een beneficiary van een trust uitdrukkelijk niet werd erkend als right in rem: Webb v. Webb [1994] 

QB 696, nr. C-294/92,www.eur-lex.europa.eu. 
982 McLleland J in Re Transphere Pty Ltd. (1986) 5 NSWLR 309, 311. Zie in dezelfde zin ook: Brennan J in DKLR Holding 

Co (No 2) Ltd. v. Commissioner of Stamp Duties [1980] 1 NSWLR 510, 519, [1982] 149 CLR 431, 474: “An equitable interest 

is not carved out of a legal estate but impressed upon it.” Zie ook voor de beperkte positie van een beneficiary: Leigh & Sullivan 

Ltd. v Aliakmon Shipping Co Ltd. [1986] AC 785; MCC Proceeds v Lehman Brothers [1997] EWCA Civ. 3068. Voor een 

bespreking, zie: W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles 

of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 213, nr. 4.150. 
983 B. MCFARLANE, “The Centrality of Constructive and Resulting Trusts” in C. MITCHELL (ed.), Constructive and Resulting 

Trusts, Oxford, Hart Publishing, 2010, 183-204; B. MCFARLANE en R. STEVENS, “The Nature of Equitable Property”, The 

Journal of Equity 2010, vol. 4, nr. 1; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law 

in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 213, nr. 4.150; A. TETTENBORN, “Trust 

Property and Conversion: An Equitable Confusion”, CLJ 1996, vol. 55, 36-42. Zie ook: R.W. WHITE, “The Nature of a 

Beneficiary's Equitable Interest in a Trust”, Supreme Court of NSW Annual Conference 2007, (1) 9, nr. 14. 
984 Zie voor een uitgebreide bespreking van rechtspraak hieromtrent: P. MATTHEWS, “The compatibility of the trust with the 

civil law notion of property” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (313) 

316 e.v.; R.W. WHITE, “The Nature of a Beneficiary's Equitable Interest in a Trust”, Supreme Court of NSW Annual Conference 

2007, (1) 1-38. Zie ook: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. 

MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 289; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 173, nr. 197. 
985 R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je, 1162, Parijs, PUF, 1975, 114. Zie ook: M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés 

mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français in Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 

230, nr. 428. 
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is er eerder sprake van een bezwaring van het eigendomsrecht.986 Ook naar Engels recht lijkt 

het dus alsof niet zozeer de exclusiviteit van het eigendomsrecht, maar wel het gesloten stelsel 

van zakelijke rechten in het gedrang komt.987 

De gevolgtrekking dat de beneficiary volgens deze strekking beschikt over een zakelijk recht 

stuit echter op weerstand. De afsplitsing van eigendomsbevoegdheden (“carving out”) kan 

immers twee betekenissen hebben: of de creatie van een tweede eigendomsrecht, of de 

afsplitsing van sommige bevoegdheden die leiden tot de creatie van een zakelijk recht. Er wordt 

beargumenteerd dat ook die laatste betekenis van afsplitsing van bevoegdheden afwezig is bij 

de trust. Het vertrekpunt van het afsplitsingmodel is het moederrecht, het eigendomsrecht, 

waaruit rechten worden overgedragen (infra, nr. 208). Dat betekent dat de overdrager titularis 

moet zijn geweest van die rechten vooraleer ze over te dragen. Bij een trust is dat problematisch. 

Het is niet zo dat een eigenaar beschikt over twee estates, de legal estate en de equitable estate, 

waarvan hij de equitable title overdraagt aan een beneficiary.988 Er is dus voorzichtigheid 

geboden bij de kwalificatie van het recht van de beneficiary als een démembrement van het 

eigendomsrecht. Bij de bespreking van de trust in de mixed legal systems zal blijken dat ook 

daar geweigerd wordt om het recht van de beneficiary als een beperkt zakelijk recht te 

kwalificeren (infra, nr. 469). 

De bezwaring (“engrafted onto”) die de equitable title uitmaakt op het recht van de trustee 

levert dan niet zozeer een beperkt zakelijk recht op voor de beneficiary, zo luidt de kritiek, maar 

vormt eerder een bezwaring van de uitoefeningswijze van het eigendomsrecht van de trustee. 

Daarbij is de trust slechts één van de vijf mogelijke uitoefeningswijzen van de zakelijke rechten: 

“Property rights, both real and personal, may be held in one of five ways: outright, on 

trust, as security for the performance of an obligation, to distribute under a will or 

intestacy, or to distribute on bankruptcy or insolvency.”989 

De rechtsfiguur van de trust verwijst dus eerder naar de wijze waarop het eigendomsrecht wordt 

gehouden. De trustee is eigenaar, maar houdt dat recht in het belang van de begunstigden en 

wordt daardoor in de uitoefening van zijn eigendomsrecht beperkt. Dat het recht van de 

beneficiary zou neerkomen op een beperkt zakelijk recht, is betwistbaar.  

2. De beneficiary als ‘exclusieve eigenaar’ 

187. KWALIFICATIE VAN DE TRUSTEE ALS ‘VERTEGENWOORDIGER’ – Een zeer beperkte 

strekking binnen de Engelse doctrine meent dat de trust bij uitstek een beheersinstrument is, 

                                                 
986 Zie bijvoorbeeld: F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 79: “Thus it would not 

now be grossly inaccurate to say that the trustee owns the individual assets comprised in the trust property, though his 

ownership is limited by the rights enjoyed by the beneficiary.” 
987 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 174, nr. 197. 
988 Lord Hope JA in DKLR Holding Co (No 2) Ltd. v Commissioner of Stamp Duties [1980] 1 NSWLR 510, 519, [1982] 149 

CLR 431, 474: “[A]n absolute owner in fee simple does not hold two estates, a legal estate and an equitable estate. He holds 

only the legal estate, with all the rights and incidents that attach to that estate . . . . [A]lthough the equitable estate is an interest 

in property, its essential character still bears the stamp which its origin placed upon it. Where the trustee is the owner of the 

legal fee simple, the right of the beneficiary, although annexed to the land, is a right to compel the legal owner to hold and use 

the rights which the law gives him in accordance with the obligations which equity has imposed upon him. The trustee, in such 

a case, has at law all the rights of the absolute owner in fee simple, but he is not free to use those rights for his own benefit in 

the way he could if no trust existed.” 
989 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 210, nr. 4.140. 
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waarbij de trustee in wezen helemaal niet de eigenaar is, maar een loutere vertegenwoordiger 

die het recht, maar ook de verplichting heeft om de goederen van een ander te beheren.990 

Sommige auteurs spreken eerder van een ‘office’, aangezien de trustee geen ‘agent’ is.991 De 

trustee is slechts ‘een papieren eigenaar’.992 De term ‘legal owner’ wordt als misleidend 

ervaren. Bedoeld wordt dat een trustee vaak de ‘eigendomsbevoegdheid’ heeft om over de 

goederen te beschikken en ze te beheren, maar daarbij is een trustee geen echte eigenaar, omdat 

hij de goederen niet als de zijne kan behandelen, gezien het doelgebonden karakter van zijn 

beheer.993 De enige, exclusieve, eigenaar, is volgens deze opvatting de beneficiary. Het voordeel 

dat uit de trustgoederen wordt gehaald, behoort exclusief toe aan de beneficiary.994 

188. ‘BENEFICIARY’ STAAT GELIJK MET ‘EIGENAAR’ – De zienswijze die ook bekend staat als 

de ‘interest thesis’ meent dat de beneficiary titularis is van een recht dat ‘a claim to the property 

itself’ uitmaakt.995 Dat werd ook in Baker v Archer-Shee beslist in het voordeel van een 

begunstigde die voor het leven gerechtigd was op het trustinkomen.996 De beneficiary heeft met 

andere woorden als enige recht op de waarde.997 Wanneer men ervan uitgaat dat de beneficiary 

het eigendomsrecht heeft van de trustgoederen, kan de trustee niet meer zijn dan een loutere 

fiduciary die optreedt in het belang van de begunstigde. Eigendom is immers de ‘quintessential 

proprietary interest’, wat inhoudt dat het recht op het goed bindend is ten opzichte van derden 

en niet onderhevig kan zijn aan de insolvabiliteit van de houder ervan.998 

Volgens deze strekking duiden de equity regels de begunstigden aan als ware eigenaars van de 

de trustgoederen.999 De ‘equitable ownership’ doet geen afbreuk aan de legal title van de 

trustee. Zolang de trust blijft bestaan, wordt het eigendomsrecht van de beneficiaries niet 

rechtstreeks uitgeoefend op de trustgoederen, maar genieten de beneficiaries onrechtstreeks van 

de eigendom door de trustee te verplichten de bepalingen van de trust na te leven.1000 Ter 

illustratie: Wanneer het trustvermogen aandelen van een bedrijf bevat, kan een beneficiary de 

dividenden niet rechtsreeks vorderen van het bedrijf, aangezien alleen de trustee daartoe 

bevoegd is. Wel kan de beneficiary eisen dat de trustee geld overdraagt dat overeenkomt met 

de waarde van de uitgekeerde dividenden. 

                                                 
990 P.J. FITZGERALD, Salmond on Jurisprudence, London, Sweet & Maxwell, 1966, 256, geciteerd in K. GRAY en S.F. GRAY, 

Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 78, nr. 1.4.23: “If we have regard to the essence of the matter 

rather than to the form of it, a trustee is not an owner at all, but a mere agent, upon whom the law has conferred the power 

and imposed the duty of administering the property of another person.” 
991 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 87; 

B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 88. 
992 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 78, nr. 1.4.23, voor wat betreft de 

express trust. 
993 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 86. 
994 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 81, nr. 1.4.31. Deze auteurs menen 

dat dit het geval is voor de verhouding tussen de begunstigde en de privéschuldeisers van de trustee. Zie ook: S. WILSON, Todd 

& Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2005, 1. 
995 Voor een uitgebreide bespreking, zie: S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, 

Oxford University Press, 2011, 217. 
996 Baker v Archer-Shee [1927] AC 844, geciteerd in S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law 

Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 219. 
997 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 89; S. WILSON, 

Todd & Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2005, 3: “Indeed, it is the equitable, rather than the 

legal title which carries with it the valuable rights of ownership […].” 
998 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 223. 
999 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2006, 14, nr. 2.1. 
1000 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2006, 15, nr. 2.1. 
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Deze opvatting werd bijgetreden in het continentale recht, omdat het toelaat een trust te 

erkennen en toch te spreken van een exclusieve eigenaar. De beneficiary is de uiteindelijke 

eigenaar van de goederen die het voorwerp uitmaken van de trust.1001 Opnieuw wordt uitgegaan 

van het eigendomsrecht als het residuaire recht op de vermogenswaarde (infra, nr. 544). 

3. Intermediaire zienswijze: opeenvolgende ‘exclusieve eigenaars’ 

189. TRUSTEE EN BENEFICIARY BEIDEN ALS EXCLUSIEVE EIGENAAR – Nog een derde 

theoretische benadering van de Engelse trust die moet aantonen dat de trust verzoenbaar is met 

de continentale eigendomsopvatting verdedigt dat zowel de trustee als de beneficiary in 

aanmerking komen voor de hoedanigheid van ‘exclusieve eigenaar’.1002 Wat van belang is, is 

het moment van de beoordeling van de eigendomssituatie. De verklaring dat de trustee de 

eigenaar is volgens de wet, en de beneficiary volgens de regels van equity, wekt de indruk dat 

er twee eigenaars zijn op hetzelfde moment en op hetzelfde goed die met elkaar in conflict 

kunnen komen. Vanuit die misvatting wordt besloten tot de onverenigbaarheid met de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht naar continentaal recht. Nochtans is de equitable title 

“derivative of, not competitive with the legal title.”1003 Het (eigendoms)recht van de beneficiary 

staat niet op zichzelf, maar is afhankelijk van de verplichting die werd opgelegd aan de trustee. 

Volgens die opvatting kan perfect worden verdedigd dat de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, ook onder de rechtsfiguur van de trust overeind blijft. Als vertrekpunt geldt 

dat de trustee de volle eigenaar is van de goederen die hij moet aanwenden in het belang van 

de beneficiary. Zolang de trustee zich houdt aan de afspraken, heeft hij alle 

eigendomsbevoegdheden, en de beneficiary geen enkele.1004 Zodra de trustgoederen echter het 

vermogen van de trustee verlaten omwille van een breach of trust, verkrijgt de beneficiary het 

recht om de trust in te roepen tegen derden, met uitzondering van de derde-verkrijger onder 

bezwarende titel te goeder trouw (infra, nr. 191). Op dat moment verliest de trustee zijn 

eigendomsrecht op de trustgoederen. De beneficiary claimt daarbij dat de derde-verkrijger nu 

de trustee is geworden van de goederen en dat de equitable title van de beneficiary is afgeleid 

uit die nieuwe legal title (constructive trust). Op geen enkel moment komen de rechten van de 

beneficiary en die van de trustee dus rechtstreeks in concurrentie met elkaar, waardoor er sprake 

zou moeten zijn van een opgesplitst eigendomsrecht.1005 Integendeel, het eigendomsrecht is niet 

intern gedeeld, maar exclusief. Het komt in zijn volheid toe aan de trustee, of aan de beneficiary 

wanneer de trustverplichtingen niet worden nageleefd. Een verklaring voor het geval de trustee 

                                                 
1001 M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français in 

Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 233, nr. 433. 
1002 Zie hiervoor in het bijzonder: J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 52, nr. 2.87. Zie voor 

een gelijkaardige visie in het Franse recht: C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et 

droit des obligations, Lyon, Université de Lyon, 2013, 132, nr. 234. 
1003 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 52, nr. 2.87. Zie ook: P. MATTHEWS, “From 

Obligation to Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced 

Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 206. 
1004 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 52, nr. 2.87. 
1005 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 52-53, nr. 2.87. Zie ook: P. MATTHEWS, “From 

Obligation to Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced 

Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 206: “The result is that, today, common lawyers are apt to say that 

the trustee has the legal ownership of the trust assets, and the beneficiary has the equitable ownership. […] But it is not without 

its disadvantages. One is that it obscures the important point that the interest of the beneficiary (however analysed) is derivative 

rather than competitive. The trustee is the absolute owner, not a partial owner.” 
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failliet gaat, wordt onder deze strekking niet gegeven, maar zou dus tot een gelijkaardige 

uitkomst moeten leiden. De analyse van de eigendomskwestie is gefaseerd naargelang het 

tijdstip van beoordeling. Dat biedt interessante perspectieven voor de continentaalrechtelijke 

beoordeling van het exclusiviteitsbeginsel (infra, nr. 336). 

§3. Functionele opvatting van de trustfiguur 

190. FOCUS OP RECHTSGEVOLGEN – Uit paragraaf 2 blijkt dat er verschillende argumenten 

bestaan in het voordeel van de verzoenbaarheid van de trust met het beginsel van exclusieve 

eigendom, in tegenstelling tot de klassieke visie op de rechtsposities van de trustee en 

beneficiary. Er blijkt dus geen eensgezindheid te bestaan over de conceptuele invulling van de 

trust. Dat is hoofdzakelijk een theoretisch discours. De recente dogmatische polemiek toont aan 

dat de opsplitsing van het eigendomsrecht tussen twee verschillende eigenaars eigenlijk niet de 

kern uitmaakt van het concept van de trust. 

Over de inhoud van een trustconstructie, namelijk de rechten en plichten van de trustee en de 

beneficiary, bestaat er immers wel unanimiteit.1006 Ook de Franse rechtsgeleerde LEPAULLE 

hamerde erop dat men bij de beoordeling van de trust moet uitgaan van de law in action, de 

“juristic facts” die de trust oplevert en niet van de law in the books.1007 De rechtsgevolgen zijn 

duidelijk, zoals wat er gebeurt in geval van de breach of trust, de verkrijging door een derde te 

goeder trouw of de insolvabiliteit van de trustee. Dat blijkt ook duidelijk uit de analyse van de 

trust van de Belgische auteur DE WULF.1008 

Kenmerkend voor de verplichting van de trustee om het doelgebonden karakter van het 

eigendomsrecht te eerbiedigen, en het goed dus niet als het zijne te beschouwen, is dat die 

verplichting verbonden is aan het goed zelf, waardoor die contractuele bestemming een zakelijk 

karakter heeft (‘proprietary right/right in rem’).1009 Dat komt tot uiting in twee situaties, 

namelijk wanneer de trustee de goederen in strijd met de trust overdraagt aan een derde, en 

wanneer de trustee insolvabel wordt en zijn vermogen wordt aangesproken door zijn 

privéschuldeisers.1010 In beide gevallen geldt als uitgangspunt dat de beneficiary beschermd is, 

omwille van de zakenrechtelijke werking van de trustverhouding. 

191. VERVREEMDING VAN DE TRUSTGOEDEREN – Wanneer de trustgoederen in strijd met de 

bepalingen van de trust worden vervreemd, kan de beneficiary in sommige gevallen door 

tracing een vordering instellen tegen de derde die de trustgoederen van de trustee heeft 

verkregen.1011 Wanneer deze derde de trustgoederen verkrijgt, om niet of onder bezwarende 

                                                 
1006 Zie in dezelfde zin: J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 51, nr. 2.86; R. ZHANG, “A 
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906. 
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1008 C. DE WULF, The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussel, Bruylant, 1965, 30 e.v. 
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in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 19, nr. 15; C. DE WULF, 
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titel, en weet dat de trustee handelt in strijd met de trust, dan blijft deze gehouden tot de 

verplichtingen jegens de beneficiary. Volgens de regels van equity wordt de derde-verkrijger 

dan de trustee van een constructive trust.1012 De beneficiary behoudt alle rechten en de derde-

verkrijger wordt behandeld alsof hij de goederen als trustee houdt. 

Dat een beneficiary in sommige situaties rechten kan doen gelden ten opzichte van derden, werd 

ook zo beslist door de Engelse Court of Appeal in de zaak Shell v Total, waar de begunstigde 

van een trust een rechtstreekse aansprakelijkheidsvordering kon instellen tegen de 

schadeverwekker.1013 Het Hof meende dat de begunstigde als beneficial owner eigenlijk de 

ware eigenaar was van de goederen die schade leden. Deze uitspraak was echter niet vrij van 

kritiek.1014 

Dat een beneficiary rechten kan uitoefenen op de derde-verkrijger geldt wel niet wanneer de 

trustee volgens de concrete bepalingen van de trust bevoegd was om de goederen te 

herinvesteren en dus over te dragen aan een derde. In dat geval worden de trustverplichtingen 

‘overreached’ en verkrijgt de derde de onbezwaarde goederen.1015 Over de bevoegdheid tot 

overreaching van de trustee wordt gezegd: “The key point is that it allows ownership to be 

fragmented as described, but re-assembled for the purpose of a sale.”1016 

Een tweede uitzondering wordt gemaakt voor de derde-verkrijger onder bezwarende titel die te 

goeder trouw is, zonder dat hij weet of behoort te weten dat het om trustgoederen gaat (‘bona 

fide purchaser for value without notice’).1017 Deze derde wordt naar Engels recht “Equity’s 

darling” genoemd.1018 De tracing kan in die hypothese tot gevolg hebben dat een beneficiary 

zijn rechten wel verder kan uitoefenen op het goed dat in de plaats is getreden van het 

                                                 
The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussel, Bruylant, 1965, 30-31; R. IBARRA GARZA, “Protecting the 

trust fund in French and English law”, Trusts & Trustees 2014, vol. 20, (421) 435; D. PHILIPPE, “Le trust” in J. HERBOTS en D. 

PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (21) 24. 
1012 Lord Browne-Wilkinson in Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Council of the London Borough of Islington [1996] 

2 WLR 802, [1996] 2 AC 669. Zie ook: S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, 

Oxford University Press, 2011, 212 en 266; D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet 

& Maxwell, 2003, 33. Zie hierover ook: R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque 

de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 289, nr. 1027; M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf 

essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 

145, nr. 26.  
1013 [2010] EWCA Civ 180. 
1014 A. RUSHWORTH en A.SCOTT, “Total chaos? Shell v. Total”, LMCLQ 2010, 536-543. Zie ook: E. RAMAEKERS, European 

Union Property Law: from fragments to a system, Intersentia, Cambridge, 2013, 37. 
1015 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 212. 
1016 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 186. 
1017 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 212; 

D.J. HAYTON, “Trusts” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), 

Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 

(3) 17; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 213, nr. 4.151. Dat wordt soms ook aangeduid als de ‘equitable doctrine of 

notice’. Zie: K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 83, nr. 1.4.35. Zie ook: 

D. PHILIPPE, “Le trust” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, 

Brussel, Bruylant, 1997, (21) 24. Het ‘behoren te weten’ staat bekend als ‘a standard of diligence’: F.W. MAITLAND, A.H. 

CHAYTOR en W.J. WHITTAKER, Equity, Also the forms of Action at Common Law, Two Courses of Lecture, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1929, 118. 
1018 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 83, nr. 1.4.36; D.J. HAYTON, The 

Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 2003, 12; J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, 

Oxford University Press, 2014, 38, nr. 2.57; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English 

Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 214, nr. 4.151. Zie ook: A. 

BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials 

and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (553) 

581. 
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vervreemde trustgoed, wat in continentale rechtsstelsels als zakelijke subrogatie wordt 

aangeduid.1019 Wanneer de trustee de trustgoederen aangewend heeft om er een ander goed mee 

te kopen, kan de beneficiary ervan uitgaan dat het nieuw aangekochte goed behoort tot het 

trustvermogen.1020 Dit is het recht op tracing into the product, een duidelijke zakenrechtelijke 

remedie.1021 De veralgemeende toepassing van de zakelijke subrogatie, die ervoor zorgt dat de 

zakenrechtelijke aanspraken van de begunstigde ook uitwerking hebben op de goederen die in 

de plaats treden van de oorspronkelijke bestanddelen van het trustvermogen, vloeit voort uit 

het afgescheiden karakter van het trustvermogen (infra, nr. 518). De waarde van de 

oorspronkelijke goederen wordt dus getraceerd, zodat de begunstigde zijn zakelijk recht erop 

kan doen gelden.1022 

Over de wisseling van de vermogensbestanddelen door vermenging of vervreemding regelt het 

Haagse Trustverdrag alleen het volgrecht (art. 11).1023 Volgens de meerderheid van de 

rechtsleer moet hier echter ook een veralgemeende zakelijke subrogatie uit worden afgeleid.1024 

192. INSOLVABILITEIT VAN DE TRUSTEE – Van primordiaal belang is ook de vraag naar de 

rechtsgevolgen in geval van insolvabiliteit van de trustee. Aangezien de trustee zakelijke, en 

geen puur persoonlijke, verplichtingen heeft ten opzichte van de trustgoederen, kunnen zijn 

privéschuldeisers geen aanspraak maken op die goederen.1025 De zakenrechtelijke bescherming 

van de begunstigden staat dit in de weg. De trust is dus ook tegenwerpelijk aan de 

privéschuldeisers van de trustee die hun schuldvorderingen niet kunnen verhalen op de 

goederen die het voorwerp van de trust uitmaken.1026 Wanneer de trustee failliet gaat, vallen de 

trustgoederen buiten de failliete boedel.1027 

                                                 
1019 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 64, nrs. 68 e.v. 
1020 F.W. MAITLAND, A.H. CHAYTOR en W.J. WHITTAKER, Equity, Also the forms of Action at Common Law, Two Courses of 

Lecture, Cambridge, Cambridge University Press, 1929, 172. 
1021 D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 2003, 169; J. PENNER, 

The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 44, nr. 2.71. Zie ook: H.L.E. VERHAGEN, “Het Haagse Trustverdrag” 

in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: 

Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (69) 103. 
1022 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 80, nr. 182. Zie ook: W. RUSSCHEN, “Volg het spoor terug”, WPNR 

1994, nr. 6154, 710-713; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 229, nr. 262. 
1023 D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 2003, 6-7. 
1024 I.S. JOPPE, “Het ‘Haags Trustverdrag’ in werking”, WPNR 1996, nr. 6215, (181) 182; J.B. VEGTER, “Recensies C.D. van 

Boeschoten, Het Haagse trustverdrag in Nederlands perspectief, en R.D. Vriesendorp, Het Nederlandse goederenrecht en het 

Haagse trustverdrag”, NTBR 1996, (23) 25. Contra: R.D. VRIESENDORP, “Schuldeisers en het Haagse Trustverdrag: einde van 

het verhaal?”, WPNR 1997, nr. 6281, (556) 559. Zie voor een bespreking hiervan, en voor het onderscheid met de Engelse 

tracing rules: M.E. KOPPENOL-LAFORCE, Het Haagse Trustverdrag in Serie recht en praktijk, 101, Deventer, Kluwer, 1997, 

139-141; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 231, nr. 264; C.A. UNIKEN VENEMA, “Het Haagse 

Trustverdrag: de in het verdrag voorziene “externe werking” van Anglo-Amerikaanse trusts”, WPNR 1993, nr. 6092, 362-369. 
1025 s. 283(3)(a) Insolvency Act 1986. Zie ook: S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, 

Oxford, Oxford University Press, 2011, 211; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, 

Oxford, Oxford University Press, 2002, 87; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English 

Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 214, nr. 4.152. 
1026 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 81, nr. 1.4.31; D.J. HAYTON, The 

Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 2003, 169; F.W. MAITLAND, A.H. CHAYTOR en 

W.J. WHITTAKER, Equity, Also the forms of Action at Common Law, Two Courses of Lecture, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1929, 117; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in 

Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 214, nr. 4.152. Zie ook: C. DE WULF, The Trust 

and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussel, Bruylant, 1965, 59 e.v. 
1027 Section 283 (3) (a) of the Insolvency Act 1986: “Property held by the bankrupt on trust for any other person does not form 

part of the bankrupt’s estate for the purpose of insolvency.” 



 

180 

 

193. HET TRUSTVERMOGEN ALS KERN – De concrete rechtsgevolgen kunnen afhankelijk van 

de trustconstructie grondig verschillen. Daarom moet worden gezocht naar een overkoepelend 

begrip dat de ware toedracht en de rechtsgevolgen van de trust weerspiegelt: 

“If, on the one hand, no definite right nor obligation is of the essence of the trust, if, on 

the other hand, the number and scope of rights and obligations of the parties may vary 

widely from one trust to another, we must go necessarily beyond these two notions and 

look for the dynamic principle that organizes and determines from the outside both 

rights and obligations.”1028 

Een goed vertrekpunt vanuit continentaalrechtelijk perspectief is om het afgescheiden 

trustvermogen als kern van de trustfiguur te beschouwen. De Franse auteur LEPAULLE was 

daarin de pionier.1029 De opvatting van de trust als afgescheiden vermogen is de kwalificatie 

die het best te begrijpen valt vanuit de civielrechtelijke rechtstraditie.1030 Hieronder analyseren 

we dat verder. Belangrijk is wel dat vanuit de common law zelf, de trust niet altijd als een 

afgescheiden vermogen wordt beschouwd (zie ook: infra, nr. 470).1031 

De kern van elke trust bestaat in de aanwending van bepaalde goederen voor een specifiek doel. 

De rechten en plichten van de trustee kunnen verschillen, maar houden steeds verband met het 

doel dat wordt nagestreefd. De uitdrukkelijke bestemming die toekomt aan de trustgoederen 

doet een zakenrechtelijke bescherming ontstaan in hoofde van de begunstigde. Het behoort tot 

de kern van de trust dat de beneficiary kan rekenen op zakenrechtelijke bescherming, vanuit de 

equity regels. Die zakenrechtelijke bescherming kan worden verwezenlijkt door het afscheiden 

van de vermogens. De trust vormt in wezen de creatie van een bestemmingsgebonden vermogen 

(‘pool of ring-fenced assets’).1032 Ook al is de trustee de eigenaar van de trustgoederen, deze 

goederen vormen een afgezonderd vermogen, afgescheiden van zijn eigen individuele 

vermogen.1033 Het afgescheiden karakter van het trustvermogen brengt belangrijke 

                                                 
1028 P. LEPAULLE, “An Outsider's View Point of the Nature of Trusts”, Cornell Law Review 1928, vol. 14, (52) 55. 
1029 P. LEPAULLE, “An Outsider's View Point of the Nature of Trusts”, Cornell Law Review 1928, vol. 14, (52) 52-61. 
1030 De kwalificatie van de trust als een rechtspersoon werd ook naar voren geschoven, maar dat is moeilijker te rijmen met het 

Engelse recht en leidt bovendien tot vragen omtrent de kwalificatie van de rechtspersoon. Zie: M.C. CUMYN, “Rapport général” 

in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 29, nr. 28. 

Zie ook: A. BRAUN, “Trusts in the draft Common Frame of Reference: the “best solution” for Europe?”, CLJ 2011, (327) 330; 

G. DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 1956, (241) 

278; N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 259; I. PEETERS en A. VERBEKE, 

“Kwaliteitsrekening en trust” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, (189) 197; 

R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property”, Trusts & 

Trustees 2015, (902) 906 e.v. 
1031 Zie voor zowel het common law perspectief als de civil law opvatting: P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And 

Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer 

Law International, 2002, (203) 215. Zie evenwel: D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. 

SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 77, nr. 177. 
1032 D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 2003, 1. Zie ook: F.H. 

LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 79. 
1033 A. BRAUN, “Trusts in the draft Common Frame of Reference: the “best solution” for Europe?”, CLJ 2011, (327) 331; M.C. 

CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 

20, nr. 15; W.F. FRATCHER, Trust in International Encyclopedia of Comparative Law, VI, Property and Trust, 11, Tübingen, 

Mohr Siebeck, 1973, 31, nr. 38. Het afgescheiden karakter van het trustvermogen wordt ook uitdrukkelijk vermeld in s. 1:202 

van boek X van de DCFR, die door common law auteurs positief wordt benaderd (W. SWADLING, “The DCFR Trusts: A 

Common Law Perspective” in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS (eds.), The Future of European Property Law, 

München, Sellier, 2012, (21) 28):  

“Special legal effects of a trust 
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rechtsgevolgen teweeg. Zo kunnen de trustgoederen geen deel uitmaken van het vermogen van 

de trustee in geval van zijn overlijden, echtscheiding of faillissement.1034 Bovendien vormt het 

trustvermogen een zelfstandig vermogen dat kan fluctueren.1035 Zo wordt ook het best het 

belang van de begunstigde weergegeven: deze is enkel in de trustgoederen geïnteresseerd in de 

mate dat zij het voorwerp uitmaken van een trustfund, en dus een zekere waarde 

vertegenwoordigen. De concrete bestanddelen van de trustfund kunnen echter wijzigen door 

het doelmatig beheer van de trustee, waarvoor kan worden verwezen naar de tracing-regels die 

hoger werden uiteengezet (supra, nr. 191).1036 De trustfund heeft een dynamisch karakter wat 

de samenstelling betreft, niet wat de waarde betreft. Pas bij de beëindiging van de trust is 

duidelijk welke vermogensbestanddelen aan de begunstigde moeten worden overgedragen.1037 

Het onderscheid tussen de vermogenswaarde van de trust enerzijds en de concrete 

trustgoederen anderzijds werd ook door RUDDEN aangehaald om los te komen van de 

dichotomie tussen de equitable title en de legal title.1038 Volgens deze auteur is er geen sprake 

van een eigendomssplitsing, maar van een splitsing van een heel andere aard: 

“The relation between the beneficiaries and the trust property is one which treats things 

as wealth and not as thing. What matters is not the object as member of the class but 

the class itself.” 

De splitsing bestaat erin dat de begunstigde een zakenrechtelijke aanspraak heeft op de waarde 

van de goederen (things as wealth), terwijl de trustee een zakenrechtelijke aanspraak heeft op 

de materialiteit van de goederen (things as things).1039 Hierop wordt teruggekomen in het laatste 

deel van dit proefschrift (infra, nr. 553). Daaraan zal de vaststelling worden gekoppeld dat de 

‘long term value’ van een goed exclusief is, en dat de eigenaar steeds het vooruitzicht heeft op 

die residuaire vermogenswaarde van het eigendomsobject. 

§4. Besluit 

194. DE WARE TOEDRACHT VAN DE ‘SPLIT OF OWNERSHIP’ BIJ DE TRUST – Wat het onderscheid 

tussen legal ownership en equitable ownership betreft, lijkt de betekenis naar Engels recht 

vooral historisch en minder inhoudelijk positiefrechtelijk.1040 De splitsing valt te herleiden tot 

                                                 
(1) A trust takes effect in accordance with the rules in Chapter 10 (Relations to third parties) with the effect that the trust fund 

is to be regarded as a patrimony distinct from the personal patrimony of the trustee and any other patrimonies vested in or 

managed by the trustee. 

(2) In particular (and except for some reason other than merely that the trust fund is vested in the trustee): 

(a) the personal creditors of the trustee may not have recourse to the trust fund, whether by execution or by means of insolvency 

proceedings; 

(b) the trust fund is not subject to rules allocating property rights on the basis of matrimonial or family relationships; and 

(c) the trustee’s successors are not entitled to benefit from the trust fund on the trustee’s death.” 
1034 M.C. CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, 

Bruylant, 1999, 20, nr. 15; D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 

2003, 4. 
1035 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 228, nr. 262. 
1036 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 228, nr. 262. 
1037 R.M. GOODE, “The right to trace and its impact in commercial transactions”, The Law Quarterly Review 1976, vol. 92, 

(528) 533. Zie hierover ook: W. RUSSCHEN, “Volg het spoor terug”, WPNR 1994, nr. 6154, 710-713. 
1038 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 87 e.v. 
1039 Zie hiervoor ook: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 230, nr. 263. 
1040 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 89. Zie ook: F. 

BARRIÈRE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 298, 

nr. 381; G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 601; M.J. DE WAAL, “In search of a model for the 

introduction of the trust into a civilian context”, Stellenbosch Law Review 2001, (63) 66. 
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de tweespalt in de rechtsbescherming door enerzijds de common law en anderzijds de equity. 

Dat er ook sprake zou zijn van een werkelijke opsplitsing van het eigendomsrecht tussen twee 

verschillende eigenaars, een legal owner en een equitable owner, is een misvatting en maakt de 

zaken nodeloos complex, zeker met betrekking tot de vraag naar de invoering van een 

trustachtige figuur in de continentale rechtsstelsels. 

De fictie van de gesplitste eigendom wordt steeds in verband gebracht met het afdwingen van 

de rechten van de beneficiaries.1041 Eigenlijk is het op die bescherming van de begunstigden 

van de trust dat de nadruk moet liggen, los van het middel om dat doel te bereiken. Bij de 

bespreking van het invoeren van een trustfiguur in de continentale rechtsstelsels (infra, nrs. 441 

e.v.) is een functionele benadering wenselijk, waarbij de nadruk ligt op de rechtsgevolgen, in 

het bijzonder op de bescherming van de begunstigde, en niet op de eventuele opsplitsing van 

het eigendomsrecht die door de trust ontstaat. Voor de bescherming van de begunstigde volstaat 

het als die een positie met zakelijke werking heeft. Vooral in twee situaties vormt de 

bescherming van de begunstigde het doorslaggevende kenmerk van de trust, namelijk in geval 

van vervreemding van de trustgoederen in breach of trust en bij insolvabiliteit van de trustee. 

De begunstigde wordt beschermd door onder andere the right to trace en de werking van een 

constructive trust wanneer de derde-verkrijger niet te goeder trouw is. De begunstigde hoeft 

ook het faillissement van de trustee niet te vrezen.1042 In het Engelse recht wordt deze 

zakenrechtelijke bescherming bovendien gegarandeerd door het afgescheiden karakter van het 

trustvermogen, eerder dan door een interne opsplitsing van het eigendomsrecht. Bij de 

bespreking van de trustachtige figuur in de continentale en gemengde rechtsstelsels zal worden 

gefocust op hoe eenzelfde bescherming kan worden geboden tegen breach of trust en 

insolvabiliteit van de trustee (infra, nrs. 441 e.v.). Het grootste bezwaar tegen de invoering van 

een trust in het continentale recht wordt reeds in het volgende hoofdstuk aangehaald. 

HOOFDSTUK III. DE INTERNE ONSPLITSBAARHEID VAN HET 

EIGENDOMSRECHT IN CIVIL LAW RECHTSSTELSELS 

195. EXCLUSIVITEIT ALS ONDEELBAARHEID – Uit de probleemstelling die aan de basis ligt van 

dit doctoraal onderzoek kwam naar voren dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht in de 

continentale rechtsstelsels vaak wordt beschouwd als de voornaamste belemmering voor het 

invoeren van de common law rechtsfiguur van de trust (supra, nr. 2). De trustee en de 

beneficiary genieten immers beiden van een soort eigendomsbescherming, wat niet zou stroken 

met de exclusiviteit van het eigendomsrecht. De continentale rechtsstelsels kennen geen 

verdeling van de eigendomsbevoegdheden die kan leiden tot een inhoudelijke splitsing van het 

eigendomsrecht in twee eigendomsrechten. Hiertegen verzet zich het principe van de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht.1043 De interne exclusiviteit uit de traditionele continentale 

                                                 
1041 K.D. SCHENKEL, “Trust Law and the Title-Split: A Beneficial Perspective”, UMKC L. Rev. 2009, (181) 213. 
1042 Report of the Review Committee on Insolvency Law and Practice (1982) Cmnd 8558, geciteerd in N.S.G.J. VERMUNT, “De 

trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire 

verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 250. 
1043 J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 585, nr. 632. Zie 

ook: B. AKKERMANS, “Concurrence of Ownership and Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 266; I.S. JOPPE, “Het 

‘Haags Trustverdrag’ in werking”, WPNR 1996, nr. 6215, (181) 182; P. MATTHEWS, “The place of the trust in English law and 

in English life”, Trusts & Trustees 2013, (242) 246; J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by 

Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 941; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its 

ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, 902-922. 
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rechtstraditie heeft tot gevolg dat een eigendomsrecht ondeelbaar of intern onsplitsbaar is 

(supra, nr. 29). 

196. DUNNE GRENS TUSSEN AFSPLITSING EN OPSPLITSING – In de civil law rechtsstelsels is de 

splitsing van bevoegdheden uit het eigendomsrecht alleen mogelijk volgens de wijzen die in de 

wet zijn geregeld, namelijk via de door de numerus clausus bepaalde beperkt zakelijke rechten 

(infra, nr. 215). Een eigenaar kan over zijn recht beschikken door het volledig over te dragen, 

of door limitatieve bevoegdheden over te dragen in de vorm van beperkt zakelijke rechten. 

Dergelijke beschikkingsdaden kunnen enkel slaan op het geheel van het eigendomsrecht, tenzij 

er sprake is van een objectieve splitsing van het eigendomsvoorwerp zelf (infra, nr. 505).1044 

Nochtans is de grens tussen enerzijds het legitieme afsplitsen van bevoegdheden onder de vorm 

van zakelijke rechten, en anderzijds het verbod op interne opsplitsing van het eigendomsrecht 

erg dun.1045 Door zijn eigendomsrecht met zakelijke rechten te bezwaren, kan een eigenaar 

volgens SUIJLING wel een soortgelijke situatie creëren als de afzonderlijke afstand van een 

eigendomsbevoegdheid.1046 Sommige auteurs menen dan ook dat de creatie van een zakelijk 

recht afbreuk doet aan de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht: 

“La situation est différente lorsque, ce qui n’est pas rare, plusieurs personnes sont 

investies, sur une même chose, de droits réels de nature différente. Tel est notamment 

le cas lorsque l’une d’elles est usufrutière, tandis que l’autre est nue-propriétaire. Le 

démembrement de la propriété supprime alors, dans leurs relations, le caractère 

exclusif du droit de propriété.”1047 

Bovendien zijn er situaties waarin de eigenaar een bevoegdheid verleent aan een derde zonder 

die bevoegdheid zelf te verliezen, namelijk wanneer hij niet-exclusieve gebruiksrechten 

toestaat. De eigenaar kan dan zelf ook nog steeds gebruik maken van de bevoegdheden die hij 

aan een derde afgestaan heeft, zoals bij een erfdienstbaarheid van overgang. DROSS spreekt in 

dergelijk geval van “une appropriation plurale de l’utilité en cause”.1048 Dat lijkt ver verwijderd 

van het ondeelbaarheidsprincipe. Ook wanneer PITLO de vestiging van een beperkt recht op een 

zaak omschrijft als “het overdragen van een kwalitatief, van een functioneel deel van de 

eigendom”1049, vervaagt het onderscheid tussen de afsplitsing van zakelijke rechten en de 

                                                 
1044 Zie ook voor Nederland: J.P. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht, V, Zakenrecht, Haarlem, Bohn, 1940, 89, nr. 81. 
1045 Ook de poging van LIBCHABER om het onderscheid duidelijk te maken kan niet helemaal overtuigen: “En termes plus 

exacts, le démembrement n’est pas une scission à l’intérieur de la propriété, qui laisserait en présence de deux fragments 

désarticulés: elle consiste dans l’amputation temporaire de certaines des utilités du bien au détriment du propriétaire, mais au 

profit des titulaires de droits réels qui jouissent alors de la possibilité d’accéder directement à ces utilités.” (R. LIBCHABER, 

“La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 309, nr. 

9.) 
1046 J.P. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht, V, Zakenrecht, Haarlem, Bohn, 1940, 89, nr. 81. Zie ook: T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 471; W.J. 

ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 305. Ook 

de Duitse rechtsgeleerde THIBAUT meende dat er maar weinig verschil is tussen een opsplitsing van het eigendomsrecht en het 

bezwaren van het eigendomsrecht met zakelijke rechten. Zie: A.F.J. THIBAUT, Versuche über einzelne Theile der Theorie des 

Rechts, II, Jena, Maufe und Sohn, 1817, 76 e.v. 
1047 F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 145, nr. 144. Zie ook: P. 

LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Brussel, 

Larcier, 2012, 100, nr. 6. 
1048 W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 106, nr. 115. Hij omschrijft het toekennen 

van een ‘démembrement’ ook als “un partage des utilités de la chose entre un tiers et le propriétaire” (p. 76, nr. 81). 
1049 A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 

300. 
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interne opsplitsing van het eigendomsrecht. De modulering van het exclusiviteitsbeginsel door 

het verlenen van zakelijke rechten wordt in deel II uitgebreid besproken (infra, nrs. 202 e.v.). 

197.  ‘UNIFORM’ EIGENDOMSRECHT – De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht houdt 

verband met het uniforme karakter van het eigendomsrecht. Tijdens de codificatiebeweging aan 

het einde van de Franse Revolutie werd komaf gemaakt met de feodale maatschappijstructuur 

(supra, nr. 136). Daarmee kwam ook een einde aan het versnipperde eigendomsrecht van het 

Ancien Régime. Onder het oude recht werd een onderscheid gemaakt tussen verschillende 

soorten eigendom, door het feodale stelsel, door de toekenning van eeuwigdurende 

gebruiksrechten, etc. De opstellers van de Code civil verzetten zich tegen dergelijk pluralistisch 

eigendomsconcept en keerden terug naar de Justiniaanse opvatting van een eengemaakt 

eigendomsrecht (supra, nr. 140).1050 De eigendomsdefinitie van artikel 544 CC weerspiegelt 

dan ook een uniform eigendomsrecht.1051 

Aangezien er maar één soort eigendom is, kan ook slechts één persoon titularis zijn van het 

eigendomsrecht. Er is slechts één soort eigendom (uniformiteit) door de totaliteit van de 

eigenaarsbevoegdheden in handen van één persoon te leggen (interne exclusiviteit). In 

rechtsstelsels met een pluralistisch eigendomsrecht, zoals het Engelse recht, is een interne 

opsplitsing van het eigendomsrecht wel aannemelijk, waardoor het vaak ook bij de trust wordt 

verdedigd (supra, nr. 183). In deel II en deel III zal blijken dat ook de interne exclusiviteit naar 

continentaal recht moet worden genuanceerd, aangezien verschillende personen soms titularis 

zijn van eigendomsbevoegdheden, waardoor ook het uniform eigendomsconcept onder druk 

komt te staan.1052 Daaraan zal in deel IV worden teruggekoppeld (infra, nr. 543). 

HOOFDSTUK IV. BESLUIT: DISCREPANTIE DOOR INTERNE EXCLUSIVITEIT 

198. EIGENDOMSOPSPLITSING VS. INTERNE ONSPLITSBAARHEID – In dit onderdeel werd 

duidelijk dat de gevolgen van de verschillende theorieën van ‘exclusieve eigendom’ 

uiteenlopen wanneer de vraag wordt gesteld naar de mogelijkheid tot opsplitsing van het 

eigendomsrecht. In de common law rechtsstelsels kan een eigendomsrecht opgesplitst zijn 

tussen meerdere personen. Hun exclusiviteitstheorie heeft dus niet de ondeelbaarheid van het 

eigendomsrecht tot gevolg. Exclusiviteit wordt in die rechtsstelsels alleen begrepen als externe 

exclusiviteit. Daarentegen verzet de traditionele eigendomstheorie van de continentale 

rechtsstelsels zich tegen de opsplitsing van het eigendomsrecht. De ondeelbaarheid van het 

eigendomsrecht vloeit voort uit het exclusiviteitsbeginsel, aangezien de continentale 

rechtstraditie er ook een interne dimensie aan toekent. Die interne exclusiviteit is dus het 

breekpunt tussen de verschillende eigendomstheorieën. 

                                                 
1050 Zie ook: G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 786, nr. 2245. Eerder 

in dit proefschrift werd er reeds op gewezen dat er nochtans ook in het Romeinse recht sporen waarneembaar zijn van meerdere 

vormen van eigendom (supra, nrs. 65 e.v.). 
1051 J.-L. BERGEL, “Aperçu comparatiste du droit de propriété” in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Camille Jauffret-Spinosi, 

Parijs, Dalloz, 2013, (103) 104. Zie ook: V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection 

between Substantive Property Law and Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy 

in International Property Law, München, Sellier, 2011, (119) 128. In Nederland werd dat voorbeeld uit de Franse Code civil 

en het Belgische Burgerlijk Wetboek gevolgd: G.H.A. SCHUT, “Naar een meer pluriforme regeling van het eigendomsrecht”, 

RMT 1981, (329) 329. 
1052 Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 

2013, (741) 741. 
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199. DECONSTRUCTIE VAN HET TRADITIONELE MODEL – Tot slot van dit eerste deel vatten wij 

de historische en conceptuele onderzoeksresultaten samen. De gangbare opvatting omtrent de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht, als zijnde een kenmerk van het eigendomsrecht in de civil 

law rechtsstelsels met wortels in het Romeinse recht, kan niet langer overtuigen. 

Historisch gezien stelden we vast dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht een moderne en 

politieke creatie was.1053 Het feit dat men argumenten vond in het Romeinse recht is vooral het 

gevolg van het met een eigentijdse bril bestuderen van het recht uit het verleden. De 

revolutionaire wetgever wenste de onafhankelijkheid van de individuele eigenaar te 

onderstrepen door de afkondiging van het absolute en het exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht. Het absolute karakter diende als bescherming tegen de overheid, het 

exclusieve karakter diende vooral als bescherming tegen de feodale heren en riep een halt toe 

aan de eigendomssplitsingen ten tijde van het Ancien Régime. De omschrijving van het 

eigendomsrecht in artikel 544 CC/BW als het recht om op de meest volstrekte wijze over een 

goed te beschikken, betekent zowel dat het eigendomsrecht het meest volledige recht is, in 

vergelijking met de andere zakelijke rechten, als dat het eigendomsrecht voortaan niet meer kan 

worden ingekort door feodale lasten.1054 

Bovendien bleek het concept van de exclusiviteit twee dimensies te hebben: de externe 

exclusiviteit of de tegenwerpelijkheid in de verhouding tot derden en de interne exclusiviteit of 

de volle bevoegdheid over een goed in handen van één eigenaar. De externe dimensie duikt ook 

in het Engelse recht op als kenmerk van het eigendomsrecht en is een constante in zowel het 

diachronische als het synchronische rechtsvergelijkend onderzoek. Zo bleek bij de bespreking 

van het Romeinse recht dat, indien daar reeds sprake kan zijn van een exclusief eigendomsrecht, 

er vooral gedoeld wordt op de rechtsbescherming of de externe dimensie van de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht. Ook bij de afkondiging van de exclusiviteit door de revolutionaire 

wetgever wees de achterliggende ratio van bescherming tegen feodale inmengingen erop dat de 

exclusiviteit vooral in zijn externe betekenis moest worden begrepen, namelijk als het recht van 

de eigenaar om eenieder van het eigendomsrecht uit te sluiten en als de tegenwerpelijkheid van 

het eigendomsrecht tegen de buitenwereld, bevrijd van de machtsverhoudingen. De bedoeling 

leek vooral te zijn dat eigenaars niet mochten worden gestoord in het vrije en onbelaste gebruik 

en het rustige genot van hun goed. 

De andere dimensie die werd uitgefilterd, de interne exclusiviteit, komt uitsluitend voor in de 

continentale rechtssystemen. Het betekent concreet dat slechts aan één persoon op hetzelfde 

moment de volheid van bevoegdheden over een welbepaald goed kan toekomen. Daarom 

verzetten de continentale rechtssystemen zich tegen de opsplitsing van het eigendomsrecht. 

Deze interne exclusiviteit vindt geen aanhang in de common law rechtstheorie en ook in de 

continentale rechtstraditie zijn er doorheen de tijd sporen van de mogelijkheid tot het opdelen 

van het eigendomsrecht. Wel is het zo dat men door naar de geschiedenis te kijken met een 

                                                 
1053 Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 

2013, (741) 741. 
1054 W. DELVA, Overzicht van het Belgisch burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, I, Gent, Story-Scientia, 1971, 99; A. 

KLUYSKENS, Zakenrecht in Beginselen van burgerlijk recht, V, Antwerpen, Standaard, 1940, 89, nr. 75. Zie ook: H. DE PAGE 

en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 

794, nr. 891. Voor Frankrijk: F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit 

subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 324, nr. 241.  
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eigentijdse bril, ook de interne exclusiviteit is gaan lezen in het Romeinse recht. Een sluitend 

gezagsargument biedt het Romeinse recht echter niet, aangezien er ook bevestiging wordt 

gevonden voor gedeelde eigendom. 

200. DUPLEX DOMINIUM VERSUS INTERN EXCLUSIEF EIGENDOMSRECHT – De interne 

exclusiviteit werd aan het eigendomsrecht toegevoegd door de ‘exclusivistische’ interpretatie 

tijdens de negentiende eeuw. Men streefde er naast politiek liberalisme ook naar economisch 

liberalisme, vandaar de interpretatie van het eigendomsrecht als de volheid van bevoegdheden 

over een goed die toekomt aan één enkele eigenaar. De zakelijke rechten die nu nog altijd 

bestaan, gaven vroeger wél aanleiding tot een opsplitsing van het eigendomsrecht in dominium 

utile (recht van erfpachter, vruchtgebruiker, enzovoort) en dominium directum (het 

overblijvende recht van de eigenaar).1055 Tegenwoordig is er slechts één eigendomsrecht meer 

mogelijk, namelijk dat van de (blote) eigenaar. De voedingsbodem hiervoor gaat terug op de 

natuurrechtelijke auteurs van de zeventiende eeuw, zoals GROTIUS. Deze rechtsgeleerde schreef 

dat bij de toekenning van een zakelijk recht, er eigenlijk twee verschillende gebreckelicke 

eigendommen ontstaan. Om verwarring te vermijden, wordt de ene aangeduid met de term 

‘eigenaar’, de andere is slechts een ‘gerechtigde’. Hier zien we dus voor het eerst een 

paradigmawissel richting interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. In wezen is er bij nader 

inzien niet echt een verschil tussen een zakelijk recht als dominium utile te omschrijven of als 

een beperkt zakelijk recht, als demembratie van het eigendomsrecht. Ook wat de praktische 

gevolgen betreft, bestaat er niet altijd een duidelijk onderscheid. In GROTIUS’ opvatting zouden 

de grondrente-plichtige eigenaar en een niet-opzegbare erfpachter eigenlijk beiden als eigenaar 

kunnen worden aangeduid.1056 

Het valt op dat elke eigendomstheorie, ook de definitie uit artikel 544 CC/BW, steeds 

tijdsgebonden is en onderhevig aan evolutie.1057 De hedendaagse tendensen die de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht moduleren, zullen worden onderzocht in deel II en III van dit 

proefschrift. Eerst wordt kort nog het perspectief toegelicht van waaruit dit onderzoek wordt 

gevoerd. 

201. OPZET: ONDERZOEK VAN INTERNE EXCLUSIVITEIT ZONDER TE RAKEN AAN DE EXTERNE 

EXCLUSIVITEIT – Bij de verdere studie van de exclusiviteit van het eigendomsrecht is 

omzichtigheid geboden, aangezien het één van de pijlers van ons vermogensrecht op de helling 

zet. Ons opzet is dan ook niet om de bestaande eigendomstheorie te doorbreken. Het verdere 

onderzoek zal zich vooral richten op de interne dimensie, met behoud van de externe 

exclusiviteit. Wij zijn de mening toegedaan dat het onderscheid tussen die twee dimensies kan 

helpen om tot een duidelijker begrip te komen van de exclusiviteit van het eigendomsrecht, met 

respect voor het verleden maar aangepast aan praktische noden.1058 We wensen niet te raken 

aan het evidente uitgangspunt dat er altijd wel enige exclusieve werking zal uitgaan van het 

                                                 
1055 Zie ook: H.F.A. VÖLLMAR, Nederlandsch burgerlijk recht: handleiding voor studie en praktijk, II/1, Zakenrecht, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1941, 89. 
1056 L.C. HOFMANN, Het Nederlandsch zakenrecht, Groningen, Wolters, 1933, 97. 
1057 Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 

2013, (741) 750, nr. 12. 
1058 Zie in dezelfde zin ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, 

RTDCiv. 2013, (741) 757, nr. 20. 
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eigendomsrecht. Daarmee wordt de tegenwerpelijkheid en de uitsluitingsmogelijkheid 

bedoeld.1059 Door de uitsluiting van derden is het volle genot over een goed door de eigenaar 

gewaarborgd.1060 Een strikte toepassing van die externe exclusiviteit is bijvoorbeeld het 

optreden van de eigenaar tegen het onrechtmatig bouwen op andermans grond.1061  

Er dient echter wel vermeden te worden dat het exclusiviteitsbeginsel te vaak en te eenzijdig 

wordt opgeworpen, zoals in de discussie omtrent de invoering van een trustfiguur in de 

continentale rechtssystemen. Daarom wordt onderzocht of kan worden afgeweken van de 

interne exclusiviteit, zonder de externe exclusiviteit te schaden, te meer omdat ook uit het 

rechtshistorische onderzoek en de rechtsvergelijking met de common law bleek dat de nadruk 

vooral ligt op de externe bescherming tegen andere rechtssubjecten. De vraag rijst of die 

bescherming niet kan worden ‘gedeeld’, en er dus een gesplitst eigendomsrecht kan bestaan 

waarbij elke gerechtigde een sterke eigendomsbescherming geniet. De externe exclusiviteit 

blijft steeds een ‘instinct’, maar hoeft misschien niet in handen van één volle eigenaar te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1059 F. COHEN, “Dialogue on Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 370-371. Zie ook: P. GOURDON, L’exclusivité 

in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 21, nrs. 48 en 49: “[…] que l’exclusivité est malléable et que 

contrairement à l’absolutisme révolutionnaire, elle demeure favorisée […]”.  
1060 DANOS omschrijft het als volgt: “l’exclusion des tiers permet une jouissance efficace de la chose en conférant un monopole 

au propriétaire.” (F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 170, nr. 

156). 
1061 F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 162, nr. 152. 
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HOOFDSTUK I. CONTRACTUELE MODULERING 

AFDELING I. INLEIDENDE OPMERKINGEN 

§1. De vestiging van zakelijke rechten als uitzondering op het exclusiviteitsbeginsel? 

202. ALGEMEEN – In deel I werd omschreven dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

naar continentaal recht betekent dat er slechts één enkele persoon is die de volheid van 

bevoegdheden over een goed uitoefent (interne exclusiviteit), met uitsluiting van anderen 

(externe exclusiviteit) (supra, nr. 47). Toch staat het exclusiviteitsbeginsel er niet aan in de weg 

dat bepaalde personen bevoegdheden over een goed uitoefenen die normaal enkel aan één 

eigenaar toekomen.1062 In het Nederlandse recht worden de rechten van anderen zelfs 

uitdrukkelijk beschouwd als een uitzondering op het exclusieve eigendomsrecht in artikel 5:2, 

lid 2 NBW: “Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te 

maken, mits dit gebruik niet strijdt met de rechten van anderen”. De laatste zinsnede, dat het 

gebruik niet in strijd mag zijn met de rechten van anderen, betekent dat de eigenaar bij de 

uitoefening van zijn eigendomsrecht rekening moet houden met de rechten van derden, zoals 

het geval is bij burenhinder. Op de passage ‘met uitsluiting van eenieder’ bestaat ook een 

uitzondering voor de derden die zelf een recht van de eigenaar uitoefenen. Dat blijkt uit de 

parlementaire voorbereidingen.1063 Ook die rechten moet een eigenaar dus eerbiedigen. Het gaat 

daarbij zowel om persoonlijke rechten (huur, pacht, etc.) als om zakelijke rechten 

(vruchtgebruik, pand, etc.).1064 Vooral de zakelijke rechten, rechten ten opzichte van het goed 

zelf, dreigen de exclusiviteit van het eigendomsrecht aan te tasten.1065 Een eigenaar kan die 

rechten zelf toekennen aan derden. In hoeverre dit de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

beïnvloedt, wordt in dit hoofdstuk onderzocht als de ‘contractuele modulering’ van het 

exclusiviteitsbeginsel.  

In sommige gevallen is een eigenaar ook bij wet verplicht de uitoefening van bepaalde 

eigendomsattributen door derden als beperkingen op zijn eigendomsrecht te ondergaan. Dat 

wordt in hoofdstuk II aangeduid met de term ‘wettelijke modulering’. Daarnaast is er soms ook 

                                                 
1062 N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 121, nr. 258; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. 

Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 584, nr. 632. 
1063 Zie: J.W. DU PON en C.J. VAN ZEBEN, Boek 5: Zakelijke rechten in Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe burgerlijk 

wetboek, Deventer, Kluwer, 1990, 65 over het ontwerp van een lid 3 in dat artikel: “De eigenaar behoeft niet te dulden dat een 

ander op enige wijze van de zaak gebruik maakt, tenzij deze daartoe krachtens de wet, een hem toekomend recht of een 

rechtvaardigingsgrond bevoegd is.” (eigen nadruk). Uiteindelijk werd beslist deze passage te doen opgaan in de bewoording 

‘met uitsluiting van eenieder’ in lid 2 (supra, nr. 30). Zie ook: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in 

Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 372, nrs. 476 e.v. 
1064 J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER, W.L. VALK en M.H. WISSINK, Vermogensrecht: tekst en commentaar, Deventer, 

Kluwer, 2011, 356. Zo was het ook onder het oud BW: H.F.A. VÖLLMAR, Nederlandsch burgerlijk recht: handleiding voor 

studie en praktijk, II/1, Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1941, 87-88. 
1065 C. BEUDANT en R. BEUDANT, Cours de droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 297; J.-P. LEVY en A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil français in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 502; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD 

en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et ses démembrements), 

Parijs, Montchrestien, 1956, 1030; G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du droit de propriété” in X. (ed.), Le droit 

privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 7 e.v.; A.-M. PATAULT, 

Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 261; R. THERY, “De l’utilisation 

à la propriété des choses” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, 

Parijs, LGDJ, 1950, (17) 17-32. Zie ook: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de 

droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 111, nr. 96. Voor Nederland: J. VALKHOFF, “Nieuwe beschouwingen over eigendom en 

eigendomsrecht”, RMT 1957, (21) 22.  
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sprake van een ‘rechterlijke modulering’, wanneer in de rechtspraak uitzonderingen worden 

gecreëerd op het exclusiviteitsbeginsel van het eigendomsrecht (hoofdstuk III). 

203. ZAKELIJKE RECHTEN EN EXTERNE EXCLUSIVITEIT – In het algemeen is het bestaan van 

zakelijke rechten die het eigendomsrecht bezwaren verenigbaar met zowel de common law als 

de civil law theorie van extern exclusieve eigendom. Dat een eigenaar het recht heeft anderen 

uit te sluiten van zijn goed, betekent dat hij ook het recht heeft om dat niet te doen. De 

exclusiebevoegdheid impliceert dus ook een inclusiemogelijkheid. PENNER omschrijft het 

eigendomsrecht in dat verband als “a gate, not a wall”; een eigenaar kan ervoor kiezen om 

derden toch toe te laten tot zijn eigendomsrecht.1066 Dat stemt overeen met de opvatting van het 

eigendomsrecht als ‘exclusive agenda setting’ (supra, nr. 46).1067 De eigenaar bepaalt zelf hoe 

hij vorm wil geven aan de gebruiksbevoegdheden op zijn goed, en dat kan erin bestaan om 

bevoegdheden aan derden te verlenen.1068 Door het toekennen van dergelijke rechten gaat het 

(extern exclusieve) eigendomsrecht nog niet verloren.1069 Alleen is er in dat geval sprake van 

bepaalde derden met rechten op andermans goed die binnen de grenzen van het verleende recht 

niet kunnen worden uitgesloten door de eigenaar van dat goed. 

De Franse rechtsgeleerde GOURDON omschrijft de toekenning van zakelijke rechten als de 

eigenaar die het eigendomsrecht op zijn goed uitoefent via een tussenpersoon, bijvoorbeeld 

door het vruchtgebruik aan een derde te verlenen.1070 Het recht van de eigenaar om van zijn 

goed te genieten, wordt ‘bemiddeld’ door een derde-gerechtigde. Volgens deze auteur is dat 

verenigbaar met het exclusiviteitsbeginsel. Hij omschrijft het als volgt: “Dès lors, l’exclusivité 

ne doit pas être conçue au plan matériel – l’usage de la chose – mais au plan juridique – la 

réservation de l’utilité économique de la chose.”1071 De mogelijkheid om zakelijke rechten te 

                                                 
1066 J. PENNER, “The Bundle of Rights Picture of Property”, UCLA L.Rev. 1995-96, (711) 744; J. PENNER, The Idea of Property 

in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 74. 
1067 L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 275-317. 
1068 Pand.b., v° Propriété (en général), 418, nr. 12. Voor Frankrijk, zie reeds: M. DUPIN, Oeuvres de Pothier, VII, Brussel, 

Tarlier, 1833, 23, nr. 100: “Ce droit de disposer renferme celui […]d’accorder à d’autres dans sa chose tel droit que bon lui 

semblera, et de leur en permettre tel usage qu’il jugera à propos “ , aangehaald in A.-M. PATAULT, Introduction historique au 

droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 258, nr. 218. Zie ook: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. 

CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 110, nr. 95; P. CROCQ, Propriété et garantie 

in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 77, nr. 95; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la 

jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 748, nr. 10; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits 

réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 108, nr. 204; M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures 

collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 136, nr. 211; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit 

fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 332. Voor Nederland: O.K. BRAHN en W.H.M. REEHUIS, Zwaartepunten van 

het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 9, nr. 13. Voor het Engelse recht: K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2009, 1304, nrs. 10.3.1 e.v.; J. STEVENS en R. PEARCE, Land Law in Sweet & Maxwell's 

Textbook Series, London, Sweet & Maxwell, 2005, 7. 
1069 Zie voor het Anglo-Amerikaanse recht: L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law 

Journal 2008, (275) 295: “Thus, not surprisingly, the character of ownership is not lost where others have a part in determining 

what happens to a resource.” Zie ook: T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and 

Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 1987, (161) 176: “We are dealing with those simpler cases in which the existence of 

B’s interest in a thing, though it restricts A’s rights, does not call in question A’s ownership of the thing.” Voor Frankrijk: F. 

TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 145, nr. 143. 
1070 P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 32, nr. 75. Deze omschrijving doet 

denken aan de positie van een detentor die evenzeer een feitelijke macht uitoefent voor rekening van een derde. 
1071 P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 32, nr. 75. Zie hierover ook infra, nr. 

544. 
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verlenen, hangt volgens TOULLIER samen met de vrije beschikkingsbevoegdheid van een 

eigenaar.1072 Naar Belgisch recht is onder meer LAURENT dezelfde mening toegedaan.1073 

De Nederlandse auteur SALOMONS meent daarentegen dat het geen zin meer heeft om nog van 

exclusiviteit te spreken aan de zijde van de eigenaar wanneer de eigenaar een gebruiksrecht 

heeft toegekend aan een derde.1074 Met het gebruiksrecht gaat ook de exclusiviteit over naar de 

derde. Die opvatting kan echter niet overtuigen, aangezien SALOMONS ook zelf betoogt dat het 

uitsluitingsrecht van de gebruiker jegens de eigenaar zelf wel een geringer bereik heeft dan 

jegens derden. Zowel de eigenaar als de gebruiker oefenen een uitsluitingsrecht uit jegens 

onbevoegde derden, en overigens ook tegenover elkaar. In die zin is er dus wel nog externe 

exclusiviteit aan de zijde van de eigenaar, alleen wordt deze gedeeld met de zakelijk gerechtigde 

die eveneens over een tegenwerpelijk recht beschikt. Net omdat de zakelijke rechten afgeleid 

zijn van het eigendomsrecht, kunnen zij net als deze jegens iedereen worden afgedwongen.1075 

De verantwoording hiervoor ligt in de demembratietheorie (infra, nr. 207). 

204. ZAKELIJKE RECHTEN EN INTERNE EXCLUSIVITEIT – Ook de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, ofte de volheid van bevoegdheden, verhindert niet dat derden rechten kunnen 

uitoefenen op andermans goed. Iedere eigenaar is immers bevoegd de volheid van zijn recht te 

beperken.1076 De interne exclusiviteit betekent dat hetzelfde eigendomsrecht niet aan meer dan 

één persoon tegelijk kan toekomen. Dat meerdere personen verschillende rechten uitoefenen op 

hetzelfde goed is echter wel mogelijk.1077 Bijvoorbeeld in geval van vruchtgebruik zijn de 

rechten van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker niet gelijk, maar complementair.1078 De 

exclusiviteit van het eigendomsrecht is daarbij niet geschonden, omdat de titularis van een 

zakelijk recht, zo klinkt het terecht, slechts over limitatieve bevoegdheden beschikt.1079 De 

vraag rijst natuurlijk ook of de eigenaar daardoor niet zijn volheid van bevoegdheden heeft 

verloren, wat de interne exclusiviteit zou ondergraven. De verenigbaarheid van de vestiging 

van zakelijke rechten met de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt daarom 

dadelijk verder uitgewerkt in afdeling II (infra, nrs. 207 e.v.). 

                                                 
1072 C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français, III, Brussel, Wahlen, 1824, 52: “Mais si on demande quels sont les droits qu’on 

peut séparer de la propriété parfaite, de combien de manières on peut la démembrer, il faut d’abord poser en principe que 

chacun pouvant disposer de sa propriété de la manière la plus absolue (article 544). Il peut en détacher les droits que bon lui 

semble, étendre ou limiter ces droits comme il le veut. En un mot, démembrer sa propriété de toutes les manières qu’il le juge 

à propos, pourvu qu’il n ‘y ait rien de contraire aux lois ou à l’ordre publique.” 
1073 F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 107 e.v., nr. 84. Zie ook: V. THIRY, Cours de droit civil 

professée à l'Université de Liège, I, Luik, Vaillant-Carmanne, 1892, 689-690. 
1074 A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. 

HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut 

voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 247. 
1075 J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger 

Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 56. 
1076 Nederland: A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda 

Quint, 1990, 294. Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 197, nr. 

245; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 332, nr. 208. 
1077 M.-L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil: Les biens, Parijs, Sirey, 2006, 75, nr. 192; G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil 

d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 789, nr. 2252. 
1078 Zie: V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek: Goederen- en bijzondere 

overeenkomstenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 344, nr. 919. 
1079 J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 585, nr. 632; P. 

LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Brussel, 

Larcier, 2012, 100, nr. 6. Voor Nederland, zie in gelijkaardige zin: G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, 

Groningen, Wolters, 1886, 19; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, 

Deventer, Kluwer, 2012, 374, nr. 450. 



 

193 

 

§2. De contractualisering van het eigendomsrecht 

205. TOENEMENDE WILSAUTONOMIE IN HET GOEDERENRECHT – In het huidige goederenrecht 

is een tendens waarneembaar richting meer wilsautonomie. Ook eigenaars genieten meer en 

meer contractuele vrijheid. De vaststelling dat van goederenrechtelijke beginselen kan worden 

afgeweken in een overeenkomst wordt de contractualisering of de conventionalisering van het 

goederenrecht genoemd.1080 Die ontwikkeling moet een tegengewicht bieden aan alle 

beperkingen waarmee eigenaars dezer dagen te kampen krijgen, zoals de tendens tot 

socialisering van het eigendomsrecht (infra, nr. 240).1081 Een grotere vrijheid voor de eigenaar 

moet het eigendomsrecht als recht om op de meeste volstrekte wijze over een goed te 

beschikken in eer herstellen. LARDEUX verwoordt het treffend als volgt: “Hier, la propriété 

était la garantie de la liberté; aujourd’hui la situation s’inverse, la liberté se mettant au service 

de la propriété.”1082 De groeiende contractualisering van het goederenrecht leidt voor wat het 

eigendomsrecht betreft tot een verdere contractuele moduleringsmogelijkheid van het 

exclusiviteitsbeginsel. In afdeling III van dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze tendens, 

en meer bepaald op de mogelijkheid om bij overeenkomst nieuwe zakelijke rechten te creëren. 

206. CONTRACTSVRIJHEID VS. NUMERUS CLAUSUS – De toenemende wilsautonomie van de 

partijen roept de vraag op naar de grenzen van de vrije modulering van zakelijke rechten.1083 In 

principe zijn de zakelijke rechten beperkt tot de gevallen bij wet bepaald omwille van de 

numerus clausus-regel, oftewel het gesloten stelsel van het goederenrecht (infra, nr. 215). 

Partijen kunnen de zakelijke rechten erkend door de wet dan ook enkel invullen op een wijze 

die niet in strijd komt met de aard van die zakelijke rechten. Nochtans voelt een eigenaar in de 

praktijk soms de behoefte om over zijn goed te beschikken door het afstaan van bepaalde 

eigendomsbevoegdheden, en dat op een andere manier dan bij wet bepaald. Daarbij vervaagt 

dus het onderscheid tussen het gesloten systeem van zakelijke rechten en het open systeem van 

verbintenissen.1084 Deze conventionele ontleding van de eigendomsbevoegdheden wordt hierna 

besproken, met specifieke aandacht voor de gevolgen van deze tendens voor het exclusieve 

karakter van het eigendomsrecht. 

                                                 
1080 Zie hiervoor: E. DIRIX, “Grenzen van de wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere 

Overeenkomsten in Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 143, nr. 1; V. SAGAERT en R. JANSEN, 

“Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel vermogensrecht”, RW 2011-12, 68-73. Zie ook: S. VAN ERP, 

“European property law: A methodology for the future” in R. SCHULZE en H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), European Private Law – 

Current status and Perspectives, München, Sellier, 2011, (227) 231. 
1081 Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée 

par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 750, nr. 11. Voor Nederland: S.E. BARTELS, “20 jaar NBW en het goederenrecht: er is in 

die tijd veel/weinig gebeurd”, Ars Aequi 2012, 484. 
1082 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

750, nr. 12. 
1083 Voor Nederland: W. SNIJDERS, “Twintig jaar nieuw BW”, Ars Aequi 2012, 946-954. Rechtsvergelijkend voor België en 

Frankrijk: V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive Property Law 

and Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International Property Law, 

München, Sellier, 2011, 119-141. 
1084 Zie voor de verzwakking van dit onderscheid vooral: V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? 

Poging tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, 983-1086. 
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AFDELING II. DE VERENIGBAARHEID VAN DE VESTIGING VAN BEPERKT 

ZAKELIJKE RECHTEN MET HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL 

§1. De demembratietheorie als basis voor de creatie van zakelijke rechten 

207. DE AFSCHEIDING VAN EIGENDOMSBEVOEGDHEDEN – De verhouding tussen de zakelijke 

rechten en het continentale eigendomsrecht kan het best worden verklaard vanuit de 

demembratietheorie die het standaardmodel is in zowel de klassieke Franse als de Belgische 

doctrine.1085 De term ‘démembrement’ is een doctrinale creatie, en pas recent werd er 

uitdrukkelijk naar verwezen in de Franse wetgeving.1086 De demembratietheorie neemt als 

uitgangspunt dat het eigendomsrecht een geheel van onderscheiden bevoegdheden is, namelijk 

het recht om een goed te gebruiken (ius utendi), het recht om de vruchten van het goed te 

genieten (ius fruendi) en het recht om het goed (materieel) te verbruiken of (juridisch) te 

vervreemden (ius abutendi), en dus ook het recht om erover te beschikken.1087 In de wettelijke 

eigendomsdefinitie van artikel 544 CC/BW wordt eigendom aan de hand van die attributen 

uitgelegd (supra, nr. 24). 

Vanuit die zienswijze van het eigendomsrecht wordt de verhouding tot de zakelijke rechten 

duidelijk.1088 De breukdelen van dat alomvattende eigendomsrecht kunnen immers worden 

afgezonderd van het eigendomsrecht door het vestigen van zakelijke rechten.1089 Zo komt bij 

                                                 
1085 België: A. KLUYSKENS, Zakenrecht in Beginselen van burgerlijk recht, V, Antwerpen, Standaard, 1940, 162, nr. 143: “Het 

recht van vruchtgebruik dat een deel van de rechten van den eigenaar van diens eigendomsrecht afscheidt, […]”; F. LAURENT, 

Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 134, nr. 101. Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et 

pratique de droit civil, VI, Des biens, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 156, nr. 205; CH. BEUDANT en R. BEUDANT, Cours de 

droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 271 e.v., nrs. 255 e.v.; P. CROCQ, Propriété et garantie in 

Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 78, nr. 97 e.v.; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, 

Montchrestien, 2012, 105, nr. 114 e.v.; R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre 

du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 309, nr. 9. Zie ook: J. LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit 

privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 158, nr. 19.  

Voor een kritische bespreking naar Belgisch recht: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Les 

biens, Les sûretés, Brussel, Bruylant, 1953, 163, nr. 205; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II/A, Gent, E. Story-Scientia, 1984, 337-338, nr. 842B; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 59, nrs. 59 e.v.; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 23, nr. 22. Naar Frans recht: C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil 

français: essai sur les biens, la propriété et la possession, Parijs, L’Harmattan, 2009, 100 e.v.; S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 42, nr. 

37; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 432, nr. 319. Zie ook reeds: L. RIGAUD, Le droit réel: histoire et théorie, son origine institutionnelle, 

Toulouse, Nauze, 1912, 106-107. 
1086 Zie: art. 815-5-1 CC, ingevoerd door de loi du 12 mai 2009, n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et 

d'allègement des procédures: “Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans 

l'un des cas prévus à l’article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la 

demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités 

définies aux alinéas suivants.” (eigen nadruk) 
1087 België: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, 

Brussel, Bruylant, 1975, 786, nr. 897; G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1943, 

94, nr. 93; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 59, nr. 60; A. KLUYSKENS, Zakenrecht in 

Beginselen van burgerlijk recht, V, Antwerpen, Standaard, 1940, 85, nr. 74; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, 

Bruylant, 1878, 134, nr. 101. Frankrijk: C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 59-60, nr. 79; 

G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Des biens, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 155, nr. 

204; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 52-53. Zie voor een rechtsvergelijkende bespreking: B. AKKERMANS, “Concurrence of Ownership and 

Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 265-272. 
1088 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 53, nr. 31. Zie ook: R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 60, nr. 61. 
1089 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 60, nr. 61; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 23, nr. 22. Nederland: A. PITLO, Het systeem van het 
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het vestigen van een vruchtgebruik door eigenaar A zowel de bevoegdheid om het goed te 

gebruiken (ius utendi), als de bevoegdheid om de vruchten te genieten (ius fruendi) toe aan 

vruchtgebruiker B (art. 578 BW/CC en art. 3:201 NBW). A behoudt wel de 

beschikkingsbevoegdheid (ius abutendi), maar kan enkel over de eigendom bezwaard met het 

vruchtgebruik beschikken.1090 De eigenaar kan geen handelingen stellen die zouden ingaan 

tegen het gevestigde zakelijke recht.1091 Zolang B vruchtgebruiker is, kan A feitelijk niet het 

gebruik en genot hebben van zijn goed. A kan het gebruik en genot over zijn goed echter wel 

overdragen aan een tweede vruchtgebruiker C. Alleen is C enkel theoretisch vruchtgebruiker 

en pas feitelijk wanneer het vruchtgebruik van B eindigt (eventueel vruchtgebruik).1092 

Niettegenstaande het verlies van die constitutieve elementen, bestaat er geen twijfel over dat A 

zijn eigendomsrecht blijft behouden. Na het toekennen van een vruchtgebruik, is de eigenaar 

nog steeds titularis van de blote eigendom. Een blote eigenaar is nog steeds een eigenaar, 

ondanks de beperkingen van zijn bevoegdheid.1093 In de wettelijke bepalingen wordt hij 

eveneens aangeduid als eigenaar.1094 

Ook de vestiging van niet-exclusieve gebruiksrechten, namelijk erfdienstbaarheden, vormt een 

inperking op de eigendomsbevoegdheden. Bij het verlenen van een recht van overgang kan de 

eigenaar van het lijdende erf in principe wel nog steeds zelf ook een overgang uitoefenen over 

datzelfde stuk van zijn perceel.1095 Toch is het eigendomsrecht van de eigenaar van het lijdende 

erf beknot.1096 Zo kan hij zijn erf niet langer voor vrij en onbelast verkopen, en kan hij geen 

enkele gedraging stellen die het gebruik van de erfdienstbaarheid zou verminderen of 

ongemakkelijker maken (art. 701 BW). 
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Men zou uit de voorgaande illustraties kunnen afleiden dat de vestiging van zakelijke rechten 

in strijd komt met de interne exclusiviteit of de volheid van bevoegdheden van het 

eigendomsrecht. Het lijkt evident dat de interne exclusiviteit of de ‘volheid van bevoegdheden’ 

van de eigenaar wel degelijk is aangetast door het afsplitsen van een zakelijk recht.1097 

Verschillende auteurs gaan daar echter tegen in.1098 Aan de essentie van het eigendomsrecht 

wordt niet geraakt, alleen aan de mogelijke bevoegdheden die het eigendomsrecht oplevert.1099 

Dat de vestiging van zakelijke rechten geen afbreuk doet aan het eigendomsrecht is inherent 

aan de demembratietheorie zelf. Zakelijke rechten hebben immers geen opsplitsing van het 

recht, maar eerder een afsplitsing van bevoegdheden tot gevolg. 

208. ZAKELIJK RECHT ALS AFSPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT – Zakelijke rechten 

worden volgens het demembratiemodel voorgesteld als afsplitsingen van het eigendomsrecht. 

De toekenning van een zakelijk recht betekent enerzijds dat de gerechtigde van het zakelijk 

recht op het goed zelf bepaalde bevoegdheden kan uitoefenen. Dat zakelijk recht brengt 

anderzijds een zakelijke verplichting mee voor de eigenaar van het bezwaarde goed.1100 De 

zakelijke gebruiks- en genotsrechten vormen dus een tijdelijke aantasting of beperking 

(démembrement) van de rechten van de eigenaar.1101 Dat is niet zo bij het toekennen van 

persoonlijke rechten, die enkel het recht op een prestatie of een niet-handelen verlenen.1102 

De afsplitsing, in plaats van opsplitsing, van bevoegdheden van het eigendomsrecht wordt door 

de Franse auteur LAROCHE ook aangewend als verklaring voor het exclusieve karakter van een 

eigendomsrecht tot zekerheid.1103 De schuldenaar draagt het eigendomsrecht over en oefent 

enkel nog een gebruiksrecht uit over het goed. De afsplitsing van één bevoegdheid doet daarbij 

geen afbreuk aan het exclusieve eigendomsrecht van de schuldeiser. Of het houdbaar is dat de 

schuldeiser de exclusieve eigenaar is, wordt verderop onderzocht (infra, nrs. 398 e.v.). 

209. VERGELIJKING MET HET NEDERLANDSE RECHT: AFSPLITSING VS. AFSPIEGELING – De 

vorige stelling, dat zakelijke rechten afsplitsingen vormen van het eigendomsrecht, verdient 

extra toelichting voor wat het Nederlandse recht betreft. Voorafgaandelijk moet worden 

gewezen op een terminologische eigenheid van het Nederlandse recht. Onder het huidige 
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Standaard, 1955, 10: “Bij het ontstaan van een beperkt zakelijk recht, verliest de eigenaar een deel van zijn algehele 

heerschappij; een ander verkrijgt een deel der heerschappij door hem op de zaak uitgeoefend.” Zie in dezelfde zin J.-L. 

BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 110, nr. 96; F. 

TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 145, nr. 144. 
1098 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 170, nr. 194. Zie voor 

Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 79, nr. 98; M. LAROCHE, 

Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 116, nr. 176. 
1099 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 332-333, nr. 208. 
1100 J. HANSENNE, “De l’obligation réelle accessoire à l’obligation réelle principale” in X., Etudes dédiées à Alex Weill, Parijs, 

Dalloz, 1983, 336; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 78, nr. 97. 
1101 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 78; W. DROSS, Droit des biens in 

Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 76, nr. 80; M.-L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil: Les biens, Parijs, Sirey, 

2006, 75, nr. 192; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., 

Université Jean Moulin, 1981, 53, nr. 31. 
1102 Hoewel, PINCKAERS wees erop dat de prestatie waarop het persoonlijk recht doelt, kan bestaan in het verschaffen van het 

genot over een zaak. In dat geval mag de titularis van een persoonlijk recht ook een bepaalde macht uitoefenen op de zaak zelf. 

Hij heerst daarbij over de zaak alsof hij een zakelijk recht zou hebben. Ook door persoonlijke rechten kan de eigendom dus 

worden beperkt: B.J.A.W.V.M. PINCKAERS, Eigendom in een nieuwe tijd: beschouwingen over de eigendomsontwikkeling in 

de laatste eeuw, Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1960, 148-149. 
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Burgerlijk Wetboek hebben zakelijke rechten enkel betrekking op zaken en niet op de ruimere 

categorie van goederen. Een zaak is een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object 

(art. 3:2 NBW). Het begrip ‘goederen’ omvat zowel de zaken als de vermogensrechten (art. 3:1 

NBW). Beperkte rechten die niet rechtstreeks gevestigd zijn op een zaak, maar op 

onlichamelijke goederen, zoals op een vordering of op een aandeel, worden niet aangeduid als 

zakelijke, maar als goederenrechtelijke rechten.1104 In wat volgt, moet de term ‘zakelijk recht’ 

in de ruime betekenis naar Belgisch recht worden begrepen, onafhankelijk van het voorwerp. 

Over de vestiging van beperkt zakelijke rechten is er sinds de negentiende eeuw in Nederland 

een dogmatische strijd gaande tussen twee modellen: het ‘afsplitsingsmodel’ en het 

‘afspiegelingsmodel’.1105 

Het afsplitsingsmodel beschouwt de vestiging van een beperkt zakelijk recht als de afsplitsing 

van een aantal bevoegdheden uit het eigendomsrecht en de overdracht van die bevoegdheden 

aan de zakelijk gerechtigde.1106 Het eigendomsrecht is dus het moederrecht waaruit de 

overgedragen bevoegdheden worden weggesneden. De bevoegdheden maken (tijdelijk) geen 

deel meer uit van het eigendomsrecht. Ondanks de afsplitsingen blijft het moederrecht wel nog 

de hoedanigheid van eigendomsrecht behouden. De overdrager verliest de bevoegdheid enkel 

voor zover deze in strijd zou komen met de overgedragen bevoegdheid van de zakelijk 

gerechtigde. Dat afsplitsingsmodel komt overeen met de demembratietheorie uit het Franse en 

Belgische recht.1107 De Nederlandse wetgever ging bij het opstellen van het nieuwe Burgerlijk 

Wetboek uit van dit model.1108 Hoewel de term ‘afsplitsing’ niet letterlijk wordt gebruikt, wijst 

de wettelijke definitie van een beperkt recht in de richting van het afsplitsingsmodel. Artikel 

3:8 NBW bepaalt: “Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, 

hetwelk met het beperkte recht is bezwaard.” Beperkte rechten zijn dus rechten die zijn afgeleid 

uit een moederrecht.1109 

Het afspiegelingsmodel vertrekt ook vanuit de toekenning van bevoegdheden door een 

moedergerechtigde aan een beperkt gerechtigde. Volgens dit tweede model maken de 

toegekende bevoegdheden echter wel nog deel uit van het eigendomsrecht. De 

moedergerechtigde heeft die bevoegdheden nog, alleen zijn ze ‘verlamd’ door de toekenning 
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ervan aan de beperkt gerechtigde en kan de moedergerechtigde ze dus niet meer uitoefenen.1110 

Wanneer het beperkte recht tenietgaat, worden de verleende bevoegdheden bij de 

moedergerechtigde opnieuw geactiveerd. Onder het afspiegelingsmodel is het eigendomsrecht 

as such niet beperkt, maar is het louter beperkt op het niveau van haar uitoefening. Het volle 

eigendomsrecht bestaat nog steeds, maar kan gedeeltelijk niet worden uitgeoefend. Er wordt 

wel eens gesproken van een ‘slapend eigendomsrecht’, dominium quiescens.1111 Bij de 

beëindiging van het beperkte recht neemt de eigenaar automatisch terug de geneutraliseerde 

bevoegdheden op. Het afspiegelingsmodel beschouwt het eigendomsrecht niet als een uit 

verschillende bevoegdheden samengesteld geheel waaruit bepaalde delen kunnen worden 

afgescheiden.1112 Voor het afspiegelingsmodel zijn de zakelijke rechten zo verschillend van het 

eigendomsrecht qua inhoud en omvang, dat ze niet aan delen van het eigendomsrecht doen 

denken.1113 Dit model vormde echter steeds de minderheidsopvatting.  

Ook in het Zuid-Afrikaanse recht werd het afspiegelingsmodel door een minderheid van de 

rechtsleer verdedigd.1114 Toch bleef de meerderheid vasthouden aan de ‘subtraction from the 

dominium’-test, wat aansluit bij de demembratietheorie en het afsplitsingsmodel.1115 

Kenmerkend voor het Zuid-Afrikaanse recht is echter wel dat de ontwikkeling van nieuwe 

zakelijke rechten heel vlot wordt aanvaard, en er dus van een numerus clausus-beginsel binnen 

de afsplitsing geen sprake lijkt te zijn.1116 

Beide modellen worden vaak erg plastisch omschreven. Zo omschrijft MEIJERS het 

afspiegelingsmodel als een bal waarop het beperkte recht drukt.1117 Bij de beëindiging 

van dat recht neemt het moederrecht terug haar volle vorm aan. Volgens het 

afsplitsingsmodel worden de beperkte rechten daarentegen voorgesteld als druppels van 

een vloeistof die loskomen van het geheel en later weer aangezogen worden.1118 Andere 

auteurs gebruiken in dit verband de termen ‘aangroeiconstructie’ voor het 

afspiegelingsmodel (het hoofdrecht dijt uit tot zijn normale omvang) en 

‘lijmconstructie’ voor het afsplitsingsmodel (twee stukken, bijvoorbeeld vruchtgebruik 
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1111 N.K.F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, II, Haarlem, Bohn, 1901, 7. Zie ook: B. AKKERMANS, “Concurrence 

of Ownership and Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 270; E.B. RANK-BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen 

goederen- en verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 105. 
1112 Zie reeds: G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Groningen, Wolters, 1886, 474. Zie daarover: E.B. RANK-

BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 105 en 107. 
1113 G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Groningen, Wolters, 1886, 474. Zie ook: B. AKKERMANS, “Concurrence 

of Ownership and Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 261. 
1114 P.J. BADENHORST en P.P.J. COETSER, “Pearly Beach Trust v Registrar of deeds 1990 4 SA 614 (C): The subtraction from 

the dominium test revisited”, De Jure 1991, (375) 375-377. 
1115 M.J. DE WAAL, “Identifying Real Rights in South African Law” in S.E. BARTELS en M. MILO (eds.), Contents of Real 

Rights, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, (83) 86-87. Voor een uitgebreide bespreking van de ‘subtraction from the 

dominium test’: P.J. BADENHORST en P.P.J. COETSER, “Pearly Beach Trust v Registrar of deeds 1990 4 SA 614 (C): The 

subtraction from the dominium test revisited”, De Jure 1991, (375) 380 e.v. Zie ook: J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over 

interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 59. 
1116 M.J. DE WAAL, “Identifying Real Rights in South African Law” in S.E. BARTELS en M. MILO (eds.), Contents of Real 

Rights, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, (83) 97. Zie hierover ook: C.G. VAN DER MERWE, “Numerus Clausus and the 

Development of new Real rights in South Africa” in S.E. BARTELS en M. MILO (eds.), Contents of Real Rights, Nijmegen, Wolf 

Legal Publishers, 2004, (99) 99-113; J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van 

zakelijke rechten”, Groninger Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 58. 
1117 E.M. MEIJERS, Algemene leer van het burgerlijk recht, I, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 

Universitaire Pers, 1958, 281.  
1118 Zie T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 
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en blote eigendom, worden terug aan elkaar gelijmd).1119 Die pogingen om het verschil 

met beeldspraak duidelijk te maken, zijn echter weinig overtuigend.1120 Het belang van 

het onderscheid tussen beide modellen is relatief beperkt, zonder daarbij afbreuk te 

willen doen aan het belang op zich van conceptuele zuiverheid.1121 Beide modellen van 

vestiging van zakelijke rechten leiden immers tot vergelijkbare gevolgen.1122 

Het afspiegelingsmodel en het afsplitsingsmodel hebben een fundamenteel uitgangspunt 

gemeen. Onder beide theorieën blijft het eigendomsrecht een eigendomsrecht, ook al blijven er 

bijna geen bevoegdheden meer over. Wanneer de toegestane beperkte rechten wegvallen, krijgt 

het bezwaarde eigendomsrecht opnieuw haar volle omvang, zij het door de terugkeer of de 

heropleving van die specifieke bevoegdheden. Beide modellen kennen hetzelfde 

overkoepelende beginsel van de elasticiteit van het eigendomsrecht.1123 Dat principe vormt de 

basis van de verenigbaarheid van de vestiging van beperkt zakelijke rechten met de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht (zie hierover uitgebreid: infra, nr. 211). 

210. VERHOUDING TOT HET EIGENDOMSCONCEPT – De demembratietheorie verklaart de 

verhouding tussen het eigendomsrecht en de zakelijke rechten en biedt tevens een theoretisch 

kader voor de vraag naar de verenigbaarheid met het exclusiviteitsbeginsel. Omwille van de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht is het niet mogelijk dat verschillende personen op 

hetzelfde moment eigenaar zijn van eenzelfde goed, maar niettemin kunnen meerdere personen 

titularis zijn van een eigendomsbevoegdheid door het afsplitsen van constitutieve 

elementen.1124 Na de vestiging van zakelijke rechten op een welbepaald goed blijft het 

eigendomsrecht als gedemembreerd recht over.1125 Het eigendomsrecht blijft dus nog bestaan, 

weliswaar bezwaard met het toegekende zakelijke recht. Die eigendomstoestand wordt in het 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek duidelijk omschreven (supra, nr. 27). Zakelijke rechten doen 

daarbij geen afbreuk aan het exclusieve eigendomsrecht.1126 Alleen is er geen sprake meer van 

volle eigendom, maar van beperkte eigendom.1127 De eigenaar behoudt echter het recht op de 
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het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 362-363, voetnoten 5 en 6. Zie evenwel: E.B. 

RANK-BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 108: “Het begrip 

elasticiteit zou zich niet, althans bezwaarlijker, laten verenigen met de zienswijze volgens welke het beperkte recht, door 

afsplitsing ontstaan, een brokstuk vormt van het voormalige hoofdrecht.” Hij betwist dus dat de elasticiteit van het 

eigendomsrecht bij het afsplitsingsmodel even verdedigbaar is. 
1124 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 363, nr. 271. Zie ook: R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: 

livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 309, nr. 9. 
1125 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 60, nr. 61. 
1126 Zie voor Frankrijk: F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 145, 

nr. 143; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 582, nr. 421. 
1127 C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 107, nr. 136; M. DUPIN, Oeuvres de Pothier, VII, 

Brussel, Tarlier, 1833, 23; G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1943, 95, nr. 93; P. 

MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 136, nr. 457. Voor Nederland: B.J.A.W.V.M. 

PINCKAERS, Eigendom in een nieuwe tijd: beschouwingen over de eigendomsontwikkeling in de laatste eeuw, Utrecht, Dekker 

& Van de Vegt, 1960, 148. Sommige auteurs gebruiken de termen ‘volkomen’ en ‘onvolkomen’ eigendom, zie: G. DIEPHUIS, 

Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Groningen, Wolters, 1886, 15. 
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volle eigendomsbevoegdheden bij de beëindiging van het zakelijk recht.1128 Door het enkele 

tenietgaan van het zakelijk recht wordt de eigendom terug vol.1129 Bij de beëindiging van het 

zakelijk recht doet immers de elasticiteit van het eigendomsrecht de bevoegdheden terugkeren 

naar de eigenaar (infra, nrs. 211 e.v.). Wanneer bevoegdheden worden toegekend aan derden 

in de vorm van zakelijke rechten, doet de eigenaar dus nooit volledig afstand van die 

eigendomsattributen. De eigenaar behoudt een blijvende aanspraak op de volheid van 

bevoegdheden.1130  

Dat blijvende vooruitzicht op de interne exclusiviteit, of dus de blijvende aanspraak op de 

volheid van bevoegdheden, verklaart waarom de eigenaar, en niet de titularis van het zakelijk 

recht, nog steeds als enige intern exclusieve eigenaar wordt beschouwd. De eigenaar behoudt 

bovendien ook het recht om derden uit te sluiten, als zijnde de externe exclusiviteit van het 

eigendomsrecht.1131 Stel dat A, eigenaar van het lijdende erf, een erfdienstbaarheid toekent aan 

B, eigenaar van het heersende erf. De erfdienstbaarheid ‘demembreert’ het eigendomsrecht van 

A, waardoor hij niet langer de volheid van bevoegdheden heeft. Nochtans zal niemand 

betwisten dat hij nog steeds eigenaar van de grond is. Dat is nog frappanter bij het toekennen 

van een recht van vruchtgebruik.1132 Wanneer A een vruchtgebruik toekent aan B verliest hij 

eigenlijk de volledige gebruiks- en genotsbevoegdheid over zijn goed. Nochtans wordt A ook 

in dat geval nog steeds aangeduid als (‘blote’) eigenaar. Daarentegen zal B, ondanks zijn ruime 

bevoegdheden, nooit als eigenaar maar slechts als vruchtgebruiker worden beschouwd. Bij een 

‘maximale’ afsplitsing door de toekenning van een exclusief gebruiksrecht, namelijk 

vruchtgebruik, wordt het eigendomsrecht aangeduid met de term ‘blote eigendom’, maar is er 

wel degelijk nog steeds sprake van één enkele eigenaar.1133 

De essentie van de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht is dus niet dat een eigenaar 

actueel de volheid van bevoegdheden over zijn goed uitoefent, maar wel dat hij potentieel deze 

volheid van bevoegdheden door de elasticiteit van het eigendomsrecht terug zal verwerven.1134 

Dat blijvende vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden verklaart waarom de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht gevrijwaard blijft bij de toekenning van zakelijke rechten. 

Wat de doorslag geeft, is het feit dat de eigenaar de mogelijkheid heeft om ooit opnieuw de 

volheid van bevoegdheden over het goed te verwerven, wat uitgesloten is voor de titularis van 

                                                 
1128 Zie ook: B. AKKERMANS, “Concurrence of Ownership and Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 266. 
1129 A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 

301. Volgens deze auteur komt het kenmerk van elasticiteit niet alleen toe aan het eigendomsrecht, maar aan elk recht dat als 

‘moederrecht’ functioneert (zie ook: infra, nr. 544). Zie ook: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het 

Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 126, nr. 169; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 126, nr. 169 en 374, nr. 451. 
1130 Zie o.m. voor Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 79, nr. 

98; J. DABIN, “Une nouvelle définition du droit réel”, RTDCiv. 1962, (20) 29; S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: 

élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 1960, 32, nr. 12; S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 47, nr. 

47. Nederland: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

271. 
1131 S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis 

Parijs - Dauphine, 2007, 47, nr. 45. 
1132 Zie ook voor Frankrijk: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 77, nr. 82. Voor 

Nederland: G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Groningen, Wolters, 1886, 20. 
1133 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 54, nr. 31 en 366, nr. 247. Zie ook voor Nederland: A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht 

naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 295. 
1134 Zie ook: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 79, nr. 98. 
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de beperkt zakelijke rechten zelf.1135 Op die manier blijft de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht overeind. De verklaring vanuit de mogelijkheid van de eigenaar om alle 

prerogatieven opnieuw te verkrijgen, leidt tot de bevinding dat er een belangrijke rol is 

weggelegd voor de continentaalrechtelijke opvatting van het eigendomsrecht als een ‘elastisch’ 

of ‘residuair’ recht. 

§2. Eerste bevinding: het residuaire karakter van het eigendomsrecht  

A. Verhouding tussen elasticiteit en interne exclusiviteit 

211. ELASTICITEIT VAN HET EIGENDOMSRECHT – De essentie van het eigendomsrecht bestaat 

in de mogelijkheid om opnieuw de volheid van bevoegdheden te verkrijgen. Dat staat in de 

continentale rechtsstelsels beter bekend als de elasticiteit van het eigendomsrecht.1136, 1137 Ook 

al kent een eigenaar al zijn gebruiksbevoegdheden over zijn goed toe aan een derde, het goed 

zelf blijft nog steeds exclusief toebehoren aan de eigenaar.1138 De interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht staat dus gelijk met de elasticiteit van het eigendomsrecht, al zal dit verderop 

nog worden verfijnd.1139 Na de toekenning van zakelijke rechten blijft het eigendomsrecht als 

moederrecht bestaan.1140 Dat verklaart waarom de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht 

ook na de toekenning van zakelijke rechten gerespecteerd blijft. De principiële volkomenheid 

of volheid van bevoegdheden van het eigendomsrecht heeft tot gevolg dat het eigendomsrecht 

                                                 
1135 Zie ook voor Frankrijk: Cass.fr. 28 januari 2009, n° 08-12.649, n° 08-12.649, JCP G 2009, I, n° 127, 42, nr. 10, noot H. 

PERINET-MARQUET, D. 2009, 2300, noot B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN en Droit & patrimoine 2009, 89, noot 

J.-B. SEUBE en T. REVET; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 

27, nrs. 21 e.v.; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 76, nr. 80 en 77, nr. 82; J. 

LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 161, nr. 199. Voor Nederland: H.F.A. 

VÖLLMAR, Nederlandsch burgerlijk recht: handleiding voor studie en praktijk, II/1, Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1941, 

88. Zie ook: Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill Law Journal 

2013, (827) 833. 
1136 Dat begrip zou voor het eerst gelanceerd zijn door de Duitse pandektisten. Zie: F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de 

la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 582, nr. 421. 
1137 Zie o.m. voor Nederland: F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten 

in Asser-serie 5, Deventer, Kluwer, 2008, 29, nr. 17; B.J.A.W.V.M. PINCKAERS, Eigendom in een nieuwe tijd: beschouwingen 

over de eigendomsontwikkeling in de laatste eeuw, Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1960, 148; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. 

HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 126, nr. 169; H.J. SNIJDERS 

en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 126, nr. 169; H.F.A. 

VÖLLMAR, Nederlandsch burgerlijk recht: handleiding voor studie en praktijk, II/1, Zakenrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1941, 

88. Voor België: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 172, nr. 

196; M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 11. Voor Frankrijk: M. BOUTEILLE, Les propriétés 

conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 473, nr. 838; W. DROSS, “Que l’article 544 du 

code civil nous dit-il de la propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, www.dalloz.fr; C. GOYET, Le louage et la propriété à l'épreuve 

du crédit-bail et du bail superficiaire in Bibliothèque de droit privé, CLXXX, Parijs, LGDJ, 1983, 218, nr. 402; J. LAURENT, 

La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 160, nr. 199. Zie ook voor de mixed legal 

systems, naar Zuid-Afrikaans recht: P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT (eds.), Silberberg and Schoeman’s The 

Law of Property, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 93. Zie ook vanuit historisch perspectief: J.C. VAN OVEN, Leerboek 

van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 60. 
1138 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 582, nr. 421: “L’utilité est compressible, l’exclusivité ne l’est pas car l’utilité n’est que l’effet dont 

l’exclusivité est la cause.” 
1139 Aan de elasticiteit van het eigendomsrecht moet immers nog één dimensie worden toegevoegd, namelijk dat er sprake moet 

zijn van actieve elasticiteit (infra, nr. 235). 
1140 A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 

300; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 

2007, 229. 
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steeds de neiging heeft om die volkomenheid (terug) te bereiken.1141 GINOSSAR merkte in dit 

verband al op: 

“La propriété n’est pas nécessairement le droit de retirer de la chose toute l’utilité 

qu’elle est susceptible de procurer; mais si le propriétaire ne peut toujours la retirer 

effectivement, il en conserve à tout moment l’expectative, la potentialité.”1142 

Het civielrechtelijke eigendomsbegrip wordt door MERRYMAN treffend omschreven met de 

metafoor van ‘a box with the word “ownership” written on it’.1143 Wie houder is van de doos, 

is eigenaar. In geval van volle eigendom bevat de doos alle mogelijke bevoegdheden, zoals het 

recht op het gebruik en het inkomen van het goed. De eigenaar kan uit zijn doos bepaalde 

rechten halen en ze overdragen aan anderen. Zolang hij de doos onder zich houdt, blijft hij 

eigenaar, ook al is de doos leeg. Het continentale recht kent een ‘residuair’ eigendomsrecht.1144 

212. INVULLING VAN DE RESIDU-WAARDE? – Van het eigendomsrecht gaat als het ware een 

centripetale kracht of gravitatiekracht uit.1145 Er is een middelpunt aanwezig dat enkel aan de 

eigenaar kan toekomen en waarnaar alle aan derden toegekende bevoegdheden uiteindelijk 

terugkeren. De Nederlandse auteur OPZOOMER sprak in gelijkaardige zin van het 

eigendomsrecht als middelpunt: 

“Dat is het oogpunt, waaruit men den eigendom moet beschouwen. Hij is het 

middelpunt, waarvan alle rechten als zoo vele stralen uitgaan. Krijgen die stralen een 

zelfstandig karakter, als stonden ze naast dat middelpunt, toch blijkt het telkens, dat er 

de ware zelfstandigheid aan ontbreekt. Ze blijven met dat middelpunt in samenhang: het 

heeft de kracht om ze weer tot zich te trekken en hun eigen bestaan er aan te ontnemen. 

De eigendom kan beperkt, zijn volledigheid kan besnoeid zijn. Misschien zijn er rechten 

aan onttrokken, die nu naast en tegenover hem staan. Maar hun zelfstandigheid kan 

slechts voor een tijd duren. Waar de voorwaarden, waaronder zij geboren is en waaraan 

haar leven hangt, ten einde zijn, daar keeren die rechten weer terug tot de eenheid.”1146 

Voor OPZOOMER was dit ook meteen de reden om zich af te zetten tegen de idee dat het 

eigendomsrecht niets anders zou zijn dan de optelsom van allerlei bevoegdheden, zeg maar de 

common law theorie van de ‘bundle of rights’ (supra, nr. 17).1147 In dat geval, zegt de 

Nederlandse auteur, zou bij de toekenning van een zakelijk recht de eigendom van het 

bezwaarde goed gedeeld zijn. Het eigendomsrecht is echter geen som van bevoegdheden, maar 

een eenheid. Hij alleen is eigenaar (lees: intern exclusieve eigenaar) aan wie alle bevoegdheden 

waaruit de eigendom bestaat wanneer zij vol is, uiteindelijk moeten terugkeren.1148 

                                                 
1141 L.C. HOFMANN, Het Nederlandsch zakenrecht, Groningen, Wolters, 1933, 98. Zie ook: W. DROSS, Droit des biens in 

Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 77, nr. 82; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie 

de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 255, nr. 332; M. DE VAREILLES-SOMMIERES, “La 

définition et la notion juridique de la propriété “, RTDCiv. 1905, (443) 447, nr. 8. 
1142 S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance, élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 

1960, 32, nr. 12. Zie ook: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-

Marseilles, 2008, 472, nr. 838; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 79, nr. 

98; B. PARANCE, La possession des biens incorporels in Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, Parijs, LGDJ, 2008, 38, nr. 

42. 
1143 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 927. 
1144 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 161, nr. 187: “Het 

eigendomsrecht is het meest volmaakte zakelijk recht in die zin dat het aan zijn titularis de residuaire rechten verleent.” 
1145 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 172, nr. 196. 
1146 C.W. OPZOOMER, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, Derde Deel, Art. 555-783, Amsterdam, Gebhard, 1871, 199. 
1147 C.W. OPZOOMER, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, Derde Deel, Art. 555-783, Amsterdam, Gebhard, 1871, 476. 
1148 C.W. OPZOOMER, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, Derde Deel, Art. 555-783, Amsterdam, Gebhard, 1871, 476-477. 
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Vanuit het in dit proefschrift gevoerde onderzoek lijkt de voorstelling van het eigendomsrecht 

als een residuair, potentieel recht een belangrijke indicatie te vormen van de essentie van het 

exclusieve eigendomsconcept.1149 De elasticiteit van het eigendomsrecht zorgt ervoor dat de 

interne exclusiviteit behouden blijft. Dat is de kerngedachte die als uitgangspunt dient van het 

verdere onderzoek. Onder meer zal worden onderzocht of er ook situaties zijn waar de 

aanduiding van één residuaire eigenaar onmogelijk is, en er dus sprake is van een schending 

van de interne exclusiviteitsregel. Uit dit verdere onderzoek zal blijken dat de elasticiteit als 

kern van de intern exclusieve eigendom verder scherp moet worden gesteld (infra, nr. 239). 

Welke eigenschap is zodanig typerend voor het eigendomsrecht dat het steeds aan die eigenaar 

blijft toekomen? Het opzet is om de factor te achterhalen die bepaalt in wiens handen de ‘doos’ 

van het eigendomsrecht blijft.  

B. Verkenning van het residuaire karakter van eigendom naar Engels recht 

213. EIGENDOM ALS ‘BUNDLE OF RIGHTS’ EN DE VESTIGING VAN ZAKELIJKE RECHTEN – Eén 

van de grootste verschilpunten tussen het common law en civil law concept van eigendom is dat 

er in de common law rechtsstelsels geen sprake is van een ‘doos’ die in handen blijft van een 

exclusieve eigenaar.1150 Er zijn verschillende aanspraken op een goed mogelijk die bestaan uit 

de optelsom van bepaalde bestanddelen of ‘bundle of rights’ (supra, nr. 17).1151 Verschillende 

personen kunnen titularis zijn van een ‘bundle of rights’ met betrekking tot hetzelfde goed. De 

grootst mogelijke verzameling van rechten komt overeen met wat in de civil law wordt 

aangeduid met de term ‘eigendom’. Die verzameling van eigenaarsbevoegdheden varieert 

naargelang het geval en een eigenaar kan bevoegdheden uit die bundel verliezen door ze af te 

staan aan een derde.1152 Dat strookt met de interpretatie van externe exclusiviteit als exclusie, 

aangezien een eigenaar er ook voor kan kiezen om anderen niet uit te sluiten en daarentegen 

zakelijke rechten toe te kennen aan derden (supra, nr. 203). Het eigendomsrecht is dus naar 

Engels recht een losse verzameling van eigenaarsbevoegdheden die vatbaar is voor opsplitsing. 

Dat is hoe naar Engels recht de vestiging van property rights wordt opgevat. De vestiging van 

beperkt zakelijke rechten wordt ook onder het ‘exclusion based’ eigendomsmodel (supra, nr. 

43) beschouwd als de keuze van de eigenaar om bepaalde bevoegdheden af te splitsen door de 

toekenning van zakelijke rechten.1153 

Ondanks het verschillende eigendomsconcept vertoont de common law opvatting over de 

vestiging van zakelijke rechten grote gelijkenissen met de civil law theorie. Ook naar Engels 

recht wordt eigendom immers omschreven als ‘the greatest interest in a thing recognized by 

                                                 
1149 Zie ook: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 193, nr. 240. Contra: J. 

LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 161, nr. 200. 
1150 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 927. 
1151 J.B. BARON, “Rescuing the bundle of rights methaphor in property law”, University of Cincinnati Law Review 2013, 57-

101, www.westlaw.com; D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), 

International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 17; W.N. HOHFELD, 

“Fundamental Legal Conceptions as Applies in Judicial Reasoning”, Yale L.J. 1917, vol. 26, 710-770; J.H. MERRYMAN, 

“Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 927. De visie van het eigendomsrecht 

als ‘optelsom van bestanddelen’ wordt in de continentale stelsels uitdrukkelijk tegengesproken: A. PITLO, Het systeem van het 

Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 300. 
1152 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 927. 
1153 H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 39; L. KATZ, “Exclusion 

and Exclusivity in Property Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 294. 

http://www.westlaw.com/
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law’ (supra, nr. 17).1154 Dat betekent dat er een onderscheidend criterium moet zijn dat het 

eigendomsrecht stelt boven de andere zakelijke rechten, die eveneens een ‘bundle of rights’ ten 

opzichte van een goed uitmaken, maar die slechts ‘lesser interests’ of ‘lower property rights’ 

zijn in verhouding tot het eigendomsrecht.1155 Let wel, dat is buiten de complexere situatie 

gerekend van het gedeelde eigendomsrecht waar de eigendomsbevoegdheden zodanig verdeeld 

zijn dat het moeilijk – zo niet onmogelijk – is om aan te duiden aan wie het eigendomsrecht 

toekomt (supra, nr. 175). Hier wordt slechts gedoeld op de toekenning door A van beperkt 

zakelijke rechten, zoals een vruchtgebruik, aan B waarbij het niet ter discussie staat dat A nog 

steeds de eigenaar van het goed is, ook al is zijn eigendomsrecht nu beperkt door het recht van 

B.1156 Welke factor bepaalt in de common law dat A onbetwistbaar de eigenaar is van het goed? 

De eigenschap die hierop een antwoord biedt, wordt door o.a. HONORÉ omschreven als ‘the 

residuary character of ownership’.1157 Wanneer een beperkt zakelijk recht op een goed eindigt, 

is het immers de eigenaar van dat goed die de corresponderende bevoegdheden opnieuw kan 

uitoefenen. Dat residuaire karakter onderscheidt het eigendomsrecht dus prima facie van alle 

andere rechten die minder omvattend zijn dan het eigendomsrecht.1158 Wel moet rekening 

worden gehouden met de situatie waarin een cascade van rechten wordt verleend. Stel dat een 

huurder een onderhuur toestaat, dan keren die rechten bij de beëindiging van de onderhuur terug 

naar de eerste huurder en (nog) niet naar de verhuurder/eigenaar. Men zou de eigenaar dan 

eerder moeten zien als de ‘ultieme’ residuair.1159 De essentie van het eigendomsrecht wordt dus 

ook in de common law rechtstraditie gezocht in de elasticity of ownership.1160 MATTEI gebruikt 

daartoe de beeldspraak van een rivier die beperkt wordt door een dam. Wanneer de dam (het 

beperkt zakelijke recht) wordt weggehaald, neemt de rivier (het eigendomsrecht) opnieuw zijn 

volle vorm aan.1161 

HONORÉ vermeldt daarbij wel dat het residuaire karakter nog geen voldoende kenmerk is om 

het eigendomsrecht te omschrijven, maar slechts één van de basiseigenschappen (‘standard 

                                                 
1154 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 175. 
1155 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 201; T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, 

Clarendon Press, 1987, (161) 175; U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and Economic 

Introduction, London, Greenwoord Press, 2000, 77. 
1156 Zie in dezelfde zin: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, 201; T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and 

Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 1987, (161) 176. 
1157 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 177. Zie ook: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 201; U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and 

Economic Introduction, London, Greenwoord Press, 2000, 77: “The holder of a limited property right must always confront 

the possibility of the owner’s incompatible claims based on his or her residual rights.” 
1158 U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and Economic Introduction, London, Greenwoord 

Press, 2000, 126: “This capacity to absorb the residual share of social wealth in the long run is possibly the most important, 

positive aspect of immovable ownership as compared to any other legal institution that appears functionally equivalent in the 

short run but not in the long run.” 
1159 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 178. Zie ook: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 203. 
1160 U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and Economic Introduction, London, Greenwoord 

Press, 2000, 78. 
1161 U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and Economic Introduction, London, Greenwoord 

Press, 2000, 78. 
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incidents’) ervan.1162 Bovendien wijst deze auteur op “the troubled waters of split 

ownership”.1163 Bij situaties van gedeelde eigendom is het soms onmogelijk om een residuaire 

eigenaar aan te duiden. Bovendien is er soms ook sprake van “cross-residuarity”, waarbij 

verschillende personen het recht kunnen hebben op het volle eigendomsrecht, zoals bij een 

fideicommissum.1164 Of deze situatie zich ook naar continentaal recht kan voordoen, wordt 

verderop in dit proefschrift uitgewerkt (infra, nr. 335). 

214. ‘RIGHT OF REVERSION’ ALS RESIDU – De vestiging van zakelijke rechten (‘property 

rights’) op grondeigendom lijkt dus ook in de common law rechtstraditie gebaseerd op het 

demembratiemodel.1165 Een illustratie ter verduidelijking: wanneer de titularis van een fee 

simple aan een derde een term of years absolute toestaat, staat hij een deel van zijn 

bevoegdheden af aan die zakelijk gerechtigde. Laatstgenoemde oefent bepaalde bevoegdheden 

uit die eerder toekwamen aan de titularis van de fee simple. Deze laatste behoudt nog steeds de 

fee simple, maar ziet zijn rechten gefnuikt tijdens de duur van het zakelijk recht. De rechtspositie 

van de titularis van de fee simple na het toekennen van een property right wordt omschreven 

op een manier die vergelijkbaar is met de blote eigendom naar continentaal recht.1166 Het recht 

op de ‘reversion’ (letterlijk vertaald: het terugkerend goed/bezit, en dus het equivalent van de 

elasticiteit) komt overeen met de residu-waarde van het eigendomsrecht, aangeduid met de term 

‘remainder’ (letterlijk vertaald: rest, restant).1167 Het recht op reversion kan door de titularis 

ervan worden overgedragen aan een derde, zoals naar civil law bijvoorbeeld een blote eigenaar 

ook kan beschikken over zijn blote eigendom (bezwaard met het recht van vruchtgebruik).  

Dit wijst er op dat ook de common law rechtstraditie vertrouwd is met de idee van een residuaire 

bevoegdheid voor de ‘eigenaar’ van de grond. Dit is des te meer het geval voor de common law 

‘exclusion based’ eigendomsopvatting (supra, nr. 43). Dat leidt tot de vaststelling dat een 

effectieve interne exclusiviteit niet noodzakelijk is voor het waarborgen van het 

eigendomsrecht, zolang er maar voldaan is aan de residuariteit, of de potentiële volheid van 

bevoegdheden, van het eigendomsrecht. 

Let wel, het moet worden benadrukt dat deze verklaring van de toekenning van zakelijke 

rechten op basis van het residuaire karakter van het eigendomsrecht geen afbreuk doet aan het 

feit dat naar Engels recht het eigendomsrecht ook kan worden gesplitst. De situatie van gedeelde 

eigendom vormt een afzonderlijk vraagstuk (supra, nr. 174). Bovendien wordt in het Engelse 

recht vlot aanvaard dat er zich ook situaties van ‘cross-residuarity’ kunnen voordoen. De 

residuariteit dient dus niet noodzakelijk in handen van slechts één persoon te zijn. 

                                                 
1162 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 179. Zie ook: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 203. 
1163 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 178. 
1164 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 178. 
1165 Daarentegen lijkt de vestiging van de rechten onder equity law, die eerder een toevoeging zijn aan de reeds bestaande 

rechten onder common law, in lijn te zijn met het afspiegelingsmodel. Zie: B. AKKERMANS, “Concurrence of Ownership and 

Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 271-272. 
1166 B. AKKERMANS, “Concurrence of Ownership and Limited Property Rights”, ERPL 2010, (259) 271. 
1167 Zie ook: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 184. 
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§3. Tweede bevinding: het numerus clausus-beginsel 

A. Verhouding tussen numerus clausus en interne exclusiviteit in civil law traditie 

215. NUMERUS CLAUSUS-REGEL: BEGRIP EN GRONDSLAG – Volgens de demembratietheorie 

vormen zakelijke gebruiks- en genotsrechten toegekend aan derden op andermans goed 

afsplitsingen van het eigendomsrecht. Meerdere personen kunnen daarbij aanspraak maken op 

een goed, zonder dat echter wordt geraakt aan het exclusieve eigendomsrecht van de eigenaar 

van dat goed.1168 Een eerste bevinding was dat dit alles te maken heeft met de elasticiteit van 

het eigendomsrecht. Een tweede bevinding die thans wordt uitgewerkt, is dat de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht mede wordt gewaarborgd door het numerus clausus-beginsel. 

De numerus clausus-regel houdt in dat vermogensrechten enkel zakelijke werking kunnen 

hebben voor zover dit door de wet is erkend, waardoor partijen niet zomaar nieuwe zakelijke 

rechten in het leven kunnen roepen.1169 Het numerus clausus-beginsel zorgt er dus voor dat 

enkel die zakelijke rechten die door de wetgever zijn geregeld, kunnen worden toegestaan als 

afsplitsingen van het eigendomsrecht. In het continentale goederenrecht wordt traditioneel 

uitgegaan van een dergelijk gesloten stelsel van zakelijke rechten. Dat staat in fel contrast met 

het open systeem van verbintenissen, volgens hetwelk een eigenaar wel steeds de vrijheid heeft 

om nieuwe persoonlijke rechten op zijn goed toe te staan aan derden, en om onbenoemde 

verbintenisrechtelijke overeenkomsten in het leven te roepen.1170 Zolang de partijen zich 

houden aan de grenzen van het zakelijk recht, zoals uitgetekend door de wet, kunnen zij verder 

wel vrij de inhoud van dat zakelijk recht bepalen.1171 Bovendien zijn de wettelijke bepalingen 

met betrekking tot een zakelijk recht, vooral wat het recht van erfpacht en opstal betreft, vaak 

                                                 
1168 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

745, nr. 7. 
1169 Nederland: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 

6; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 58, 

nr. 78; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 

2007, 1. Frankrijk: J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit 

de propriété et ses démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 4, nr. 1287; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, 

Economica, 1981, 76, nr. 84; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 

2008, 458, nr. 296. België: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, I, 

Introduction, théorie générale des droits et des lois, les personnes - la famille, Brussel, Bruylant, 1962, 195, nr. 130; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 13, nr. 16; S. STIJNS en H. 

VUYE, “Zakenrecht: tweehonderd jaar oud of tweehonderd jaar jong?” in D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons 

nalatenschap: Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, (157) 157; W. VAN GERVEN, 

Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 96, nr. 34; F. VAN NESTE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, 1990, Gent, Story-Scientia, 59, nr. 30. Over de historiek van dit 

beginsel, zie: E. GOESSENS, “De historische oorsprong van het numerus clausus beginsel in het goederenrecht”, Jura Falconis 

2010-11, 153-208; S. VAN ERP, “A Numerus Quasi-Clausus of Property Rights as a Constitutive Element of a Future European 

Property Law?”, Electronic Journal of Comparative Law 2003, vol. 7.2, http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html, 2 e.v. Voor een 

rechtseconomische benadering, zie: B.W.F. DEPOORTER, Fragmentation of property: the law and economics of the 

anticommons, Gent, Universiteit Gent, 2003, 381 p. 
1170 B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 6; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 14, nr. 16. 
1171 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 16, nr. 18; S. STIJNS en 

H. VUYE, “Zakenrecht: tweehonderd jaar oud of tweehonderd jaar jong?” in D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons 

nalatenschap: Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, (157) 157. Zie ook: M. MUYLLE, 

“Het eeuwigdurend karakter van het eigendomsrecht. Oude materie, nieuwe perspectieven”, RW 2013-14, (4) 4, nr. 1. 

Nederland: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 

2012, 59, nr. 79. 

http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html
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slechts van aanvullende aard. In die zin is de wilsautonomie dus niet volledig vreemd aan het 

goederenrecht.1172 

De numerus clausus-regel voor de zakelijke rechten wordt naar Belgisch en naar Frans recht 

gesteund op artikel 543 CC/BW, luidens welk “men kan op de goederen of een recht van 

eigendom, of enkel een recht van genot of enkel een recht van erfdienstbaarheid hebben”. Het 

is algemeen aanvaard dat die opsomming niet limitatief is en het numerus clausus-beginsel ook 

de andere bij wet erkende zakelijke rechten omvat.1173 Daartoe behoren de later wettelijk 

geregelde zakelijke rechten, namelijk het recht van opstal en het recht van erfpacht,1174 maar 

ook de zelfstandige zakelijke rechten (mede-eigendom) en de accessoire zakelijke rechten 

(pand, hypotheek, bijzondere voorrechten, zie art. 8 Hyp.W.) die de wetgever niet vermeldt in 

artikel 543 BW/CC. Het princiepsarrest voor het niet-limitatieve karakter van artikel 543 CC is 

het arrest Caquelard uit 1834 van de Franse Cour de cassation (supra, nr. 152 en infra, nr. 

225).1175 Naar Belgisch recht werd de numerus clausus-regel voor het eerst afgekondigd in het 

arrest Blieck van het Hof van Cassatie, weliswaar als obiter dictum.1176 In latere arresten vindt 

het numerus clausus-beginsel bevestiging.1177 

Ook naar Nederlands recht wordt traditioneel uitgegaan van een gesloten stelsel van zakelijke 

rechten (art. 584 oud BW).1178 De huidige regeling van het numerus clausus-beginsel is 

opgenomen in artikel 3:81 NBW.1179 De afsplitsing van één of meer bevoegdheden uit een goed 

                                                 
1172 Zie ook: V. SAGAERT en R. JANSEN, “Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel vermogensrecht”, RW 2011-

12, (68) 72, nr. 12. 
1173 Voor België: R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Zakenrecht, Zekerheden, Verjaring, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 56, nr. 127; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 

2014, 15, nr. 17. Voor Frankrijk: N. BORGA, L’ordre public et les sûretés conventionnelles in Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 

82, Parijs, Dalloz, 2009, 256, nr. 264; L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de 

droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 60, nr. 81; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, 

LGDJ, 1995, 196, nr. 244; C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de 

l’habitation, I, Parijs, A. Durand, 1870, 431, nr. 515; J.-L. GOUTAL, Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat in 

Bibliothèque de droit privé, CLXXI, Parijs, LGDJ, 1981, 88, nr. 115. Zie ook: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus 

Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 163-164. Zie nochtans: P.A. FENET, Recueil complet des 

travaux préparatoires du Code Civil, XI, Parijs, Imprimerie de marchand du breuil, 1827, 33. 
1174 Naar Belgisch recht: Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1824, 

nr. 13; Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1824, nr. 14. Naar 

Frans recht bleef het recht van opstal en het recht van erfpacht bestaan in de praktijk (supra, nr. 142). 
1175 Cass.fr. req. 13 februari 1834, S. 1834, 1, 205. 
1176 Cass. 16 september 1966, Pas. 1966, I, 63, Arr.Cass. 1967, 67, JT 1967, 59 en RCJB 1968, 166, noot J. HANSENNE. 
1177 Cass. 19 mei 1988, Arr.Cass. 1987-1988, 1230 en RW 1988-1989, 571, noot; Cass. 17 oktober 1996, Arr.Cass. 1996, 930, 

Bank Fin. 1997, 114, noot I. PEETERS, RW 1996-97, 1395, noot M.E. STORME, en Rev.prat.soc. 1997, 145, nr. 6720, noot T. 

BOSLY (infra, nr. 405). 
1178 HR 3 maart 1905, WPNR 1905, nr. 1884 (Blaauboer/Berlips). Voor een bespreking, zie o.m.: S.E. BARTELS en J.M. MILO, 

“Contents of real rights: personal or proprietary. A principled history” in S.E. BARTELS en M. MILO (eds.), Contents of Real 

Rights, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, (5) 6; H.W. HEYMAN, “Blaauboer/Berlips (HR 3 maart 1905): Een monument 

van dogmatische zuiverheid, maar de praktijk is sterker dan de leer”, NTBR 2002, 298-307; J.M. SMITS, “Van partijen en derden; 

over interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 

43 e.v.; T.H.D. STRUYCKEN, “The Numerus Clausus and Party Autonomy in the Law of Property” in J. VAN DER WEIDE en R. 

WESTRIK (eds.), Party Autonomy in International Property Law, München, Sellier, 2011, (59) 63; S. VAN ERP, “A Numerus 

Quasi-Clausus of Property Rights as a Constitutive Element of a Future European Property Law?”, Electronic Journal of 

Comparative Law 2003, vol. 7.2, http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html, 8; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van 

onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 29. 
1179 Art. 3:81 NBW: “Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in 

de wet genoemde beperkte rechten vestigen.” Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat men enkel de in de wet genoemde 

beperkte rechten kan vestigen: Parl. Gesch. Boek 5, Toelichting, 5, nr. 3. Zie ook: O.K. BRAHN en W.H.M. REEHUIS, 

Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 21, nr. 45; F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. 

BARTELS, Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten in Asser-serie 5, Deventer, Kluwer, 2008, 2, nr. 2 en 32, nr. 19. De 

Nederlandse wetgever doet er goed aan om een opsomming van de zakelijke rechten zoals in art. 584 oud BW gewoon weg te 

laten, gezien een niet limitatieve lijst al snel gedateerd is, zoals die in art. 543 van het Franse en Belgische Burgerlijk Wetboek. 

http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html
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is alleen mogelijk door het vestigen van een beperkt recht of op een andere bij wet geregelde 

manier.1180 Buiten de bij wet geregelde gevallen kan niet worden overgegaan tot de afsplitsing 

van een bevoegdheid.1181 De ongelimiteerde mogelijkheid tot afsplitsen van bevoegdheden 

strookt immers niet met het gesloten systeem van het Nederlandse goederenrecht.1182 

Met betrekking tot de zakelijke zekerheden bestaat er naar Belgisch, Frans en Nederlands recht 

een expliciete wettelijke grondslag voor de numerus clausus-regel. Art. 8 Hyp.W. bepaalt dat 

het vermogen van de schuldenaar strekt tot gemeenschappelijke waarborg van zijn schuldeisers 

(paritas creditorum), tenzij er een reden van voorrang is die enkel bij wet kan worden bepaald. 

Als bijzondere toepassing van de algemene numerus clausus-regel omvat deze bepaling niet 

enkel de zakelijke zekerheden sensu stricto, maar alle mechanismen met een zakelijke werking 

die ertoe leiden dat een goed aan de boedel wordt onttrokken.1183 Dezelfde regel lezen we in 

art. 2285 CC en in art. 3:278 NBW. De rem op de toekenning van zakelijke zekerheidsrechten 

wordt verantwoord vanuit het belang van de voorspelbaarheid van de zekerheidsposities voor 

de andere schuldeisers.1184 

216. BESTAANSREDEN: BESCHERMING VAN EXCLUSIEVE EIGENDOM – De bestaansreden van 

het numerus clausus-beginsel houdt verband met het algemene opzet van de opstellers van de 

Code civil, namelijk de definitieve afschaffing van het feodale stelsel (supra, nr. 141). Zij 

schuwden daarbij elke vorm van persoonlijke verplichtingen en grondlasten die een inbreuk 

zouden maken op het eigendomsrecht.1185 Dat eigendomsrecht werd afgekondigd als een in 

wezen exclusief recht. Het uitgangspunt in de moderne civil law rechtsstelsels is dat de 

bevoegdheden die een eigenaar aan zijn eigendom ontleent als een eenheid moeten worden 

beschouwd. Het numerus clausus-beginsel moet verhinderen dat de creatie van allerlei rechten 

de essentie van het eigendomsrecht de facto compleet zou uithollen.1186 Die essentie van het 

                                                 
1180 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 62; B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2008, 271; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en 

recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 602.  
1181 T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

572. 
1182 Dat gesloten systeem van zakelijke rechten moet weliswaar worden genuanceerd. Een uitgebreide studie van de evolutie 

en de gelding van het numerus clausus-beginsel valt echter buiten het bestek van dit proefschrift. Wij verwijzen hiervoor naar: 

B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, xiii + 657 p.; P. 

CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 196 e.v.; V. SAGAERT, “Het goederenrecht 

als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1025 

e.v.; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

xix + 870 p.; S. VAN ERP, “Comparative property law” in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford Handbook of 

Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, (1043) 1053. 
1183 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 14, nr. 16. Frankrijk: 

P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 190, nr. 235. 
1184 E. DIRIX, “Grenzen van de wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 143, nr. 2. Voor Frankrijk: N. BORGA, L’ordre public et 

les sûretés conventionnelles in Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 82, Parijs, Dalloz, 2009, 257, nr. 265. 
1185 L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

60, nr. 81; V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive Property Law 

and Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International Property Law, 

München, Sellier, 2011, (119) 120. 
1186 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 193, nr. 240, met verwijzing naar 

B. FOEX, Le numerus clausus des droits réels en matière mobilière in Collection Juridique Romande, Lausanne, Payot, 1987, 

p. 31, nr. 16: “Le numerus clausus a pour effet de protéger la propriété, en rendant impossible la constitution de droit 

susceptibles de la vider de sa substance.” Zie ook: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property 

Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 77; L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de 

droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 60, nr. 81; R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je?, 1162, Parijs, PUF, 1975, 105. 
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eigendomsrecht wordt gegarandeerd door de elasticiteit van het eigendomsrecht, zoals eerder 

werd aangetoond (supra, nr. 211). Verderop zal worden uitgewerkt in hoeverre die elasticiteit 

of interne exclusiviteit van het eigendomsrecht een open systeem van zakelijke rechten moet 

vrezen (infra, nrs. 224 e.v.). 

Vanuit die bezorgdheid voor de exclusieve eigendom werd de mogelijkheid tot het verlenen 

van zakelijke rechten beperkt tot de bij wet geregelde gevallen.1187 De eigenaar kan zijn 

bevoegdheden niet naar eigen goeddunken splitsen en met zakenrechtelijke werking 

overdragen.1188 Ofwel draagt de eigenaar zijn volledige eigendomsrecht over, ofwel draagt hij 

slechts een deel van de bevoegdheden over, maar dan uitsluitend door het vestigen van een door 

de wet erkend zakelijk recht. Ter waarborging van de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

kunnen de beperkt zakelijk gerechtigden niet langer als gedeeltelijke eigenaars van het goed 

worden beschouwd, zoals tijdens het Ancien Régime wel het geval was (supra, nr. 105).1189 Het 

numerus clausus-beginsel vormt zo een garantie voor de interne exclusiviteit, alsook voor de 

externe exclusiviteit, aangezien de groep van gerechtigden op een goed beperkt wordt.1190 

217. TIJDELIJKE GEBRUIKSRECHTEN: GEEN SCHENDING VAN INTERNE EXCLUSIVITEIT – 

Voortvloeiend uit de garantie van interne exclusiviteit geldt als uitgangspunt dat alle 

afsplitsingen van het eigendomsrecht tijdelijk van aard moeten zijn.1191 Zolang een eigenaar 

slechts tijdelijk van één of meerdere van de prerogatieven van het eigendomsrecht is beroofd, 

wordt geen afbreuk gedaan aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht.1192 Daarom eindigt een 

recht van vruchtgebruik steeds bij het overlijden van de vruchtgebruiker (art. 617 BW/ art. 

3:203, lid 2 NBW) en kan het onder geen beding eeuwigdurend zijn.1193 Naar Belgisch recht is 

ook het recht van opstal beperkt in de tijd. Het eindigt na verloop van 50 jaar (art. 4 Opstalwet). 

Een recht van erfpacht kan op zijn beurt niet langer dan voor 99 jaar worden gevestigd, zowel 

                                                 
1187 J.-G. LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des codes français, IV, Code 

civil: livre deuxième, Brussel, Tarlier, 1836, 32, nr. 22: “On ne peut avoir sur les biens que trois sortes de droits; ou un droit 

de propriété, ou un simple jouissance, ou seulement des services fonciers: ainsi notre code abolit jusqu’au moindre vestige de 

ce domaine de supériorité jadis connu sous les noms de seigneurie féodale et censuelle.” 
1188 F.H.J. MIJNSSEN, A.A. VAN VELTEN en S.E. BARTELS, Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten in Asser-serie 5, 

Deventer, Kluwer, 2008, 32, nr. 19. 
1189 Zie voor het Nederlandse recht: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse 

recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 62. 
1190 Dat houdt verband met de ‘tragedy of the anticommons’. Zie bijvoorbeeld: B.W.F. DEPOORTER, Fragmentation of property: 

the law and economics of the anticommons, Gent, Universiteit Gent, 2003, 14: “when property rights are freely assigned, the 

uncoordinated use of these rights may lead to underuse in the context of the joint production of inputs: the law may intervene 

with the private ordening of individual property rights by imposing mandatory restrictions on the free use of private property.” 
1191 Dat werd door de revolutionaire wetgever in 1790 reeds bepaald in het décret du 18-29 décembre 1790 relatif au rachat des 

rentes foncières, Bull.off. 19 décembre 1790, dat alle gebruiksrechten beperkte tot 99 jaar. Dit omvat zowel de persoonlijke als 

de zakelijke rechten. Dit decreet gold niet enkel voor de afsplitsingen van het eigendomsrecht die in het Burgerlijk Wetboek 

van 1804 werden geregeld (zoals vruchtgebruik), maar ook op deze die later tot stand kwamen (zoals erfpacht en opstal). Zie 

hiervoor: C. DEMOLOMBE, Traité de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, I, Parijs, 

A. Durand, 1870, 430, nr. 515 en 467, nr. 549. Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

V, Mechelen, Kluwer, 2014, 172, nr. 195; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, 

Parijs, PUF, 2008, 464, nr. 301. 
1192 Voor Frankrijk: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, 

RTDCiv. 2013, (741) 745, nr. 8; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, 

PUF, 2008, 464, nr. 301. Zie ook: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-

Marseilles, 2008, 471, nr. 835; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 199, 

nr. 248. 
1193 M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 393 e.v. Zie daarvoor ook 

voor Frankrijk: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 77, nr. 83; S. RAVENNE, Les 

propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 

31, nr. 20: “Un usufruit perpétuel ne serait rien d’autre que la propriété.” 
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naar Belgisch (art. 2 Erfpachtwet) als naar Frans recht (art. 451-1 Code rural). Naast het feit 

dat de zakelijke rechten bij wet geregeld zijn, vormt het tijdelijke karakter van de zakelijke 

rechten een tweede waarborg voor het exclusieve eigendomsrecht.1194 

Hoewel een eigenaar zijn rechten beperkt ziet door het verleende zakelijke recht, is er geen 

schending van de volheid van bevoegdheden van de eigenaar wanneer dat zakelijk recht slechts 

tijdelijk van aard is. Een eigenaar behoudt door de elasticiteit van het eigendomsrecht immers 

steeds het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, namelijk vanaf de beëindiging van de 

zakelijke rechten (supra, nr. 211).1195 Eeuwigdurende zakelijke rechten zouden wel afbreuk 

doen aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht, zo luidt het traditionele argument.1196 

218. BIJZONDER GEVAL: ERFDIENSTBAARHEDEN – Op dat tijdelijke karakter van de zakelijke 

rechten bestaat wel één uitzondering, namelijk de erfdienstbaarheden.1197 Deze rechten kunnen 

wel eeuwigdurend zijn. Een erfdienstbaarheid is accessoir aan het onroerend goed waarop het 

betrekking heeft, en duurt dus voort zolang het goed blijft bestaan. Het eeuwigdurende karakter 

van een erfdienstbaarheid vormt daarbij geen bedreiging voor de grondeigendom. De reden 

daarvoor is dat een erfdienstbaarheid een specifiek en niet-exclusief gebruiksrecht toekent.1198 

De eigenaar blijft zelf ook titularis van de bevoegdheden, ook al wordt aan een derde 

bijvoorbeeld een recht van overgang verleend. 

Bovendien is dat eeuwigdurende karakter niet hetzelfde als het eeuwigdurende karakter van het 

eigendomsrecht, aangezien de erfdienstbaarheid door het niet-gebruik ervan gedurende dertig 

jaar teniet gaat door bevrijdende verjaring (art. 706 BW).1199 In principe is enkel het 

eigendomsrecht en het recht van mede-eigendom onverjaarbaar.1200 Let wel, natuurlijke en 

wettelijke erfdienstbaarheden, zoals een recht van uitweg, worden beschouwd als attributen van 

het eigendomsrecht van het heersend erf, waardoor ze meegenieten van het onverjaarbare 

karakter en niet tenietgaan door de niet-uitoefening ervan.1201 Daarop bestaan echter ook 

                                                 
1194 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

745, nr. 7. 
1195 Zie ook: P. CATALA, “L'évolution contemporaine du droit des biens: expose de synthèse” in X., L'évolution contemporaine 

du droit des biens, Parijs, PUF, 1991, (181) 185, nr. 14. 
1196 Voor Frankrijk: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, 

RTDCiv. 2013, (741) 745, nr. 8. 
1197 België: J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 1099, 

nr. 1087; L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden in APR, Brussel, Larcier, 1958, 20, nr. 45; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 172, nr. 196. Frankrijk: M. BOUTEILLE, Les propriétés 

conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 471, nr. 835; F. ZENATI-CASTAING en T. 

REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 465, nr. 301. 
1198 België: L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden in APR, Brussel, Larcier, 1958, 102, nr. 245; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 451, nr. 557. Voor Frankrijk: M. BOUTEILLE, Les propriétés 

conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 471, nr. 835; S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 31, nr. 

20. 
1199 R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II/B, Gent, E. Story-

Scientia, 1984, 811, nr. 986; J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de 

Liège, 1996, 1099, nr. 1087; L. LINDEMANS, Erfdienstbaarheden in APR, Brussel, Larcier, 1958, 395, nr. 844. Voor Frankrijk: 

P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 80, nr. 98; G. LARDEUX, “Qu'est-ce 

que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 746, nr. 8. 
1200 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 763, nr. 996; M.E. 

STORME, “Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht met ontwerpbepalingen voor een hervorming”, 

TPR 1994, (1977) 1980, nr. 2. 
1201 Voor een algemene bespreking: V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 

21 ste eeuw in Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, Brussel, Larcier, 2012, 104, nrs. 117 e.v. 
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uitzonderingen. Sommige wettelijke erfdienstbaarheden, zoals de regeling van de afstanden 

voor lichten en uitzichten (artt. 675 e.v. BW), doven wel uit door bevrijdende verjaring. 

219. EEUWIGDURENDE GEBRUIKSRECHTEN VANUIT RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF – De 

regel dat de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht gewaarborgd is door het tijdelijke 

karakter van de zakelijke rechten, met uitzondering van de erfdienstbaarheden, komt onder druk 

te staan bij een vergelijking met de ons omringende continentale rechtsstelsels. Naar 

Nederlands recht kunnen wél eeuwigdurende exclusieve gebruiksrechten worden verleend. Zo 

kan een erfpacht of een opstal afgesloten worden voor een onbepaalde termijn (zie art. 5:86 

NBW juncto art. 5:104, lid 2 NBW). Ook naar Frans recht is een opstal eeuwigdurend, wanneer 

dat niet anders werd bepaald.1202 In principe gaat het dan ook niet teniet door bevrijdende 

verjaring.1203 Dat vormt uiteraard een ingrijpende bezwaring van het eigendomsrecht.1204 In het 

Nederlandse recht luidt het argument ter verdediging van de primauteit van het eigendomsrecht 

dat ook al kunnen beperkte rechten lang blijven bestaan, ze nooit langer dan de blote eigendom 

kunnen bestaan.1205 De eigenaar beschikt over de mogelijkheid tot opzegging (art. 5:87, lid 2 

NBW), waardoor het beperkte recht eindigt en aanwast bij de blote eigendom omwille van de 

elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 211). De interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht is daarmee gered. Bovendien kunnen partijen ook na verloop van 25 jaar aan 

de rechter vragen om de erfpacht of het opstal te wijzigen of op te heffen (art. 5:97 juncto art. 

5:104, lid 2 NBW). De verregaande impact van eeuwigdurende gebruiksrechten op het 

eigendomsrecht wordt zo in belangrijke mate gemilderd.1206 

Toch mag de draagwijdte van een eeuwigdurend beperkt zakelijk recht volgens SLAGTER niet 

worden onderschat.1207 Wanneer A een erfpacht verleent aan B, blijft de eigendom normaal in 

handen van A. Maar wanneer het een eeuwigdurend erfpachtrecht betreft waarbij de 

bevoegdheden van A zodanig zijn beperkt dat hij enkel recht heeft op een jaarlijkse 

onveranderlijke canon, dan dreigt de eigendomssituatie om te keren.1208 De rechtspositie van A 

is vergelijkbaar met die van een zakelijk gerechtigde die recht heeft op het innen van een 

grondrente, terwijl het eigendomsrecht dan in handen van B als gebruiker van de grond komt 

te liggen.1209 Dat is de eigendomsverschuiving die zich ook aan het einde van de feodaliteit 

heeft voltrokken en waarbij de leenmannen dan als de eigenlijke eigenaars van de grond werden 

aangeduid (supra, nr. 138). 

                                                 
1202 P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 292, nr. 904; F. TERRE en P. SIMLER, Droit 

civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 838, nr. 953. 
1203 P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 292, nr. 904; F. TERRE en P. SIMLER, Droit 

civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 832, nr. 947. 
1204 B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 283. 
1205 D.L. RODRIGUES LOPES, Eigendom en beperkte rechten in Recht en Praktijk Vastgoedrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 55. 
1206 B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 283. 
1207 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 32. 
1208 Zie ook: T.H.D. STRUYCKEN, “The Numerus Clausus and Party Autonomy in the Law of Property” in J. VAN DER WEIDE en 

R. WESTRIK (eds.), Party Autonomy in International Property Law, München, Sellier, 2011, (59) 77: “Another example is a 

perpetual right of emphyteusis without an obligation to pay a charge; such a limited property right mimics ownership, except 

that the holder of the right of emphyteusis may incur some obligations arising from the limited property right which obligations 

could not bind him and his successors as owner.” 
1209 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 33. 
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B. Common law: “closed number of property rights” 

220. HET BESTAAN VAN EEN NUMERUS CLAUSUS – Op de vraag of het Engelse recht een 

numerus clausus-beginsel van zakelijke rechten kent, bestaat geen eenduidig antwoord.1210 Een 

moeilijkheid is dat het Engelse recht doorheen de tijd vooral vanuit de rechtspraak is gevormd, 

en er eigenlijk pas in de twintigste eeuw een wetgevend kader ontstond die de bestaande 

zakelijke rechten heeft gestandaardiseerd, met het oog op de invoering van een 

grondregister.1211 Het aantal zakelijke rechten, de common law ‘estates’, werd aan banden 

gelegd waardoor de iure een numerus clausus-beginsel werd geïnitieerd in het Engelse recht.1212 

Net als in de continentale rechtssystemen maakt het Engelse recht een onderscheid tussen het 

zakenrecht en het verbintenissenrecht.1213 Daarmee verband houdend was er voor de zakelijke 

rechten, die in tegenstelling tot de persoonlijke rechten tegenwerpelijk zijn aan derden, eigenlijk 

wel reeds in een vroege fase van de Engelse rechtspraak een soort van gesloten systeem 

waarneembaar. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de volgende uitspraak van de Engelse Lord 

Chancellor’s Division op 29 januari 1834: 

“It must not be supposed that incidents of a novel kind can be devised and attached to 

property at the fancy and caprice of any owner. It is clearly inconvenient both to the 

science of the law and the public weal that such a latitude should be given. There can 

be no harm in allowing the fullest latitude to men in binding themselves . . to answer in 

damages for breach of their obligations . . but great detriment would arise and much 

confusion of rights if parties were allowed to invent new modes of holding and enjoying 

real property.”1214 

                                                 
1210 Zie hierover: B. RUDDEN, “Economic Theory v. Property Law: The Numerus Clausus Problem” in J. EEKELAAR en J. BELL 

(eds.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1987, (239) 239-263. Zie ook: S.E. BARTELS en J.M. MILO, 

“Contents of real rights: personal or proprietary. A principled history” in S.E. BARTELS en M. MILO (eds.), Contents of Real 

Rights, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, (5) 15; S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, 

Hart Publishing, 2012, 50; D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), 

International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nrs. 17 e.v. 
1211 s. 1 Law of Property Act 1925. Over de ‘standaardisering’, zie: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in 

European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 390; T. MERRILL en H. SMITH, “Optimal Standardization in the Law of 

Property: The Numerus Clausus Principle”, Yale L.J. 2000, 1-70; B. RUDDEN, “Economic Theory v. Property Law: The 

Numerus Clausus Problem” in J. EEKELAAR en J. BELL (eds.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1987, 

(239) 253. 
1212 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 11; W. SWADLING, “Property: 

General Principles” in A. BURROWS (ed.), English private law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University 

Press, 2013, (173) 175; S. VAN ERP, “Comparative property law” in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford 

Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, (1043) 1049. Contra: D. HAYTON en P. MATTHEWS, 

“England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, 

Deventer, Kluwer, 2007, 18, nr. 18. 
1213 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 297; S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 10; B. 

MCFARLANE, The structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 343; B. RUDDEN, “Economic Theory v. Property 

Law: The Numerus Clausus Problem” in J. EEKELAAR en J. BELL (eds.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (239) 239-263; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford 

principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 175, nrs. 4.09 e.v. Zie bijvoorbeeld: Hill v Tupper 

(1863) 2 H & C 121, 127-8, 159 ER 51, 53. Zie ook: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property 

Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 387; S.E. BARTELS en J.M. MILO, “Contents of real rights: personal or proprietary. A 

principled history” in S.E. BARTELS en M. MILO (eds.), Contents of Real Rights, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, 15; 

T. MERRILL en H. SMITH, “Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle”, Yale L.J. 2000, 

(1) 3. Contra: D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International 

encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 18, nr. 18. 
1214 Lord Brougham in Keppel v Bailey (1834) 2 My & K 517, 535-536. Zie ook: Tulk v. Moxhay (1848) 2 Ph 774, waar een 

nieuw zakelijk recht, restrictive covenant, werd erkend dat enkel in equity bestaat. Zie hierover ook: B. AKKERMANS, The 

Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 388. 
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Toch betekent dat niet noodzakelijk dat de creatie van nieuwe zakelijke rechten in het Engelse 

recht niet mogelijk is.1215 Zo wordt door de rechtspraak in equity soms erkenning verleend aan 

een nieuw zakelijk recht.1216 De impact van de equity op het systeem van zakelijke rechten 

wordt bovendien vergroot door de werking van de law of trusts (supra, nr. 180). De rechtsfiguur 

van de trust laat toe om een grote autonomie aan de dag te leggen bij de creatie van zakelijke 

rechten.1217 Van een volledig open systeem van zakelijke rechten is wel geen sprake, aangezien 

partijen zelf niet zomaar rechten met zakelijke werking in het leven kunnen roepen, maar 

afhankelijk zijn van een wettelijke of rechterlijke erkenning.1218 

221. VERHOUDING TOT HET EIGENDOMSCONCEPT – Met betrekking tot gronden is de lijst van 

zakelijke rechten eerder uitgebreid. Dat komt vooral doordat grondeigendom lange tijd werd 

gedomineerd door het feodale stelsel.1219 De doctrine of estates die voortvloeide uit de 

feodaliteit zorgde voor een waaier aan mogelijke gebruiksrechten op grond (supra, nr. 13). De 

lijst van zakelijke rechten met betrekking tot roerende goederen is beperkter.1220 Naast enkele 

zakelijke zekerheidsrechten (pledge, charge, lien) is vooral het hoogste zakelijke recht, het 

eigendomsrecht in de continentaalrechtelijke betekenis, van belang, namelijk “the right to 

exclusive possession forever”. Het problematische onderscheid tussen ‘ownership’ en 

‘possession’ werd hoger reeds besproken (supra, nr. 16). 

In het Engelse recht vinden we dezelfde redenering terug als in de civil law omtrent het verband 

tussen exclusieve eigendom en de numerus clausus van de zakelijke rechten (supra, nr. 215). 

Ook in het Engelse recht zou voor lichamelijke goederen, omwille van hun marktwaarde, het 

uitgangspunt moeten zijn dat het eigendomsrecht ondeelbaar is.1221 Daardoor moet de 

toekenning van zakelijke rechten op dergelijke goederen met het nodige wantrouwen worden 

benaderd, en moet het aantal zakelijke rechten worden beperkt.1222 Vooral het argument van 

                                                 
1215 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 18, nr. 18. Zie voor een bespreking ook: B. AKKERMANS, The Principle 

of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 387 e.v.; S. VAN ERP, “A Numerus Quasi-

Clausus of Property Rights as a Constitutive Element of a Future European Property Law?”, Electronic Journal of Comparative 

Law 2003, vol. 7.2, http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html, 10. 
1216 Tulk v Moxhay (1848) 2 Ph 774, waar een nieuw zakelijk recht, restrictive covenant, werd erkend dat enkel in equity bestaat. 

Zie ook: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 391; 

S.E. BARTELS en J.M. MILO, “Contents of real rights: personal or proprietary. A principled history” in S.E. BARTELS en M. 

MILO (eds.), Contents of Real Rights, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, (5) 8. 
1217 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 18, nr. 18; U. MATTEI, Basic Principles of Property Law: A 

Comparative Legal and Economic Introduction, London, Greenwoord Press, 2000, 92; P. MATTHEWS, “The place of the trust 

in English law and in English life”, Trusts & Trustees 2013, (242) 246. 
1218 T. MERRILL en H. SMITH, “What happened to Property in Law and Economics?”, Yale L.J. 2001-02, (357) 386. Zie ook: 

Hill v Tupper (1863) 2 H & C 121, 127-8, 159 ER 51, 53; King v David Allen and Sons, Billposting Ltd [1916] 2 AC 54, HL. 
1219 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 182, nr. 4.35. 
1220 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 207, nr. 4.130. 
1221 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 80-81: “Now, if one is impressed with 

the need for a free market and if at the same time one thinks almost entirely in terms of physical objects, one is forced into 

accepting the view that the ownership which attaches to physical things must in principle be indivisible; and if one is also 

forced, as seems inevitable, to allow real rights less than ownership to exist over physical objects, one must limit their number 

and treat them generally with suspicion.” Deze auteur meent wel dat de creatie van een trustvermogen de mogelijkheid biedt 

om hiervan af te wijken. Zie ook: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 

2012, 11 e.v. 
1222 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 81. Zie ook: S. GARDNER en E. 

MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183. 

http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html
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rechtszekerheid, omdat derden geen weet kunnen hebben van allerlei door partijen in het leven 

geroepen nieuwe zakelijke rechten, wordt ook hier opgeworpen ter verdediging van de numerus 

clausus-regel.1223 

Toch bestaat soms de nood om bijvoorbeeld het recht op de inkomsten van een goed op te 

splitsen. Dat is niet alleen mogelijk door het creëren van een trustvermogen, en het toekennen 

van een equitable interest aan één of meer begunstigden.1224 Soms is ook de opsplitsing van de 

legal estate wenselijk.1225 Het toekennen van zakelijke rechten wordt in het Engelse recht als 

een eerste mogelijkheid beschouwd voor de eigenaar om attributen van het eigendomsrecht af 

te scheiden van zijn recht.1226 Daarbij wordt geen afbreuk gedaan aan het exclusieve 

eigendomsrecht, aangezien het toekennen van zakelijke rechten aan bepaalde niet-eigenaars 

zakenrechtelijke bevoegdheden verleent die echter minder verregaand zijn dan het 

eigendomsrecht zelf.1227 Er is dus nog steeds één (exclusieve) eigenaar. Alleen kunnen de 

eigendomsbevoegdheden tijdelijk door iemand anders worden uitgeoefend. 

Sommige auteurs beschouwen de toekenning van gebruiksrechten echter toch reeds als een 

opsplitsing van het eigendomsrecht zelf.1228 Een voorbeeld ter verduidelijking. Wanneer een 

stuk grond in lease wordt gegeven, wordt de legal interest beschouwd als verdeeld over zowel 

de lessor als de lessee.1229 Indien enkel de huurder een legal interest zou hebben, zou de 

verhuurder niet afdoende zekerheid hebben omtrent de betaling van de huur. Indien daarentegen 

enkel de verhuurder een legal interest had, zou dat betekenen dat hij de grond zomaar kon 

verkopen en afbreuk kon doen aan het gebruiksrecht van de huurder, die genoegen zou moeten 

nemen met een geldelijke compensatie. Vermeldenswaardig is nog dat LAWSON meent dat, 

wanneer de gebruiks- of genotsrechten over een goed verdeeld zijn over verschillende personen, 

het weinig toevoegt om één van hen “eigenaar” te blijven noemen en men beter rechtstreeks 

kan spreken van de lessor/lessee, bailor/bailee, enzovoort.1230 De mogelijkheid tot opsplitsing 

van het eigendomsrecht in het Engelse recht werd reeds in deel I uiteengezet (supra, nr. 174). 

§4. Besluit 

222. VESTIGING VAN ZAKELIJKE RECHTEN VERENIGBAAR MET EXCLUSIEVE EIGENDOM – De 

vestiging van beperkt zakelijke rechten wordt in het algemeen verenigbaar geacht met de 

                                                 
1223 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 177, nr. 4.11. Zie bijvoorbeeld: Hill v. Tupper (1863) 2 H & C 121, 127-8, 

159 ER 51, 53; Keppel v Bailey (1834) 2 My & K 517, 535-536. Zie ook: S. VAN ERP, “Comparative property law” in M. 

REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 

(1043) 1062. 
1224 Voor het onderscheid tussen legal estate en equitable interest, zie de algemene bespreking van de trust: supra, nr. 180. 
1225 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 82. 
1226 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 185; S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 183. 
1227 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 186. 
1228 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 9. Sommige auteurs menen dat dit enkel 

zo is bij de toekenning van estates, leases en trusts (supra, nr. 175). De afgescheiden rechten zijn zo verregaand dat er nog 

moeilijk sprake kan zijn van één eigenaar. Zie: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, 183. 
1229 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 82. 
1230 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 88. 
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exclusiviteit van het eigendomsrecht.1231 De titularis van een zakelijk recht beschikt niet over 

de volheid van bevoegdheden zoals een eigenaar. Een zakelijk recht levert in principe geen 

eigenaarsbevoegdheid op, maar eerder een recht dat de bevoegdheden van de eigenaar over het 

goed beperkt.1232 Met andere woorden, het exclusieve eigendomsrecht is bezwaard met de 

zakelijke rechten, zonder dat er sprake is van een eigendomssplitsing. 

Toch zijn er situaties waar de toegekende rechten op andermans goed zodanig verregaand zijn 

dat die zakelijke rechten wel erg dicht in de buurt komen van een eigenaarsrecht. Een goed 

voorbeeld is het recht van erfpacht dat aan de erfpachter het recht verleent op het volle genot 

van andermans onroerend goed, onder de enkele verplichting een jaarlijks canon te betalen (art. 

1 wet op het recht van erfpacht). De erfpachter oefent daarbij alle eigenaarsbevoegdheden uit, 

onder de enkele verplichting de waarde van de grond in stand te houden (art. 3). Ook voor deze 

gevallen van verregaande gebruiksrechten wordt een verklaring gezocht die in 

overeenstemming is met de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. Zowel het 

afsplitsingsmodel (of de demembratietheorie) als het afspiegelingsmodel kwamen aan bod. 

Ondanks de verschillende invalshoek kennen beide theorieën een doorslaggevende rol toe aan 

de elasticiteit van het eigendomsrecht. De eigenaar behoudt het vooruitzicht op de volheid van 

bevoegdheden, aangezien de bevoegdheden die in handen zijn van derden terug zullen 

aanwassen bij het eigendomsrecht wanneer de toegekende zakelijke rechten worden beëindigd. 

Ook het Engelse recht gaat uit van eigendom als het hoogste zakelijk recht met een residuair 

karakter. Alleen wordt onder het Engelse rechtssysteem erkend dat er soms zodanig 

verregaande rechten worden toegekend aan derden, dat het geen zin heeft om nog van één 

enkele exclusieve eigenaar te spreken. Die opvatting bestond vroeger ook in de continentale 

rechtstraditie (supra, nr. 123). Bovendien is er ook sprake van de mogelijkheid van ‘cross-

residuarity’ (supra, nr. 213). Wat de toekenning van beperkt zakelijke rechten betreft, kent het 

Engelse recht ook een zekere standaardisering van zakelijke rechten. Hoewel het niet 

onmogelijk is om het bestaan van nieuwe zakelijke rechten te vorderen op het niveau van de 

rechtspraak (of wetgeving uiteraard), geldt als uitgangspunt een gestandaardiseerde lijst van 

zakelijke rechten met bepaalde wezenskenmerken die moeten worden geëerbiedigd. 

Kortom, geen enkele theorie van exclusieve eigendom staat de vestiging van zakelijke rechten 

in de weg. Dat geldt zowel voor de exclusiviteitstheorie die beperkt blijft tot de externe 

dimensie, als voor de exclusiviteitstheorie die daar ook een interne dimensie aan toevoegt.1233  

223. ELASTICITEIT ALS KERN VAN INTERN EXCLUSIEVE EIGENDOM – Uit deze afdeling blijkt 

ons inziens dat er een element moet worden toegevoegd aan de definitie van de interne dimensie 

van exclusieve eigendom uit deel I (supra, nr. 47). Die interne dimensie, als de volheid van 

bevoegdheden op een welbepaald goed in handen van één eigenaar, houdt verband met de 

elasticiteit van het eigendomsrecht. De toekenning van zakelijke rechten is geen bedreiging 

voor de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht, omdat het vooruitzicht op de volheid van 

                                                 
1231 Zie hierover ook: P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de 

l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 100, nr. 6; M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures 

collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 97, nr. 148 
1232 Zie in dezelfde zin: A.G. PATON en R. GROSSO, “The Hague Convention of the law applicable to trusts and on their 

recognition: implementation in Italy”, ICLQ 1994, vol. 43, 656. 
1233 Voor het onderscheid tussen deze twee exclusiviteitstheorieën: supra, nr. 47. 
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bevoegdheden blijft bestaan. De elasticiteit van het eigendomsrecht zorgt ervoor dat die 

bevoegdheden bij de beëindiging van het zakelijk recht terugkeren naar de eigenaar. De ultieme 

verantwoording voor het voortbestaan van het exclusieve eigendomsrecht is het residuaire 

karakter van het eigendomsrecht. Ook al worden bepaalde eigendomsbevoegdheden aan een 

zakelijk gerechtigde toegestaan, de eigenaar behoudt het residu, dat door de elasticiteit van het 

eigendomsrecht terug vol zal worden bij beëindiging van het zakelijk recht. 

Deze dimensie van potentiële volheid van bevoegdheden vormt dus een toevoeging aan de 

definitie van de interne exclusiviteit. De mogelijkheid op de volheid van bevoegdheden (interne 

exclusiviteit) voor de eigenaar wordt in de hand gewerkt door het fundamenteel eindige karakter 

van de gebruiksrechten die op het eigendomsobject zijn toegekend aan derden. In deze afdeling 

werd duidelijk dat zakelijke rechten daarvoor niet per se aan een beperkte duur moeten 

onderworpen zijn. Zo kunnen erfdienstbaarheden eeuwigdurend zijn, en kan naar Nederlands 

recht bijvoorbeeld zelfs het recht op erfpacht voor een onbepaalde termijn worden afgesloten. 

Toch is het eigendomsrecht nog steeds intern exclusief door de mogelijke werking van de 

elasticiteit van het eigendomsrecht. De eindigheid, en dus niet de tijdelijkheid, van de zakelijke 

rechten is van belang. In de afdeling III zal blijken dat dit recent onder druk komt te staan. 

AFDELING III. EEN VERREGAANDERE ONTLEDING VAN DE 

EIGENDOMSBEVOEGDHEDEN ALS AFWIJKING OP HET 

EXCLUSIVITEITSBEGINSEL 

§1. Afzwakking van het gesloten systeem van zakelijke rechten in het Franse recht 

224. PROBLEEMSTELLING – In de vorige afdeling werd duidelijk dat de interne exclusiviteit 

van het eigendomsrecht niettegenstaande de toekenning van zakelijke rechten in principe 

gewaarborgd blijft vanuit het residuaire karakter van het eigendomsrecht. In sommige gevallen 

wordt dit uitgangspunt echter onhoudbaar. Soms zijn de toegekende zakelijke rechten zodanig 

verregaand dat het zinloos is om nog te spreken van een ‘residuaire eigenaar’, aangezien het 

niet vaststaat dat de eigenaar ooit terug volle titularis van alle eigendomsbevoegdheden kan 

worden.1234 Zopas werd geconcludeerd dat de elasticiteit van het eigendomsrecht als waarborg 

voor het exclusiviteitsbeginsel verband houdt met de fundamentele eindigheid van de zakelijke 

rechten (supra, nr. 223). In deze afdeling zal daaraan worden toegevoegd dat de elasticiteit als 

waarborg voor interne exclusieve eigendom niet volstaat wanneer er geen actieve ingreep 

mogelijk is van de eigenaar om de volheid van de eigendomsbevoegdheden terug te verkrijgen. 

Er werd reeds op gewezen dat het gesloten systeem van de zakelijke (zekerheids)rechten onder 

druk staat (supra, nr. 205). Het beginsel van de numerus clausus ondergaat een duidelijke 

evolutie.1235 In het navolgende wordt dit verder onderzocht, met nadruk op de vraag of zulks 

                                                 
1234 HONORÉ geeft het voorbeeld van verscheidene opeenvolgende rechten van vruchtgebruik op onvervreemdbare erfenissen: 

“But when the multiple usufructs, corresponding to entails, extended to an indefinite succession of usufructuaries it might then 

seem pointless to continue to call the ultimate reversioner owner, because it was unlikely that he would ever come into 

possession.” Zie: T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, 

Clarendon Press, 1987, (161) 189. Zie ook: S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction To Land Law, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, 183: “It is worth spending some time here, however, on three of the grandest instances of fragmentation; 

cases where the fragments are so large that we may hesitate, or even refuse, to say that there remains an ‘owner’ at all. These 

involve estates, trusts and leases.” 
1235 Voor een comparatieve benadering vanuit het perspectief van het Europees privaatrecht, zie: B. AKKERMANS, The Principle 

of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, xiii + 657 p. 



 

217 

 

ook een negatie van de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht teweeg brengt. Een 

grondige studie van de evolutie van het vestigen van nieuwe zakelijke rechten valt buiten het 

bestek van dit proefschrift.1236 Wel is het van belang om de link te leggen met de hedendaagse 

draagwijdte van het beginsel van intern exclusieve eigendoms. 

Er vallen twee pistes te onderscheiden die recent naar Frans recht aanleiding gegeven hebben 

tot belangrijke ontwikkelingen: enerzijds de creatie van nieuwe tijdelijke gebruiks- en 

genotsrechten (§2), en anderzijds de recente evolutie om ook nieuwe eeuwigdurende zakelijke 

rechten in het leven te roepen (§3). De gevolgtrekkingen hiervan voor de interne exclusiviteit 

van het eigendomsrecht leiden tot een nieuw verklaringsmodel, namelijk de actieve elasticiteit 

van het eigendomsrecht (§4). 

§2. Nieuwe tijdelijke gebruiks- en genotsrechten 

A. Algemene tendens tot soepele invulling van het numerus clausus-beginsel 

225. EVOLUTIE IN RECHTSPRAAK – Het Franse recht toont, ook in de rechtspraak, een 

duidelijke opening voor de creatie van zakelijke rechten op basis van de wilsautonomie. Reeds 

in 1834 oordeelde de Franse Cour de cassation in die zin in het princiepsarrest Caquelard.1237  

De zaak betrof een geschil tussen twee eigenaars van een oever. De ene partij, 

Caquelard, meende als mede-eigenaar van de oever recht te hebben op de bomen die op 

die oever geplant waren door de andere partij, Lemoine. De bodemrechter in Rouen 

oordeelde echter dat Caquelard het recht van Lemoine op de bomen moest 

respecteren.1238 Het recht van Lemoine steunde immers op een erfdienstbaarheid. De 

zaak kwam tot voor de Franse Cour de cassation. Het Hof wees de vordering af, omdat 

geen enkele wettelijke bepaling een verdere ontleding van de eigendomsbevoegdheden 

in de weg staat.  

De Cour de cassation oordeelde uitdrukkelijk “que les art. 544, 546 et 552, Cod. civ., sont 

déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont 

pas prohibitifs; Que ni ces articles, ni aucune autre loi, n’excluent les diverses modifications 

et décompositions dont le droit ordinaire de propriété est susceptible.” Dat is een opmerkelijke 

uitspraak, aangezien de wetgever met de eigendomsdefinitie van artikel 544 CC net de absolute 

triomf van het individuele eigendomsrecht wilde afkondigen (supra, nr. 140).1239 

                                                 
1236 VAN ERP spreekt van de evolutie van een numerus clausus naar een numerus quasi-clausus: S. VAN ERP, “A Numerus 

Quasi-Clausus of Property Rights as a Constitutive Element of a Future European Property Law?”, Electronic Journal of 

Comparative Law 2003, vol. 7.2, http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html. Zie ook: V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open 

systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1062, nr. 81. 
1237 Cass.fr. req. 13 februari 1834, S. 1834, I, 205. 
1238 Cour royale de Rouen 14 maart 1832, vermeld in S. VAN ERP, “General issues: setting the scene” in S. VAN ERP en B. 

AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, 

Oxford, Hart Publishing, 2012, (37) 74. Zie ook: A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la 

dissociation juridique de l’immeuble”, Rev.hist.dr. 1983, (217) 222. 
1239 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

744, nr. 5. Voor de schijnbare controverse tussen de bepalingen van de Code civil en de cassatierechtspraak van de negentiende 

eeuw, zie: A.-M. PATAULT, “La propriété non exclusive au XIXe siècle: histoire de la dissociation juridique de l’immeuble”, 

Rev.hist.dr. 1983, 217-237. Zie ook: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, 

Antwerpen, Intersentia, 2008, 164. 
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Ook in latere rechtspraak werd de vestiging van zakelijke rechten buiten de wettelijke 

regelingen om vlot aanvaard.1240 Door afwijkingen toe te staan en de categorie van zakelijke 

rechten over te laten aan de partijautonomie, doet de Franse Cour de cassation een 

reminiscentie ontstaan aan de eigendomssituatie van het Ancien Régime.1241 Het verschil is wel 

dat dit niet gepaard gaat met persoonlijke onderhorigheid, dus men hoeft geen vrees te hebben 

van een terugkeer van het feodale systeem.1242 Het Franse Hof bevestigde dit bovendien door 

in 1873 het niet bij wet geregelde recht van opstal te erkennen als “un droit de propriété distinct 

et séparé du fonds”.1243 Ook in meer recente rechtspraak stelt de Franse Cour de cassation de 

regel van de numerus clausus op de proef (infra, nr. 229).  

In de Belgische rechtspraak is er geen gelijkaardige tendens tot versoepeling van het numerus 

clausus-beginsel, veeleer in integendeel. Na het arrest Blieck, werd het numerus clausus-

beginsel ook in latere rechtspraak bevestigd (supra, nr. 215). Zo wordt er sterk vastgehouden 

aan het feit dat zakelijke rechten, met uitzondering van erfdienstbaarheden (supra, nr. 218), niet 

eeuwigdurend kunnen zijn.  

In een uitspraak van 5 maart 2013 werd dat bevestigd door het vredegerecht van 

Genk.1244 De algemene vergadering van een appartementsgebouw had met een 

meerderheid van vier vijfde van de stemmen een bijzonder, kosteloos, eeuwigdurend en 

exclusief gebruiksrecht toegekend aan de eigenaars van de tweede verdieping op de 

zolderruimte boven hun appartementen, waardoor er twee duplexappartementen werden 

gecreëerd. Eén van de mede-eigenaars betwistte deze beslissing en meende dat het hier 

om een eigendomsoverdracht ging, waarvoor unanimiteit is vereist. De rechter meende 

dat de beslissing van de vereniging van mede-eigenaars onrechtmatig was, omdat het 

gebruiksrecht niet kosteloos en niet eeuwigdurend kon worden verleend. De vereniging 

moest dan ook steeds de mogelijkheid behouden om met dezelfde meerderheid van 

stemmen een einde te stellen aan het verleende gebruiksrecht. Deze redenering toont het 

belang dat wordt gehecht aan de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. De mede-

eigenaars moeten met andere woorden de touwtjes in handen blijven houden. Bovendien 

oordeelde het Belgische Hof van Cassatie recent ook uitdrukkelijk dat artikel 544 BW 

van openbare orde is.1245 

226. OPVATTINGEN IN DE RECHTSLEER – De algemene regel van de contractsvrijheid en 

artikel 544 CC, dat stelt dat een eigenaar op de meest volstrekte wijze over zijn goed kan 

beschikken, maken dat er in de Franse doctrine wordt uitgegaan van een eigenaar die vrij gelijk 

welke afsplitsing van het eigendomsrecht kan toekennen.1246 Wat de verhouding ten opzichte 

van derden betreft, kunnen zij niet worden misleid wanneer ook die nieuwe zakelijke rechten 

                                                 
1240 Zie bijvoorbeeld: Cass.fr. 12 december 1899, S. 1901, I, 497; Cass.fr. 5 november 1866, D. 1867, I, 32; Cass.fr. 20 februari 

1851, D. 1851, I, 54. 
1241 C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 51, nr. 70. Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la 

propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 744, nr. 5. 
1242 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 197, nr. 246. 
1243 Cass.fr. 16 december 1873, S. 1874, 457. 
1244 Vred. Genk 5 maart 2013, TBO 2013, 278-279. 
1245 Cass. 4 oktober 2012, RW 2012-13, 25, noot en TBO 2013, 165, concl. T. WERQUIN. Deze zaak betrof de rechtsvordering 

tot terugvordering van de eigenares van bepaalde kunstvoorwerpen. De vordering werd onverjaarbaar verklaard omdat het 

eigendomsrecht van art. 544 BW een eeuwigdurend karakter heeft. Het Hof verklaarde art. 544 BW uitdrukkelijk van openbare 

orde. 
1246 L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

60, nr. 81. 
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onderhevig zijn aan het publiciteitsvereiste.1247 Een deel van de Franse rechtsleer, alsook een 

minderheid in het Belgische recht, verdedigt dat contractspartijen vrij nieuwe zakelijke rechten 

in het leven kunnen roepen, waardoor er geen sprake zou zijn van een numerus clausus-

regel.1248 Zij vinden daarvoor steun in het niet-limitatieve karakter van de wettelijke 

opsomming van zakelijke rechten (supra, nr. 215). Ook in het Nederlandse recht is kritiek 

hoorbaar op het numerus clausus-beginsel.1249 

Belangrijk is wel dat de toekenning van nieuwe zakelijke rechten niet in strijd mag komen met 

de openbare orde. De ratio legis van het numerus clausus-beginsel was dat de wetgever komaf 

wou maken met de persoonlijke onderhorigheid en de feodale belastingen van het Ancien 

Régime.1250 Volgens bepaalde auteurs wordt het eigendomsrecht echter voldoende beschermd 

wanneer de toegekende zakelijke rechten slechts een tijdelijk karakter hebben.1251 Daarbij wordt 

het eigendomsrecht wel bezwaard, maar niet uitgehold aangezien bij de beëindiging van de 

zakelijke rechten de elasticiteit van het eigendomsrecht optreedt. Wat de erfdienstbaarheden 

betreft, die wel eeuwigdurend kunnen zijn, volstaat de bepaling in artikel 686 CC/BW die 

persoonlijke dienstbaarheden en al wat in strijd komt met de openbare orde verbiedt. Zoals 

hoger werd verdedigd (supra, nr. 219), moet er ons inziens geen sprake zijn van tijdelijke 

rechten, maar van eindige rechten om de interne exclusiviteit te waarborgen. Daarop wordt 

hierna dieper ingegaan. 

227. VERENIGBAARHEID MET INTERNE EXCLUSIVITEIT – De strekking in de continentale 

doctrine die pleit voor een breuk met het numerus clausus-beginsel verdedigt dus dat een 

eigenaar vrij nieuwe zakelijke rechten moet kunnen vestigen, en dat dit verenigbaar is met de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht zolang die toegekende rechten tijdelijk zijn.1252 De volheid 

van bevoegdheden van het eigendomsrecht blijft gegarandeerd, ook al staat een eigenaar 

tijdelijk bepaalde bevoegdheden af. Het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, 

                                                 
1247 Zie ook: W. DROSS, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2013, 143, nr. 1. 
1248 C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 53, nr. 70; L. D’AVOUT, Sur les solutions du conflit 

de lois en droit des biens in Recherches Juridiques, 12, Parijs, Economica, 2006, 666, nr. 506; G. BAUDRY-LACANTINERIE, 

Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Des biens, Parijs, Laorse et Forcel, 1905, 147, nr. 193; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI 

en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.), Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 51, nr. 53; J.-L. BERGEL, “Un 

propriétaire peut consentir un droit réel de jouissance spéciale de son bien pour plus de trente ans” (noot onder Cass.fr. 31 

oktober 2012), RDI 2013, 80; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 199, nr. 

248; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 33-34, nrs. 52-53; M. 

PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 54, nr. 48; F. 

TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, Dalloz, 2010, 62, nr. 52 en 692, nr. 774; F.-X. 

TESTU, “L’autonomie de la volonté, source de droits réels principaux” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), JCP 2012, n° 

1400, 2352-2356. Zie ook voor België: A. KLUYSKENS, Zakenrecht in Beginselen van burgerlijk recht, V, Antwerpen, 

Standaard, 1940, 48-49, nr. 44; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 107 e.v., nr. 84. 
1249 Voor Nederland: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 329; J.M. VAN DUNNÉ, “Het zakenrecht als open systeem (van verbintenissen), Of: De natuur is sterker dan de leer” in 

H.C.F. SCHOORDIJK (ed.), In het nu, wat worden zal, Deventer, Kluwer, 1991, (45) 52; S. VAN ERP, “A Numerus Quasi-Clausus 

of Property Rights as a Constitutive Element of a Future European Property Law?”, Electronic Journal of Comparative Law 

2003, vol. 7.2, http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html. 
1250 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 200, nr. 249. Zie ook: R. DEKKERS 

en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Zakenrecht, Zekerheden, Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 57, nr. 128. 
1251 L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

60, nr. 81; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 201, nr. 249; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 464, nr. 301. 
1252 Zie uitdrukkelijk: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, 

Parijs, LGDJ, 2012, 60, nr. 81: “Or la préservation de la propriété peut être suffisamment réalisée par la nécessité, pour les 

nouveaux droits réels de rester temporaires afin de respecter la vocation essentielle du droit de propriété à la plénitude des 

prérogatives sur le bien.” 

http://www.ejcl.org/72/abs72-2.html
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bewerkstelligd door de elasticiteit van het eigendomsrecht, volstaat om de interne exclusiviteit 

van het eigendomsrecht alsnog te waarborgen (supra, nr. 223). Nieuwe eeuwigdurende 

gebruiksrechten zouden daarentegen wel de exclusiviteit kunnen schenden.1253 Zolang zakelijke 

rechten in de tijd beperkt zijn, staat de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht een vrije 

creatie van zakelijke rechten niet in de weg. 

Een andere strekking gaat uit van de mogelijkheid om ook eeuwigdurende nieuwe zakelijke 

rechten toe te kennen, maar slechts mits de bevrijdende verjaring wordt erkend, waarbij het 

recht teniet gaat door de niet-uitoefening ervan gedurende dertig jaar.1254 Op die manier blijft 

het mogelijk om nog steeds een exclusieve, residuaire eigenaar aan te duiden, die in de (zij het 

vaak theoretische) mogelijkheid blijft verkeren om de bevoegdheden opnieuw te verwerven 

volgens het principe van de elasticiteit van het eigendomsrecht. 

Het argument over de bevrijdende verjaring is echter niet overtuigend. Onze opvatting over de 

vestiging van nieuwe zakelijke rechten, wat een pleidooi vormt voor een open systeem van 

zakelijke rechten, valt uiteen in twee delen. Ten eerste is het zo dat nieuwe gebruiksrechten 

inderdaad geen tijdelijk karakter moeten hebben. Wel moeten deze rechten eindig zijn. Dat 

werd eerder reeds uiteengezet (supra, nr. 219). Daar komt nu echter een extra factor bij, 

namelijk dat die eindigheid van de zakelijke rechten in handen van de eigenaar van het 

bezwaarde goed moet liggen. De bevrijdende verjaring van de zakelijke rechten als enige 

toetssteen hanteren, zou betekenen dat de werking van de elasticiteit van het eigendomsrecht, 

waardoor de eigenaar de volle eigendomsbevoegdheden over zijn goed terug in handen krijgt, 

volledig afhankelijk is van de beslissing van de zakelijke gerechtigde om het gebruiksrecht 

gedurende dertig jaar niet uit te oefenen. Het normatieve criterium dat moet worden gehanteerd 

is daarentegen de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. Deze visie zal, na de verdere 

uiteenzetting van de huidige situatie naar Frans recht, uitgewerkt worden in paragraaf 4 (infra, 

nr. 235). 

B. Het Franse voorontwerp tot wetswijziging Henri Capitant 

228. VERANKERING VAN VRIJE VESTIGING VAN TIJDELIJKE ZAKELIJKE RECHTEN – Het ruime 

draagvlak dat naar Frans recht bestaat voor de conventionele vestiging van nieuwe zakelijke 

rechten blijkt ook uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Code civil door de association Henri 

Capitant.1255 Deze werkgroep kwam tot een compromis tussen de contractsvrijheid en het 

numerus clausus-beginsel in het voorstel om een nieuw zakelijk recht in te schrijven in de Code 

civil. Dat nieuwe recht wordt heel algemeen omschreven zodat alle zakelijke rechten die door 

partijen worden overeengekomen, eronder kunnen vallen. Artikel 608, eerste lid van het 

voorontwerp bepaalt: 

                                                 
1253 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

745, nr. 7. 
1254 W. DROSS, “La perpétuité des droits réels sui generis”, JCP 2012, n° 930, (1557) 1559; W. DROSS, “Propriété et droits 

réels”, RTDCiv. 2013, 143, nr. 1. 
1255 Het integrale verslag van deze commissie tot wijziging van de Code civil is online te raadplegen: 

http://www.henricapitant.org/node/70. Voor een kritische bespreking, zie: F. ZENATI-CASTAING, “La proposition de refonte du 

livre II du code civil”, RTDCiv. 2009, 211-244. 

http://www.henricapitant.org/node/70
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“Le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un ou plusieurs 

droits réels conférant le bénéfice d’un usage spécial ou d’une jouissance spéciale d’un 

ou de plusieurs de ses biens.” 

Partijen kunnen vrij dit nieuwe zakelijke gebruiksrecht in het leven roepen.1256 Wat precies 

bedoeld wordt met ‘jouissance spéciale’ is vatbaar voor discussie.1257 Dat nieuwe zakelijk recht 

kan wel slechts voor een termijn van dertig jaar worden gevestigd (art. 611 van het ontwerp).1258 

Daaruit blijkt dat de opstellers van het voorontwerp net als de meerderheid van de rechtsleer 

menen dat de soepele vestiging van eeuwigdurende zakelijke rechten moeilijker ligt.1259 Zoals 

vermeld is dit omdat de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht daaraan in de weg zou 

staan (supra, nr. 227). 

In een tweede tekst van 15 mei 2009 werd artikel 516 van het ontwerp, dat de regels van het 

hervormde boek II van openbare orde verklaarde, geschrapt.1260 Daardoor ontstaat voor 

sommige auteurs de schijn dat partijen ook zouden kunnen afwijken van de dertigjarige 

maximumtermijn van het nieuwe zakelijk recht.1261 De nog steeds imperatieve bewoordingen 

van artikel 611 van het ontwerp doen daar echter twijfels over rijzen.1262 Het artikel bepaalt 

immers dat een contractueel bepaalde termijn niet langer kan zijn dan dertig jaar. Het in het 

leven roepen van nieuwe zakelijke rechten lijkt dus begrensd tot tijdelijke zakelijke rechten, 

waardoor het exclusieve karakter van het eigendomsrecht gevrijwaard blijft. 

Recent heeft de evolutie richting nieuwe zakelijke rechten echter een nieuw stadium bereikt. In 

de Franse rechtspraak is de creatie van nieuwe eeuwigdurende zakelijke rechten eerder de regel 

dan de uitzondering geworden. Daarover gaat de volgende paragraaf. 

                                                 
1256 Zie hiervoor ook: V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive 

Property Law and Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International 

Property Law, München, Sellier, 2011, (119) 124. 
1257 Enerzijds lijkt het alsof de opstellers van het voorontwerp enkel specifieke zakelijke gebruiksrechten voor ogen hebben 

(zoals erfdienstbaarheden) en niet doelen op nieuwe algemene gebruiksrechten (zoals erfpacht, opstal of vruchtgebruik). Zie 

volgende passage uit het verslag: “C’est pourquoi il est apparu judicieux à la commission de créer un droit réel ouvert pouvant 

porter sur une ou plusieurs utilités déterminées d’un ou de plusieurs biens. Si la catégorie est ouverte, son régime est néanmoins 

régi par des règles minimales pour éviter toute dérive.” (eigen nadruk) (http://www.henricapitant.org/node/70) Zie ook: J.-L. 
BERGEL, “Un propriétaire peut consentir un droit réel de jouissance spéciale de son bien pour plus de trente ans” (noot onder 

Cass.fr. 31 oktober 2012), RDI 2013, 80. 

Anderzijds wordt ‘jouissance spéciale’ door de meerderheid van de rechtsleer geïnterpreteerd als het distinctieve kenmerk van 

het eigendomsrecht als hoogste zakelijk recht in vergelijking met de beperkte zakelijke rechten. Een (algemeen of specifiek) 

zakelijk gebruiksrecht is niet hetzelfde als een eigendomsrecht, net omdat het slechts een ‘jouissance spéciale’ uitmaakt, 

namelijk een afgebakend recht met een beperkte draagwijdte. Zie hiervoor (ook infra, nr. 575): L. ANDREU, “Analyse et régime 

des droits de jouissance spéciale” in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 

2015, 133-154; L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 

31 oktober 2012), D. 2013, 58, nr. 16; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 314. 
1258 Art. 611: “Le droit réel de jouissance spéciale s’éteint: 

- par l’expiration du temps pour lequel il a été consenti, lequel ne peut excéder trente ans; 

- par la réunion dans le même patrimoine des deux qualités de bénéficiaire de la jouissance spéciale et de propriétaire; 

- par le non-usage pendant une durée déterminée, le cas échéant, par la convention; 

- par la perte totale de la chose sur laquelle il a été établi.” 
1259 L. D'AVOUT, “Démembrement de propriété, perpétuité et liberté” (noot onder Cass.fr. 23 mei 2012), D. 2012, (1934) 1936, 

nr. 7. 
1260 Zie ook: L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 

oktober 2012), D. 2013, 56, nr. 9. De tekst is eveneens integraal te raadplegen op de website van de Association Henri Capitant: 

http://www.henricapitant.org/node/70. 
1261 L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 56, nr. 10. 
1262 L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 56, nr. 10, voetnoot 10. 

http://www.henricapitant.org/node/70
http://www.henricapitant.org/node/70
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§3. Nieuwe eeuwigdurende gebruiks- en genotsrechten 

A. Recente evolutie in Franse cassatierechtspraak 

229. WAT VOORAFGING – De Franse Cour de Cassation trok de lijn uitgetekend door het 

Caquelard arrest (supra, nr. 225) door in de tweede helft van de twintigste en het begin van 

deze eeuw. In de jaren ‘80 werd een nieuw principe-arrest geveld met betrekking tot het 

aanplakkingsrecht (‘droit d’affichage’).1263  

In deze zaak hadden de eigenaars, David-Chaux, bij de verkoop van hun pand, dat werd 

opgesplitst in verschillende appartementen, zich het eeuwigdurende recht voorbehouden 

om reclame aan te brengen op de buitenmuur van het gebouw, met de mogelijkheid om 

dit recht over te dragen aan derden. In de basisakte werd dit aangeduid als een 

erfdienstbaarheid. De vereniging van mede-eigenaars betwistten dit recht. De 

bodemrechter erkende de geldigheid van het toegekende recht, maar meende dat het als 

een recht van vruchtgebruik moest worden gekwalificeerd, en dus onderhevig was aan 

de duurbeperking. 

Het Hof van Cassatie aanvaardde dat dit gebruiksrecht een zakelijk recht uitmaakte, ook al 

behoort het niet tot de lijst van wettelijk erkende zakelijke rechten, en was het noch een 

erfdienstbaarheid, noch een vruchtgebruik. Ook het eeuwigdurende karakter van dit nieuw 

gecreëerde zakelijk recht werd uitdrukkelijk aanvaard.1264 In de rechtsleer is eveneens steun te 

vinden voor de eeuwigdurendheid van specifieke gebruiksrechten, die in tegenstelling tot het 

recht van vruchtgebruik geen algemeen gebruiksrecht opleveren, zo luidt het argument, 

waardoor een termijnbepaling minder noodzakelijk is.1265 

Recent tekende zich nog een verdere ontwikkeling af in de Franse cassatierechtspraak richting 

de erkenning van een nieuw, exclusief én eeuwigdurend zakelijk recht. Het betreft het verlenen 

van een exclusief gebruiksrecht op een gemeenschappelijk deel van een 

appartementsgebouw.1266 Zoals bekend wordt het appartementsrecht in Frankrijk, net als in 

België gedefinieerd als de combinatie van een exclusief eigendomsrecht op een privatieve kavel 

en een breukdeel van de gemeenschappelijke delen, die noodzakelijkerwijze in gedwongen 

onverdeeldheid zijn tussen alle mede-eigenaars.1267 Van dit uitgangspunt kan worden 

afgeweken door een exclusief gebruiksrecht op een gemeenschappelijk deel toe te kennen aan 

één enkele mede-eigenaar. Het eeuwigdurende karakter van een dergelijk gebruiksrecht werd 

erkend in de rechtspraak van de Franse Cour de cassation.1268 Zo kan bijvoorbeeld de eigenaar 

                                                 
1263 Cass.fr. 18 januari 1984, Bull. civ. 1984, III, nr. 16, D. 1985, jur., 504, noot F. ZENATI en JCP 1986, II, nr. 20547, noot J.F. 

BARBIERI. Zie ook: Cass.fr. 19 november 1985, Bull. civ.1985, III, nr. 146. 
1264 Het eeuwigdurende karakter van een zakelijk gebruiksrecht werd ook nog in andere arresten bevestigd: Cass.fr. 7 mei 1930, 

S. 1930, I, 263; Cass.fr. 10 mei 1950, D. 1950, 482; Cass. 25 maart 1992, Bull. civ. 1992, III, 62, n° 106 en D. 1993, 65, noot 

E.S. DE LA MARNIÈRE. 
1265 G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Des biens, Parijs, Laorse et Forcel, 1905, 513, 

nr. 789. 
1266 Voor een uitgebreide bespreking, zie: B. KAN-BALIVET, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties 

communes”, Defrénois 2008, art. 38825, 1765-1785; R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les 

parties communes”, Petites affiches 10 november 2010, n° 224, 3, www.lextenso.fr; R. LEOST, “Le droit de jouissance privatif 

sur une partie commune”, AJDI 1995, 868-874. Zie hierover ook: L. BOUGEROL-PRUD'HOMME, Exclusivité et garanties de 

paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 61, nr. 81. 
1267 Over mede-eigendom in het algemeen, en het gedwongen en eeuwigdurende karakter van een onverdeeldheid binnen de 

appartementsmede-eigendom: infra, nrs. 273 e.v. 
1268 Cass.fr. 4 maart 1992, D. 1992, 386, noot CH. ATIAS, RTDCiv. 1993, 162, noot F. ZENATI, Bull. civ. 1992, III, no 73 en 

Defrénois 1992, art. 35349, no 107, noot. H. SOULEAU. Zie meer recent: Cass.fr. 24 oktober 2007, n° 06-19.260, www.dalloz.fr. 

http://www.lextenso.fr/
http://www.dalloz.fr/
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van het bovenste appartement het privatieve gebruiksrecht krijgen van het dak van het 

gebouw.1269 Opmerkelijk is dat naar Belgisch recht een afwijkend standpunt werd ingenomen 

in een gelijkaardige zaak over het exclusieve gebruik van de zolderruimte van een gebouw, dat 

volgens de rechtspraak niet eeuwigdurend en kosteloos kon zijn (supra, nr. 225).1270 De 

kwalificatie van een exclusief gebruiksrecht op een gemeenschappelijk deel is naar Belgisch 

recht betwist.1271 Het zou kunnen gaan om een persoonlijke last of een zakenrechtelijke last, 

namelijk een erfdienstbaarheid. Die laatste optie werd alvast geldig verklaard door het 

Belgische Hof van Cassatie in een zaak over het gebruiksrecht op een binnenkoer.1272 

In een recenter arrest van 2 december 2009 werd door de Franse Cour de cassation zelfs 

aanvaard dat een exclusief en eeuwigdurend gebruiksrecht op een gemeenschappelijk deel van 

een appartementsgebouw kan worden toegekend aan een derde, en dus niet aan een mede-

eigenaar.1273 Dat heeft als belangrijke consequentie dat het eeuwigdurende karakter van het 

gebruiksrecht niet meer kan worden verklaard vanuit het eigendomsrecht van een privatieve 

kavel waaraan het accessoir is.1274 Het wordt daarentegen beschouwd als een zelfstandig en 

eeuwigdurend zakelijk recht. 

230. ‘DROIT DE CRÛ ET À CROÎTRE’ – Ook in andere domeinen nam de erkenning van 

eeuwigdurende zakelijke rechten in de Franse cassatierechtspraak een vlucht. In een arrest van 

23 mei 2012 erkende het hoogste Franse rechtscollege een nieuw zakelijk recht ‘droit de crû et 

à croître’.1275  

Het betrof het eeuwigdurende recht om een bos op het perceel van iemand anders te 

exploiteren en dus op recurrente wijze de bomen te rooien en te gebruiken. Dat recht 

was in casu reeds in 1837 toegekend, en de eigenaars van het perceel wensten aan te 

tonen dat het hier om een zakelijk recht ging dat door het niet-gebruik gedurende dertig 

jaar was verjaard. De voorziening in cassatie werd echter verworpen en het Hof 

bevestigde dat de appèlrechters terecht hadden geoordeeld “que la prérogative ainsi 

concédée sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait s’éteindre par le non-

usage trentenaire.”1276  

                                                 
Zie hierover ook: B. MALLET-BRICOUT, “Droits réels de jouissance spéciale: premier signe de rejet de perpétuité?”, D. 2015, 

599, www.dalloz.fr, nr. 19. 
1269 R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 

2010, n° 224, 3, nr. 3, www.lextenso.fr. 
1270 Vred. Genk 5 maart 2013, TBO 2013, 278-279. 
1271 S. VAN DEN HOVE, “Het exclusief gebruiksrecht op gemeenschappelijke delen in de appartementsmede-eigendom”, 

Not.Fisc.M. 2008, 325-348; V. SAGAERT, “Toepassingsdomein, statuten en coördinatie in het appartementsrecht: een evaluatie 

vijf jaar na de hervorming” in N. CARETTE en V. SAGAERT (eds.), Appartementsrecht II: De appartementswet 2010 – Overzicht 

van het eerste lustrum, Antwerpen, Intersentia, 2015, (1) 11-12, nrs. 16-17; M. TORDOIR, “Quelques réflexions sur le droit de 

jouissance exclusive attribué sur des parties communes”, RCDI 2008, afl. 3, 8-11. 
1272 Cass. 30 januari 2014, T.Not. 2014, 754. 
1273 Cass.fr. 2 december 2009, n° 08.20.310, www.dalloz.fr en D. 2010, 17, noot G. FOREST: “Mais attendu que la cour d'appel 

a exactement retenu que si le seul droit de jouissance exclusif sur un ou plusieurs emplacements de stationnement ne conférait 

pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficiait néanmoins d'un droit réel et perpétuel et qu'il n'y avait pas lieu de 

constater que le droit de jouissance exclusif de M. X... sur ces emplacements avait disparu.” 
1274 R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 

2010, n° 224, 3, nr. 5, www.lextenso.fr. 
1275 Cass.fr. 23 mei 2012, D. 2012, 1934, noot L. D’AVOUT, D. 2012, 2128, noot B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, 

RTDCiv. 2012, 553, noot T. REVET, JCP 2012, n° 930, noot W. DROSS en JCP G 2012, n° 1186, noot H. PERINET-MARQUET. 
1276 Let wel, de appèlrechters kwamen tot deze beslissing door aan te nemen dat de gerechtigde het eigendomsrecht had op de 

bomen (infra, nr. 508). 

http://www.dalloz.fr/
http://www.lextenso.fr/
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Het Franse Hof erkent zo de mogelijkheid om een eeuwigdurend gebruiksrecht toe te kennen 

op andermans grond, dat bovendien niet uitdooft door bevrijdende verjaring.1277 Die uitspraak 

heeft belangrijke gevolgen voor de discussie omtrent hoe nieuwe zakelijke rechten zich 

verhouden tot de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. De bevrijdende verjaring werd 

net als verklarende factor naar voren geschoven voor de verenigbaarheid van de vestiging van 

nieuwe zakelijke rechten met het beginsel van exclusieve eigendom (supra, nr. 227). De 

gangbare opvatting is dat een ‘démembrement’ van het eigendomsrecht eeuwigdurend kan zijn, 

zolang het kan eindigen door het niet-gebruik ervan. De bevrijdende verjaring zorgt ervoor dat 

de eigenaar nog steeds het vooruitzicht behoudt op de volheid van bevoegdheden, ook al wordt 

er een eeuwigdurend gebruiksrecht afgescheiden van het eigendomsrecht. 

Hoewel wij net menen dat de bevrijdende verjaring een noodzakelijke, maar geen voldoende 

verklaring biedt voor het behoud van het intern exclusieve eigendomsrecht (supra, nr. 227 en 

infra, nr. 235), laat de Franse Cour de cassation het argument van de bevrijdende verjaring zelfs 

varen. Dat doet het Franse Hof door te oordelen dat het gebruiksrecht ‘droit de crû et à croître’ 

niet teniet was gegaan door het niet-gebruik ervan gedurende dertig jaar.1278 Bij de toekenning 

van eeuwigdurende gebruiksrechten is het dus niet noodzakelijk dat deze uitdoven door 

bevrijdende verjaring. Het eeuwigdurende en onverjaarbare karakter is niet langer 

voorbehouden aan het eigendomsrecht, maar kan ook toekomen aan een gebruiksrecht.1279 Ons 

inziens wordt daardoor het eigendomsrecht dermate bezwaard, dat er nog moeilijk sprake kan 

zijn van een exclusief eigendomsrecht.1280 

Opmerkelijk is dat het appèlarrest de onverjaarbaarheid van het gebruiksrecht had aanvaard 

omwille van het feit dat de titularis van het recht om de bomen telkens opnieuw te rooien, 

eigenlijk titularis was van het volle eigendomsrecht van de bomen.1281 Dat neigt naar een 

objectieve splitsing van het eigendomsrecht door de opsplitsing van het eigendomsobject (infra, 

nr. 505).1282 De Cour de cassation beschouwde dit echter als een foutieve toepassing van artikel 

544 CC. Toch werd de voorziening in cassatie verworpen, omwille van de overwegingen die 

zopas werden besproken, namelijk dat het toegekende gebruiksrecht niet zomaar uitdooft door 

het niet-gebruik ervan. 

                                                 
1277 W. DROSS, “La perpétuité des droits réels sui generis”, JCP 2012, n° 930, 1557; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? 

Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 746, nr. 9. 
1278 L. D'AVOUT, “Démembrement de propriété, perpétuité et liberté” (noot onder Cass.fr. 23 mei 2012), D. 2012, (1934) 1935, 

nr. 2; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, 

(741) 746, nr. 9. 
1279 L. D'AVOUT, “Démembrement de propriété, perpétuité et liberté” (noot onder Cass.fr. 23 mei 2012), D. 2012, (1934) 1934, 

nr. 1. 
1280 Zie impliciet ook in dezelfde zin over de onverjaarbare eeuwigdurende gebruiksrechten: P. CROCQ, Propriété et garantie 

in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 198, nr. 246. 
1281 Lyon 16 december 2010, n° 09/03767, www.dalloz.fr. Zie ook: L. D'AVOUT, “Démembrement de propriété, perpétuité et 

liberté” (noot onder Cass.fr. 23 mei 2012), D. 2012, (1934) 1934; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la 

jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 746, nr. 9; H. PERINET-MARQUET, “Droit des biens”, JCP G 

2012, n° 1186, 2007, nr. 2. Zie in eerdere rechtsleer ook: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, 

VI, Des biens, Parijs, Laorse et Forcel, 1905, 514, nr. 789: “Sous l’apparence d’un droit d’usage perpétuel se cache parfois un 

droit de propriété ou de copropriété.” 
1282 Zie ook: J.-L. BERGEL, “Un propriétaire peut consentir un droit réel de jouissance spéciale de son bien pour plus de trente 

ans” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), RDI 2013, 80; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la 

jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 747, nr. 10. 
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231.  ‘MAISON DE POÉSIE’ – De mogelijkheid tot het vestigen van eeuwigdurende 

gebruiksrechten werd door de Franse Cour de cassation impliciet bevestigd in het arrest van 31 

oktober 2012.1283  

De vereniging la Maison de poésie verkocht in 1932 een gebouw, maar behield zich het 

exclusieve recht voor om de lokalen waar ze gevestigd was te blijven gebruiken en 

bewonen, en dat zolang de vereniging bleef bestaan. De koper, la Société des auteurs et 

compositeurs dramatiques, dagvaardde op 7 mei 2007 la Maison de poésie tot uitzetting 

en betaling van een schadevergoeding aangezien la Maison de poésie een bezetter 

zonder recht noch titel was geworden. De appelrechters oordeelden dat dit recht, net 

zoals een recht van vruchtgebruik toegekend aan een rechtspersoon, inderdaad niet 

langer dan dertig jaar kon bestaan. 

Het hoogste Franse rechtscollege vernietigde deze beslissing. Het Hof oordeelde, op basis van 

artikelen 544 en 1134 CC, dat “le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre 

public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien.” De 

appèlrechters miskenden de wil van de partijen door het recht te herkwalificeren als een recht 

van gebruik en bewoning. 

Het Hof bevestigt daarmee de mogelijkheid om nieuwe zakelijke rechten (‘droits de jouissance 

spéciale’) in het leven te roepen, zolang dit niet in strijd komt met de openbare orde, wat 

overeenkomt met het voorontwerp Henri Capitant uit 2008 (supra, nr. 228). Het Hof ging wel 

niet akkoord met de uitdoving van dat recht na verloop van dertig jaar, aangezien “les parties 

étaient convenues de conférer à la Maison de poésie, pendant toute la durée de son existence, 

la jouissance ou l’occupation des locaux où elle était installée ou de locaux de remplacement.” 

Sommige auteurs menen dat het Hof daarmee de mogelijkheid heeft bevestigd van een nieuw 

eeuwigdurend zakelijk recht, aangezien het mogelijk is dat de vereniging eeuwig blijft 

bestaan.1284 Andere auteurs verdedigen dat er uit dat arrest in tegendeel kan worden afgeleid 

dat het nieuwe zakelijk recht tijdelijk is.1285 Het Hof verwijst naar een termijn ‘zolang de 

vereniging blijft bestaan’, wat weliswaar een onbepaalde termijn is, maar niettemin een termijn. 

Bovendien mag een nieuw zakelijk recht niet in strijd komen met de openbare orde. Daartoe 

behoort volgens sommige auteurs ook artikel 2227 CC dat bepaalt dat alleen het 

eigendomsrecht onverjaarbaar is en dat de termijn voor bevrijdende verjaring voor alle overige 

zakelijke rechten vastlegt op dertig jaar.1286 In België wordt niet (langer) aanvaard dat de 

rechtsfiguur van de verjaring per definitie van openbare orde zou zijn, en dus zou er rechtsgeldig 

                                                 
1283 Cass.fr. 31 oktober 2012, D. 2012, 2596, noot A. TADROS, JCP 2012, n° 1400, noot F.-X. TESTU, D. 2013, 53, noot L. 

D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, JCP G 2013, n° 429, noot H. PERINET-MARQUET, RDI 2013, 80, noot J.-L. BERGEL, 

Defrénois 2013, 12, noot L. TRANCHANT, RDI 2013, 80, noot J.-L. BERGEL en RTDCiv. 2013, 141, noot W. DROSS. 

Zie voor het arrest na terugverwijzing: Parijs 18 september 2014, n° 12/21592 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029489108, RDI 2014, 634-636, noot J.-L. BERGEL 

en D. 2014, 1874, noot L. ANDREU.  
1284 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

746, nr. 9. Zie ook: W. DROSS, “Que reste-t-il de l’arrêt Maison de Poésie?”, RTDCiv. 2015, 413-416, www.dalloz.fr. 
1285 A. TADROS, “Création de droit réel: consécration de l'autonomie de la volonté” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), D. 

2012, (2596) 2596. Zie ook: J.-L. BERGEL, “Un propriétaire peut consentir un droit réel de jouissance spéciale de son bien pour 

plus de trente ans” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), RDI 2013, 80; B. STURLESE, “Peut-on créer un droit réel de jouissance 

perpétuel?”, JCP G 2015, 251. 
1286 A. TADROS, “Création de droit réel: consécration de l'autonomie de la volonté” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), D. 

2012, (2596) 2596. Zie nochtans: art. 2254, eerste lid CC: “La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par 

accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.” 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029489108
http://www.dalloz.fr/
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conventioneel van kunnen worden afgeweken.1287 De tegenstanders van een eeuwigdurend 

gebruiksrecht roepen als bezwaar in dat dit de eigenaar zou verhinderen om op een zeker 

ogenblik opnieuw de volheid van de eigendomsbevoegdheden te verkrijgen.1288 

Het valt niet te ontkennen dat de Franse Cour de cassation in de eerdere uitspraak over het 

‘droit de crû et à croître’ (supra, nr. 230), de geldigheid van eeuwigdurende en onverjaarbare 

zakelijke rechten op andermans goed heeft erkend.1289 De rechtspraak van de Cour de cassation 

gaat dus nog een stap verder dan het voorontwerp tot wijziging van de Code civil waar het 

nieuwe ‘droit réel de jouissance spéciale’ beperkt wordt tot 30 jaar (supra, nr. 228).  

B. Miskenning van de interne exclusiviteit 

232. EVALUATIE VAN DE RECENTE RECHTSPRAAK: GEDEELDE VERSUS EXCLUSIEVE EIGENDOM 

– Die rechtspraak die de rol van de wilsautonomie in het goederenrecht op de spits drijft, stuit 

terecht op kritiek. De openbare orde als enige beperking op de vrije vestiging van zakelijke 

rechten, doet de grens met de verbintenisrechtelijke contractsvrijheid volledig vervagen.1290 

Bovendien schendt de toekenning van een eeuwigdurende afsplitsing van het eigendomsrecht 

volgens een eerste strekking het eigendomsbegrip uit artikel 544 CC en doet het opnieuw een 

systeem van gedeelde eigendom ontstaan, zoals tijdens de feodaliteit het geval was, waarbij 

verschillende personen eeuwigdurend aanspraak konden maken op hetzelfde goed.1291 Daarom 

menen sommige Franse auteurs dat het huidige tijdperk eerder feodaal is.1292 Artikel 544 CC 

heeft slechts een suppletief karakter, waarvan partijen vrij kunnen afwijken, zoals ook reeds in 

het Caquelard arrest werd aangenomen (supra, nr. 225).1293 De Franse Cour de cassation kiest 

er resoluut voor om rechtssubjecten een andere keuze te laten dan de rechtsfiguren die in de wet 

                                                 
1287 Zie hiervoor uitgebreid: S. STIJNS, I. SAMOY en A. LENAERTS, “De rol van de wil en het gedrag van partijen bij de 

bevrijdende verjaring, RW 2010-11, (1538) 1539. Deze auteurs maken voor het ‘openbare orde’ karakter een onderscheid tussen 

de instelling van de verjaring en het middel van de verjaring. Het principe zelf van de verjaring kan in principe niet worden 

aangetast, maar het middel van de verjaring raakt de openbare orde niet waardoor de schuldenaar de keuze heeft om het al dan 

niet als verweermiddel op te werpen. Volgens een minderheidsopvatting is zelfs het principe van de verjaring op zich niet van 

openbare orde. Zie ook: M.E. STORME, “Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht met 

ontwerpbepalingen voor een hervorming”, TPR 1994, (1977) 2018, nr. 34. 
1288 Zie hiervoor: B. STURLESE, “Peut-on créer un droit réel de jouissance perpétuel?”, JCP G 2015, 251: “L'argument de 

principe soutenu par les adversaires de la perpétuité est que la perpétuité empêche irrémédiablement et définitivement le 

propriétaire de recouvrer la plénitude de ses droits sur son bien.” 
1289 A. TADROS, “Création de droit réel: consécration de l'autonomie de la volonté” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), D. 

2012, (2596) 2596. Zie ook: L. D'AVOUT, “Démembrement de propriété, perpétuité et liberté” (noot onder Cass.fr. 23 mei 

2012), D. 2012, (1934) 1935, nr. 2; L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” 

(noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), D. 2013, 55, nr. 6; J.-L. BERGEL, “Un propriétaire peut consentir un droit réel de 

jouissance spéciale de son bien pour plus de trente ans” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), RDI 2013, 80; G. LARDEUX, 

“Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 746, nr. 9; B. 

MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, “Droit des biens”, D. 2012, (2128) 2139. 
1290 V. SAGAERT en A. APERS, “Kroniek privaat vastgoedrecht (2010-2013)” in V. SAGAERT (ed.), Themis. Vastgoedrecht, 

Brugge, die Keure, 2014, (1) 2. 
1291 B. KAN-BALIVET, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Defrénois 2008, art. 

38825, 1765-1785; R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 

10 november 2010, n° 224, 3, nr. 45, www.lextenso.fr; T. REVET, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2012, (549) 554; A. 

TADROS, “Création de droit réel: consécration de l'autonomie de la volonté” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), D. 2012, 

(2596) 2596. Zie ook in gelijkaardige zin: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 77, 

nr. 82, voetnoot 177; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 

2007, art. 38631 (1094) 1112, nr. 22. 
1292 R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 

2010, n° 224, 3, nr. 1, www.lextenso.fr; J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. 

Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 77, nr. 44. 
1293 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

746, nr. 9; H. PERINET-MARQUET, “Droit des biens”, JCP G 2013, n° 429, 745, nr. 12. 
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zijn erkend. Zo staat het de partijen vrij om niet te kiezen voor een exclusief eigendomsrecht, 

waar de appèlrechters in de zaak crû et à croître wel vanuit gingen door het goed zelf op te 

splitsen (supra, nr. 230), maar eerder voor een gedeelde eigendom.1294 Daarmee wordt niet 

alleen het numerus clausus-beginsel, maar ook de exclusiviteit van het eigendomsrecht onderuit 

gehaald.1295 

Die reminiscentie aan een feodaal systeem van gedeelde eigendom lijkt ons inziens te kloppen 

voor de eeuwigdurende exclusieve gebruiksrechten waarvan de beëindiging louter afhangt van 

het niet-gebruik gedurende dertig jaar, en a fortiori voor die gebruiksrechten waarvan de Franse 

Cour de cassation meent dat zij niet eens uitdoven door bevrijdende verjaring.1296 In die 

gevallen wordt de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht in verregaande mate miskend, 

waardoor de vergelijking met het feodale gelaagde eigendomsbegrip niet meer veraf is. 

Nochtans hoeft de vestiging van nieuwe zakelijke rechten, en dus de afstand van het gesloten 

systeem van zakelijke rechten, niet noodzakelijk strijdig te zijn met de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. De sleutel tot consolidering van een open systeem van zakelijke rechten met 

de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht ligt ons inziens in de actieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht. Dit verklaringsmodel zal in paragraaf vier verder worden uitgewerkt. 

Toch is er volgens een tweede strekking niet noodzakelijk sprake van een terugkeer van de 

gedeelde eigendom zoals gekend tijdens de feodaliteit.1297 Wel wordt de eigendomsstructuur 

die toen bestond, nu aangewend in een heel andere context. Het stelt de eigenaar immers in 

staat om een beter gebruik te maken van zijn of haar goederen door er eeuwigdurende 

gebruiksrechten op toe te kennen.1298 Een eigenaar heeft immers het recht om over het goed te 

beschikken op alle mogelijke manieren, dus waarom ook niet door een deel van de 

prerogatieven van het eigendomsrecht over te dragen en een deel zelf te behouden, zo luidt het 

argument.1299 Daarbij verwatert het onderscheid tussen het eigendomsrecht en het beperkt 

zakelijk recht, maar is er nog steeds sprake van een exclusief eigendomsrecht, in handen van 

één persoon.1300 De titularis van het (eeuwigdurende) gebruiksrecht wordt nog steeds niet 

beschouwd als een eigenaar van het bezwaarde goed. Het beperkt zakelijk recht is nog steeds 

te onderscheiden van het eigendomsrecht omdat het een “jouissance spéciale” is, wat neerkomt 

                                                 
1294 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

747, nr. 10. 
1295 W. DROSS, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2013, 141, nr. 1; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la 

jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 745, nr. 7 en 746, nr. 8. 
1296 Zie in gelijkaardige zin ook: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 201, 

nr. 249: “Ensuite, l’art. 2262 C. Civ. et la conception unitaire de la propriété s’opposent, nous l’avons vu, à la dissociation du 

droit de propriété en des démembrements qui seraient imprescriptibles. Tout démembrement doit être susceptible de 

prescription afin que la propriété ait toujours vocation à se reconstituer. Ainsi, dans l’esprit du Code civil, un droit réel sur la 

chose d’autrui doit être en principe temporaire sauf à exceptionnellement avoir une perpétuité d’emprunt (au sens de “qui 

dure autant que son objet” et non au sens d’imprescriptibilité) lorsqu’il est l’accessoire d’un droit de propriété comme l’est la 

servitude.” 
1297 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

744, nr. 5.  
1298 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

747, nr. 10. 
1299 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

748, nr. 11. 
1300 L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 58, nr. 16. 
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op een specifiek, afgebakend recht met een beperkt karakter, in vergelijking met het 

eigendomsrecht.1301 

De meningen zijn dus verdeeld over of de evolutie in de Franse cassatierechtspraak nu leidt tot 

een opsplitsing van het eigendomsrecht. Ons inziens is de schending van de interne exclusiviteit 

van het eigendomsrecht evident wanneer een exclusief gebruiksrecht, waarbij de eigenaar dus 

zelf die bevoegdheden verliest, niet onderhevig is aan bevrijdende verjaring. Daarom is het 

Franse cassatiearrest ‘crû et à croître’ van 23 mei 2012 (supra, nr. 230) sterk bekritiseerbaar. 

De eigenaar verliest hier elk vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, aangezien het 

zakelijk recht zelfs niet door de niet-uitoefening zal tenietgaan. De werking van de bevrijdende 

verjaring op zich kan echter nog niet volstaan om te spreken van een intern exclusieve eigenaar 

(infra, nr. 235). 

233. ALTERNATIEF VAN OBJECTIEVE SPLITSING – Sommige auteurs menen dat de recente 

evolutie in de rechtspraak niet moet worden beschouwd als de creatie van een ‘démembrement 

sui generis’, als afsplitsing van het eigendomsrecht.1302 Zij interpreteren de uitspraken van de 

Franse Cour de cassation eerder als de erkenning van een ‘propriété partiaire’, zoals bij het 

opstalrecht. Daarbij valt een link te maken met de oude Franse cassatierechtspraak, zoals het 

arrest Commune de Bresse (supra, nr. 151).1303 In die zaak werd het voorwerp zelf opgesplitst 

en kreeg de staat het eigendomsrecht over de grond, en de gemeente het eigendomsrecht van de 

bomen. Op die manier ontstonden zogenaamde “propriétés simultanées”. Ook in de recente 

zaak ‘crû et à croître’ was eigenlijk een soort opstalrecht tot stand gekomen op een deel van 

het voorwerp, namelijk de bomen, zonder rechten te verlenen op andere aspecten van de grond 

of ondergrond.1304 Dat zou verklaren waarom er geen sprake is van bevrijdende verjaring, 

aangezien het opstalrecht aan de titularis een “véritable droit de propriété” verleent.1305 

Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, de fysieke opsplitsing van het voorwerp van het 

eigendomsrecht is dus een middel om de juridische figuur van exclusieve eigendom te redden. 

Er ontstaan verschillende exclusieve eigendomsrechten die betrekking hebben op “les utilités 

distinctes qui constituent autant de biens”.1306 Bovendien blijft de toepassing ervan beperkt en 

blijven de goederen die het voorwerp vormen van een individueel eigendomsrecht buiten 

schot.1307 Op dat alternatief van de objectieve splitsing van eigendom wordt verderop 

teruggekomen (infra, nr. 505). 

                                                 
1301 L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 58, nr. 16. Zie ook: L. ANDREU, “Analyse et régime des droits de jouissance spéciale” in L. ANDREU (ed.), 

Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, 133-154. 
1302 F.-X. TESTU, “L’autonomie de la volonté, source de droits réels principaux” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), JCP 

2012, n° 1400, 2353. Zie in dezelfde zin: H. PERINET-MARQUET, “Droit des biens”, JCP G 2012, n° 1186, 2007, nr. 2. 
1303 Cass.fr. 26 december 1833, S. 1834, 1, 722. (Deze zaak mag niet verward worden met Cass.fr. 31 januari 1838, S. 1838, 1, 

120. Laatstgenoemde zaak betrof eveneens de gemeente La Bresse, maar daar was de eigendomssplitsing in de tijd tussen 

oeverbewoners aan de orde: supra, nr. 153). F.-X. TESTU, “L’autonomie de la volonté, source de droits réels principaux” (noot 

onder Cass.fr. 31 oktober 2012), JCP 2012, n° 1400, 2353. 
1304 W. DROSS, “La perpétuité des droits réels sui generis”, JCP 2012, n° 930, 1559; H. PERINET-MARQUET, “Droit des biens”, 

JCP G 2012, n° 1186, 2007, nr. 2. 
1305 H. PERINET-MARQUET, “Droit des biens”, JCP G 2012, n° 1186, 2007, nr. 2. 
1306 R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 

2010, n° 224, 3, nr. 57, www.lextenso.fr.  
1307 R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 

2010, n° 224, 3, nr. 58, www.lextenso.fr.  

http://www.lextenso.fr/
http://www.lextenso.fr/
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C. Komt het Franse Hof op zijn stappen terug? 

234. CASS.FR. 28 JANUARI 2015 – Toch lijkt het laatste nog niet gezegd over de toekenning 

van eeuwigdurende, exclusieve gebruiksrechten. In een opmerkelijk arrest van 28 januari 2015 

lijkt (dezelfde kamer van) de Franse Cour de cassation terug te komen op de zopas besproken 

rechtspraak van ‘Maison de poésie’ en ‘droit de crû et à croître’.1308 

De feiten van de zaak waren als volgt. Op 28 april 1981 had een vereniging van mede-

eigenaars aan een vennootschap het recht verleend om gebruik te maken van een 

onderdeel van het gebouw waar een stroomtransformator stond. Na dertig jaar 

contacteerde de vereniging van mede-eigenaars de vennootschap met de mededeling dat 

het gebruiksrecht verlopen was, en zij dus hun activiteiten dienden stop te zetten. Het 

hof van beroep in Caen oordeelde echter dat noch de overeenkomst van 28 april 1981, 

noch het reglement van mede-eigendom een termijn oplegde, zodat er sprake was van 

een ‘droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d’un tiers’. De Cour 

de cassation verbrak deze beslissing.  

De Cour de cassation oordeelde dat de bodemrechter uit het gebrek van een duidelijk bepaalde 

termijn onterecht afleidde dat er sprake was van een eeuwigdurend exclusief zakelijk 

genotsrecht (droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel). Het Franse hoogste 

gerechtshof overwoog daarbij dat: “lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le 

bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par 

la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les 

articles 619 et 625 du code civil.” Een conventioneel toegekend gebruiksrecht wordt dus aan 

dezelfde termijn als een vruchtgebruik onderworpen.1309 Volgens de Cour de cassation is er 

onvoldoende aangetoond dat er sprake zou zijn van een speciaal zakelijk gebruiksrecht.1310 

Daarom is het gebruiksrecht onderhevig aan dezelfde termijnen van beëindiging als het recht 

van vruchtgebruik. Hiervoor beroept het Hof zich op artikel 625 CC volgens hetwelk rechten 

van gebruik en bewoning tot stand komen en teniet gaan op dezelfde wijze als het recht van 

vruchtgebruik. Wanneer de titularis van een recht van gebruik en bewoning een rechtspersoon 

is, eindigt dat recht dus na verloop van dertig jaar (art. 619 CC). 

Deze argumentatie is opmerkelijk. De Cour de cassation wringt zich in een vreemde bocht om 

de eeuwigdurendheid van een toegekend exclusief gebruiksrecht niet te moeten erkennen. 

Nochtans was het Hof in eerdere beslissingen, zoals reeds in de ‘droit d’affichage’-rechtspraak 

(supra, nr. 229), terughoudend voor de gelijkstelling met een recht van vruchtgebruik van een 

                                                 
1308 Cass.fr. 28 januari 2015, n° 94, pourvoi n° 14-10.013, www.dalloz.fr. Voor een bespreking van dit arrest, zie: J.-L. BERGEL, 

“Le « droit réel de jouissance spéciale » ne peut pas être perpétuel”, RDI 2015, 175-176; W. DROSS, “Que reste-t-il de l’arrêt 

Maison de Poésie?”, RTDCiv. 2015, 413-416, www.dalloz.fr; B. MALLET-BRICOUT, “Droits réels de jouissance spéciale: 

premier signe de rejet de perpétuité?”, D. 2015, 599, www.dalloz.fr; B. STURLESE, “Peut-on créer un droit réel de jouissance 

perpétuel?”, JCP G 2015, 251. Zie ook: L. ANDREU, “Analyse et régime des droits de jouissance spéciale” in L. ANDREU (ed.), 

Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (133) 142 en 148. 
1309 L. ANDREU, “Analyse et régime des droits de jouissance spéciale” in L. ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels 

in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (133) 149; B. MALLET-BRICOUT, “Droits réels de jouissance spéciale: premier signe 

de rejet de perpétuité?”, D. 2015, 599, www.dalloz.fr, nr. 8. 
1310 Zie de laatste paragraaf van het arrest: “qu'en s'abstenant de justifier, autrement que par une affirmation pure et simple, 

que le libellé du titre constitutif du droit d'usage concédé à l'auteur de la société Erdf ferait de ce droit un « droit réel de 

jouissance spéciale » et serait donc exclusif de l'existence d'un droit d'usufruit ou encore d'un démembrement du droit 

d'usufruit, la cour d'appel, qui tire de là que ce « droit réel de jouissance spéciale » serait perpétuel, a violé l'article 12 du 

code de procédure civile, ensemble les articles 619 et 625 du code civil.” 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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door partijen nieuw in het leven geroepen zakelijk gebruiksrecht.1311 Daar erkende het Hof dat 

de wilsautonomie van de partijen tot een nieuw eeuwigdurend gebruiksrecht kon leiden. Uit het 

arrest van 28 januari 2015 blijkt nu dat het Hof dit eeuwigdurende karakter niet zomaar 

aanvaardt, wanneer het niet expliciet zo in de overeenkomst is opgenomen. Volgens sommige 

auteurs gaat deze uitspraak echter nog een stap verder, en wijst het Hof hier zelfs de 

eeuwigdurendheid van een gebruiksrecht in het algemeen af, als strijdig met de regels van 

openbare orde.1312 Het vestigen van nieuwe zakelijke rechten wordt in het algemeen immers 

begrensd door de regels van openbare orde en dwingend recht.1313 Daardoor zou het Hof 

terugkomen op de uitspraak in ‘Maison de poésie’.1314 Het ‘open vizier’ van de Franse Cour de 

cassation heeft duidelijk zijn limieten. 

§4. Gevolgtrekking: de actieve elasticiteit als de essentie van het intern exclusieve 

eigendomsbegrip 

235. VESTIGING VAN VERREGAANDE GEBRUIKSRECHTEN VERENIGBAAR MET EXCLUSIEVE 

EIGENDOM – Aan het einde van de vorige afdeling II werd aangetoond dat de verenigbaarheid 

van zakelijke rechten met de exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt afgeleid uit de 

elasticiteit van het eigendomsrecht. De eigenaar blijft titularis van een intern exclusief 

eigendomsrecht, omdat een eigenaar steeds het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden 

behoudt, en dus op lange termijn over het kapitaal van de betrokken goederen beschikt. De 

potentiële volheid van bevoegdheden volstaat om te spreken van één intern exclusieve eigenaar. 

En die potentiële volheid van bevoegdheden hangt af van het intreden van de elasticiteit van 

het eigendomsrecht. 

Aan het einde van deze afdeling III kan de verhouding tussen de interne exclusiviteit en 

elasticiteit verder worden aangescherpt. In deze afdeling werd de vestiging van nieuwe 

zakelijke gebruiksrechten, in strijd met het numerus clausus-beginsel, besproken. Hierbij moet 

een dubbel onderscheid worden gemaakt: enerzijds tussen de tijdelijke en de eeuwigdurende 

gebruiksrechten, en anderzijds tussen de exclusieve en de niet-exclusieve gebruiksrechten. 

De toekenning van nieuwe tijdelijke gebruiksrechten vormt in principe geen probleem, 

aangezien de elasticiteit van het eigendomsrecht sowieso optreedt bij de beëindiging van de 

termijn. Let wel, dit is onder de voorwaarde dat een afwijking van het traditionele gesloten 

systeem van zakelijke rechten naar Belgisch recht zou worden erkend zoals dat in Frankrijk het 

geval is. In tegenstelling tot tijdelijke gebruiksrechten vormen eeuwigdurende gebruiksrechten 

wel een reële bedreiging voor de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Daarom moet vooreerst 

worden vastgehouden aan de bevrijdende verjaring van die eeuwigdurende gebruiksrechten. 

Wanneer zij gedurende dertig jaar niet worden uitgeoefend, moet de elasticiteit van het 

eigendomsrecht automatisch optreden, waardoor de afgesplitste bevoegdheden terugkeren naar 

                                                 
1311 Zie ook: J.-L. BERGEL, “Le « droit réel de jouissance spéciale » ne peut pas être perpétuel”, RDI 2015, 175-176; B. MALLET-

BRICOUT, “Droits réels de jouissance spéciale: premier signe de rejet de perpétuité?”, D. 2015, 599, www.dalloz.fr, nr. 18. 
1312 W. DROSS, “Que reste-t-il de l’arrêt Maison de Poésie?”, RTDCiv. 2015, 413-416, www.dalloz.fr. 
1313 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 200, nr. 249. 
1314 W. DROSS, “Que reste-t-il de l’arrêt Maison de Poésie?”, RTDCiv. 2015, 413-416, www.dalloz.fr: “Ainsi entendue, cette 

décision condamne la solution de la cour de renvoi dans l’arrêt Maison de Poésie: il n’est pas possible aux parties de créer 

un droit réel de jouissance perpétuel, ce qui invite alors à s’intérroger sur la marge de manœuvre dont elles disposent quant à 

l’étendue temporelle d’un tel droit.” Contra: B. MALLET-BRICOUT, “Droits réels de jouissance spéciale: premier signe de rejet 

de perpétuité?”, D. 2015, 599, www.dalloz.fr, nr. 13. 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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de eigenaar. Door te aanvaarden dat het zakelijk recht tenietgaat door de niet-uitoefening ervan 

gedurende dertig jaar, behoudt de eigenaar het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden. 

Onder die voorwaarde zou het volgens sommige auteurs mogelijk moeten zijn om 

eeuwigdurende zakelijke rechten toe te kennen, zolang deze wel kunnen verjaren en zo terug in 

handen van de (exclusieve) eigenaar komen. Zakelijke rechten moeten dus niet tijdelijk, maar 

wel eindig zijn.  

Er moet echter een belangrijk onderscheid worden gemaakt tussen exclusieve en niet-

exclusieve gebruiksrechten. Eerstgenoemde rechten hebben als gevolg dat de eigenaar zelf die 

bevoegdheden (tijdelijk) verliest. Laatstgenoemde rechten vormen een minder verregaande 

inbreuk op het eigendomsrecht, aangezien de eigenaar ook zelf de bevoegdheden kan blijven 

uitoefenen. Een voorbeeld van niet-exclusief gebruiksrechten zijn de erfdienstbaarheden. Daar 

is het zelfs zo dat bepaalde, wettelijke en natuurlijke, erfdienstbaarheden niet tenietgaan door 

bevrijdende verjaring (zie bv. art. 682, §2 BW over het recht van uitweg). Erfdienstbaarheden 

verlenen geen exclusieve rechten aan hun titularis. Wanneer A bijvoorbeeld een recht van 

overgang verleent aan B, kan A ook zelf nog dat recht uitoefenen, op grond van zijn 

eigendomsrecht.1315 Het gebruiksrecht van de eigenaar kan wel aan bepaalde voorwaarden 

onderworpen zijn, maar het gebruiksrecht mag niet volledig onmogelijk zijn gemaakt.1316 Voor 

nieuw gecreëerde eeuwigdurende niet-exclusieve gebruiksrechten, waarbij de eigenaar ook zelf 

de bevoegdheden behoudt, is het aannemelijk dat het feit dat die gebruiksrechten teniet gaan bij 

onbruik, volstaat om nog te spreken van een exclusieve eigenaar, die het vooruitzicht op de 

volheid van de bevoegdheden behoudt. Wanneer een niet-exclusief gebruiksrecht een zeer 

verregaande inperking uitmaakt van het eigendomsrecht zou het in de tijd moeten worden 

beperkt, net als de exclusieve gebruiksrechten naar Belgisch recht. 

De voorwaarde van de bevrijdende verjaring waarmee een einde komt aan het zakelijke 

gebruiksrecht kan echter niet volstaan wanneer het exclusieve gebruiksrechten betreft. In dat 

geval kan nog bezwaarlijk worden gesproken van een exclusieve eigendom, wanneer de 

eigenaar zijn bevoegdheden zelf niet langer kan uitoefenen en lijdzaam moet afwachten of de 

zakelijk gerechtigde mogelijks het gebruiksrecht gedurende dertig jaar niet zou uitoefenen, 

waardoor die bevoegdheden terug zouden aanwassen bij de eigendom. Wat in die hypothese 

vereist is, is een actieve rol van de eigenaar om zijn bevoegdheden terug te verkrijgen. Dat 

duiden wij aan met de term ‘actieve elasticiteit’ van het eigendomsrecht. 

236. ACTIEVE MACHT VAN EIGENAAR – De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht is aan 

een herdefiniëring toe. Aan de elasticiteit van het eigendomsrecht, als garantie op de potentiële 

volheid van bevoegdheden, moet een kenmerk worden toegevoegd. Er moet namelijk sprake 

zijn van een actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. Anders gezegd, een eigenaar moet zelf 

de controle hebben om – al dan niet na verloop van tijd – terug de volheid van bevoegdheden 

te verkrijgen. Wanneer een eigenaar bevoegdheden toekent aan derden, moet hij ook over de 

                                                 
1315 V. SAGAERT en K. SWINNEN, Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw in Bibliotheek 

Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, Brussel, Larcier, 2012, 51. 
1316 Om die reden kan binnen de grenzen van een erfdienstbaarheid niet toegestaan worden dat er constructies worden opgericht 

door een andere persoon dan de eigenaar waardoor de grondeigenaar zelf geen gebruik meer kan maken van dat stuk grond. 

Zie naar Frans recht: Cass.fr. 24 mei 2000, Bull. civ. 2000, n°113, 76, Defrénois 2000, 1170, noot CH. ATIAS en D. 2001, 151, 

noot R. LIBCHABER: “qu’une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant 

toute jouissance de sa propriété”. 
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macht beschikken om die bevoegdheden terug te verkrijgen. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door 

aan het zakelijk recht een termijn op te leggen. Volgens het Belgische recht moet een eigenaar 

dat zelfs doen bij gebruiksrechten andere dan erfdienstbaarheden, dus bij alle exclusieve 

gebruiksrechten. 

De eindigheid van de zakelijke rechten kan ook op een andere manier intreden door toedoen 

van de eigenaar dan door het beperken van de duurtijd. De toekenning van een zakelijk recht 

als ‘démembrement’ vereist in het algemeen dat er nog een eigenaar valt aan te duiden die 

titularis is van de residuaire bevoegdheden over het goed.1317 Die residuaire bevoegdheid maakt 

de kern uit van de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. Dat het toegekende zakelijk 

recht eeuwigdurend is, doet daaraan geen afbreuk, al verwatert het onderscheid wel tussen het 

eigendomsrecht en het beperkt zakelijk recht.1318 Wel beschikt de eigenaar dan bijvoorbeeld 

over een rechtsvordering waarmee de zakelijk gerechtigde van zijn recht kan worden vervallen 

verklaard. Dat is zo bij het toekennen van een erfpacht (art. 15 wet over het recht van erfpacht) 

en een vruchtgebruik (art. 618 BW). Let wel, de eigenaar mag niet volledig afhankelijk zijn van 

de handelingen gesteld door de beperkt gerechtigde. Bovendien is voor de vervallenverklaring 

ook een rechterlijke tussenkomst vereist. De positie van de eigenaar om de volheid van 

bevoegdheden terug te verkrijgen hangt hier dus eerder af van een passieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht. Daarom kan de mogelijkheid tot vervallenverklaring niet volstaan, minstens 

niet voor exclusieve gebruiksrechten, waar de eigenaar zelf de bevoegdheden niet kan blijven 

uitoefenen. De actieve elasticiteit kan wel worden gegarandeerd door bepaalde contractuele 

beëindigingsmogelijkheden van de toegekende rechten. Wanneer opzeggingsmogelijkheden 

soelaas bieden voor de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht, hoeven eeuwigdurende 

exclusieve gebruiksrechten niet uitgesloten te zijn. In Nederland kan een recht van erfpacht 

eeuwigdurend zijn, maar de eigenaar beschikt over de mogelijkheid om het contract op te 

zeggen (art. 5:87 NBW). Let wel, opzegging kan enkel bij een tekortschieten van de erfpachter, 

dus ook hier is de eigenaar afhankelijk van het wangedrag van de erfpachter. Eeuwigdurende 

exclusieve eigendomsrechten blijven dus problematisch. Dat blijkt ook uit het feit dat de Franse 

Cour de cassation recent toch weigerachtig stond tegenover eeuwigdurende zakelijke 

gebruiksrechten (supra, nr. 234). Naar Belgisch recht is er voor alle exclusieve gebruiksrechten 

nog steeds een beperkte duur ter waarborging van de exclusieve eigendom, aangezien de 

elasticiteit van het eigendomsrecht op een bepaald moment sowieso zal intreden, los van het 

gebruik (of onbruik) door de beperkt gerechtigde. Het intreden van die termijn heeft dus geen 

aleatoir karakter. De toegekende duur hangt wel degelijk af van de wil van de eigenaar. 

Wanneer een opzeggingsmogelijkheid eveneens afhangt van de wil van de eigenaar, en niet van 

een wanprestatie van de beperkt gerechtigde, zou dit ook een voldoende stok achter de deur zijn 

voor de actieve elasticiteit. Van belang is vooral dat het eigendomsrecht niet een louter virtuele 

waarde heeft. Daarom is de bevrijdende verjaring van de gebruiksrechten als enige redmiddel 

voor de eigenaar gebrekkig. De ‘exclusieve’ eigenaar hangt in dat geval af van het gedrag van 

de derde, en heeft dus niet langer zelf nog de touwtjes in handen. De eigenaar moet zelf in de 

macht verkeren om de residuaire eigendomsbevoegdheden terug te verkrijgen. 

                                                 
1317 L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 58, nr. 16. 
1318 L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 58, nr. 16. 
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AFDELING IV. BESLUIT 

237. INTERNE EXCLUSIVITEIT ALS CENTRIPETALE KRACHT VAN HET EIGENDOMSRECHT – In dit 

deel werd duidelijk dat de interne exclusiviteit evengoed kan worden omschreven als het residu 

van het eigendomsrecht dat steeds in handen van één exclusieve eigenaar blijft bestaan. Ook al 

wordt afbreuk gedaan aan het recht van de eigenaar door bijvoorbeeld de toekenning van allerlei 

gebruiksrechten, dan nog is er een kern die blijft bestaan waardoor de eigenaar nog steeds de 

enige is die als eigenaar wordt beschouwd. Bij in de tijd beperkte zakelijke rechten zal de 

elasticiteit van het eigendomsrecht intreden wanneer de termijn is verstreken, waardoor de 

eigenaar opnieuw de volheid van bevoegdheden verkrijgt. Voor eeuwigdurende zakelijke 

rechten wordt steun gezocht in de bevrijdende verjaring die ervoor zorgt dat een zakelijk 

gebruiksrecht uitdooft bij niet-uitoefening gedurende dertig jaar. Om nog te spreken van interne 

exclusiviteit is echter vereist dat de eigenaar zelf ook kan overgaan tot het doen intreden van de 

elasticiteit als aantrekkingskracht voor de eigendomsbevoegdheden. Het gaat een stap te ver 

om vast te houden aan een intern exclusieve eigendom wanneer het vooruitzicht op de volheid 

van bevoegdheden louter afhangt van de wil van de beperkt gerechtigde. In het vervolg van dit 

proefschrift zal onderzocht worden of die centripetale kern van het eigendomsrecht ook nog op 

andere manieren kan worden gemoduleerd. 

238. DE IMPACT VAN DE NUMERUS CLAUSUS-REGEL – Als algemene waarborg voor de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt de toekenning van zakelijke rechten onderworpen 

aan de numerus clausus-regel. Partijen kunnen niet zomaar nieuwe zakelijke rechten in het 

leven roepen, en de bestaande zakelijke rechten kunnen enkel contractueel worden gemoduleerd 

binnen de grenzen van het wettelijke kader. In dit hoofdstuk werd duidelijk dat deze regel in 

het Franse recht recent in verregaande mate onder druk is komen te staan. Dit past binnen de 

ruimere tendens van een conventionalisering van het goederenrecht. Wij zijn akkoord dat men 

ruimte moet laten voor creativiteit in het creëren van nieuwe zakelijke rechten, ook al zijn deze 

niet bij wet geregeld.1319 Naar Belgisch recht is de creatie van een zakelijk recht sui generis 

echter nog steeds onmogelijk.1320 In het Franse recht wordt wel vlot aanvaard dat partijen 

nieuwe zakelijke rechten in het leven roepen. Dat is een eigenheid van het Franse recht, want 

op Europees niveau is er wel degelijk nog steeds een numerus clausus-beginsel.1321 Hoewel de 

Franse zakelijke zekerheidsrechten enigszins nog steeds vallen onder een strikte numerus 

clausus, moet ook daar rekening worden gehouden met het recent naar voren geschoven nieuwe 

zakelijk recht ‘jouissance spéciale’. Het is perfect mogelijk om de eigendom van een 

                                                 
1319 L. D'AVOUT, “Démembrement de propriété, perpétuité et liberté” (noot onder Cass.fr. 23 mei 2012), D. 2012, (1934) 1935, 

nr. 4; B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, “Droit des biens”, D. 2012, (2128) 2139. 
1320 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, 983-1086; S. STIJNS en H. VUYE, “Zakenrecht: tweehonderd jaar oud of tweehonderd jaar 

jong?” in D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons nalatenschap: Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, 

Mechelen, Kluwer, 2005, (157) 157. 
1321 L. D'AVOUT, “Démembrement de propriété, perpétuité et liberté” (noot onder Cass.fr. 23 mei 2012), D. 2012, (1934) 1936, 

nr. 6; L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 54, nr. 2. Zie ook: S. VAN ERP, “General issues: setting the scene” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), 

Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, (37) 65 e.v. 



 

234 

 

‘jouissance spéciale’ als zekerheid aan te wenden, waarbij de inhoud van de ‘jouissance 

spéciale’ vrij kan worden bepaald.1322 

De toekenning van nieuwe zakelijke rechten kan echter de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht als residu in het gedrang brengen, vooral wanneer wordt aanvaard dat partijen 

nieuwe eeuwigdurende zakelijke rechten kunnen creëren.1323 Dat is zeker het geval indien het 

eeuwigdurende karakter van die zakelijke rechten absoluut is, doordat ze niet komen te 

vervallen door bevrijdende verjaring. Dan is het onhoudbaar om nog langer te beweren dat er 

één exclusieve eigenaar is die het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden blijft behouden. 

Volgens sommige auteurs wijst deze recente tendens er dan ook op dat er conventioneel kan 

worden afgeweken van het exclusieve karakter van het eigendomsrecht.1324 Toch bestaat er 

geen strijdigheid tussen het exclusiviteitsbeginsel en het vestigen van eeuwigdurende 

gebruiksrechten, zolang de eigenaar over voldoende middelen beschikt om zelf een einde te 

stellen aan die gebruiksrechten. In dat geval heeft het exclusiviteitsbeginsel niet te vrezen van 

een open systeem van zakelijke rechten. De rechten op andermans goed moeten ter waarborging 

van de exclusieve eigendom niet tijdelijk zijn, maar wel eindig, en dat door toedoen van de 

eigenaar zelf. Die laatste toevoeging wordt tot slot in het volgende randnummer samengevat. 

239. ACTIEVE ELASTICITEIT ALS TOETSINGSMODEL – De studie van de contractuele 

modulering van het exclusiviteitsbeginsel bracht ons tot een nieuw toetsingscriterium voor de 

interne dimensie van exclusieve eigendom. Van een intern exclusieve eigenaar is sprake 

wanneer hij de actieve macht in handen houdt om terug de volheid van bevoegdheden te 

verwerven. Bij de toekenning van (verregaande) gebruiksrechten betekent dit dat de eigenaar 

niet louter afhankelijk mag zijn van de zakelijk gerechtigde. In de meeste gevallen van 

afsplitsing van eigendomsbevoegdheden in de vorm van zakelijke gebruiksrechten, zal dat 

inderdaad het geval zijn en moet niet gevreesd worden voor een schending van het 

exclusiviteitsbeginsel van het eigendomsrecht. Exclusieve gebruiksrechten die slechts een 

passieve elasticiteit van het eigendomsrecht overlaten, afhankelijk van de gedraging van 

beperkt gerechtigde, zorgen daarentegen wel voor een uitholling van de interne exclusiviteit 

van het eigendomsrecht. 

Deze actieve elasticiteit van het eigendomsrecht zal verder dienst doen als toetsingscriterium 

om na te gaan of er nog sprake is van intern exclusieve eigendom, en zo ja, aan wie die 

exclusieve eigendom toekomt. Het toetsingsmodel dat hier werd ontwikkeld, zal in deel III van 

dit proefschrift worden toegepast bij de bijzondere eigendomsvormen en de vermeende 

gevallen van eigendomssplitsingen. 

                                                 
1322 L. D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, “La liberté de création des droits réels aujourd’hui” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 

2012), D. 2013, 61, nr. 24. 
1323 Zie ook: R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 

november 2010, n° 224, 3, nr. 21, www.lextenso.fr; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence 

récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 746, nr. 9. 
1324 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

747, nr. 9. 

http://www.lextenso.fr/
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HOOFDSTUK II. WETTELIJKE MODULERING 

AFDELING I. ALGEMEEN: MAATSCHAPPELIJKE GRENZEN AAN DE UITOEFENING 

VAN HET EIGENDOMSRECHT 

§1. De socialisering van het eigendomsrecht 

240. TENDENS RICHTING EEN SOCIALE EIGENDOMSUITOEFENING – Een tweede tendens binnen 

het goederenrecht die leidt tot modulering van het exclusiviteitsbeginsel, naast de 

‘contractualisering’ (supra, nr. 205), is de ‘socialisering’ of ‘vermaatschappelijking’ van het 

eigendomsrecht. Algemeen beschouwd evolueert het eigendomsrecht, als hoeksteen van de 

samenleving, steeds mee met de maatschappelijke ordening.1325 Sinds het begin van de 

twintigste eeuw kreeg het eigendomsrecht, dat lange tijd vooral geïnterpreteerd werd vanuit het 

exclusieve belang van de titularis van dat recht, een meer sociale en minder egoïstische 

invulling.1326 Het eigendomsrecht wordt onderworpen aan bepaalde verplichtingen jegens 

anderen waardoor eigendom niet langer absolute en exclusieve gebruiksbevoegdheden 

oplevert.1327 Vooral onroerende eigendom staat niet langer alleen in het teken van de individuele 

eigenaar, maar ook van haar sociale functie.1328 De sociale functie van het eigendomsrecht 

                                                 
1325 Voor een uitgebreide studie over de balans tussen het eigendomsrecht en de maatschappelijke evoluties, zie: A.J. VAN DER 

WALT, Property in the margins, Oxford, Hart Publishing, 2009, xxix + 272 p. Zie ook: A. BELL en G. PARCHOMOUSKY, 

“Property Lost in Translation”, The University of Chicago Law Review 2013, 515-573; P. DE HAAN, “De plaats van eigendom 

in het hedendaagse bestuursrecht”, RMT 1976, 316-336; W.J. SLAGTER, “Eigendom en privaatrecht”, RMT 1976, 276-315. 
1326 Voor België: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les 

biens, Brussel, Bruylant, 1975, 793; P. DE HARVEN, Individualisme et socialisme. Mouvements généraux du droit civil belge 

contemporain, Brussel, Bruylant, 1928, 356 p.; V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen 

burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 

(43) 69, nrs. 36 e.v.; W. VAN GERVEN, “Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers van de onderneming”, 

RW 1976-77, (66) 70, nr. 5. Zie ook: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 123, nr. 264. Voor 

Frankrijk: J.-L. BERGEL, “Aperçu comparatiste du droit de propriété” in X. (ed.), Mélanges en l'honneur de Camille Jauffret-

Spinosi, Parijs, Dalloz, 2013, (103) 107; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 42, nr. 

37; P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 37, nr. 87; L. JOSSERAND, Cours de 

droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. Les personnes – la famille – la propriété et les autres 

droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 743; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, 

Economica, 2006, 109, nr. 206 en 127, nr. 240; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 40; 

J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses 

démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 14, nr. 1303; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 

271 en 282 e.v.; F. TERRE, “L'évolution du droit de propriété depuis le code civil”, Droits 1985, (33) 43; F.G. TREBULLE, “La 

propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes offertes au professeur Philippe 

Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, 659-685. Zie ook: R. DAVID, Le droit anglais in Que sais-je, 1162, Parijs, PUF, 1975, 

105-106. Voor Nederland: J.M. VAN DUNNÉ, “Het zakenrecht als open systeem (van verbintenissen), Of: De natuur is sterker 

dan de leer” in H.C.F. SCHOORDIJK (ed.), In het nu, wat worden zal, Deventer, Kluwer, 1991, (45) 57; T. VAN GOCH, “Naar een 

gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 82-88; G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: 

juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 83; W.J. 
SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 24; J. VALKHOFF, “Nieuwe beschouwingen over 

eigendom en eigendomsrecht”, RMT 1957, (21) 21-37. Voor het Engelse recht: D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and 

Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 

2007, 73, nr. 172. Zie ook: L. BAUDOUIN, Droit de propriété absolue et démembrement de la propriété, in Ve Congrès 

international de droit comparé, Brussel, Secrétariat général, 1958, 2; A.J. VAN DER WALT, “Subject and society in property 

theory – a review of property theories and debates in recent literature: Part II”, TSAR 1995, 322-345. 
1327 L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon, Parijs, Librairie Félix Alcan, 1912, 170; 

A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 268. Zie ook: 

P. LEGAL, “Les vertus de la propriété partagée. Des fondements de l’Ancien droit aux attentes contemporaines” in L. ANDREU 

(ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (11) 24; W.J. SLAGTER, Juridische en 

economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 27. 
1328 België: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 175, nr. 200. 

Frankrijk: C. BEUDANT en R. BEUDANT, Cours de droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 278; A. COLIN en 

H. CAPITANT, Traité de droit civil, II, Parijs, Dalloz, 1959, 31; L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis 

le code Napoléon, Parijs, Librairie Félix Alcan, 1912, 147 e.v.; J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire 
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betekent dat een eigenaar genoodzaakt is om rekening te houden met de belangen van derden. 

WITZ omschreef het treffend als volgt: “Il n’est pas de l’essence du droit de propriété d’être 

affecté à la satisfaction des intérêts purement individuels de son titulaire.”1329 Het 

eigendomsrecht wordt beschouwd als een centraal element van conflictoplossing bij de 

verdeling van goederen binnen een sociale groep.1330 

De gevolgen van de tendens tot socialisering spelen zich af op twee niveaus.1331 Ten eerste is 

er een evolutie merkbaar richting (de terugkeer van) collectieve eigendom. Dit pleidooi richting 

een nieuwe eigendomsvorm wordt besproken in deel IV (infra, nr. 562 e.v.). Ten tweede heeft 

de evolutie richting een meer sociaal eigendomsbegrip gevolgen voor het absolute of 

omvattende karakter van het eigendomsrecht.1332 Het absolute karakter van het eigendomsrecht 

wordt traditioneel afgeleid uit de bewoordingen “op de meest volstrekte wijze” van het artikel 

544 CC/BW en wordt opgevat als de ongelimiteerde macht van de eigenaar om met zijn goed 

te doen en laten wat hij wil (supra, nr. 25). In diezelfde bepaling staat echter ook te lezen: “mits 

er geen gebruik van gemaakt wordt dat in strijd is met wetten en reglementen”. De Nederlandse 

eigendomsdefinitie bevat een gelijkaardige bepaling.1333 Het is die uitzonderingsregel die vanaf 

de twintigste eeuw meer betekenis krijgt.1334 Het aantal wetten en verordeningen dat 

                                                 
du droit, Parijs, Economica, 2008, 220; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des 

droits. Les personnes – la famille – la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 742; G. MARTY en P. 

RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, 424; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit 

civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1029; 

G. MORIN, La révolte des faits contre le code, Parijs, Bernard Grasset, 1920, 195 e.v.; A.-M. PATAULT, Introduction historique 

au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 262; E. PICARD, Le droit pur in Bibliothèque de 

Philosophie scientifique, Parijs, Flammarion, 1908, 99; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil 

français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 15; D. TOMASIN, “L'évolution de la propriété immobilière” in X., L'évolution 

contemporaine du droit des biens, Parijs, PUF, 1991, (47) 51 e.v. Zie voor het Amerikaanse recht: G.S. ALEXANDER, “The 

social-obligation norm in American Property Law”, Cornell Law Review 2008-09, n° 94, (745) 745-819. Voor Zuid-Afrika: 

A.J. VAN DER WALT, “The fragmentation of land rights”, South African Journal on Human Rights 1992, 431-450. 
1329 C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 243, nr. 247, in het bijzonder voetnoot 1. Volgens 

deze auteur is de sociale functie van het eigendomsrecht ook aanwezig bij een constructie van fiduciaire eigendom tot beheer. 
1330 F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 159, nr. 149: “La 

propriété se définit comme un mode de résolution des conflits d’attribution et de régulation des jouissances concurrentes, c’est-

à-dire comme un mécanisme de répartition et de partage des choses entre les membres du groupe social, afin de permettre à 

ceux à qui elles sont attribuées, par opposition à ceux qui en sont exclus, d’en jouir librement et pleinement.” 
1331 Zie in dezelfde zin: P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 21, nr. 49; J. 

MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses 

démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 14, nr. 1303. 
1332 Voor België: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les 

biens, Brussel, Bruylant, 1975, 796, nr. 893D; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la 

Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 99, nr. 6; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 176, nr. 200; Voor Frankrijk: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit 

privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 42, nr. 37; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit 

et des droits. Les personnes – la famille – la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 761 e.v.; C. 

LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 103, nrs . 211 e.v.; H. MAZEAUD, L. 

MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et ses 

démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1029; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme 

officiel, I, Principes généraux, Théorie générale des personnes, Les Biens, Parijs, Librairie Cotillon, 1900, 385, nrs. 1032 e.v. 

Voor Nederland: N.K.F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, II, Haarlem, Bohn, 1901, 113 e.v.; A. PITLO, Het 

systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 293. 
1333 Art. 5:1, tweede lid NBW (oud art. 625 BW). Zie hierover: J. VALKHOFF, “Nieuwe beschouwingen over eigendom en 

eigendomsrecht”, RMT 1957, (21) 22. 
1334 Zie daarvoor in het bijzonder: P. DE HARVEN, Individualisme et socialisme. Mouvements généraux du droit civil belge 

contemporain, Brussel, Bruylant, 1928, 109. Zie ook: S. GERBRANDY, “Ontwikkeling van het Privaatrecht” in J.M. POLAK (ed.), 

Vooruitzichten van de Rechtswetenschap, Deventer, Kluwer, 1964, (67) 80 e.v.; D. WINDERICKX, “Aftakeling van het 

eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 771. 
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beperkingen oplegt aan het eigendomsrecht was in de negentiende eeuw eerder gering.1335 

Vanaf de twintigste eeuw worden meer beperkingen gesteld aan het eigendomsrecht vanuit een 

zekere solidariteit waardoor de eigenaar niet langer naar believen over het goed kan beschikken. 

Hij of zij moet zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke beperkingen op het 

eigendomsrecht dulden. Ook het exclusiviteitsbeginsel ondervindt daarvan de gevolgen. Dat is 

wat in dit hoofdstuk de ‘wettelijke modulering’ wordt genoemd. 

241. BEPERKINGEN VAN HET EIGENDOMSRECHT – Een eerste categorie beperkingen wordt 

opgelegd vanuit het publiekrecht ter behartiging van het algemeen belang.1336 Zo is de eigenaar 

bijvoorbeeld verplicht bepaalde personen toe te laten tot zijn eigendom omwille van het verbod 

op discriminatie.1337 Een andere illustratie betreft de wettelijke erfdienstbaarheden van 

openbaar nut.1338 Daardoor is er een verschuiving merkbaar van het onaantastbare recht op 

uitsluiting naar het verplicht verlenen van een redelijke toegang tot de eigendom.1339  

Een tweede categorie van beperkingen heeft tot doel de bescherming van een particulier belang, 

vaak het private eigendomsrecht van een derde.1340 Die beperkingen vloeien veelal voort uit het 

verbod op rechtsmisbruik en de leer van de burenhinder, leerstukken die vanuit de rechtspraak 

                                                 
1335 Zie ook: V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, 

B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 69, nr. 36. 
1336 N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 147, nrs. 311 e.v.; N. MASSAGER, Les bases du droit civil, 

II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 79; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 176, nr. 201. Zie hiervoor ook de drie eerste bijdragen in: P. LECOCQ en P. 

LEWALLE (eds.), Contrainte, limitation et atteinte à la propriété, Brussel, Larcier, 2005, 300 p. Voor Nederland: W.H.M. 

REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 138, 

nr. 180; A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. 

HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut 

voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 253; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 138, nr. 180. Voor Frankrijk: P. GOURDON, 

L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 42, nr. 99; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: 

Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 85, nr. 155; B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, “Droit des biens”, 

D. 2012, (2128) 2132-2134; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 

145, nr. 143. Voor voorbeelden in belang van het ‘patrimoine commun’, zie: F.G. TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du 

patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, 

LexisNexis, 2007, 659-685. 
1337 Concrete voorbeelden van de impact op ‘the right to exclude’ zijn het beleid qua fair housing, fair use and entry to public 

accommodation: H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 48-55. 
1338 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 176, nr. 201 en 269, 

nrs. 316 e.v. Voor Frankrijk: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, 

Parijs, LGDJ, 2009, 110, nr. 96; G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 446, 

nr. 1036; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 108, nr. 205; Rép. civ. 

Dalloz, v° Propriété, 9, nr. 47; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 

145, nr. 143. 
1339 Zie hiervoor ook: A.J. VAN DER WALT, “The fragmentation of land rights”, South African Journal on Human Rights 1992, 

(431) 449; A.J. VAN DER WALT, “The Modest Systemic Status of Property Rights”, Journal of Law, Property and Society 2014, 

(15) 91. 
1340 V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (45) 70, nr. 37; D. WINDERICKX, 

“Aftakeling van het eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 779. Zie ook: S. BOUFFLETTE, “La théorie des troubles de voisinage: 

de l'équilibre entre protection et limitation” in P. LECOCQ en P. LEWALLE (eds.), Contrainte, limitation et atteinte à la propriété, 

Brussel, Larcier, 2005, (211) 211-262 . Voor Frankrijk: J.-L. BERGEL, “Aperçu comparatiste du droit de propriété” in X. (ed.), 

Mélanges en l'honneur de Camille Jauffret-Spinosi, Parijs, Dalloz, 2013, (103) 107; B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-

MAUPIN, “Droit des biens”, D. 2012, (2128) 2136 e.v. Voor Nederland: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 140, nrs. 181 e.v. Zie ook voor het Amerikaanse 

recht: R. DYAL-CHAND, “Sharing the Cathedral”, Connecticut Law Review 2013, (647) 648. 

http://ssrn.com/abstract=1416580
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zijn ontstaan (infra, nr. 254).1341 De privaatrechtelijke eigendomsbeperking bij uitstek is het 

verbod van onrechtmatig handelen (art. 1382 CC/BW en art. 6:162 NBW).1342 

Het hedendaagse eigendomsrecht wordt dus steeds vaker aan banden gelegd, gezien het een in 

wezen sociaal, maatschappelijk begrensd recht is.1343 “Personne ne peut agir comme s’il était 

isolé dans le monde; l’être vivant en société doit tenir compte des intérêts de ceux qui vivent 

dans la même société et la loi doit pouvoir l’y obliger. Mais alors c’est que la propriété n’est 

plus comme l’avait proclamé le Code civil, un droit absolu et illimité.”1344 Over het algemeen 

wordt het eigendomsrecht echter als mensenrecht ook goed beschermd tegen allerhande 

eigendomsinbreuken.1345 De tendens richting een socialer eigendomsrecht leidt in het huidige 

recht nog steeds slechts tot enkele uitzonderingen op het in wezen individuele 

eigendomsrecht.1346 

Niet alleen het absolute karakter maar ook het exclusieve karakter van het eigendomsrecht 

ondervindt de gevolgen van het pleidooi voor een solidaire houding ten opzichte van andere 

leden van de samenleving.1347 In de tendens naar een socialer eigendomsrecht komt het raakvlak 

tussen beide kenmerken duidelijk naar voren. 

§2. Het raakvlak tussen het absolute en het exclusieve karakter van het eigendomsrecht 

242. ABSOLUUT BETEKENT OOK EXCLUSIEF – Het onderscheid tussen de twee 

eigendomskenmerken ‘exclusiviteit’ en ‘absoluutheid’ is niet altijd duidelijk te maken.1348 Over 

het algemeen wordt uit het absolute karakter van het eigendomsrecht ook de exclusiviteit van 

                                                 
1341 N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 121, nr. 259; J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. 

Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 763 e.v.; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et 

propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 299 e.v.; N. MASSAGER, Les 

bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 80 e.v. Zie ook voor Frankrijk: 

L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, Parijs, Dalloz, 1927, 17, nrs. 15 e.v. Zie in dezelfde zin voor 

Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, 

Kluwer, 2012, 140, nr. 181. In Nederland wordt er geen onderscheid gemaakt tussen rechtsmisbruik en burenhinder, en is er 

enkel sprake van foutaansprakelijkheid. 
1342 Zie in dezelfde zin voor Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands 

burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 140, nr. 181. 
1343 Nederland: A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in 

M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams 

Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 252; W.J. SLAGTER, Juridische en economische 

eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 26; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 

120, Deventer, Kluwer, 2009, 622 (deze auteur spreekt van een ‘quasi eigendom’). België: N. BERNARD, Précis de droit des 

biens, Limal, Anthemis, 2013, 124, nr. 266; V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen 

burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 

(45) 70, nr. 37; D. WINDERICKX, “Aftakeling van het eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 770. Zie ook: H. DAGAN, “Exclusion 

and Inclusion in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 45. 
1344 G. RIPERT, De l’exercice du droit de propriété dans ses rapports avec les propriétés voisines, Parijs, 1902, p 16, geciteerd 

in V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN 

en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 70, nr. 37. 
1345 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 254, nrs. 295 e.v. Zie 

hierover uitgebreid ook: A.J. VAN DER WALT, “Rights and reforms in property theory – a review of property theories and debates 

in recent literature: Part III”, TSAR 1995, 496-526. 
1346 Zie voor een erg interessante Amerikaanse visie: R. DYAL-CHAND, “Sharing the Cathedral”, Connecticut Law Review 2013, 

647-723. 
1347 Zie ook: V. SAGAERT, “De exclusiviteit van het eigendomsrecht aan de tand gevoeld”, NTBR 2008, afl. 4, (149) 149. 
1348 Vergelijk daartoe V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. 

LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (45) 70, nr. 37 met P. 

GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 42, nr. 99. Zie ook: F. COHEN, “Dialogue on 

Private Property”, Rutgers Law Review 1954, (357) 362. 

http://ssrn.com/abstract=1416580
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het eigendomsrecht afgeleid (supra, nr. 27).1349 Artikel 544 CC/BW wordt beschouwd als de 

emanatie van de persoonlijke vrijheid en dus kan het eigendomsrecht aan geen enkele beperking 

onderhevig zijn, en kan het in zijn volheid aan slechts één persoon toekomen. Om absoluut te 

zijn, moet het eigendomsrecht ook exclusief zijn. Van een absolute invulling van het 

eigendomsrecht, waarbij de eigenaar aan geen enkele beperking onderhevig is, kan in het 

hedendaagse recht geen sprake meer zijn.1350 Daarvan zijn de illustraties in de vorige paragraaf 

het bewijs. DERINE toonde in zijn studie Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw 

zelfs aan dat een absoluut, onbeperkt eigendomsrecht nooit het opzet was geweest van de 

opstellers van de Code civil en dat dergelijke liberale eigendomsopvatting zich slechts 

gedurende de negentiende eeuw heeft ontwikkeld.1351 

Met de bewoordingen “op de meest volstrekte wijze” uit artikel 544 CC/BW wou de wetgever 

vooral het verschil benadrukken tussen het eigendomsrecht als het meest volmaakte zakelijk 

recht aan de ene kant, en de beperkt zakelijke rechten op andermans eigendom aan de andere 

kant.1352 Bovendien heeft die zinsnede vooral een historische betekenis, namelijk de bevrijding 

van het eigendomsrecht van alle feodale lasten (supra, nr. 140). In werkelijkheid vormde dus 

vooral de exclusiviteit of ondeelbaarheid van het eigendomsrecht de achterliggende ratio van 

deze bepaling.1353 Dit toont de verwevenheid van de kenmerken van exclusiviteit en 

absoluutheid van het eigendomsrecht. Een andere illustratie van deze verwevenheid biedt de 

omschrijving die ZENATI geeft aan het absolute karakter van het eigendomsrecht: 

“L’absolutisme de la propriété signifie tout d’abord que le propriétaire ne peut pas 

rencontrer de concurrent dans la maîtrise de la chose depuis que l’on a aboli le système 

du double domaine. Une chose ne peut avoir deux propriétaires de répartissant les 

attributs de la propriété.”1354 

Vooral de laatste zinsnede wijst ons inziens nochtans eerder op het exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht. De twee kenmerken zijn dus interdependent, waardoor de evoluties binnen het 

absolute karakter van het eigendomsrecht ook het exclusiviteitsbeginsel beïnvloeden. Let wel, 

een eigendomsrecht kan nog steeds exclusief zijn, wanneer het niet langer absoluut is. Het 

                                                 
1349 V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (45) 69, nr. 36. 
1350 Zie o.m.: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 167, nrs. 192 

e.v. Frankrijk: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, 

Defrénois, 2007, 120, nr. 186. Nederland: J. WIARDA, “De relativiteit van rechtsverhoudingen in het algemeen en van den 

eigendom in het bijzonder”, WPNR 1961, n° 4701, (572) 579. Zie ook voor het Engelse recht: D. HAYTON en P. MATTHEWS, 

“England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, 

Deventer, Kluwer, 2007, 73, nr. 172; T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and 

Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 1987, (161) 190. 
1351 R. DERINE, Grenzen van het eigendomsrecht in de XIXde eeuw. Critische bijdragen met het oog op een genuanceerder 

evolutiebeeld voor de private eigendom in Frankrijk en België sedert de invoering van het Burgerlijk Wetboek, Antwerpen, De 

Sikkel, 1955, xv + 306 p. 
1352 Zie ook: A. KLUYSKENS, Zakenrecht in Beginselen van burgerlijk recht, V, Antwerpen, Standaard, 1940, 89, nr. 75; N. 

MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 39; V. 

SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en 

A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 71, nr. 38. Voor Frankrijk: J.-L. BERGEL, M. 

BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 106, nr. 93. 
1353 Zie in dezelfde zin: V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive 

Property Law and Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International 

Property Law, München, Sellier, 2011, (119) 127. 
1354 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 92, nr. 58. Zie daarbij aansluitend ook p. 370, nr. 277: “La propriété du code civil est indivisible, parce 

qu’absolue.” 
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omgekeerde kan niet, want een niet-exclusief eigendomsrecht betekent automatisch dat het 

eigendomsrecht van de eigenaars niet absoluut is, gezien zij rekening moeten houden met de 

belangen van de andere eigenaars, en hun vrijheid op die manier wordt beperkt.  

De grenzen die vanaf de twintigste eeuw in naam van het belang van derden worden gesteld 

aan het absolute karakter van het eigendomsrecht, beïnvloeden de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht slechts in een zekere mate. De eigenaar dient de gebruiksrechten en 

bevoegdheden van het eigendomsrecht soms te delen met derden.1355 Zo moet hij in sommige 

situaties toegang verlenen tot zijn grond, bijvoorbeeld voor werken van openbaar belang zoals 

het plaatsen van electriciteitskabels (infra, nr. 244). De volheid van bevoegdheden van een 

eigenaar moet dan ook sterk worden genuanceerd.1356 Die beperkingen van het eigendomsrecht 

nemen in het hedendaagse recht toe, waardoor er volgens sommigen nog bezwaarlijk sprake 

kan zijn van een ‘exclusivité individualiste’.1357 Toch moet het eigendomsrecht in dergelijke 

gevallen nog steeds als exclusief worden beschouwd. De uitoefening van de 

eigendomsbevoegdheden kan (tijdelijk) niet exclusief zijn, maar zolang de eigenaar over een 

actieve uitoefening van de elasticiteit beschikt, is hij nog steeds de enige titularis van een 

exclusief eigendomsrecht (supra, nr. 235). 

Ook naar Zuid-Afrikaans recht wordt een pleidooi gehouden voor een herijking van het 

eigendomsrecht, waarbij het eigendomsrecht minder absoluut én individueel zou worden 

opgevat, omwille van de veranderde maatschappelijke werkelijkheid.1358 COWEN spreekt 

uitdrukkelijk van de nood aan een ‘fragmentation of ownership’, omwille van de ‘social 

obligations of ownership’.1359 Hoewel dit onverzoenbaar is met de idee van ‘plena in re 

potestas’ uit het Romeinse recht, wordt in de eigendomsopsplitsing tussen leenheren en 

leenmannen onder het Germaanse recht wel inspiratie gevonden voor een hedendaagse 

functionele opsplitsing van het eigendomsrecht.1360 

243. ONDERSCHEID TUSSEN ‘BEPERKT GEBRUIK’ EN ‘NIET-EXCLUSIEF GEBRUIK’ – Het 

raakvlak tussen het absolute karakter en het exclusieve karakter van het eigendomsrecht kwam 

ook in het vizier bij de studie van het Nederlandse rechtssysteem. Bij de invoering van het 

nieuwe Burgerlijk Wetboek gingen stemmen op voor een verschil in behandeling van 

                                                 
1355 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 110, 

nr. 96: “Le propriétaire, de nos jours, est contraint au partage des utilités et des pouvoirs de sa propriété, qu’il s’agisse des 

exigences de l’utilité publique, de l’urbanisme, de l’environnement…” 
1356 L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, Parijs, Dalloz, 1927, 16, nr. 14: “Dès la lecture de ces attendus 

de principe, il apparaît que la plena in re potestas de la Rome antique est singulièrement comprimé dans son développement 

et que sa plénitude est verbale plutôt qu’effective.” Zie ook naar Zuid-Afrikaans recht: D.V. COWEN, New Patterns of 

Landownership. The transformation of the concept of ownership as plena in re potestas, Johannesburg, Witwatersrand, 1984, 

iv + 80 p. 
1357 J. CARBONNIER, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur, Parijs, LGDJ, 1992, 262: “En présence du 

partage d’utilités et de pouvoirs auquel le propriétaire, de nos jours, est contraint – notamment, le propriétaire foncier avec 

ses fermiers ou locataires – l’exclusivité individualiste paraît tout à fait hors de saison.” 
1358 D.V. COWEN, New Patterns of Landownership. The transformation of the concept of ownership as plena in re potestas, 

Johannesburg, Witwatersrand, 1984, iv + 80 p. Zie ook: J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER 

(eds.), Southern Cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 697; A.J. VAN DER 

WALT en G.J. PIENAAR, Introduction to the Law of Property, Cape Town, Juta, 2009, 43. 
1359 D.V. COWEN, New Patterns of Landownership. The transformation of the concept of ownership as plena in re potestas, 

Johannesburg, Witwatersrand, 1984, 71. 
1360 D.V. COWEN, New Patterns of Landownership. The transformation of the concept of ownership as plena in re potestas, 

Johannesburg, Witwatersrand, 1984, 72. 
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beperkingen op het vrije (‘absolute’) gebruik van het eigendomsrecht enerzijds, en inperkingen 

op het exclusieve genot van het eigendomsrecht anderzijds.1361 

Het debat ontstond naar aanleiding van de nieuwe eigendomsdefinitie van artikel 5:1 NBW, en 

de vaststelling dat onder die eigendomsdefinitie verordeningen en regels van ongeschreven 

recht, en dus niet enkel formele wetten, aan een eigenaar ook beperkingen konden opleggen op 

het exclusieve genot van zijn zaak, en niet louter op het vrije gebruik ervan. Een beperking op 

het exclusieve genot houdt de toekenning in van gebruiksrechten aan derden, waardoor 

bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan de eigenaar worden onttrokken, terwijl beperkingen 

van het vrije gebruik minder verregaand zijn. Het gebruik van de eigenaar beperken is immers 

minder ingrijpend dan het geheel of ten dele toestaan van gebruiksrechten aan derden. In het 

ontwerp MEIJERS werd hiertussen nochtans een duidelijk onderscheid gemaakt. Het vrije 

gebruik kon beperkt worden door wetten, verordeningen, ongeschreven recht en rechten van 

derden, terwijl het ‘exclusieve’ genot van de eigenaar slechts aan uitzonderingen onderhevig 

kon zijn krachtens de formele wet, rechten van derden of een rechtvaardigingsgrond.1362 

Dat nuanceverschil tussen een beperking van het vrije gebruik, door de eigenaar te verplichten 

tot een sociale uitoefening van het eigendomsrecht, en een beperking van het exclusieve genot 

van de eigenaar, door het toekennen van rechten aan derden, overleefde uiteindelijk het 

parlementaire debat niet. Immers, een beperking van het gebruik kan er ook in bestaan dat aan 

een ander een welbepaald (beperkt) genot wordt toegekend. Een uitdrukkelijke distinctie tussen 

beide leek dan ook niet verantwoord. Uit wat volgt zal blijken dat er in concrete situaties wel 

degelijk een verschil in gradatie bestaat tussen het opleggen van een sociaal gebruik van het 

eigendomsrecht en het toekennen aan derden van een bepaald gebruik van andermans 

eigendom. Dat is zeker het geval bij de jurisprudentiële ontwikkeling van het recht op 

afbeelding en het gebruik van foto’s van andermans goed (infra, nrs. 255 e.v.).  

Volgens de terminologie die gehanteerd wordt in dit proefschrift kan er ook een onderscheid 

worden gemaakt tussen de beperkingen van het eigendomsrecht die enkel de externe 

exclusiviteit betreffen, en de beperkingen van het eigendomsrecht die ook de interne 

exclusiviteit aantasten. In de volgende paragraaf wordt het verschil toegelicht. 

§3. Maatschappelijke grenzen aan de externe en interne exclusiviteit 

244. UITZONDERINGEN OP DE UITSLUITINGSBEVOEGDHEID – In het eerste deel van dit 

proefschrift kwam naar voren dat alle rechtsstelsels het eens zijn over de externe dimensie van 

exclusiviteit; een eigenaar (en bij uitbreiding elke zakelijk gerechtigde) zal steeds een zeker 

recht hebben om anderen uit te sluiten. Dat betekent echter niet dat er op dit uitgangspunt geen 

uitzonderingen kunnen bestaan. Er werd reeds op gewezen dat de eigenaar er zelf voor kan 

kiezen om bepaalde rechten aan derden toe te kennen (supra, nr. 203). Een eigenaar kan 

besluiten om een sociaal gebruik van zijn eigendomsrecht te maken door anderen toe te laten 

                                                 
1361 Parl. Gesch. Boek 5, 65-71 en Parl. Gesch. Inv. 3, 5 en 6, 1003-1006. 
1362 Zie voor een bespreking: R.S. MEIJER, “Het eerste van vijf; De exclusiviteit van eigendom” in X., Liber amicorum NBW 

(De Die-bundel), Arnhem, Gouda Quint, 1991, (73) 74, nr. 3. Volgens deze auteur is er inderdaad een inhoudelijk verschil 

tussen een ‘vrij gebruik’ en een ‘exclusief genot’, terwijl dat verschil onvoldoende voortvloeit uit het wetsvoorstel zelf, dat 

enkel een procedureel onderscheid maakte tussen de wet in formele zin of lagere regelgeving als basis voor de toegelaten 

beperkingen. Zie: Ibid., nr. 6. 
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tot zijn goed.1363 Dat is even kenmerkend voor het eigendomsrecht als de bevoegdheid om 

anderen uit te sluiten; het eigendomsrecht is immers ‘like a gate, not a wall’ (supra, nr. 203). 

Van doorslaggevend belang is eerder de exclusieve bevoegdheid van de eigenaar om te 

beslissen wat er met zijn goed gebeurt, niet het feit dat hij zelf een exclusief gebruik maakt van 

het goed.1364 

Op die exclusieve beslissingsbevoegdheid bestaan uitzonderingen.1365 Ook de wetgever kan 

immers bepaalde beperkingen opleggen aan de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht. In 

principe betekent het exclusieve karakter van het eigendomsrecht evenzeer dat de eigenaar naar 

eigen goeddunken kan beslissen om anderen het genot van zijn goed te ontzeggen, ook wanneer 

hij daarbij zelf geen enkel belang heeft.1366 Lange tijd heerste de opvatting dat een individuele 

eigenaar tot geen enkele solidariteit gehouden was.1367 De ontwikkeling richting een meer 

sociaal eigendomsrecht heeft tot gevolg dat een eigenaar niet langer een ongelimiteerd recht 

heeft om anderen uit te sluiten. Het fundamentele uitgangspunt van exclusieve eigendom moet 

worden genuanceerd vanuit de vaststelling dat een eigenaar steeds deel uitmaakt van een 

ruimere samenleving.1368 Soms moet een eigenaar uit billijkheidsoverwegingen toestaan dat een 

derde het eigendomsobject gebruikt of er toegang tot krijgt.1369 Dat is zeker het geval wanneer 

het om zaken van openbaar belang gaat, zoals het gedogen van kabels voor telecommunicatie 

en elektriciteit. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij de wettelijke erfdienstbaarheid van het recht op 

                                                 
1363 J. PENNER, The Idea of Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 75. Zie ook: H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion 

in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 39; A.J. VAN DER WALT, “Subject and society in property theory 

– a review of property theories and debates in recent literature: Part II”, TSAR 1995, (322) 333. 
1364 J. PENNER, The Idea of Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 75: “The important feature of property is the 

individual’s determination of the disposition of a thing, not any requirement that he uses it on his own.”; C.M. ROSE, “Canons 

of Property Talk, or, Blackstone’s Anxiety”, Yale Law Review 1998-99, (601) 604: “A right to exclude would not necessarily 

mean that property owners do exclude others; it would mean only that they can decide whether to exclude or not.” Dat komt 

overeen met de visie van KATZ die het eigendomsrecht omschrijft als de ultieme bevoegdheid om te bepalen wat er met een 

goed gebeurt, ‘the exclusive agenda-setting authority’ (supra, nr. 46). Zie L. KATZ, “Exclusion and Exclusivity in Property 

Law”, Univeristy of Toronto Law Journal 2008, (275) 275-317. 
1365 Zie voor Frankrijk: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, 

LGDJ, 2009, 110, nr. 96. Voor Zuid-Afrika, in vergelijking met het Engelse en Duitse recht: A.J. VAN DER WALT, Property in 

the margins, Oxford, Hart Publishing, 2009, 223. 
1366 A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. 

HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut 

voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 242. 
1367 Een treffende omschrijving is te vinden in L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, Parijs, Dalloz, 1927, 

6, nr. 4: “L’individu devient un souverain, armé de prérogatives intangibles dont il peut user discrétionnairement, fût-ce à 

l’encontre de l’Etat […] à lui permettre d’exercer ses droits dans une quelconque direction, même asociale, même 

antisociale.”, ook aangehaald in: V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk 

wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (45) 69, nr. 

36. Zie hierover uitgebreid voor Nederland: A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een 

eigenaar verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie 

en solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 241 e.v. 
1368 J. PENNER, The Idea of Property in Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, 74. Zie ook: H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion 

in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 37 en 44; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 

455, Parijs, LGDJ, 2006, 42, nr. 98; T. HONORE, “Ownership” in T. HONORE (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and 

Philosophical, Oxford, Clarendon Press, 1987, (161) 190; V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee 

eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 

2005, (43) 69, nrs. 36 e.v.; A.J. VAN DER WALT, “Rights and reforms in property theory – a review of property theories and 

debates in recent literature: Part III”, TSAR 1995, (496) 508-509. 
1369 Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, 

Deventer, Kluwer, 2012, 407, nr. 544; A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar 

verwacht worden?” in M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en 

solidariteit in Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 243 en 254. Frankrijk: 

J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 110, nr. 

96. 
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uitweg, waarbij de eigenaar van het heersend erf het recht verleend wordt om gebruik te maken 

van het lijdende erf. In een sociale samenleving is de toegang voor derden of ‘inclusion’ dus 

vaak een even wezenlijk kenmerk van het eigendomsrecht.1370 Soms betreft het ook louter 

privaatrechtelijke verhoudingen, zoals in artikel 5:23 eerste lid NBW: “Is een voorwerp of een 

dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander 

terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp 

of het dier op te sporen en weg te voeren.” 

245. UITZONDERINGEN OP HET EXCLUSIEVE GEBRUIKSRECHT – Dat er wettelijke beperkingen 

worden opgelegd aan de rechten van een eigenaar om derden uit te sluiten, heeft dikwijls tot 

gevolg dat die derden bepaalde gebruiksrechten mogen uitoefenen waardoor ook de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht lijkt te worden aangetast. De solidariteit die van de 

eigenaar wordt verwacht, leidt in sommige gevallen tot een toekenning van beperkte 

gebruiksrechten. Bij een niet-exclusief gebruiksrecht, zoals een erfdienstbaarheid, behoudt de 

eigenaar van het lijdende erf zelf ook al zijn eigendomsbevoegdheden.1371 Daarom heeft de 

eigenaar in de meeste gevallen slechts een verwaarloosbaar belang om zich te verzetten tegen 

het gebruik door anderen.1372 Bovendien blijft de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht 

overeind door het blijvende vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden in hoofde van de 

eigenaar. 

Het wordt niet betwist dat dergelijke wettelijke inperkingen van het eigendomsrecht 

rechtsgeldig zijn. Vandaar dat geen enkel van de besproken exclusiviteitstheorieën bezwaar 

maakt tegen deze uitzonderingen.1373 Bovendien geven de wettelijke eigendomsdefinities reeds 

aan dat de wetgever in uitzonderingen kan voorzien.1374 Zo is het eigendomsrecht ook zeker 

niet onaantastbaar in die gevallen waar een derde, bijvoorbeeld een bezitter van het goed, door 

verkrijgende verjaring verregaande rechten verwerft.1375 Hoe ver de wetgever kan gaan in het 

verlenen van bevoegdheden aan derden op privéeigendom blijft echter niet altijd onbesproken. 

In de volgende afdeling worden drie concrete gevallen toegelicht. 

                                                 
1370 H. DAGAN, “Exclusion and Inclusion in property”, 9 juni 2009, http://ssrn.com/abstract=1416580, 37 e.v. DAGAN weerlegt 

“the admittedly attractive but ultimately misleading trend of exclusion-centrism in property” door de nadruk te leggen op de 

toegang van derden tot andermans eigendom. 
1371 A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. 

HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut 

voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 243. 
1372 W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 

2012, 406, nr. 542; A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” 

in M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams 

Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 243. 
1373 Voor een overzicht van de exclusiviteitstheorieën die in dit proefschrift worden onderscheiden, zie: supra, nrs. 23 e.v. 
1374 Art. 544 BW/CC: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te 

beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met wetten of verordeningen.” (eigen nadruk) 

Art. 5:1, lid 2 NBW: “Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik 

niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen 

daarbij in acht worden genomen.” (eigen nadruk) 
1375 M. MUYLLE, “Het eeuwigdurend karakter van het eigendomsrecht. Oude materie, nieuwe perspectieven”, RW 2013-14, (4) 

8, nr. 17; A.J. VAN DER WALT, Property in the margins, Oxford, Hart Publishing, 2009, 223. 
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AFDELING II. ENKELE TOEPASSINGSGEVALLEN  

§1. Het recht op behoorlijke huisvesting vs. het eigendomsrecht 

A. Conflict tussen grondrechten 

246. EVENWICHTSOEFENING – In de huidige sociale verzorgingsstaat duikt soms een conflict 

op tussen aan de ene kant het eigendomsrecht, en aan de andere kant het recht op een behoorlijke 

huisvesting.1376 Beide mensenrechten worden beschermd door de Belgische Grondwet in 

respectievelijk artikel 16 GW en artikel 23, 3° GW.1377 Ook op internationaal niveau wordt 

bescherming geboden aan het eigendomsrecht, onder meer in artikel 1 van het Eerste Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, alsook aan het recht op woonst, onder 

meer in artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 

Rechten.  

De discussie rond die conflicterende rechten doet zich vaak voor bij leegstaande gebouwen. Het 

algemeen belang vereist dat eigenaars hun gebouwen niet laten leegstaan, maar openstellen 

voor hen die nood hebben aan een menswaardige huisvesting. In het Franse recht is hieromtrent 

een uitdrukkelijke wetsbepaling opgenomen.1378 Onder bepaalde voorwaarden kan de overheid 

het gebruik vorderen van gebouwen die niet of onvoldoende worden bewoond voor een 

hernieuwbare periode van één jaar om deze ter beschikking te stellen aan mensen die geen 

huisvesting hebben of die leven in mensonterende condities. Ook mensen die uit hun tijdelijke 

verblijfplaats worden gezet door een definitieve gerechtelijke beslissing komen in 

aanmerking.1379 Ook in het Belgische recht bestaat een gelijkaardige regeling. De wet Onkelinx 

van 12 januari 1993 heeft een nieuw artikel 134bis ingevoerd in de nieuwe gemeentewet.1380 

Die bepaling regelt de ter beschikking stelling van leegstaande gebouwen aan dakloze personen, 

                                                 
1376 Zie voor een bespreking van dit conflict: J.M. MILO, “The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of 

Human Rights: Protection of Ownership and the Right to a Home” in E. REID en D. VISSER (eds.), Private Law and Human 

Rights: Bringing Rights Home in Scotland and South Africa, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013, 482-496. Zie ook: 

T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 83; P. GOURDON, L’exclusivité in 

Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 38, nr. 90 e.v. 
1377 In het Nederlandse recht zijn dat respectievelijk art. 14 en art. 12 van de Nederlandse Grondwet. In het Franse recht wordt 

het eigendomsrecht beschermd in art. 17 van de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Het recht op huisvesting 

wordt tevens als een grondwettelijk recht beschouwd. Het vloeit voort uit alinea 10 en 11 van de preambule van de Grondwet 

van 27 oktober 1946: “La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle 

garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le 

repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se 

trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.” 

In het Zuid-Afrikaanse recht wordt het eigendomsrecht beschermd in s. 25 van de Grondwet, het recht op woonst in s. 26 (1). 
1378 Art. L. 641-1 C.C.H. (Code de la construction et de l’habitation): “Sur proposition du service municipal du logement et 

après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée 

maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés 

ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2.” Zie hierover: F. TERRE en 

P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 128, nr. 121 en 396, nr. 506; W. DROSS, 

“Que reste-t-il de l’arrêt Maison de Poésie?”, RTDCiv. 2015, 413-416, www.dalloz.fr. Voor wat voorafging: P. GOURDON, 

L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 38, nr. 90. 
1379 Art. L. 641-2 C.C.H. 
1380 Wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving, B.S. 4 februari 1993. 
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mits vergoeding aan de eigenaar.1381 Die regeling kende in de realiteit echter praktisch geen 

uitwerking.1382 

De keerzijde van de medaille bij een dergelijk overheidsoptreden is dat dit een uitdrukkelijke 

beperking inhoudt van de mogelijkheid voor de eigenaars om met hun goed te doen en laten 

wat ze willen, alsook van de mogelijkheid om anderen uit te sluiten, wat in strijd komt met de 

(externe) exclusiviteit van het eigendomsrecht.1383 De geoorloofdheid van de 

eigendomsbeperkingen is dan ook onderhevig aan een proportionaliteitstoets; de overheid mag 

beperkingen opleggen aan het eigendomsrecht, zolang deze beperkingen niet zodanig 

verregaand zijn dat de betekenis van het eigendomsrecht zou worden gedenatureerd.1384 Deze 

moeilijke evenwichtsoefening tussen het eigendomsrecht en het recht op behoorlijke 

huisvesting doet zich niet alleen voor bij de wettelijke initiatieven om leegstand te voorkomen, 

zoals de Franse regeling die net werd uiteengezet. Het wordt ook ingeroepen bij de beoordeling 

van het vrij recente fenomeen van het kraken van woningen. 

B. De problematiek van het ‘kraken’ 

247. GEEN RECHT OP KRAKEN – Kraken is het binnendringen en in gebruik nemen van een 

gebouw zonder toestemming van de eigenaar.1385 Soms gebeurt het met zeer disparate motieven 

dat mensen leegstaande gebouwen bezetten en menen het recht te hebben om de gebouwen te 

gebruiken, gezien het tekort aan betaalbare woningen. De tendens richting een sociale 

eigendomsuitoefening gaat echter niet zo ver dat een eigenaar die krakers niet zou kunnen 

uitzetten. In het Belgische recht primeert blijkens de rechtspraak het eigendomsrecht nog steeds 

op het recht op woonst.1386 Krakers slagen niet in hun opzet om aan te tonen dat de eigenaar 

misbruik van zijn eigendomsrecht zou maken door de gebouwen te laten leegstaan.1387 Dat 

eigenaars misbruik zouden maken van hun recht door het door de leegstand te onttrekken aan 

de normale bestemming ervan, namelijk de woonfunctie, wordt niet aanvaard omwille van het 

                                                 
1381 Artikel 134bis nieuwe gemeentewet: “Op gemotiveerd verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 

beschikt de burgemeester, vanaf de aanmaning van de eigena[a]r, over het recht om elk gebouw, dat sedert meer dan zes 

maanden verlaten is, op te eisen ten einde het ter beschikking te stellen van dakloze personen. Het opeisingsrecht kan slechts 

uitgeoefend worden binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de 

hoogte heeft gesteld, en mits een billijke vergoeding. 

De Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de grenzen, de voorwaarden en de modaliteiten, volgens dewelke het 

opeisingsrecht kan uitgeoefend worden. Dit besluit bepaalt ook de procedure, de gebruiksduur, de modaliteiten inzake het op 

de hoogte stellen van de eigenaar en de mogelijkheden van laatstgenoemde tot verzet tegen de opeising, alsook de 

berekeningswijzen inzake de vergoedingen.” 
1382 Zie: N. BERNARD, “L’insuffisance des mesures existantes de soutien de l’offre de logement” in N. BERNARD en W. VAN 

MIEGHEM, De huisvestingscrisis in Brussel: een probleem van betaalbaarheid en/of aanbod?, Brussel, Bruylant, 2005, (111) 

114. Dat zou te maken hebben met het feit dat het volgens de Raad van State onwettelijk was. Zie hierover: Senaat, Vergadering 

21 december 2000, 2-87, http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=33610025&LANG=FR 
1383 Zie in dezelfde zin: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 

176, nr. 202. Zie ook: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 126, nr. 268. 
1384 België: J. SPINKS, “De geoorloofdheid van het opleggen van eigendomsbeperkende maatregelen door de overheid”, Jura 

Falconis 2004-05, 365-406. Frankrijk: Cons.const. 29 juli 1998, n° 98-403; P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit 

privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 26, nr. 59. 
1385 van Dale woordenboek. 
1386 Zie bijvoorbeeld: Vred. Leuven 30 juni 1999, RW 1999-00, 1033, noot; Vred. Gent 5 mei 2003, Juristenkrant 2003, afl. 

79, 13, noot E. BREMS; Vred. Zomergem 9 november 2012, RW 2013-14, 552. 
1387 Daarvoor wordt nochtans ook steun geboden in de rechtsleer: G. SMAERS, “De strafbaarheid van het kraken van woningen 

naar Belgisch recht”, RW 1987, (2193) 2216: “De eigenaar die zijn goed onttrekt aan de normale bestemming ervan (nl. de 

woonfunctie) door het te laten leegstaan (vaak uit speculatiezucht), maakt o.i. misbruik van het eigendomsrecht.” Contra: E. 

BREMS, “Geen recht op kraken” (noot onder Vred. Gent 5 mei 2003), Juristenkrant 2003, afl. 79, (13) 13. Voor Nederland: G. 

VAN MAANEN, “Kraken als onrechtmatige daad, of: de grensoverschrijdende spekulant”, Recht & Kritiek 1981, (5) 12. 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=33610025&LANG=FR


 

246 

 

absolute beschikkingsrecht van een eigenaar. Aan de uitoefening van dat beschikkingsrecht 

kunnen weliswaar beperkingen worden opgelegd, maar het is te verregaand om te zeggen dat 

een eigendomsrecht voor een bepaald doel dient te worden aangewend.1388 ‘Misbruik van recht’ 

dekt dan ook een hele andere lading. Alleen na verloop van dertig jaar kan het eigendomsrecht 

in het gedrang komen door de verkrijgende verjaring in hoofde van de bezetters, mits daarvoor 

aan de voorwaarden is voldaan.1389 

Krakers hebben in een Belgische context dikwijls wel degelijk een alternatieve 

woonmogelijkheid en zien het kraken eerder als een bewuste keuze, ingegeven vanuit een 

ideologische maatschappijkritiek.1390 Dat maakt een wezenlijk verschil uit met de situatie waar 

personen uit noodzaak land bezetten en de overheid tekort schiet om het recht op behoorlijke 

huisvesting te waarborgen, zoals in het Zuid-Afrikaanse recht.1391 In die context blijft het 

uitgangspunt echter nog steeds dat er op basis van overheidsmiddelen naar een oplossing moet 

worden gezocht, en biedt de situatie geen vrijgeleide om eigendom van een ander individu te 

bezetten.1392 De belangen van de eigenaar moeten in rekening worden gebracht en het is niet 

onmogelijk om illegale bezetters uit te zetten, wanneer dat gezien alle concrete omstandigheden 

rechtvaardig is.1393 Terwijl het Zuid-Afrikaanse recht onder het regime van apartheid enkel 

voorzag in een wettelijke bestraffing van het onrechtmatig kraken van woningen,1394 wordt nu 

ook wel het onrechtmatig uitzetten van bewoners strafrechtelijk gesanctioneerd.1395 

                                                 
1388 Zie in dezelfde zin: E. BREMS, “Geen recht op kraken” (noot onder Vred. Gent 5 mei 2003), Juristenkrant 2003, afl. 79, 

(13) 13. 
1389 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 177, nr. 202. Bij kraken 

kan een probleem rijzen omtrent de voorwaarde van een openbaar (niet-heimelijk) bezit. 
1390 Zie hierover: E. BREMS, “Geen recht op kraken” (noot onder Vred. Gent 5 mei 2003), Juristenkrant 2003, afl. 79, (13) 13. 

Dat argument kwam ook uitdrukkelijk naar voren in: Vred. Zomergem 9 november 2012, RW 2013-14, 552. 
1391 Zie bijvoorbeeld: Government of the Republic of South Africa v Grootboom 2001 1 SA 46 (KH); Modderfontein Squatters, 

Greater Benoni City Council v Modderklip Boerdery 5Pty) Ltd; (Agri SA and Legal Resources Centre, Amici Curiae); President 

of the Republic of South Africa and Others v Modderklip Boerdery (Pty) Ltd (Agri SA and Legal Resources Centre, Amici 

Curiae) 2004 (6) SA 40 (SCA). Zie ook: J. SONNEKUS, “Bewoningsreg (habitation) – verval dit weens versteuring (vernietiging) 

van die bouwerk?”, TSAR 2009, (450) 465; A.J. VAN DER WALT, “De onrechtmatige bezetting van leegstaande woningen en het 

eigendomsbegrip: Een vergelijkende analyse van het conflict tussen de privaat eigendom van onroerend goed en dakloosheid”, 

Recht & Kritiek 1991, 329-359; A.J. VAN DER WALT, “Exclusivity of ownership, security of tenure, and eviction orders: a model 

to evaluate South African land reform-legislation”, TSAR 2002, 254-289. 
1392 Zie bijvoorbeeld: President of the RSA and another v Modderklip Boerdery (Pty) Ltd (Agri SA and others, Amici Curiae) 

2005 5 SA 3 (CC). J. SONNEKUS, “Bewoningsreg (habitation) – verval di tweens versteuring (vernietiging) van die bouwerk?”, 

TSAR 2009, (450) 465. Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: J.-B. SEUBE en T. REVET, “L'article 544 du Code civil est conforme 

à la Constitution”, Droit & Patrimoine 2011, (98) 99. Voor België: T. VANDROMME, “Een aanzet tot een concrete invulling van 

het grondrecht op wonen als resultaatsverbintenis” in N. BERNARD en B. HUBEAU (eds.), Recht op wonen: naar een 

resultaatsverbintenis? in Recht en beweging, Brugge, die Keure, 2013, (157) 160. Ook in het Engelse recht wordt het inroepen 

van een noodtoestand niet altijd aanvaard ter rechtvaardiging van het kraken van woningen. Zie bijvoorbeeld: London Borough 

of Southwark v Williams and Another; London Borough of Southwark v Anderson and Another (1971) 2 All ER 175. 
1393 A.J. VAN DER WALT, “Exclusivity of ownership, security of tenure, and eviction orders: a model to evaluate South African 

land reform-legislation”, TSAR 2002, (254) 288; A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Introduction to the Law of Property, 

Cape Town, Juta, 2009, 45. Voor een uitgebreide analyse van deze belangafweging, zie: G. MULLER, The Impact of Section 26 

of the Constitution on the Eviction of Squatters in South African Law, Stellenbosch, Stellenbosch University, 2011, xi + 374 p. 
1394 Wet op die Voorkoming van Onregmatige Plakkery, nr. 52 van 1951. Voor de krakersproblematiek ten tijde van de 

apartheid, zie ook: A.J. VAN DER WALT, “De onrechtmatige bezetting van leegstaande woningen en het eigendomsbegrip: Een 

vergelijkende analyse van het conflict tussen de privaat eigendom van onroerend goed en dakloosheid”, Recht & Kritiek 1991, 

(329) 345 e.v. 
1395 Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond, nr. 19 van 1998. Zie hierover: 

J.M. MILO, “The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Protection of Ownership and the 

Right to a Home” in E. REID en D. VISSER (eds.), Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home in Scotland and South 

Africa, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013, (482) 482; J.M. PIENAAR en H. MOSTERT, “Uitsettings onder die Suid-

Afrikaanse grondwet: die verhouding tussen artikel 25(1), artikel 26(3) en die uitsettingswet”, TSAR 2006, 277-299 en 522-

536; A.J. VAN DER WALT, “Exclusivity of ownership, security of tenure, and eviction orders: a model to evaluate South African 

land reform-legislation”, TSAR 2002, (254) 265 e.v.; A.J. VAN DER WALT, Property in the margins, Oxford, Hart Publishing, 

2009, 133 e.v. 
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Ook in Frankrijk is de rechtspraak niet zo ver gegaan dat de sociale verantwoordelijkheid van 

de eigenaars de praktijk van het kraken zou rechtvaardigen.1396 Recent verklaarde de Franse 

Conseil constitutionnel uitdrukkelijk dat het aan de wetgever is om ervoor te zorgen dat het 

recht op een behoorlijke huisvesting in de praktijk gevolgen heeft, en dat het dus niet aan de 

privéeigenaars is om het feitelijke gebruik van hun eigendom door een derde te dulden, ook al 

komt er een grondwettelijke betekenis toe aan het recht op een behoorlijke huisvesting.1397 De 

verantwoordelijkheid van de Staat, en niet van de eigenaars, blijkt ook duidelijk uit de Franse 

wet van 5 maart 2007 betreffende het recht op huisvesting.1398 

Toch zijn er in de Nederlandse jurisprudentie bepaalde precedenten waar eigenaars werden 

afgestraft voor de lange leegstand door de vordering tot ontruiming van woningzoekende 

krakers af te wijzen.1399 De Leegstandwet van 21 mei 1981 beoogde zowel de leegstand als het 

kraken te voorkomen.1400 Daarbij is het aan de rechter om een belangenafweging te maken 

tussen de ongestoorde uitoefening van het eigendomsrecht en het recht op een behoorlijke 

woonst.1401 Latere rechtspraak staat de vordering tot ontruiming echter wel systematisch toe, 

tenzij de eigenaar onvoldoende belang heeft of er sprake is van misbruik van bevoegdheid.1402 

248. SANCTIONERING VAN HET KRAKEN – De schending van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht door de krakers is naar Belgisch recht geen misdrijf op zich.1403 Het kan slechts 

strafrechtelijk worden gesanctioneerd wanneer het gepaard gaat met de vernieling van 

                                                 
1396 Zie bijvoorbeeld: Cass.fr. 7 juni 2007, Bull. civ. II, 121, n° 146; Cass.fr. 20 januari 2010, D. 2010, 326, noot G. FOREST; 

Cons.const. 30 september 2011, n° 2011-169-QPC, D. 2011, 2334, Droit & Patrimoine 2011, 98, noot J.-B. SEUBE en T. REVET 

en AJDI 2011, 885, noot N. LE RUDULIER.; B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, “Droit des biens”, D. 2012, (2128) 

2131. Zie in dezelfde zin reeds: J. CARBONNIER, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur, Parijs, LGDJ, 1992, 

262. 
1397 Cons.const. 30 september 2011, n° 2011-169-QPC, D. 2011, 2334, Droit & Patrimoine 2011, 98, noot J.-B. SEUBE en T. 

REVET en AJDI 2011, 885, noot N. LE RUDULIER. 
1398 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la 

cohésion sociale. Voor een bespreking, zie: F. ZITOUNI, “Nous sommes DALO!”, RDI 2015, 149. 
1399 Arr.Rb. Middelburg 1 oktober en 24 december 1980, NJ 1981, nr. 374. Zie ook de ongepubliceerde rechtspraak aangehaald 

in J.J.M. DE VRIES, R.M. SCHUTTE en J.B.M. VRANKEN, Eigendom en woonrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 112. Zie ook: 

W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 

2012, 122, nr. 166; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 122, nr. 166; A.J. VAN DER WALT, “De onrechtmatige bezetting van leegstaande woningen en het 

eigendomsbegrip: Een vergelijkende analyse van het conflict tussen de privaat eigendom van onroerend goed en dakloosheid”, 

Recht & Kritiek 1991, (329) 337. 
1400 Wet van 21 mei 1981 houdende regelen omtrent leegstaande woningen en andere gebouwen. Deze wet werd gewijzigd 

door de Wet van 24 juli 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband 

met het verder terugdringen van kraken en leegstand (infra, nr. 248). Zie over de Leegstandwet: P. ABAS en C.J.H. BRUNNER, 

Bijzondere Overeenkomsten, II, Huur en pacht in Asser-serie, 5, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, 296, nrs. 375 e.v.; J.J.M. DE 

VRIES, R.M. SCHUTTE en J.B.M. VRANKEN, Eigendom en woonrecht, Deventer, Kluwer, 1981, 47 e.v. Zie ook: A.R. DE JONGE, 

Huurrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 218, nr. 25.4; A.J. VAN DER WALT, “De onrechtmatige bezetting van 

leegstaande woningen en het eigendomsbegrip: Een vergelijkende analyse van het conflict tussen de privaat eigendom van 

onroerend goed en dakloosheid”, Recht & Kritiek 1991, (329) 336. 
1401 W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 

2012, 122, nr. 166. Zie hierover ook: G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-

filosofische opmerkingen over eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 145 e.v. 
1402 Zie bijvoorbeeld: Rb. Middelburg 24 december 1980, NJ 1981, nr. 374, 1243. Voor meer recente rechtspraak: Voorz. Rb. 

Zwolle-Lelystad 20 juli 2009, LJN BJ6136, www.rechtspraak.nl Rb. Amsterdam 29 oktober 2009, LJN BK6078, 

www.rechtspraak.nl; Voorz. Rb. ’s-Gravenhage 8 januari 2010, LJN BK8654, www.rechtspraak.nl; Rb. Amsterdam 21 januari 

2010, LJN BL1044, www.rechtspraak.nl. Zie hierover ook: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in 

Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 122, nr. 166. 
1403 Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 170, nr. 194. 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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afsluitingen (artt. 545-546 Sw.) of met huisvredebreuk (art. 439 Sw.).1404 In het Franse recht 

bestaat een soortgelijke strafrechtelijke bepaling om huisvredebreuk te sanctioneren.1405  

In het Nederlandse recht werd tot voor kort eveneens vaak een beroep gedaan op de 

bescherming van de onschendbaarheid van de woning uit artikel 138 van het Strafwetboek.1406 

Wat men met de bepaling over huisvredebreuk wil beschermen, is niet zozeer het 

eigendomsrecht van een onroerend goed, maar de onschendbaarheid van de woning, wat 

samenhangt met het recht op privacy en individuele vrijheid.1407 Sinds 1 oktober 2010 is kraken 

naar Nederlands recht strafbaar geworden door de inwerkingtreding van de wet Kraken en 

Leegstand.1408 Aan het Strafwetboek is een artikel 138a toegevoegd dat kraken uitdrukkelijk 

strafbaar stelt.1409 Die bepaling vervangt artikel 429sexies van het Strafwetboek, waar de 

strafbaarstelling werd beperkt tot het kraken van leegstaande gebouwen waarvan het gebruik 

minder dan een jaar daaraan voorafgaand was beëindigd. De nieuwe strafbepaling geldt 

ongeacht de vraag of het gebouw leegstaat.1410 Die oude bepaling was ingevoerd door de 

Huisvestingswet in 1993.1411 In de parlementaire voorbereidingen van de nieuwe wet Kraken 

en Leegstand wordt kraken uitdrukkelijk veroordeeld als een vorm van eigenrichting waarbij 

het eigendomsrecht ernstig wordt geschonden.1412  

Door die interventie van de Nederlandse wetgever wordt extra bescherming geboden aan het 

individuele en exclusieve recht van de eigenaar op zijn gebouw.1413 Een eigenaar kan 

rechtstreeks de uitzetting vorderen van de krakers bij een openbare ambtenaar (art. 551a 

Wetboek van Strafvordering). Uit de nieuwe wet blijkt ook dat op het domein van het 

eigendomsrecht de Europeesrechtelijke invloed beperkt blijft en er veel beslissingsruimte is 

voor de nationale staten.1414 Aanvankelijk werd het algehele kraakverbod in Nederland dan ook 

                                                 
1404 Zie hierover uitgebreid en rechtsvergelijkend met Frans en Nederlands recht: G. SMAERS, “De strafbaarheid van het kraken 

van woningen naar Belgisch recht”, RW 1987, (2193) 2193-2218. 
1405 Art. 226-4 du code pénal. 
1406 Zie bijvoorbeeld: Amsterdam 22 januari 1975, NJ 1975, nr. 256; HR 4 januari 1972, NJ 1972, nr. 121, concl. Adv.-Gen. 

Mr. REMMELINK; HR 19 juni 2012, NJ 2012, nr. 400, concl. Adv.-Gen. Mr. KNIGGE. Zie hierover: G. VAN MAANEN, “Kraken 

als onrechtmatige daad, of: de grensoverschrijdende spekulant”, Recht & Kritiek 1981, (5) 6 e.v.; A.J. VAN DER WALT, “De 

onrechtmatige bezetting van leegstaande woningen en het eigendomsbegrip: Een vergelijkende analyse van het conflict tussen 

de privaat eigendom van onroerend goed en dakloosheid”, Recht & Kritiek 1991, (329) 334; A.J. VAN DER WALT, Property in 

the margins, Oxford, Hart Publishing, 2009, 137-141. 
1407 G. SMAERS, “De strafbaarheid van het kraken van woningen naar Belgisch recht”, RW 1987, (2193) 2205. 
1408 Wet van 24 juli 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband 

met het verder terugdringen van kraken en leegstand, Stb. 2010, 320. Voor een bespreking, zie: C.M. MALIPAARD en B. DE 

VILDER, “De Wet kraken en leegstand: een evaluatie”, Vastgoedrecht 2011, afl. 4, 82-85. 
1409 Art. 138a Strafwetboek: “Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, 

wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.  

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.  

De in het eerste en tweede lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer 

verenigde personen het misdrijf plegen.” 
1410 J.M. TEN VOORDE, “Commentaar op artikel 138a Sr.”, Tekst & Commentaar Strafrecht, www.navigator.nl. Zie ook: C.M. 

MALIPAARD en B. DE VILDER, “De Wet kraken en leegstand: een evaluatie”, Vastgoedrecht 2011, afl. 4, (82) 82. 
1411 Wet van 1 oktober 1992 houdende regelen met betrekking tot woonruimte, Stb. 1992, 548, gewijzigd door Wet van 4 juni 

2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de 

woonruimtevoorraad, Stb. 2014, 248. 
1412 Memorie van Toelichting, Kamerstukken 2007-2008, 31560, nr. 3. 
1413 J.M. MILO, “The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Protection of Ownership and 

the Right to a Home” in E. REID en D. VISSER (eds.), Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home in Scotland and 

South Africa, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013, (482) 482 en 490. 
1414 Zie hiervoor: J.M. MILO, “The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Protection of 

Ownership and the Right to a Home” in E. REID en D. VISSER (eds.), Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home 

http://www.navigator.nl/
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strikt toegepast, en werd de ontruiming aanvaard zonder dat er sprake moest zijn van een 

bewezen onrechtmatigheid van het kraken.1415 Toch is er geleidelijk aan in de rechtspraak meer 

aandacht voor de belangen van de krakers. Een uitzetting moet in het bijzonder in 

overeenstemming zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven (art. 8 EVRM). In dat 

geval kan worden geëist dat de eigenaar voor de uitzetting een rechterlijke beslissing 

afwacht.1416 Er is dan ook kennisgeving vereist vooraleer over te gaan tot uitzetting, zodat de 

krakers dit kunnen voorleggen aan de rechter, in overeenstemming met artikel 13 EVRM.1417 

Het Openbaar Ministerie vaardigde beleidsregels uit waardoor een uitzetting mogelijk is, mits 

aan die voorwaarden van kennisgeving en mogelijkheid tot aanhangigmaking bij de rechter is 

voldaan.1418 

Ook in het Belgische recht werden reeds verschillende pogingen ondernomen om kraken 

strafbaar te stellen.1419 Maar tot op heden is het vreedzaam in gebruik nemen van een leegstaand 

pand geen zelfstandig strafbaar feit, op voorwaarde dat er geen schade wordt toegebracht aan 

het gebouw.1420 De schending van (de exclusiviteit van) het eigendomsrecht kan wel op 

civielrechtelijk vlak worden aangevochten.1421 De eigenaar beroept zich dan op artikel 544 BW 

en stelt een revindicatievordering in. Wanneer de eigenaar kan aantonen dat de kraker een 

onrechtmatige daad beging, kan ook een beroep worden gedaan op de buitencontractuele 

aansprakelijkheid van artikel 1382 BW. Let wel, uit Nederlandse rechtspraak blijkt dat, hoewel 

het kraken op zich een aantasting van het eigendomsrecht inhoudt, dit niet zonder meer leidt tot 

een onrechtmatige daad wanneer de eigenaar het eigendomsrecht op een sociaal 

onverantwoorde wijze uitoefende.1422 Hieruit blijkt dus de impact van de tendens tot 

socialisering van het eigendomsrecht. Opdat kraken niet onrechtmatig zou zijn, moeten de 

krakers zich wel als goede huurders gedragen, handelen uit noodzaak en geen schade 

aanrichten.1423 Niet elk gebruik van andermans eigendom wordt dus als onrechtmatig 

beschouwd. Er is sprake van een concrete afweging van de in het geding zijnde belangen bij 

elk specifiek conflict. 

                                                 
in Scotland and South Africa, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013, (482) 490. Zie in dezelfde zin ook: A.J. VAN DER 

WALT, Property in the margins, Oxford, Hart Publishing, 2009, 166. 
1415 Zie bijvoorbeeld: Voorz. Rb Amsterdam, 22 oktober 2010, LJN BO1533, www.navigator.nl. 
1416 Amsterdam 8 november 2010, LJN BO 3249, www.navigator.nl. 
1417 ‘s Gravenhage 8 november 2010, LJN BO 3682, www.rechtspraak.nl; Amsterdam 1 maart 2011, LJN BP6209, 

www.jure.nl. Zie ook: C.M. MALIPAARD en B. DE VILDER, “De Wet kraken en leegstand: een evaluatie”, Vastgoedrecht 2011, 

afl. 4, (82) 82-83. 
1418 Zie de gunstige rechtspraak omtrent deze beleidsregels: Rb. Assen 2 maart 2011, LJN BP6603, www.navigator.nl; Voorz. 

Rb. Amsterdam 18 maart 2011, LJN BP8115, www.navigator.nl. Zie hierover ook: C.M. MALIPAARD en B. DE VILDER, “De 

Wet kraken en leegstand: een evaluatie”, Vastgoedrecht 2011, afl. 4, (82) 83. 
1419 Wetsvoorstel van 1 maart 2011 tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling 

van woonstschennis, Parl. St. Kamer 2010-2011, nr. 1266/001; Wetsvoorstel van 15 december 2012 tot invoeging van het 

misdrijf van kraken van gebouwen in het Strafwetboek Parl. St. Kamer 2010-2011, nr. 0932/001; Wetsvoorstel van 6 juni 2013 

tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerend 

goed, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 2869/001; Wetsvoorstel van 26 november 2013 tot wijziging van het Strafwetboek wat 

het kraken van bewoonde woningen betreft, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3151/001. 
1420 G. SMAERS, “De strafbaarheid van het kraken van woningen naar Belgisch recht”, RW 1987, (2193) 2207. 
1421 G. SMAERS, “De strafbaarheid van het kraken van woningen naar Belgisch recht”, RW 1987, (2193) 2208. Zie ook: V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 170, nr. 194. Voor een 

vergelijking tussen het strafrechtelijke en het civielrechtelijke optreden tegen krakers, zie: G. VAN MAANEN, “Kraken als 

onrechtmatige daad, of: de grensoverschrijdende spekulant”, Recht & Kritiek 1981, (5) 5-17. 
1422 Arr.Rb. Middelburg 1 oktober en 24 december 1980, NJ 1981, nr. 374. Zie ook: HR 25 september 1981, NJ 1982, nr. 315 
concl. adv.-gen. Mr. TEN KATE, noot CJHB. Zie over het al dan niet onrechtmatige karakter van kraken: G. VAN MAANEN, 

“Kraken als onrechtmatige daad, of: de grensoverschrijdende spekulant”, Recht & Kritiek 1981, (5) 12 e.v. 
1423 Arr.Rb. Middelburg 1 oktober en 24 december 1980, NJ 1981, nr. 374. 

http://www.navigator.nl/
http://www.navigator.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.jure.nl/
http://www.navigator.nl/
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249. BELANGENAFWEGING: TOEPASSING VAN DE EVENWICHTSLEER – Soms moet het 

eigendomsrecht toch wijken voor hogere belangen, en kan een eigenaar zich daar niet tegen 

verzetten. Een mooi voorbeeld betreft het Nederlandse arrest van de Hoge Raad van 25 

september 1981.1424 Een gemeente gebruikte de leidingen van een eigenaar om energie te 

leveren aan de krakers van diens pand. De Hoge Raad oordeelde dat dit geen inbreuk vormde 

op het eigendomsrecht. De eigenaar had er geen belang bij om zich te verzetten tegen de 

levering door de gemeente van gas, water en elektriciteit aan de krakers die zijn pand 

bewoonden.1425 Uit algemeen belang moest bovendien worden vermeden dat de krakers zich op 

illegale wijze van energie zouden voorzien, wat de naburige panden in gevaar kon brengen. De 

levering door de gemeente werd dus niet als onrechtmatig beschouwd, ook al was dit tegen de 

wil van de eigenaar. De exclusiviteit van het eigendomsrecht werd hier aan een beperking 

onderworpen.1426 Over het eigenlijke conflict tussen de eigenaar en de krakers werd in deze 

zaak geen uitspraak gedaan. 

Een goede illustratie van de evenwichtsoefening tussen het eigendomsrecht en de belangen van 

de krakers biedt ook het Zuid-Afrikaanse recht.1427 Na de afschaffing van de apartheid volgde 

de afkondiging van de nieuwe Grondwet en de wet op de voorkoming van onrechtmatige 

uitzetting en onrechtmatige bezetting (supra, nr. 247).1428 Voortaan kunnen krakers niet zomaar 

worden uitgezet, maar moeten de conflicterende belangen tegenover elkaar worden afgewogen. 

In het princiepsarrest Port Elizabeth Municipality v Various Occupiers wordt bijzondere 

aandacht gevraagd voor de kwetsbaren, zoals kleine kinderen.1429 

Vanuit een internationaal perspectief komt de primauteit van het eigendomsrecht dus toch onder 

een zekere spanning te staan, waarbij de vraag rijst of een conflict tussen grondrechten niet door 

de toepassing van de evenwichtsleer moet worden opgelost.1430 Die evenwichtsleer speelt ook 

bij andere grondrechtenconflicten, zoals bij de spanning tussen het eigendomsrecht en het recht 

op sociale actie.1431 Het conflict tussen het eigendomsrecht (art. 1 EP EVRM) en de 

stakingsvrijheid (art. 23 Gw.) wordt bijvoorbeeld in de Belgische rechtspraak reeds op basis 

van een proportionaliteitstoets beslecht.1432 

                                                 
1424 HR 25 september 1981, NJ 1982, nr. 315, concl. adv.-gen. Mr. TEN KATE, noot CJHB. 
1425 Zie ook: A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden” in 

M.W. HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams 

Instituut voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, (241) 258, noot 29. 
1426 R.S. MEIJER, “Het eerste van vijf; De exclusiviteit van eigendom” in X., Liber amicorum NBW (De Die-bundel), Arnhem, 

Gouda Quint, 1991, (73) 77, nr. 6. 
1427 Zie voor een uitgebreide bespreking: A.J. VAN DER WALT, Property in the margins, Oxford, Hart Publishing, 2009, 133 e.v. 
1428 Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond, nr. 19 van 1998. 
1429 Port Elizabeth Municipality v Various Occupiers 2005, 1 SA 217 (CC), http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2004/7.html. 

Zie hierover ook: J.M. MILO, “The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Protection of 

Ownership and the Right to a Home” in E. REID en D. VISSER (eds.), Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home 

in Scotland and South Africa, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013, (482) 495; A.J. VAN DER WALT, Property in the 

margins, Oxford, Hart Publishing, 2009, 153. 
1430 Zie o.a: S. SCHNABLY, “Rights of Access and the Right to Exclude: The Case of Homelessness” in G. VAN MAANEN en A. 

VAN DER WALT (eds.), Property Law on the Treshold of the 21 st Century, Antwerpen, Maklu, 1996, (553) 553-572. Zie hiervoor 

ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 177, nr. 202. Een 

belangenafweging is ook wat beoogd wordt in R. DYAL-CHAND, “Sharing the Cathedral”, Connecticut Law Review 2013, (647) 

689-691. 
1431 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 177, nr. 203. 
1432 Vergelijk hiertoe: Voorz. Rb. Charleroi 11 december 2001, JTT 2002, 68; Voorz. Rb. Luik 18 april 1995, AJT 1994-95, 

545, noot. 

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2004/7.html


 

251 

 

C. Besluit 

250. GEVOLGEN VOOR DE EXCLUSIVITEIT VAN HET EIGENDOMSRECHT – Het conflict tussen het 

eigendomsrecht en het recht op huisvesting kan uitzonderingen op het exclusiviteitsbeginsel 

opleveren. Onder bepaalde omstandigheden kan het eigendomsrecht aan banden worden gelegd 

omwille van de functie die de eigendom kan vervullen als woonruimte.1433 De eigenaar heeft 

dan niet langer altijd het recht om derden zomaar uit te sluiten, wat een uitzondering vormt op 

de externe exclusiviteit.1434 De externe exclusiviteit mag met andere woorden niet steeds op een 

absolute wijze worden uitgeoefend, en uitzonderingen op die exclusiviteit zijn mogelijk. 

Aangezien de derde in sommige rechtsstelsels ook effectief gebruik mag maken van de 

privéeigendom, lijkt dat ook een uitzondering te vormen op de interne exclusiviteit. Bij 

leegstaande gebouwen speelt het natuurlijk mee dat de eigenaar er duidelijk zelf geen gebruik 

van wou maken. Er blijft sprake van één exclusieve eigenaar die het vooruitzicht op de volheid 

van bevoegdheden behoudt, de zogenaamde elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 

211). De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt dus niet geschonden.1435 Het 

dulden van de krakers kan er niet zomaar toe leiden dat de eigenaar van het pand het 

eigendomsrecht volledig verliest.1436 Van belang voor de interne dimensie van het 

eigendomsrecht is daarbij wel dat de eigenaar nog steeds actief de elasticiteit van het 

eigendomsrecht moet kunnen afdwingen, bijvoorbeeld door een procedure tot uitzetting in te 

stellen. Een goede oplossing kan zijn om het dulden van de krakers in de tijd te beperken, 

waardoor de elasticiteit van het eigendomsrecht na verloop van tijd automatisch intreedt, en de 

eigenaar daarom steeds het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden blijft behouden. 

§2. De aantasting van het exclusieve jachtrecht 

251. DE FRANSE ‘LOI VERDEILLE’ – Een volgend conflict doet zich voor tussen het 

eigendomsrecht en de bevoegdheid om te jagen op andermans grond. In tegenstelling tot het 

toepassingsgeval in paragraaf 1 is hier geen sprake van een conflict tussen grondrechten, 

aangezien er niet zoiets is als een ‘recht op jagen’.1437  

Als uitgangspunt geldt dat een eigenaar het exclusieve recht heeft om te jagen op zijn eigen 

grond. Niemand heeft het recht om op andermans grond te jagen zonder de toestemming van 

de eigenaar.1438 Daarop werd naar Frans recht een uitzondering gemaakt in de zogenaamde ‘loi 

Verdeille’.1439 Deze wet wilde in bepaalde situaties de jachtgebieden bundelen per gemeentelijk 

erkende jachtvereniging (association communale de chasse agréée of ‘ACCA’). In sommige 

departementen werd dit zelfs verplicht. Grondeigenaars van wie het perceel deel uitmaakte van 

                                                 
1433 G. VAN MAANEN, “Kraken als onrechtmatige daad, of: de grensoverschrijdende spekulant”, Recht & Kritiek 1981, (5) 12. 
1434 Zie hierover ook: S. SCHNABLY, “Rights of Access and the Right to Exclude: The Case of Homelessness” in G. VAN 

MAANEN en A. VAN DER WALT (eds.), Property Law on the Treshold of the 21 st Century, Antwerpen, Maklu, 1996, (553) 553-

572.  
1435 P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 40, nr. 92. 
1436 Een uitzondering hierop zou kunnen bestaan in het ontwikkelen van een onteigeningsprocedure van langdurig leegstaande 

gebouwen, maar daarbij verliest de eigenaar natuurlijk niet alleen de exclusiviteit van het eigendomsrecht, maar het 

eigendomsrecht in zijn geheel. Dergelijke onteigening kan echter slechts mits zeer stringente voorwaarden verdedigd worden. 
1437 Zie in dezelfde zin: W. DROSS, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2013, 152, nr. 7. 
1438 Zie voor België bijvoorbeeld: art. 7 van het Vlaamse Jachtdecreet van 24 juli 1991, B.S. 7 september 1991. Zie naar huidig 

Frans recht: art. L. 422-1 Code de l’environnement. 
1439 Loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse 

agréées. Zie sinds de Loi n° 2005-157 du 23 février 2005: art. L.422-2 Code de l’environnement. 
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het jachtgebied werden zo automatisch lid van de ACCA en moesten de andere jagers op hun 

domein toelaten. Evengoed konden ze zelf ook in de andere aangesloten gebieden gaan 

jagen.1440 De wet verleende de grondeigenaars vanaf een bepaalde oppervlakte wel het recht 

om bezwaar aan te tekenen tegen de opname in de ACCA.1441 Deze wet werpt vragen op 

aangaande het absolute en exclusieve eigendomsrecht van artikel 544 CC. 

252. DE EHRM-ZAAK CHABAUTY V. FRANKRIJK – Het Europees Hof voor de rechten van de 

mens (EHRM) moest zich reeds tweemaal uitspreken over de toepassing van de Franse ‘loi 

Verdeille’.1442 Dat was ten eerste het geval in een arrest van 29 april 1999.1443 In die zaak 

wierpen enkele grondeigenaars de schending op van artikel 1, eerste protocol van het EVRM, 

doordat zij werden verplicht om de jachtrechten op hun grond over te dragen aan een ACCA. 

De Franse overheid betwistte dit omdat de eigenaars nog steeds het recht om te jagen, als 

attribuut van hun eigendomsrecht, konden uitoefenen, alleen niet langer op een exclusieve, 

anderen uitsluitende, manier. Het EHRM oordeelde dat dit wel degelijk een schending van 

artikel 1, eerste protocol EVRM uitmaakte, aangezien de eigenaars zelf niet eens de wil hadden 

om te jagen, en dat integendeel zelfs weigerden te doen omwille van ethische bezwaren. Dat zij 

zouden moeten dulden dat anderen wel het recht om te jagen uitoefenen op hun grond, vormt 

een schending van hun eigendomsrecht.1444 

In de tweede zaak Chabauty v. Frankrijk van 4 oktober 2012 oordeelde het EHRM echter dat 

de loi Verdeille niet in strijd kwam met het eigendomsrecht uit artikel 1, eerste protocol van het 

EVRM. De wet is evenmin strijdig met artikel 14 van het EVRM (verbod van discriminatie) 

aangezien morele overwegingen niet kunnen worden ingeroepen door een eigenaar die zelf ook 

jaagt. In een opmerkelijke passage deed het EHRM volgende uitspraak: 

“The Court further notes that landowners whose land is included in an ACCA’s hunting 

grounds merely lose the exclusive right to hunt on their land; their property rights are 

otherwise unaffected.”1445 

Volgens het EHRM verliest de grondeigenaar wiens perceel deel uitmaakt van de ACCA 

‘louter’ het exclusieve recht om te jagen, wat betekent dat de eigenaar zelf ook nog steeds over 

dat recht beschikt, en enkel moet verdragen dat andere mensen nu hetzelfde recht hebben om 

te jagen.1446 Bovendien kan de grondeigenaar ook op de eigendommen van die andere leden 

jagen. Het EHRM wijst vervolgens nog op het recht op compensatie voor de eigenaar die 

voordien inkomsten haalde uit de grond of verbeteringswerken voor de jacht uitvoerde 

vooraleer lid te worden van een ACCA.1447 De vermogenswaarde van het eigendomsobject voor 

                                                 
1440 Voor een bespreking van deze wet, zie: W. DROSS, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2013, 151, nr. 7; P. GOURDON, 

L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 33-35, nrs. 78-79. 
1441 Art. 3 van de loi Verdeille. 
1442 EHRM 4 oktober 2012, Chabauty v. Frankrijk, n° 57412/08, hudoc.echr.coe.int.  
1443 EHRM 29 april 1999, Chassagnou v. Frankrijk, n° 25088/94, hudoc.echr.coe.int. Zie voor een bespreking o.m.: G. CORNU, 

Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 437, nr. 1012 en 446, nr. 1036; P. GOURDON, 

L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 33, nr. 78. 
1444 Zie nr. 85 van het arrest: “Compelling small landowners to transfer hunting rights over their land so that others can make 

use of them in a way which is totally incompatible with their beliefs imposes a disproportionate burden which is not justified 

under the second paragraph of Article 1 of Protocol No. 1. There has therefore been a violation of that provision.” 
1445 Nr. 55 van het arrest. 
1446 W. DROSS, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2013, 151, nr. 7. 
1447 Artikel 8 van de wet. 
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de eigenaar speelt hier een belangrijke rol. Verderop zal het belang van de vermogenswaarde 

voor het aanduiden van de (exclusieve) eigenaar worden benadrukt (infra, nr. 544). 

In de rechtsleer wordt toch verrast gereageerd op het feit dat een eigenaar zich hier niet kan 

beroepen op zijn exclusieve eigendomsrecht om te jagen op zijn eigen perceel, aangezien de 

externe exclusiviteit, als het recht om anderen uit te sluiten, door sommigen als de essentie van 

het eigendomsrecht wordt beschouwd.1448 

§3. De ‘essential facilities’-leer: beperkingen aan de exclusiviteit omwille van de vrije 

mededinging 

253. BEPERKING VAN HET RECHT OM UIT TE SLUITEN – De exclusiviteit van het 

eigendomsrecht wordt soms ook aan banden gelegd vanuit de bekommernis van de vrije 

mededinging in handelsrelaties. Het betreft de zogenaamde ‘essential facilities’-leer, waarbij 

een onderneming onder bepaalde voorwaarden het verbod wordt opgelegd om anderen uit te 

sluiten wanneer deze de beschikking heeft over een faciliteit of infrastructuur, zonder dewelke 

andere ondernemingen geen diensten kunnen verlenen.1449  

Een typisch voorbeeld betreft de nutsoperatoren in de energiesector die vroeger een 

monopoliebevoegdheden bekleedden, en nog steeds infrastructuur ter beschikking hebben 

waardoor andere actoren geen positie op de markt kunnen veroveren, tenzij ze toegang krijgen 

tot deze essentiële faciliteiten. In dat geval kan volgens de rechtsleer het recht op duct-sharing 

ontstaan, d.i. het gebruikmaken door verschillende operatoren van openbare of niet-openbare 

netwerken van de (wacht-)buizen van één operator.1450 De wetgeving heeft op dit punt wel nog 

geen algemene benadering bereikt.1451 

HOOFDSTUK III. RECHTERLIJKE MODULERING 

AFDELING I. INLEIDING 

254. VERREGAANDE SOCIALISERING VAN HET EIGENDOMSRECHT – Sommige moduleringen 

van het exclusiviteitsbeginsel worden door de rechtspraak in het leven geroepen zonder dat 

hiervoor een rechtstreekse wettelijke grondslag is. Het zijn a.h.w. praetoriaanse constructies, 

die op basis van een rechterlijk beleid worden tot stand gebracht. Eerder werd reeds kort 

gewezen op de leer van de burenhinder en het rechtsmisbruik (supra, nr. 241). Onder beide 

leerstukken is een eigenaar onderworpen aan een streng aansprakelijkheidsregime om de 

belangen van derden, vooral dan naburen, te vrijwaren.1452 Ook de Nederlandse Hoge Raad 

oordeelde dat het eigendomsrecht in bepaalde omstandigheden niet kan worden uitgeoefend, 

                                                 
1448 W. DROSS, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2013, 151, nr. 7. 
1449 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 174, nr. 198; W. VAN 

GERVEN, L. GYSELEN, M. MARESCEAU, J. STUYCK en J. STEENBERGEN, Handels- en economisch recht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, XIII/2B, Brussel, E. Story-Scientia, 1996, 514, nr. 415. 
1450 L. DERIDDER en T. VERMEIR, Leidingen voor nutsvoorzieningen in Administratieve rechtsbibliotheek: bijzondere reeks, 

Brugge, die Keure, 2000, 99, nr. 133; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, 

Kluwer, 2014, 174, nr. 198. 
1451 V. SAGAERT, “Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht”, TPR 2004, (1351) 1375 e.v. 
1452 N. MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 79; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 176, nr. 201. Zie ook: S. STIJNS 

en H. VUYE, “Zakenrecht: tweehonderd jaar oud of tweehonderd jaar jong?” in D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons 

nalatenschap: Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, 157-194. 
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namelijk wanneer er een grote onevenredigheid is tussen de belangen van de eigenaar en die 

van de derden die door het uitoefening van het eigendomsrecht worden geschaad.1453 Maar ook 

omgekeerd moet een eigenaar soms gedragingen van een buur dulden, en kan die eigenaar zich 

niet beroepen op de exclusiviteit van het eigendomsrecht om de buur uit te sluiten van het 

gebruik van zijn eigen eigendom wanneer dat gebruik niet onrechtmatig is en geen bovenmatige 

hinder oplevert.1454 De leer van de burenhinder is ons inziens eigenlijk deel van het 

evenwichtsmodel dat inherent is aan het eigendomsrecht, eerder dan dat het als een 

aansprakelijkheidsvorm moet worden beschouwd (infra, nr. 263). 

Recent tekent er zich in de Franse rechtspraak een ontwikkeling af die een stap verder lijkt te 

gaan in deze toenemende sociale inkleuring van het eigendomsrecht. Het betreft het toekennen 

van rechten op andermans eigendom die een vermogensrechtelijk voordeel opleveren. Uiteraard 

kan een eigenaar zelf steeds de toestemming verlenen voor het gebruik van zijn goed door een 

derde, binnen het wettelijke kader van het goederenrecht. Dat kwam reeds aan bod bij de 

contractuele modulering van het exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 203). Wanneer dat gebruik 

echter buiten de wil van de eigenaar om plaatsvindt, door een wettelijke of rechterlijke 

modulering, rijzen er des te meer vragen omtrent de verenigbaarheid met de exclusiviteit als 

basisbeginsel van het eigendomsrecht. 

Een opmerkelijke toepassing van een verregaand gebruiksrecht verleend aan derden, die de 

exclusiviteit ondergraaft, is het recht op afbeelding van andermans eigendom, waaromtrent er 

een recente evolutie valt waar te nemen in de Franse cassatierechtspraak.1455 Daaruit blijkt 

vooral dat in de afweging van de hiërarchie van verschillende grondrechten het niet langer een 

evidentie is dat het eigendomsrecht de bovenhand haalt.1456 

AFDELING II. HET GEBRUIK VAN DE AFBEELDING VAN ANDERMANS GOED VS. 

HET EIGENDOMSRECHT 

§1. Discussie over de vrijwaring van het eigendomsrecht op het goed 

A. Bescherming op basis van uiteenlopende grondslagen 

255. SCHENDING PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN – De teloorgang van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht door de ontwikkeling van een meer sociale samenleving blijkt eens te meer uit 

                                                 
1453 Zie het princiepsarrest: HR 17 april 1970, NJ 1971, nr. 89, 225, concl. Adv.-Gen. Mr. BERGER, noot Ph. A.N.H. Zie 

hierover: T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 83. Dat valt onder wat 

eerder de beperking van het vrije genot werd genoemd (supra, nr. 243). 
1454 Zie bijvoorbeeld: P.C. VAN ES, “De kat van de buren en de grenzen aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht”, NTBR 

2012, nr. 42. Dat valt onder wat eerder de beperking van het exclusieve gebruik werd genoemd (supra, nr. 243). 
1455 Zie voor een bespreking: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 

2007, 170, nr. 157 e.v.; M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, 

Defrénois, 2007, 137, nr. 213; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 

2008, 334, nr. 209. Zie ook: V. SAGAERT, “De exclusiviteit van het eigendomsrecht aan de tand gevoeld”, NTBR 2008, afl. 4, 

(149) 149. 
1456 VAN GOCH spreekt van een conflict tussen de nieuwe sociale grondrechten en de bestaande civiele rechten, zoals het 

eigendomsrecht: T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 83. Zie ook in 

dezelfde zin: F. SIIRIAINEN, “Une autre image de « l’image des biens »… et de la propriété”, Communication Commerce 

électronique 2004, n° 10, étude 35, nr. 5. 

Zie ook de uitmuntende bijdrage aan dit debat van A.J. VAN DER WALT, “The Modest Systemic Status of Property Rights”, 

Journal of Law, Property and Society 2014, 15-106, met als deel van de conclusie (p. 105): “the protection of property rights 

is not necessarily, always, the most obvious and the most powerful consideration in conflicts that involve property rights.” 
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de regeling van het gebruik van de afbeelding van een goed. Daarover is in België niets wettelijk 

bepaald.1457 Er bestaat dan ook onenigheid over de vraag of een derde vrij kan gebruik maken 

van een afbeelding van een goed, zonder toestemming van de eigenaar van dat goed. Door 

sommige rechtspraak en rechtsleer wordt aansluiting gezocht bij de persoonlijkheidsrechten, 

zoals de regeling betreffende de afbeelding van een persoon.1458 Zo ook wordt het recht op 

privéleven ingeroepen ter vrijwaring van de rechten van een eigenaar die wenst op te komen 

tegen het gebruik door een derde van een afbeelding van het eigendomsobject.1459 

Volgens sommige Belgische auteurs heeft een eigenaar in principe niet het recht om op te 

komen tegen het gebruik van de afbeelding van zijn of haar goed. Een eigenaar kan dit enkel 

wanneer het nemen van de foto een inbreuk vormt op het recht op de eerbiediging van het 

privéleven, het een geval van huisvredebreuk betreft of het tegelijkertijd ook een schending 

uitmaakt van het auteursrecht van de architect.1460 

256. BAND MET EXTERNE EXCLUSIVITEIT – De redenering die uitgaat van het recht van de 

eigenaar om anderen toegang tot de eigendom te ontzeggen, en zich dus te verzetten tegen 

afbeeldingen die gemaakt werden na het binnendringen van het privédomein, houdt verband 

met de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht. In deze hypothese wordt enkel uitgegaan 

van afbeeldingen die na betreding van het privédomein werden genomen. Een eigenaar heeft 

immers het recht om derden letterlijk uit te sluiten van het gebruik van zijn eigendom. Over 

dergelijk recht van de eigenaar bestaat eensgezindheid.1461 Wel heeft de eigenaar enkel het 

recht, niet de plicht om derden toegang tot de eigendom te ontzeggen (supra, nr. 203). Dat 

betekent dat een eigenaar in sommige gevallen toestemming kan verlenen aan derden om de 

eigendom te betreden. Daarbij kan het recht om afbeeldingen te maken geheel of gedeeltelijk 

worden uitgesloten, maar het is ook perfect mogelijk dat dit wel wordt toegestaan. In dat laatste 

geval kan de eigenaar zich volgens de rechtspraak niet verzetten tegen het gebruik van die 

afbeeldingen.1462 

                                                 
1457 Zie ook: B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 91, nr. 3. 
1458 Zie voor een uitgebreide bespreking naar Belgisch en Frans recht: N. PETIT, “Droit à l'image d'un immeuble et droit 

d'auteur”, AM 2003, (328) 328-334; B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. 

VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 120, nrs. 23 e.v. Voor Frankrijk, zie: P. KAYSER, 

“L'image des biens”, D. 1995, chr., (291) 291 e.v. Zie ook de bronnen aangehaald in: J. RAVANAS, “L'image d'un bien saisie 

par le droit”, D. 2000, (19) 20, nr. 7.  
1459 Voor België: H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge, II/1, Les personnes, Brussel, Bruylant, 

1990, 66, nr. 52; M. ISGOUR en B. VINÇOTTE, Le Droit à l'Image in Création, Information, Communication, Brussel, Larcier, 

1998, 61, nr. 67. Zie bijvoorbeeld: Voorz. Rb. Namen 12 september 2000, JLMB 2001, 870. Zie ook: Rb. Brussel 20 mei 1997, 

TBBR 1999, 138. Hier werd een onderscheid gemaakt tussen goederen die zichtbaar zijn van buiten uit en goederen die niet 

zichtbaar zijn van buiten uit. Van goederen die niet zichtbaar zijn van buiten uit kan enkel de titularis van het eigendomsrecht 

de afbeelding exploiteren. Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: P. KAYSER, “L'image des biens”, D. 1995, chr., (291) 291 e.v. 

Voor een toepassing naar Nederlands recht, zie: E. Koops, “Drones, grondeigendom en de luchtkolom van artikel 5:21 BW”, 

Ars Aequi 2014, 611. 
1460 Zie ook: M. ISGOUR en B. VINÇOTTE, Le Droit à l'Image in Création, Information, Communication, Brussel, Larcier, 1998, 

61, nr. 67. 
1461 Zie in dezelfde zin: B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 120, nr. 23. Voor Frankrijk: J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation de 

l’image des biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 67 e.v.; P. KAYSER, “L'image des biens”, D. 1995, chr., (291) 293, nr. 6. 
1462 Zie: Rb. Brussel 20 mei 1997, TBBR 1999, 138. De echtgenote van eiser had wel degelijk toestemming verleend om foto’s 

te nemen en er was onvoldoende bewezen dat deze toestemming beperkt was tot het gebruik van de afbeelding in een werkstuk 

van een student. Daarom werd de vordering tegen het tijdschrift dat de foto publiceerde alsnog afgewezen. 
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257. ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN AFBEELDING DOOR DERDE – Wanneer een derde zonder 

toestemming gebruik maakt van de afbeelding van een goed, kan de eigenaar van dat goed zich 

beroepen op de foutaansprakelijkheid van artikel 1382 BW.1463 In de Belgische rechtspraak is 

dat nog steeds het uitgangspunt.1464 De foutaansprakelijkheid werd onder andere toegepast in 

een zaak voor het hof van beroep van Brussel waarin een politieke partij veroordeeld werd voor 

het gebruik van de afbeelding van een ziekenhuis op folders die de integratieproblematiek in 

ziekenhuizen aankaartten.1465 Het gebruik van de afbeelding van een goed zonder toestemming 

van diens eigenaar wordt volgens deze strekking dus beschouwd als een onrechtmatige daad. 

B. Bescherming op basis van het eigendomsrecht zelf 

258. RECHT OP AFBEELDING ALS DEEL VAN HET EIGENDOMSRECHT – Sommige auteurs baseren 

zich op het feit dat het recht op de afbeelding van een goed inherent is aan het gebruiks- en 

genotsrecht van de eigenaar van dat goed.1466 Ook in lagere Franse rechtspraak was daar al 

vroeg steun voor te vinden.1467 De eigenaar heeft het recht om op de meest volstrekte wijze van 

zijn eigendom gebruik te maken en erover te beschikken, wat ook het recht op de afbeelding 

van het goed behelst. Bijgevolg kunnen derden niet zomaar gebruik maken van de afbeelding 

van andermans eigendom. In een bekend arrest van 10 maart 1999 sprak de Franse Cour de 

cassation zich voor het eerst in die zin uit over het gebruik van de afbeelding van andermans 

goed.1468  

Het betrof een afbeelding van Café Gondrée, een café gelegen langs de Normandische 

kust en het eerste gebouw dat door de geallieerden werd bevrijd in 1944. Een uitgeverij 

had postkaarten met de afbeelding van dat gebouw verkocht, zonder medeweten van de 

eigenares van Café Gondrée, die zelf handel voerde in gelijkaardige postkaarten. Het 

Franse Hof oordeelde dat de commercialisatie van dergelijke postkaarten een inbreuk 

vormde op het exclusieve eigendomsrecht van de eigenares, die als enige het recht heeft 

om gebruik en genot te hebben van het goed.1469 Die gebruiksbevoegdheid omvat eender 

welke vorm, inclusief dus de reproductie van de afbeelding van het goed. 

                                                 
1463 Voor Frankrijk, zie: G. DUCREY en T. LANCRENON, “Dessine-moi une maison”, Gaz.Pal. 2000, (2231) 2231, nr. 4. 
1464 Zie ook: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-

2008)”, TPR 2009, (1123) 1173, nr. 36. 
1465 Brussel 12 maart 2004, AM 2005, 78, JLMB 2004, 784, NjW 2004, 599, noot E. BREWAEYS en T.Gez. 2005-06, 39. 
1466 Voor België: B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 127, nr. 29. Voor Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et 

opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 170, nr. 158. 
1467 Zie bijvoorbeeld: TGI Bordeaux 19 april 1988, D. 1989, 93. Al wordt de draagwijdte van die uitspraak betwist. Zie voor 

een bespreking: J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation de l’image des biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 70; G. DUCREY en T. 

LANCRENON, “Dessine-moi une maison”, Gaz.Pal. 2000, (2231) 2237, nr. 32. N. PETIT, “Droit à l'image d'un immeuble et droit 

d'auteur”, AM 2003, (328) 329. Zie echter ook: Parijs 12 april 1995, JCP G 1997, nr. 22806, 131, noot V. CROMBEZ. 
1468 Cass.fr. 10 maart 1999, Bull. civ. 1999, 58, n° 87, D. 1999, 247, noot S. DURRANDE, JCP G 1999, n° 18, 857, noot P.-Y. 

GAUTIER, D. 1999, 319, concl. J. SAINTE-ROSE, noot E. AGOSTINI, Defrénois 1999, 897, noot C. CARON, Gaz.Pal. 2000, 2242, 

noot R. HAMOU en RTDCiv. 1999, 859, noot F. ZENATI. 
1469 Deze rechtspraak werd nog bevestigd in een gelijkaardige zaak over de commercialisatie van een afbeelding, opnieuw door 

middel van postkaarten, van een schip: Cass.fr. 25 januari 2000, Bull. civ. 2000, n° 24 en JCP 2001, II, 10554, noot A. 

TENENBAUM. Zie hierover ook: J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation de l’image des biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 82; F. 

KENDERIAN, “L'image des biens: nouveau droit subjectif ou faux débat?”, D. 2002, (1161) 1163, nr. 9; Rép. civ. Dalloz, v° 

Propriété, 9, nr. 43; S. VANUXEM, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de 

la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 570, nr. 281. 
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259. BAND MET EXCLUSIVITEIT – Die uitspraak is gesteund op een schending van het beginsel 

van de exclusiviteit van het eigendomsrecht.1470 Daarvoor moet er geen sprake zijn van een 

materiële inbreuk op het eigendomsrecht.1471 De eigenaar is de enige exclusief gerechtigde op 

de afbeelding van het eigendomsobject. Hij heeft dus ook het recht om anderen het gebruik van 

die afbeelding te ontzeggen.1472 Het gebruik van een afbeelding van andermans goed is in wezen 

uitgesloten indien de eigenaar daarvoor geen toestemming had verleend. Interessant is dat bij 

de Franse auteur EDELMAN ook de interne dimensie van exclusiviteit impliciet wordt vermeld. 

Volgens hem rijst bij het vraagstuk over het gebruik van de afbeelding van andermans goed een 

discussie over de aard van het eigendomsrecht: “s’agirait-il d’un monopole, qui conférerait le 

droit d’exclure autrui de toutes les utilités de la chose, ou bien d’une valeur, dont le propriétaire 

se réservait tous les usages?”.1473 In die betekenis zou vooral bezwaar worden geuit tegen een 

lucratieve aanwending van andermans eigendom, waarbij de vermogenswaarde van het goed 

voor de eigenaar zelf kan verminderen. Dat is zo in de zaak over de postkaarten van Café 

Gondrée. De eigenares ziet haar eigen verkoop van postkaarten met een afbeelding van haar 

eigendom bedreigd door een derde die hetzelfde gebruik voert van de afbeelding van het goed. 

Dit criterium van de waarde van een goed die exclusief moet toekomen aan de eigenaar is een 

valabel argument. Het houdt verband met de hoger besproken elasticiteit van het 

eigendomsrecht. De vermogenswaarde van het goed die op lange termijn in handen van één 

persoon ligt, is wat de centripetale kracht van het eigendomsrecht uitmaakt (supra, nr. 237 en 

infra, nr. 544). 

De klassieke zienswijze van de meeste Belgische auteurs is echter nog steeds dat een eigenaar 

van een goed niet het exclusieve recht heeft om de afbeelding te reproduceren.1474 Alleen 

wanneer het gebruik door een derde een fout uitmaakt, kan de eigenaar ertegen optreden (supra, 

nr. 257). 

                                                 
1470 Zie hierover: G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 448, nr. 1038; F. 

DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 171, nr. 158; W. DROSS, 

Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 29, nr. 21; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de 

droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 50, nr. 120; R. HAMOU, “Peut-il exister un droit de propriété sur l'image des biens?”, 

Gaz.Pal. 2000, (2242) 2242; M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, 

Parijs, Defrénois, 2007, 138, nr. 213; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit 

de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 287, nr. 372; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. 

Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 128, nr. 121; F. ZENATI, “Jurisprudence française en matière de droit civil. C. Propriété et 

droits réels”, RTDCiv. 1999, (858) 861. Zie ook: V.-L. BENABOU, “La propriété schizofrène, propriété du bien et propriété de 

l'image du bien”, Droit & Patrimoine 2001, n° 91, (84) 93: “L’exclusivisme du droit de propriété trouve sans doute sa source 

dans le désir d’assurer une coexistence paisible entre les hommes qui suppose de reconnaître au propriétaire un droit ‘privatif’, 

excluant l’autre de sa chose unique.” Volgens deze auteur is er echter geen sprake van exclusieve eigendom bij het gebruik 

van een afbeelding van andermans goed: “Dès lors que cette chose est multiple, qu’elle peut appartenir à plusieurs sans en 

déprécier la valeur pour chacun, une telle exclusivité n’a plus de raison d’être en dehors du droit spécial.” 
1471 En dat in tegenstelling tot de opvatting die uitgaat van de schending van het recht op eerbiediging van het privéleven. Zie 

in dezelfde zin: B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 127, nr. 29. 
1472 F. KENDERIAN, “L'image des biens: nouveau droit subjectif ou faux débat?”, D. 2002, (1161) 1162, nr. 3; A. TENENBAUM, 

“Le propriétaire d'un bien a-t-il un droit exclusif sur l'image de celui-ci?” (noot onder Cass.fr. 25 januari 2001), JCP 2001, II, 

(1281) 1282; F. ZENATI, “Jurisprudence française en matière de droit civil. C. Propriété et droits réels”, RTDCiv. 1999, (858) 

861. Zie ook: N. PETIT, “Droit à l'image d'un immeuble et droit d'auteur”, AM 2003, (328) 328. 
1473 B. EDELMAN, “L' “image” d'une oeuvre de l'esprit tombée dans le domaine public” (noot onder Parijs 31 maart 2000), D. 

2001, (770) 771, nr. 2. (eigen nadruk) 
1474 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge, II/1, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 66, nr. 

52. Zie hierover: V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, 

Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72) 76, nr. 9. 
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C. Kritiek op het exclusieve gebruik van de afbeelding van een goed 

260. CONFLICT MET BELANGEN VAN DERDEN – De rechtspraak die het gebruik van de 

afbeelding van een goed beschouwde als inherent aan het exclusieve eigendomsrecht van de 

eigenaar, werd in de Franse rechtsleer positief onthaald door de goederenrechtelijke auteurs.1475 

Het feit dat een derde het gebruik van de afbeelding wordt ontzegd, wordt beschouwd als slechts 

een logisch gevolg van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

De Franse rechtspraak ondervindt echter tegenkanting vanuit een andere hoek van de doctrine. 

De specialisten intellectuele eigendom hekelen deze beoordeling van het gebruik van een 

afbeelding van andermans eigendom.1476 Zij menen dat het recht op afbeelding van de eigenaar 

van een onroerend goed op bepaalde vlakken in conflict komt met het auteursrecht van de 

architect.1477 Ook het auteursrecht van de persoon die de afbeelding heeft gemaakt, komt in het 

gedrang wanneer het (eeuwigdurende) recht op de afbeelding van een goed voorbehouden 

wordt aan de eigenaar.1478 

Bovendien wordt soms ook een pleidooi gevoerd voor de bescherming van andere 

(grond)rechten, zoals de vrije meningsuiting, het recht op informatie, economische belangen, 

enzovoort.1479 Zo oordeelde het hof van beroep in Parijs dat de eigenaar van een kasteel geen 

absoluut recht heeft om te beslissen over het verbod of de toelating van het gebruik van de 

afbeelding.1480 De publicatie beoogde geen commerciële doeleinden, maar vormde deel van het 

recht op informatie en het recht van vrije meningsuiting, in een werk dat het Franse erfgoed in 

kaart wou brengen. 

                                                 
1475 F. KENDERIAN, “L'image des biens: nouveau droit subjectif ou faux débat?”, D. 2002, (1161) 1161-1164; H. PERINET-

MARQUET, “Droit des biens”, JCP 1999 I, n° 175, 1877, nr. 2; F. ZENATI, “Jurisprudence française en matière de droit civil. C. 

Propriété et droits réels”, RTDCiv. 1999, (858) 860. Zie ook de werken aangehaald in: V.-L. BENABOU, “La propriété 

schizofrène, propriété du bien et propriété de l'image du bien”, Droit & Patrimoine 2001, n° 91, (84) 84. 
1476 Zie bijvoorbeeld: V.-L. BENABOU, “La propriété schizofrène, propriété du bien et propriété de l'image du bien”, Droit & 

Patrimoine 2001, n° 91, (84) 84 e.v.; C. CARON, “Les virtualités dangereuses du droit de propriété” (noot onder Cass.fr. 10 

maart 1999), Defrénois 1999, (897) 897-916; C. CARON, “Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété 

intellectuelle”, JCP G 2004, (1623) 1623-1626; P.-Y. GAUTIER, “Le droit subjectif sur l'image d'un bien, ou comment la Cour 

de cassation crée de la “para-propriété intellectuelle” (noot onder Cass.fr. 10 maart 1999), JCP G 1999, (857) 857-862; R. 

HAMOU, “Peut-il exister un droit de propriété sur l'image des biens?”, Gaz.Pal. 2000, (2242) 2243. Zie ook: B. PARANCE, La 

possession des biens incorporels in Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, Parijs, LGDJ, 2008, 50, nr. 53; F. SIIRIAINEN, 

“Une autre image de « l’image des biens »… et de la propriété”, Communication Commerce électronique 2004, n° 10, étude 

35, nr. 3, alsook de bronnen aangehaald in: F. ZENATI, “Jurisprudence française en matière de droit civil. C. Propriété et droits 

réels”, RTDCiv. 1999, (858) 865. 
1477 Zie bijvoorbeeld: S. DURRANDE, “A propos de cartes postales: droit de propriété et droit d'auteur” (noot onder Cass.fr. 10 

maart 1999), D. 1999, (247) 248; M.-L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil: Les biens, Parijs, Sirey, 2006, 80, nr. 201. Voor België: 

N. PETIT, “Droit à l'image d'un immeuble et droit d'auteur”, AM 2003, (328) 332-333; B. VANBRABANT, “Le droit d'auteur 

comme limite aux prérogatives du propriétaire immobilier” in P. LECOCQ en P. LEWALLE (eds.), Contrainte, limitation et 

atteinte à la propriété, Brussel, Larcier, 2005, (263) 263-293. Zie ook reeds: P. KAYSER, “L'image des biens”, D. 1995, chr., 

(291) 294, nr. 8. 
1478 Zie bijvoorbeeld: Cass.fr. 2 mei 2001, D. 2001, 1973, noot J.-P. GRIDEL en RTDCiv. 2001, 618, noot T. REVET (zaak over 

riviermonding: infra, nr. 261); Parijs 12 april 1995, JCP G 1997, nr. 22806, 131, noot V. CROMBEZ. Zie ook: B. BALIVET, Les 

techniques de gestion des biens d’autrui, Lyon, Université Jean Moulin, 2004, 188, nr. 249; J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation 

de l’image des biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 47 e.v.; B. EDELMAN, “L' “image” d'une oeuvre de l'esprit tombée dans 

le domaine public” (noot onder Parijs 31 maart 2000), D. 2001, (770) 771, nr. 2; R. HAMOU, “Peut-il exister un droit de propriété 

sur l'image des biens?”, Gaz.Pal. 2000, (2242) 2245; M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures 

collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 138, nr. 213; B. PARANCE, La possession des biens incorporels in 

Bibliothèque de l'Institut André tunc, 15, Parijs, LGDJ, 2008, 50, nr. 53. 
1479 J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation de l’image des biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 31 e.v.; N. PETIT, “Droit à l'image 

d'un immeuble et droit d'auteur”, AM 2003, (328) 332. Zie reeds in dezelfde zin: P. KAYSER, “L'image des biens”, D. 1995, 

chr., (291) 293, nr. 5. 
1480 Parijs 31 maart 2000, D. 2001, 770, noot B. EDELMAN. Zie hierover: Rép. civ. Dalloz, v° Propriété, 9, nr. 44. 
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261. VERDERE ONTWIKKELING IN HET FRANSE RECHT – Het cassatiearrest in de zaak Café 

Gondrée vormde slechts het begin van de discussie in het Franse recht. In een hele resem 

vonnissen en arresten moest de rechter zich uitspreken over dezelfde vraag: Kan een derde 

zonder toestemming van de eigenaar gebruik maken van de afbeelding van een goed?  

In een zaak over het gebruik van de afbeelding van de monding van de Trieux, een rivier in 

Bretagne, met op de voorgrond het eilandje Roch Archon, oordeelde dezelfde kamer van de 

Franse Cour de cassation als in de zaak Café Gondrée in het nadeel van de eigenaar. Het Hof 

oordeelde dat de appèlrechter onvoldoende gepreciseerd had “en quoi l’exploitation de la 

photographie par les titulaires de droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au 

droit d’usage ou de jouissance du propriétaire.”1481 Kennelijk moest de eigenaar dus kunnen 

aantonen dat er zekere schade was geleden door het gebruik van de afbeelding. Deze uitspraak 

leidde tot veel rechtsonzekerheid.1482 Volgens sommige auteurs was het vereiste van 

vaststaande schade enkel gesteld omdat er een niet-lucratief gebruik van de afbeelding werd 

gemaakt en zou dezelfde voorwaarde niet gelden wanneer de afbeelding gebruikt werd voor 

commerciële doeleinden.1483 Zolang er geen zekere schade is aangetoond, kan een derde dus 

gebruik maken van de afbeelding.1484 De beperking van de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

wordt verantwoord vanuit het concurrerende auteursrecht van de persoon die de afbeelding 

maakte, alsook vanuit het recht op informatie en cultuur.1485 

In het Franse recht werd zelfs een poging ondernomen om de eerbiediging van die 

concurrerende belangen van derden politiek te verzilveren.1486 Op 16 juli 2003 werd een 

wetsvoorstel ingediend tot wijziging van artikel 544 CC door de invoeging van artikel 544-1 

CC dat luidde: “Chacun a droit au respect de l’image des biens dont il est propriétaire. 

Toutefois, la responsabilité de l’utilisateur de l’image du bien d’autrui ne saurait être engagée 

en l’absence d’un trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien.” Omwille van 

de dubbelzinnigheid van deze bepaling strandde dit wetsvoorstel. Wel blijkt hieruit het belang 

van deze discussie. Het feit dat er schade moet zijn vooraleer men kan optreden tegen het 

gebruik van de afbeelding door een derde, heeft belangrijke gevolgen voor de exclusiviteit van 

het eigendomsrecht. Het betekent dat wanneer er geen schade is berokkend, een derde wel vrij 

gebruik zou kunnen maken van de afbeelding van andermans goed, wat afbreuk zou doen aan 

de exclusiviteit van het eigendomsrecht. De evolutie in het Franse recht was echter nog niet ten 

einde. 

                                                 
1481 Cass.fr. 2 mei 2001, D. 2001, 1973, noot J.-P. GRIDEL en RTDCiv. 2001, 618, noot T. REVET.  
1482 Zie ook: J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van rechtspraak. Zakenrecht (2000-

2008)”, TPR 2009, (1123) 1172, nr. 35; V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn 

kop?”, Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72) 75, nr. 8. 
1483 Zie o.a.: F. KENDERIAN, “L'image des biens: nouveau droit subjectif ou faux débat?”, D. 2002, (1161) 1163, nr. 9. Zie ook: 

G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 448, nr. 1038; T. REVET, “Propriété 

et droits réels”, RTDCiv. 2004, (528) 529; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, 

Dalloz, 2010, 128, nr. 121. Voor een uitgebreide bespreking van de verschillende commentaren op dit arrest, zie: B. 

VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, 

Brugge, die Keure, 2005, (87) 113 e.v. 
1484 N. PETIT, “Droit à l'image d'un immeuble et droit d'auteur”, AM 2003, (328) 330. 
1485 Zie voor een uitgebreide bespreking: N. PETIT, “Droit à l'image d'un immeuble et droit d'auteur”, AM 2003, (328) 331; B. 

VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, 

Brugge, die Keure, 2005, (87) 113. 
1486 Zie: J.-M. BRUGUIERE en B. GLEIZE, “Proposition de loi sur le droit à l'image. Pitié pour les juristes!”, D. 2003, (2643) 

2643-2644. 
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§2. Evolutie richting een niet-exclusief recht op de afbeelding van een goed 

A. Opmerkelijke tendens in de Franse cassatierechtspraak 

262. GEEN EXCLUSIEF ATTRIBUUT VAN HET EIGENDOMSRECHT – De Franse Cour de cassation 

leek te willen afstappen van het feit dat het gebruik van de afbeelding van een goed deel 

uitmaakt van de attributen van het eigendomsrecht en dus exclusief zou toekomen aan de 

eigenaar van het goed. In een obiter dictum bij een arrest van 5 juni 2003 oordeelde het Hof dat 

de appèlrechters terecht hadden geoordeeld dat de publicatie van een afbeelding van een 

gebouw het recht op privéleven van de eigenaar had geschonden “abstraction faite du motif, 

erroné mais surabondant, selon lequel le ‘droit à l’image’ serait un attribut du droit de 

propriété (…).”1487 

Op 7 mei 2004 stelde de Franse Cour de cassation in verenigde kamers en in expliciete 

bewoordingen een voorlopig eindpunt aan de discussie.1488  

De feiten van de onderliggende zaak waren als volgt. Een projectontwikkelaar wenste 

reclame te maken voor een nieuw bouwproject. Om meer cachet te geven aan het project 

beeldde de vastgoedmakelaar op de reclamefolders het prestigieuze hôtel de Girancourt 

af dat daar in de buurt was gelegen. De eigenaar van het hotel had daarvoor echter geen 

toestemming gegeven en eiste een vergoeding voor het gebruik van de afbeelding van 

het hotel. De zaak kwam tot voor de Franse Cour de cassation. Het Hof oordeelde “que 

le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; 

qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui 

cause un trouble anormal.”  

Een eigenaar kan zich dus niet (langer) beroepen op een exclusief recht om gebruik te maken 

van de afbeelding van zijn goed.1489 In casu had het gebruik van de afbeelding geen 

bovenmatige hinder opgeleverd. De eigenaar kon zich dan ook niet verzetten tegen het gebruik 

van de afbeelding van het goed. Enkel wanneer het gebruik ervan door derden abnormale 

schade oplevert, kan een eigenaar zich tegen dat gebruik verzetten. Dat werd ook bevestigd in 

latere rechtspraak.1490 De verwijzing naar ‘abnormale hinder’ roept meteen de analogie met de 

leer van de burenhinder op.1491 De gelijkenis qua aansprakelijkheidsleer wordt hierna verder 

geanalyseerd. 

                                                 
1487 Cass.fr. 5 juni 2003, Bull. civ. 2003, n° 175, Gaz.Pal. 2004, somm., 1387, noot H. VRAY en D. 2003, 2461, noot E. DREYER. 
1488 Cass.fr. 7 mei 2004, Bull. civ. 2004, Ass. Plén., 21, nr. 10, D. 2004, 1545, noot J.-M. BRUGUIÈRE, JCP 2004, 1007, noot C. 

CARON en RTDCiv. 2004, 528-533, noot T. REVET. 
1489 C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 102, nr. 132; J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation de 

l’image des biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 91; C. CARON, “Le droit à l'image des biens: le propriétaire peut s'opposer à 

l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal” (noot onder Cass.fr. 7 mei 2004), JCP G 2004, 

(1007) 1008, nr. 2; G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 448, nr. 1038; F. 

DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 180, nr. 164; W. DROSS, 

Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 30, nr. 21; M.-L. MATHIEU-IZORCHE, Droit civil: Les biens, 

Parijs, Sirey, 2006, 81, nr. 201; F. SIIRIAINEN, “Une autre image de « l’image des biens »… et de la propriété”, Communication 

Commerce électronique 2004, n° 10, étude 35, nr. 15; S. VANUXEM, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de 

l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 568, nr. 280. 
1490 Cass.fr. 5 juli 2005, Bulletin 2005 I, 248, n° 297; Cass.fr. 28 juni 2012, D. 2012, 2218, noot F. POLLAUD-DULIAN; Cass.fr. 

31 maart 2015, n° 13-21.300, D. 2015, 802. Zie ook: Parijs 11 januari 2006, Communication Commerce électronique, n° 3, 38, 

noot C. CARON; Orléans 15 februari 2007, n° 06/00988, www.lexisnexis.com.  
1491 J.-M. BRUGUIERE, “Image des biens: la troublante métamorphose” (noot onder Cass.fr. 7 mei 2004), D. 2004, (1545) 1549, 

nr. 10; C. CARON, “Le droit à l'image des biens: le propriétaire peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle 

lui cause un trouble anormal” (noot onder Cass.fr. 7 mei 2004), JCP G 2004, (1007) 1010, nr. 6; F. TERRE en P. SIMLER, Droit 

civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 128, nr. 121; F. SIIRIAINEN, “Une autre image de « l’image 

http://www.lexisnexis.com/
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B. Sanctionering via foutloze aansprakelijkheid 

263. EVENWICHTSLEER ALS RUIMER CRITERIUM BIJ CONFLICT TUSSEN GRONDRECHTEN – Het 

vernieuwende aan deze recente Franse rechtspraak is dat de evenwichtsleer voor het eerst wordt 

aangewend als algemeen criterium.1492 De evenwichtsleer werd ontwikkeld als basis van de 

foutloze aansprakelijkheid wegens burenhinder.1493 Elke eigenaar heeft een gelijk recht op het 

genot van zijn of haar goed. Naburige eigenaars moeten dus rekening houden met elkaars 

rechten, waardoor een zeker evenwicht tussen de naburige erven ontstaat. Dat evenwicht, dat 

de normale ongemakken van het nabuurschap in rekening brengt, moet in stand worden 

gehouden. Wanneer het evenwicht wordt verstoord, is een passende en billijke compensatie 

verschuldigd, ook al maakt het hinder verwekkende feit geen fout uit in de zin van artikel 1382 

BW.1494 Abnormale burenhinder die aan de buur toerekenbaar is, moet worden vergoed opdat 

het evenwicht tussen de naburige erven wordt hersteld. 

In het Franse cassatiearrest van 7 mei 2004 wordt de toepassing van die foutloze 

aansprakelijkheid verruimd.1495 Ook in gevallen buiten het conflict van naburige 

eigendomsrechten wordt toepassing gemaakt van de evenwichtsleer. Wanneer het 

eigendomsrecht in conflict komt met een ander grondrecht, wordt eenzelfde afweging en 

evenwichtsoefening tussen de betrokken rechten gemaakt.1496 Het Hof kent aan een derde het 

                                                 
des biens »… et de la propriété”, Communication Commerce électronique 2004, n° 10, étude 35, nr. 16; S. VANUXEM, Les 

choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 

2010, 577, nr. 284. Zie ook reeds: E. DREYER, “L'image des biens... et celle de la Cour de cassation” (noot onder Cass.fr. 5 juni 

2003), D. 2003, (2461) 2464, nr. 10. 
1492 S. BOULY en D. GRUYAERT, “Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder” in V. SAGAERT (ed.), Themis. Vastgoedrecht, 

Brugge, die Keure, 2014, (133) 156, nr. 25; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van 

rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)”, TPR 2009, (1123) 1172, nr. 35; V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het 

aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72) 75, nr. 7. 
1493 Voor België is het princiepsarrest het Kanaal- en Schoorsteenarrest: Cass. 6 april 1960, Arr. Cass. 1960, 722, Pas. 1960, I, 

915, concl. P. MAHAUX, JT 1960, 339, noot J. DE MEULDER, RCJB 1960, 257, noot J. DABIN en RGAR 1960, nr. 6.557, noot R. 

DALCQ. 
1494 Let wel, in het Nederlandse recht worden hinderkwesties nog steeds benaderd vanuit het concept van de onrechtmatige 

daad, meer bepaald in art. 5:37 NBW: “De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 

van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, 

trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.” Zie hierover: V. 

SAGAERT, “De exclusiviteit van het eigendomsrecht aan de tand gevoeld”, NTBR 2008, afl. 4, (149) 149. Bij misbruik van 

bevoegdheid (art. 3:13 en 5:54 NBW) dient echter niet steeds sprake te zijn van een onrechtmatige daad. Zie hiervoor: W.H.M. 

REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 140, 

nr. 181. 
1495 S. BOULY en D. GRUYAERT, “Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder” in V. SAGAERT (ed.), Themis. Vastgoedrecht, 

Brugge, die Keure, 2014, (133) 156, nr. 25; J. KOKELENBERG, T. VAN SINAY, V. SAGAERT en R. JANSEN, “Overzicht van 

rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)”, TPR 2009, (1123) 1172, nr. 35; V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het 

aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72) 75, nr. 8. Zie ook voor 

Frankrijk: J.-M. BRUGUIERE, “Image des biens: la troublante métamorphose” (noot onder Cass.fr. 7 mei 2004), D. 2004, (1545) 

1550, nr. 14; J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation de l’image des biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 93. 

Dat het hier een toepassing van foutloze aansprakelijkheid betreft, wordt echter niet door alle auteurs opgemerkt. Zie: F. 

POLLAUD-DULIAN, “Image des biens: du droit exclusif au trouble anormal” (noot onder Cass.fr. 28 juni 2012), D. 2012, (2218) 

2222. 
1496 Zie over deze evenwichtsoefening ook naar Belgisch recht: T. LEONARD, Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et 

intérêts légitimes: Un modèle de résolution basé sur l’opposabilité et la responsabilité civile, Brussel, De Boeck & Larcier, 

2005, 894 p., in het bijzonder p. 553, nr. 315: “[…] c’est à ce stade que c’est à l’aide d’une pondération d’intérêts prenant la 

forme de la recherche d’un point d’équilibre entre les libertés d’égales valeurs que l’on pourra déterminer le devoir dont la 

violation sera considérée comme fautive.” Ibid., p. 655 e.v. Deze auteur maakt weliswaar nog een onderscheid tussen 

déséquilibre en disproportion, waarbij het eerste enkel onrechtmatige gedragingen kan omvatten, zie p. 657, nr. 385: “Nous 

pensons donc, contrairement à ce qui prévaut en droit positif à l’égard de la théorie des troubles de voisinage, que l’équilibre 

est toujours lié à l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil[…] la recherche d’équilibre se fera au niveau des 

intérêts réellement poursuivis par les deux titulaires de droits subjectifs. Les divers intérêts en cause doivent alors être pris en 

compte en partant d’une base égalitaire dans leur satisfaction.” 
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recht toe om gebruik te maken van de afbeelding van een goed, zolang dit niet leidt tot 

bovenmatige hinder voor de eigenaar.1497 Zolang met andere woorden het evenwicht tussen 

beide rechten in stand wordt gehouden en de eigenaar geen buitensporig nadeel ondervindt, kan 

de eigenaar zich niet verzetten tegen het gebruik van de afbeelding van zijn of haar goed door 

een derde. Dat roept vragen op met betrekking tot de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

C. Evaluatie met het oog op de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

264. EXCLUSIVITEIT ONDER DRUK – De uitspraak van de Franse Cour de cassation in de zaak 

hôtel de Girancourt is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Dat een eigenaar volgens het Hof 

niet het exclusieve recht op de afbeelding van zijn of haar goed heeft, raakt aan de fundamenten 

van het eigendomsrecht.1498 Het is een stap te ver in de doorgedreven socialisering van het 

eigendomsrecht. Het feit dat een eigenaar slechts in beperkte mate kan optreden tegen het 

gebruik van afbeeldingen door een derde, vormt een inbreuk op de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht.1499 Het lijkt alsof niet de exclusiviteit van het eigendomsrecht, maar wel het 

evenwicht het nieuwe paradigma is geworden. Zowel de externe dimensie, het recht om derden 

uit te sluiten, als de interne dimensie, de volheid van bevoegdheden in handen van één eigenaar, 

komen hierdoor onder druk te staan. Door aan de eigenaar geen exclusief recht toe te kennen 

op de afbeelding van een goed, ontneemt de Franse Cour de cassation aan de eigenaar de 

exclusiviteit van dit prerogatief van het eigendomsrecht.1500 Het Hof geeft daarbij niet duidelijk 

aan op welke grond de afwijking van dit fundamentele kenmerk van het eigendomsrecht 

steunt.1501  

De ‘open’ norm van abnormale hinder die het evenwicht verstoort, doet de vrees van willekeur, 

en dus rechtsonzekerheid, ontstaan.1502 Een beter criterium was de regel die gehanteerd werd in 

eerdere rechtspraak en die uitging van een schending van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht wanneer een derde zonder toestemming van de eigenaar een economisch 

voordeel kon halen uit het gebruik van de afbeelding van het goed.1503 De redenering die zulks 

moet ondergraven, is als volgt. Het toekennen van een niet-exclusief recht op de afbeelding van 

                                                 
1497 Zie voor een voorbeeld waar het gebruik van de afbeelding van andermans goed leidde tot abnormale hinder: Cass.fr. 28 

juni 2012, D. 2012, 2218, noot F. POLLAUD-DULIAN. Deze zaak betrof het gebruik van de afbeelding van het kasteel van een 

concurrerend wijnhuis, wat voor verwarring bij de consument kon zorgen omtrent de herkomst van de wijn. 
1498 R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 

2010, n° 224, 3, nr. 42, www.lextenso.fr; G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 

2005, 449, nr. 1038; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 182, 

nr. 166; T. REVET, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2004, (528) 531. Zie ook: V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en 

eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72) 76, nr. 9. 
1499 M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

139, nr. 213; T. REVET, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2004, (528) 531-533; S. VANUXEM, Les choses saisies par la 

propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 587, nr. 288. Zie 

ook: V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, Verantwoordelijkheid & 

Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72) 76, nr. 10. 
1500 T. REVET, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2004, (528) 531. 
1501 Zie in dezelfde zin: G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 449, nr. 

1038; T. REVET, “Propriété et droits réels”, RTDCiv. 2004, (528) 532. 
1502 G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 449, nr. 1038. Contra: F. 

SIIRIAINEN, “Une autre image de « l’image des biens »… et de la propriété”, Communication Commerce électronique 2004, n° 

10, étude 35, nr. 20. 
1503 G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 449, nr. 1038. Zie over het belang 

van die commercialisatie ook: C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 103, nr. 132; S. VANUXEM, 

Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 

2010, 568, nr. 280. 

http://www.lextenso.fr/
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een goed aan een derde, betekent dat ook de eigenaar nog steeds dezelfde bevoegdheid in zijn 

volheid kan uitoefenen. Dit doet denken aan een erfdienstbaarheid, een zakelijk recht dat vlot 

eeuwigdurend kan zijn, omdat het niet-exclusief is en de eigenaar niet in zijn eigen gebruik 

wordt beperkt (supra, nr. 218). Uiteraard is er wel nog steeds sprake van één individuele 

eigenaar, en niet van gedeelde eigendom. Het eigendomsrecht blijft in die zin wel exclusief 

(hoewel het gebruik van het goed niet-exclusief is), aangezien er nog steeds één residuaire 

eigenaar is.1504 Een eigenaar kan vanuit dat perspectief worden verplicht om het gebruik van de 

afbeelding van zijn eigendom door een derde te dulden. Bij niet-exclusieve gebruiksrechten 

volstaat een passieve elasticiteit in handen van de eigenaar om de volheid van de bevoegdheden 

terug aan te trekken, omdat hij zelf, in tegenstelling tot bij exclusieve gebruiksrechten, de 

eigendomsbevoegdheden niet is verloren en er dus geen twijfel bestaat over wie de (enige) 

eigenaar is.  

Toch zijn niet-exclusieve gebruiksrechten problematisch wanneer ze een te verregaande 

uitholling van het eigendomsrecht veroorzaken, niet in het minst wanneer ze de 

vermogensrechtelijke voordelen van het eigendomsrecht in dergelijke mate schaden dat er 

sprake is van een trouble anormal. Wanneer de uitoefening van een gebruiksbevoegdheid een 

(vermogensrechtelijk) voordeel oplevert voor de derde, kan dit het gebruik door de eigenaar, 

en dus zijn recht op de vermogenswaarde van het goed, wel miskennen. Een mooi voorbeeld 

daarvan is de handel in postkaarten met foto’s van Café Gondrée door een derde zonder 

toestemming van de eigenares, terwijl de eigenares eenzelfde activiteit uitoefent, en nu dus 

concurrentie ondervindt (supra, nr. 258). In een recenter arrest volstond een eenvoudige 

commerciële activiteit voor de Franse Cour de cassation echter niet om te spreken van een 

trouble anormal.1505 In casu had een firma afbeeldingen gebruikt van de Moulin Rouge op 

pennenzakken en dergelijke. Volgens het Hof kon er enkel sprake zijn van abnormale hinder in 

geval van oneerlijke concurrentie of een risico op verwarring. Toch blijft het 

vermogensrechtelijke voordeel dat derden halen uit het gebruik van andermans eigendom een 

verregaande modulering van het exclusieve eigendomsrecht. Daarom pleit SALOMONS voor een 

nieuwe grondregel, namelijk dat de eigenaar die gehouden is te dulden dat een ander zich van 

zijn zaak bedient, aanspraak zou moeten maken op een naar billijkheid vast te stellen 

gebruiksvergoeding, indien de ander vermogensrechtelijk voordeel haalt uit het gebruik van de 

zaak.1506 Tegen een schending van de economische exclusiviteit van het eigendomsrecht moet 

een eigenaar dus actief kunnen optreden. 

265. HET VERBOD VAN ASOCIAAL GEBRUIK DOOR DE EIGENAAR VS. HET TOESTAAN VAN NIET 

BOVENMATIG SCHADELIJK GEBRUIK DOOR EEN DERDE – De uitbreiding van de evenwichtsleer 

tot een ruimer criterium voor foutloze aansprakelijkheid in alle gevallen waar het 

eigendomsrecht wordt afgewogen ten opzichte van andere rechten, werd zonder meer aanvaard 

door de Franse Cour de cassation. Nochtans leidt de toepassing van de evenwichtsleer in andere 

                                                 
1504 Zie hierover ook: S. VANUXEM, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de 

la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 585, nr. 287. Zie in gelijkaardige zin: F. DANOS, Propriété, possession et 

opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 182-183, nr. 166. 
1505 Cass.fr. 31 maart 2015, n° 13-21.300, D. 2015, 802. 
1506 A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. 

HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut 

voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 255. 
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gevallen dan burenhinder tot totaal verschillende rechtsgevolgen.1507 In de leer van de 

burenhinder ontzegt men aan de eigenaar een bepaald gebruik van zijn of haar goed, namelijk 

elk asociaal gebruik dat bovenmatige hinder veroorzaakt voor de buren en dat dus onvoldoende 

de belangen van derden in rekening brengt. Dat is een aanvaardbare beperking op het (absolute 

karakter van het) eigendomsrecht. Het doet er geen twijfel over bestaan dat er slechts één 

eigenaar is. De exclusiviteit van het eigendomsrecht is met andere woorden niet in het geding. 

In het vraagstuk rond het gebruik van de afbeelding van een goed door een derde wordt de 

redenering echter omgekeerd. In plaats van de eigenaar in zijn gebruik te beperken, wordt een 

derde een bepaald recht op het gebruik van andermans goed toegekend, zolang het maar geen 

abnormale hinder veroorzaakt.1508 Het verschil tussen een beperking op het vrije gebruik of op 

het exclusieve genot kwam hoger reeds aan bod (supra, nr. 243). 

Eigenlijk zou men ook in de discussie over het recht op afbeelding van andermans goed moeten 

vertrekken vanuit de uitoefening van het eigendomsrecht in handen van de eigenaar van het 

desbetreffende goed. Uitzonderingen op zijn recht om derden uit te sluiten kunnen worden 

toegestaan door te stellen dat die externe exclusiviteit niet mag worden misbruikt. Met andere 

woorden, wanneer het rechtsmisbruik uitmaakt om anderen dat gebruik te ontzeggen, kan dat 

gebruik toch worden toegestaan. Daarbij ligt de bewijslast wel bij de derde-gebruiker die moet 

kunnen aantonen dat de eigenaar misbruik maakt van zijn recht. De uitspraak van de Franse 

Cour de cassation in de zaak hôtel de Girancourt is bekritiseerbaar, omdat het daar net aan de 

eigenaar is om bewijs te leveren van de bovenmatige hinder die het gebruik van de afbeelding 

van zijn goed voor hem oplevert. Dat lijkt ons het verkeerde uitgangspunt, omwille van het 

eigendomsrecht als hoogste recht. 

D. Poging tot systematisering van het conflict tussen het eigendomsrecht en het recht op 

afbeelding 

266. OPTIE 1: STERKE BESCHERMING VAN HET EIGENDOMSRECHT – De polemiek rond het 

gebruik van de afbeelding van andermans goed legt verschillende opvattingen bloot. Een eerste 

benaderingswijze is om het eigendomsrecht van de eigenaar van het goed voorop te stellen en 

elk gebruik van de afbeelding zonder toestemming te bestempelen als een fout of schending 

van een persoonlijkheidsrecht van de eigenaar, zoals het recht op eerbiediging van het 

privéleven van de eigenaar. Deze strekking vinden we terug in het (oude) Franse recht en is in 

het Belgische recht nog steeds het uitgangspunt. Er is vooralsnog geen Belgische rechtspraak 

bekend die afziet van het exclusieve recht van de eigenaar op de afbeelding van zijn goed. 

Vanuit deze benaderingswijze valt dan ook niet te vrezen voor de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. Zowel materiële inbreuken, namelijk het binnendringen op het perceel van de 

eigenaar, als het gebruik van een afbeelding zonder toestemming, kunnen in die zienswijze 

worden geweerd omwille van de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

                                                 
1507 Zie ook: S. BOULY en D. GRUYAERT, “Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder” in V. SAGAERT (ed.), Themis. 

Vastgoedrecht, Brugge, die Keure, 2014, (133) 157, nr. 25; V. SAGAERT, “Verantwoordelijkheid en eigendom: het 

aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?”, Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (72) 76, nr. 10. 
1508 Let wel, ook een buur kan dit recht verkrijgen om een beperkt gebruik te maken van het naburige perceel. Dat valt buiten 

de leer van de burenhinder en de criteria die daarvoor gelden Zie bijvoorbeeld: P.C. VAN ES, “De kat van de buren en de grenzen 

aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht”, NTBR 2012, nr. 42. 
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267. OPTIE 2: GEEN EXCLUSIEF RECHT OP DE AFBEELDING VAN EEN GOED – Recent doet er zich 

echter een opmerkelijke ontwikkeling voor in de rechtspraak van de Franse Cour de cassation. 

Een eigenaar heeft volgens die recente tendens geen exclusief recht op de afbeelding van het 

eigendomsobject. Een derde kan dan ook vrij gebruik maken van de afbeelding van het goed, 

zolang dit geen abnormale hinder veroorzaakt. Hiermee wordt het toepassingsdomein van de 

evenwichtsleer uitgebreid tot andere vormen van foutloze aansprakelijkheid dan deze uit de leer 

van de burenhinder. De Franse Cour de cassation gaat daarmee voorbij aan het onderscheid 

tussen enerzijds een eigenaar een niet sociaal gebruik van zijn eigen goed ontzeggen en 

anderzijds een derde een niet bovenmatig schadelijk gebruik toestaan op andermans goed. 

Laatstgenoemde toelating vormt een verregaandere inbreuk op het eigendomsrecht. Het is 

daarbij vooral problematisch dat er sprake moet zijn van bovenmatige hinder vooraleer de 

eigenaar recht heeft op een vergoeding voor het gebruik van de afbeelding. 

Nochtans meent SALOMONS dat de aantasting van de (externe) exclusiviteit van het 

eigendomsrecht doorgaans minder verregaand is dan het opleggen van beperkingen aan het 

eigen gebruik door de eigenaar.1509 Deze opvatting kan echter niet overtuigen. Zelfs wanneer 

‘beperkingen’ van de uitoefening van het eigendomsrecht verregaandere gevolgen hebben dan 

een ‘overheveling’ van gebruiksrechten naar derden, is dat laatste toch problematischer. MEIJER 

meent dat men er de kern mee raakt van het wezenlijke onderscheid tussen ‘mijn’ en ‘dijn’.1510 

268. TUSSENOPLOSSING: HET EVENWICHTSMODEL – De evolutie richting een meer sociale 

samenleving betekent dat ook individuele eigenaars meer en meer rekening moeten houden met 

de (grond)rechten van anderen. Toch kan een evenwicht bereikt worden zonder dergelijke 

verregaande uitspraak als van de Franse Cour de cassation in de zaak hôtel de Girancourt. De 

socialisering van het eigendomsrecht zou beperkt moeten blijven tot het stellen van grenzen aan 

de vrije uitoefening van het eigendomsrecht.1511 Zo is er het verbod van rechtsmisbruik dat 

erover waakt dat de eigenaar geen abusievelijk gebruik maakt van zijn of haar rechten.1512 Voor 

rechtsmisbruik gelden drie verschillende criteria: (1) men mag het recht niet uitoefenen met het 

exclusieve oogmerk om te schaden, (2) men mag niet die uitoefening kiezen die voor een ander 

of in het algemeen belang schadelijk is, wanneer een andere uitoefeningswijze hetzelfde nut 

oplevert, of (3) de uitoefening van een recht mag niet kennelijk de grenzen te buiten gaan van 

de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon; dat is het 

generieke criterium.1513 

                                                 
1509 A.F. SALOMONS, “Exclusiviteit van eigendom: hoeveel solidariteit kan van een eigenaar verwacht worden?” in M.W. 

HESSELINK, C.E. DU PERRON en A.F. SALOMONS (eds.), Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit in Amsterdams Instituut 

voor Privaatrecht, 1, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, (241) 243. 
1510 R.S. MEIJER, “Het eerste van vijf; De exclusiviteit van eigendom” in X., Liber amicorum NBW (De Die-bundel), Arnhem, 

Gouda Quint, 1991, (73) 76, nr. 5. 
1511 Zie in dezelfde zin voor het Franse recht: F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, 

Parijs, Dalloz, 2010, 127, nr. 121. 
1512 G. DUCREY en T. LANCRENON, “Dessine-moi une maison”, Gaz.Pal. 2000, (2231) 2239, nr. 39. Voor Nederland: W.J. 
SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 28.  
1513 S. STIJNS en H. VUYE, “Zakenrecht: tweehonderd jaar oud of tweehonderd jaar jong?” in D. HEIRBAUT en G. MARTYN 

(eds.), Napoleons nalatenschap: Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, (157) 158-161. 
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De weigering van een eigenaar jegens een derde om gebruik te maken van een afbeelding van 

het eigendomsvoorwerp kan in sommige gevallen rechtsmisbruik uitmaken.1514 Op die manier 

blijft het exclusieve eigendomsrecht dus het uitgangspunt, maar wordt ook rekening gehouden 

met de belangen van derden.1515 Een eigenaar dient immers zijn recht uit te oefenen op een 

manier die verenigbaar is met de samenleving waarin de eigenaar functioneert. Die waarborg 

volstaan, zonder dat er tegen de wil van de eigenaar gebruiksrechten worden overgeheveld aan 

derden. Dat is immers problematisch vanuit het beginsel van exclusieve eigendom.1516 Dat is 

zeker zo wanneer de gebruiksrechten verleend aan derden ook vermogensrechtelijke voordelen 

opleveren.1517 

Het hoeft dus niet zover te komen wanneer men uitgaat van beperkingen gesteld aan de 

uitoefening van het eigendomsrecht zelf, zoals het verbod op rechtsmisbruik.1518 Daarbij past 

nog een bedenking aangaande het Franse recht. Volgens de Franse Cour de cassation is de 

uitoefening van het eigendomsrecht in geen geval vatbaar voor rechtsmisbruik.1519 Het Hof 

vond een alternatief in de toepassing van de evenwichtsleer en de abnormale hinder op het 

gebruik van de afbeelding van andermans goed.1520 De vraag rijst echter of het Franse Hof niet 

beter gehoor had gegeven aan de wens van de doctrine om ook het eigendomsrecht open te 

stellen voor rechtsmisbruik.1521 Let wel, de leer van het rechtsmisbruik zal niet voor alle 

gevallen soelaas bieden, en het is ook niet altijd evident om het ‘misbruik’ te bewijzen.1522 De 

werking blijft beperkt tot een correctiemechanisme. De vraag rijst dan ook of het derde 

generieke criterium van het rechtsmisbruik, het kennelijke onevenwicht, niet moet worden 

geobjectiveerd, waardoor het foutcriterium geen rol meer zou spelen. 

                                                 
1514 Zie voor het Belgische recht: J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de 

Liège, 1996, 586, nr. 632; N. PETIT, “Droit à l'image d'un immeuble et droit d'auteur”, AM 2003, (328) 333. Voor Frankrijk: F. 

ZENATI, “Jurisprudence française en matière de droit civil. C. Propriété et droits réels”, RTDCiv. 1999, (858) 862. 
1515 Zie in gelijkaardige zin: G. CORNU, Droit civil: introduction, les personnes, les biens, Parijs, Montchrestien, 2005, 449, nr. 

1038. 
1516 Zie in dezelfde zin voor het Franse recht: F. TERRÉ en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, 

Parijs, Dalloz, 2010, 145, nr. 143. 
1517 Het lijkt vooral van belang dat een eigenaar kan optreden tegen het gebruik van een afbeelding van zijn goed door een 

derde voor commerciële doeleinden. Zie: P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 

35, nr. 79; F. KENDERIAN, “L'image des biens: nouveau droit subjectif ou faux débat?”, D. 2002, (1161) 1163, nr. 9. 
1518 Dat is ook de opvatting verdedigd in: B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. 

VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 131, nr. 33. Let wel, de bewijslast ligt dan wel bij 

de derde die dient aan te tonen dat de weigering van de eigenaar om de afbeelding te gebruiken rechtsmisbruik uitmaakt. Bij 

de toepassing van de huidige leer van de burenhinder is het daarentegen aan de eigenaar om aan te tonen dat het gebruik van 

de afbeelding abnormale hinder met zich meebrengt. Zie ook naar Frans recht: J.-M. BRUGUIERE, L’exploitation de l’image des 

biens, Parijs, Guide Legipresse, 2005, 109. 
1519 Cass.fr. 7 juni 1990, Bull. civ. III, 79, n° 140; Cass.fr. 7 november 1990, Bull. civ. III, 129, n° 226; Cass. 20 maart 2002, 

Bull. civ. III, 61, n° 71. Zie hierover ook: B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. 

VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 131, nr. 33. 
1520 Zie: B. VANBRABANT, “A propos de l'image des biens” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit 

des biens, Brugge, die Keure, 2005, (87) 131, nr. 33. 
1521 Zie bijvoorbeeld: G. DUCREY en T. LANCRENON, “Dessine-moi une maison”, Gaz.Pal. 2000, (2231) 2239, nr. 39. Zie over 

de toepassing van het rechtsmisbruik op het eigendomsrecht in het algemeen: J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: 

Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 272, nr. 167. 
1522 G. DUCREY en T. LANCRENON, “Dessine-moi une maison”, Gaz.Pal. 2000, (2231) 2239, nr. 39. Zie in dezelfde zin: C. 

CARON, “Les virtualités dangereuses du droit de propriété” (noot onder Cass.fr. 10 maart 1999), Defrénois 1999, (897) 912, nr. 

18; V. CROMBEZ, (noot onder Parijs 12 april 1995), JCP G 1997, nr. 22806, 133, nr. 17. 



 

267 

 

HOOFDSTUK IV. ALGEMEEN BESLUIT BIJ DEEL II 

269. DE IMPACT VAN (NIET-) EXCLUSIEVE GEBRUIKSRECHTEN OP HET EXCLUSIEVE 

EIGENDOMSRECHT – In dit deel werd de mogelijkheid tot modulering van het 

exclusiviteitsbeginsel van het eigendomsrecht besproken. Daarbij werd aangevangen met de 

verenigbaarheid van beperkt zakelijke rechten met het exclusiviteitsbeginsel. 

Eigendomsbevoegdheden kunnen worden afgestaan aan derden zonder dat de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt geschonden. Eigendom is steeds het residuaire recht 

en de eigenaar behoudt het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden door de werking van 

de elasticiteit van het eigendomsrecht. De dimensie van ‘interne exclusiviteit’ werd scherp 

gesteld. Het betekent niet alleen de actuele, maar ook de potentiële volheid van bevoegdheden 

op een welbepaald goed in hoofde van één persoon.  

In het goederenrecht is er een groeiende tendens tot contractualisering, waardoor partijen vrij 

nieuwe zakelijke rechten in het leven kunnen roepen. Sommige van die gebruiksrechten 

toegekend aan derden zijn dermate verregaand dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht wel 

degelijk in het gedrang komt. Dat is het geval wanneer er exclusieve gebruiksrechten aan derden 

worden toegekend die niet zomaar door de eigenaar van het goed kunnen worden beëindigd. 

Een eigenaar moet immers in staat zijn om op actieve wijze de elasticiteit van het 

eigendomsrecht te doen intreden, zij het door het gebruiksrecht aan een termijn te onderwerpen 

of door voldoende beëindigingsmogelijkheden te voorzien. Wanneer dat niet het geval is, 

zorgen die exclusieve gebruiksrechten voor een zodanige bezwaring van het eigendomsrecht 

dat de idee van gedeelde eigendom niet meer veraf is.1523 Het is in het bijzonder door de recente 

rechtspraak van de Franse Cour de cassation dat het klassieke eigendomsconcept en zijn 

exclusiviteit zwaar onder druk komt te staan. In de zaken ‘Maison de poésie’ en ‘crû et à 

croître’ (supra, nr. 230 en nr. 231) werden exclusieve en eeuwigdurende zakelijke 

gebruiksrechten erkend waardoor er bezwaarlijk nog sprake kan zijn van één eigenaar die 

titularis is van (het vooruitzicht op) de volheid van bevoegdheden, die m.a.w. aanspraak maakt 

op de actieve elasticiteit. 

Bij exclusieve zakelijke gebruiksrechten is die actieve elasticiteit in hoofde van de eigenaar ons 

inziens cruciaal. Het kan niet volstaan dat de eigenaar voor de beëindiging van een exclusief 

zakelijk gebruiksrecht volledig afhankelijk is van de gebruiker zelf, zoals door de bevrijdende 

verjaring bij dertigjarig onbruik. De werking van de bevrijdende verjaring is noodzakelijk, maar 

onvoldoende. Wanneer gebruiksrechten aan derden worden verleend die niet-exclusief zijn, 

d.w.z. dat de eigenaar ook zelf dat gebruiksrecht behoudt, valt er daarentegen minder te vrezen 

voor het eigendomsrecht. Niet-exclusieve gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, kunnen 

perfect eeuwigdurend zijn, zonder het eigendomsrecht te schaden. Hier volstaat een passieve 

elasticiteit, aangezien de eigenaar de bevoegdheid niet verliest aan de derde. 

Ook bij de niet-exclusieve gebruiksrechten is het de Franse cassatierechtspraak die recent 

belangrijke eigendomsvragen opriep, meer bepaald in de discussie rond het recht op een 

afbeelding van een eigendomsobject. De Franse Cour de cassation meende dat een eigenaar 

daarover niet het exclusieve recht heeft, en het gebruik van derden moet dulden zolang hij 

                                                 
1523 Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 

2013, (741) 744, nr. 5. 
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daarvan geen bovenmatige hinder ondervindt. In casu werd zelfs het gebruik van de afbeelding 

voor commerciële doeleinden toegestaan. Nochtans lijkt het recht van de eigenaar van het goed 

geschonden zodra een ander zonder zijn toestemming een vermogensrechtelijk voordeel kan 

halen uit het eigendomsobject. 

Ook al blijft de mogelijkheid van eeuwigdurende én exclusieve gebruiksrechten, waarbij de 

eigenaar zelf de bevoegdheid verliest, voorlopig beperkt af te leiden uit enkele specifieke Franse 

precedenten, toch heeft dit een belangrijke consequentie voor het eigendomsconcept. De 

mogelijkheid tot modulering van de exclusiviteit van het eigendomsrecht leidt tot de vaststelling 

dat er in het hedendaagse recht een verzoening mogelijk is tussen de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht als uitgangspunt en de beperkte erkenning van een eigendomssplitsing.1524 

270. DE IMPACT VAN DE SOCIALISERING VAN HET EIGENDOMSRECHT – Zowel binnen de 

rechtspraak (rechterlijke modulering) als binnen de wetgeving (wettelijke modulering) is de 

impact voelbaar op het exclusiviteitsbeginsel van de tendens richting een socialisering van het 

eigendomsrecht. Het is te verregaand om er in een moderne samenleving nog van uit te gaan 

dat een eigenaar een onbeperkte mogelijkheid heeft om zich te verzetten tegen eender welk 

gebruik van zijn of haar eigendom door een derde, of het nu gaat om het gebruik van de 

afbeelding ervan, of het bezetten van een leegstaand pand. Een sociale opvatting van het 

eigendomsrecht vereist dat de eigenaar ook rekening houdt met de belangen van derden. Echter, 

het eigendomsrecht zal zelden in dergelijke verregaande mate worden gedenatureerd, dat er van 

exclusieve eigendom geen sprake meer zou zijn.1525 Er is steeds nog een exclusieve eigenaar 

aanwijsbaar en de socialisering heeft vooral een invloed op het absolute karakter van het 

eigendomsrecht. De exclusieve eigenaar wordt in zijn eigendomsuitoefening beperkt. 

Naast die theorie van de socialisering van het eigendomsrecht, kunnen de recente evoluties en 

het in rekening brengen van de rechten van anderen ook worden gesteund op een tweede 

verantwoording. VAN DER WALT argumenteert dat aan het eigendomsrecht een veel 

bescheidener rol toekomt dan traditioneel wordt gedacht in de beoordeling van 

grondrechtenconflicten, zeker wanneer het eigendomsrecht wordt afgewogen tegenover 

onaantastbare rechten, zoals het recht op leven en menselijke waardigheid.1526 Bij een conflict 

met dergelijke fundamentele grondrechten zou het eigendomsrecht vaker het onderspit moeten 

delven.1527 Toch blijft bij de problematiek van het kraken het eigendomsrecht in de meeste 

gevallen voorrang krijgen op het recht op woonst van de krakers, ook al is er sprake van een 

daadwerkelijk tekort aan behoorlijke huisvesting. De verantwoordelijkheid wordt in dergelijke 

zaken bij de overheid gelegd, en niet bij de individuele grondeigenaars.

                                                 
1524 Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 

2013, (741) 744, nr. 5. 
1525 P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 53, nr. 126: “Certes, des limites sont 

imposées à l’exclusivisme de la propriété notamment pour permettre l’accès de toute personne à un logement décent. Mais 

celles-ci sont étroitement contrôlées par le juge constitutionnel. Aussi, les atténuations ne remettent pas en cause une exclusivité 

sans laquelle le droit de propriété serait dénaturé et ne remplirait plus sa fonction sociale.” 
1526 Zie hiervoor uitgebreid: A.J. VAN DER WALT, “The Modest Systemic Status of Property Rights”, Journal of Law, Property 

and Society 2014, 15-106. Zie bijvoorbeeld p. 61: “Property rights enjoy a modest, rather than a central, systemic status 

compared to rights like life and human dignity. Again, on a different level these decisions can also be analysed and compared 

as examples of human-flourishing theory regarding the function of property as a social institution.” 
1527 A.J. VAN DER WALT, “The Modest Systemic Status of Property Rights”, Journal of Law, Property and Society 2014, (15) 

63. 
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HOOFDSTUK I. MEERVOUDIGE EIGENDOM 

AFDELING I. INLEIDENDE OPMERKINGEN 

271. BEGRIPSBEPALING – Meervoudige eigendom is de overkoepelende term voor alle 

situaties waarbij eenzelfde goed tegelijk aan meer dan één persoon toebehoort.1528 Naar 

Nederlands recht wordt dit aangeduid met de term ‘gemeenschap’.1529 De gevallen waar 

meerdere personen de eigendom van hetzelfde goed hebben, worden verder onderverdeeld in 

drie categorieën: (i) mede-eigendom, (ii) collectieve eigendom en (iii) multi-eigendom (of time-

sharing). 

(i) Mede-eigendom is de rechtstoestand die ontstaat door de opsplitsing van het eigendomsrecht 

over eenzelfde goed tussen meerdere personen. De mede-eigenaars maken daarbij elk slechts 

aanspraak op een abstract-mathematisch breukdeel van het goed. De opsplitsing van het 

eigendomsrecht heeft dus betrekking op elke fractie van het goed, zonder dat één van de mede-

eigenaars kan beweren dat een welbepaald deel van het onverdeelde goed exclusief aan hem 

toebehoort.1530 Het eigendomsrecht wordt dus gedeeld, zonder dat er sprake is van een 

objectieve splitsing (infra, nr. 505). Het goed wordt noch fysiek noch juridisch opgesplitst en 

komt in zijn geheel ondeelbaar toe aan de verschillende mede-eigenaars.1531 

De rechtsfiguur van de mede-eigendom laat zich verder onderverdelen in drie vormen, 

naargelang de wijze van ontstaan.1532 De toevallige mede-eigendom, ontstaan uit 

toevallige omstandigheden, wordt beschouwd als de gemeenrechtelijke vorm van mede-

eigendom (art. 577-2, §1-§8 BW). Daarnaast wordt een afzonderlijke categorie gemaakt 

voor de gevallen van gedwongen mede-eigendom die voortvloeien uit de aard van de 

goederen en waarvan het algemeen regime verankerd is in artikel 577-2, §9-§10 BW. 

                                                 
1528 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 1000, nr. 1136 A (‘propriété plurale’); V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

V, Mechelen, Kluwer, 2014, 277, nr. 323; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 6, nr. 1. 
1529 Art. 3:166, lid 1 NBW. Zie: J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, 

Kluwer, 2014, 133, nr. 196; M.J.A. VAN MOURIK, Gemeenschap in Monografieën BW, 89, Deventer, Kluwer, 2011, 5, nr. 4; 

H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 173, nr. 

213. Wanneer de gemeenschap betrekking heeft op één of meer zaken, is er sprake van mede-eigendom. 
1530 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 1000, nr. 1136 B en 1008, nr. 1143; J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la 

Faculté de Droit de Liège, 1996, 845-846, nr. 847; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de 

la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 406, nr. 165; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 279, nr. 324; S. SNAET en A.L. VERBEKE, “Mede-eigendom en 

onverdeeldheid” in X., Themis. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, (47) 47; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-

eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 6-7, nr. 2. 
1531 Cass. 30 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1445, Pas. 1988, I, 1336 en RW 1988-89, 574. Zie ook: N. BERNARD, Précis de 

droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 279, nr. 604; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Zakenrecht, 

Zekerheden, Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 112, nr. 266; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 1000, nr. 1136 B; H. VANDENBERGHE en S. 

SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 6, nr. 2. Voor Frankrijk: J. 

CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 145, nr. 79. 
1532 België: R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 534, nrs. 1511 e.v.; H. DE PAGE en 

R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 

1000, nr. 1136 C; N. MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 

2013, 96; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 281, nr. 327; S. 

SNAET en A.L. VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid” in X., Themis. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, (47) 

48; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 

8, nrs. 3 e.v. Zie ook voor het Franse recht: J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. 

Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 145, nr. 79. Voor Nederland: A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend 

goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 381. 
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Twee bijzondere vormen van gedwongen mede-eigendom zijn de appartementsmede-

eigendom (artt. 577-3 tot 577-14 BW) en de mandeligheid (artt. 653 e.v. BW). Ten slotte 

kan een situatie van mede-eigendom ook door de partijen zelf in het leven worden 

geroepen. Die vrijwillige mede-eigendom wordt geregeld in bijzondere wetten.1533 

(ii) Met het begrip collectieve eigendom wordt in dit proefschrift de categorie bedoeld van 

onverdeelde eigendom die ontstaat doordat meerdere personen een inbreng doen in een 

afzonderlijk patrimonium, ter verwezenlijking van een gemeenschappelijk doel.1534 Deze 

affectio societatis, de wil om een gemeenschappelijk doel te realiseren, vormt de kern van deze 

vorm van meervoudige eigendom. Er ontstaat één onverdeeldheid, zonder dat de 

eigendomsrechten juridisch opgesplitst zijn tussen de betrokkenen.1535 De collectieve eigendom 

komt toe aan de groep eigenaars in zijn geheel. 

De collectieve eigendom is steeds een gewilde, duurzame en georganiseerde vorm van 

meervoudige eigendom. Een schoolvoorbeeld is de maatschap.1536 Dit is een 

vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid waarin de ‘maten’ een inbreng doen 

omwille van een affectio societatis.1537 Een maatschap wordt omwille van het gewilde 

karakter ook vaak als een bijzondere vorm van vrijwillige mede-eigendom 

beschouwd.1538 Er blijft echter een onderscheid tussen de collectieve eigendom en de 

vrijwillige mede-eigendom, namelijk dat er bij collectieve eigendom steeds een wil is 

om zich met elkaar te associëren.1539 Een ander voorbeeld van collectieve eigendom als 

een bestemmingsgebonden onverdeeldheid is de huwelijksgemeenschap.1540 

De nodige oplettendheid is geboden bij het gebruik van de term ‘collectieve eigendom’.1541 

Soms wordt daarmee elke situatie bedoeld waarin twee of meer rechtssubjecten titularis zijn 

                                                 
1533 Zie bijvoorbeeld: art. 4, eerste lid wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juli 

1994; artt. 55-57 Zeewet; art. 3, 10° wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen 

aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, B.S. 19 oktober 2012. 
1534 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 1002, nr. 1136 D; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 

2014, 277, nr. 323; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, 

Kluwer, 1997, 8, nr. 6. Zie ook voor Frankrijk: P. CATALA, “L’indivision”, Répertoire Defrénois 1979, art. 31874, 3-27. 
1535 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Zakenrecht, Zekerheden, Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 

114, nr. 273; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, 

Brussel, Bruylant, 1975, 1002, nr. 1136 D: “Ce n’est plus, comme dans la copropriété, la division de la propriété, c’est la 

propriété unique et sans parts de tous les associés réunis.” 

Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 278, nr. 323; H. 

VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 11, 

nr. 6. 
1536 Zie voor een uitvoerige analyse: J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon: Technieken van 

vermogensafscheiding, vermogensovergang en vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, 

Biblo, 2014, 235 e.v. 
1537 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, Not.Fisc.M. 2003, 265-281; K. GEENS en M. WYCKAERT, Verenigingen 

en vennootschappen – De vennootschap in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, IV/2A, Mechelen, Kluwer, 2011, 693, nrs. 

401 e.v. 
1538 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 297, nr. 353; V. 

SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 

Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 99, nr. 13. 
1539 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 1002, nr. 1136 C; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 10, nr. 6. 
1540 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Ja, maar of neen, tenzij?” in A.L. VERBEKE en F. 

BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (71) 76, nr. 12. 
1541 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 1018, nr. 1152. 
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van eenzelfde eigendomsrecht.1542 In dit proefschrift wordt de term ‘collectieve eigendom’ niet 

in dergelijke ruime zin gebruikt. De overkoepelende categorie wordt in dit proefschrift 

aangeduid als ‘meervoudige eigendom’ (supra, nr. 271). 

(iii) Een derde vorm van meervoudige eigendom is de multi-eigendom of time-sharing.1543 Hier 

vindt een temporele opsplitsing van de gebruiksrechten verbonden aan het eigendomsrecht 

plaats. Een onroerend goed wordt in eigendom overgedragen aan meerdere personen 

gezamenlijk, die overeenkomen om elk gedurende een periodiek wederkerende tijdspanne de 

exclusieve gebruiks- en genotsbevoegdheden over het onroerend goed uit te oefenen. In het 

Belgische recht wordt deze constructie meestal beschouwd als een vorm van vrijwillige mede-

eigendom (infra, nr. 287).1544 Aangezien de rechten en plichten van de partijen worden gespreid 

over meestal nauwkeurig omschreven periodes, is de uitoefening van de gebruiksrechten wel 

exclusief te noemen. 

272. OPZET – In deel I werd de exclusiviteit van het eigendomsrecht in de continentale 

rechtsstelsels geanalyseerd als de volheid van bevoegdheden over een goed verenigd in één 

eigenaar enerzijds, en het recht om anderen uit te sluiten anderzijds (supra, nr. 47). De diverse 

vormen van de meervoudige eigendom, waarbij er een pluraliteit aan eigendomsgerechtigden 

is, lijken hierop, op het eerste gezicht, een uitzondering te vormen. De verschillende categorieën 

van deze bijzondere eigendomsvorm, en de verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel, worden 

geanalyseerd in dit hoofdstuk. Mede-eigendom komt als eerste aan bod (afdeling II). In afdeling 

III worden twee bijzondere constructies uitgelicht, namelijk aanwas en tontine. Daarna wordt 

de figuur van de multi-eigendom besproken (afdeling IV). 

AFDELING II. MEDE-EIGENDOM 

§1. Algemeen: de verenigbaarheid met de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

273. MEDE-EIGENDOM EN INTERNE EXCLUSIVITEIT – Hoewel de continentale rechtsstelsels 

vasthouden aan het principe van interne exclusiviteit van het eigendomsrecht, erkennen ze toch 

alle vormen van mede-eigendom. Interne exclusiviteit betekent dat de volheid van 

bevoegdheden op een welbepaald goed enkel aan één persoon kan toekomen (supra, nr. 29). 

Dat staat er echter niet aan in de weg dat meerdere personen gezamenlijk eigenaar zijn van een 

goed.1545 Het eigendomsrecht komt bij mede-eigendom niet in zijn volheid toe aan verschillende 

                                                 
1542 Voor Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 164, 

nr. 153; L. JOSSERAND, “Essai sur la Propriété collective” in X, Le code civil 1804-1904: livre du centenaire, Parijs, Rousseau, 

1904, 355-379; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 139, nrs. 265 e.v.; 

P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 207, nr. 653. Zie echter ook: W. DROSS, Droit des 

biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 138, nrs. 156 e.v. 
1543 Voor een uitvoerige bespreking, zie: B. VANBRABANT, Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 127 p.; J. VAN DE VELDE, 

Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, Antwerpen, Intersentia, 2000, xxi + 

923 p. 
1544 G. DELVOIE, “Multi-eigendom: een nieuw rechtsbegrip met kwalifikatieproblemen”, RW 1972-73, (1840) 1844-1845; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 301, nr. 359; H. 

VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 114, 

nr. 53. Contra: B. VANBRABANT, Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 35. 
1545 N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 121; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection 

scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 585, nr. 632; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens et propriété in 

Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 100, nr. 6. Voor Frankrijk: G. BAUDRY-

LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, VI, Des biens, Parijs, Laorse et Forcel, 1905, 153, nr. 201; A. 

CARPENTIER en G.F. DU SAINT, Répertoire du droit français, XXXI, v° Propriété, Parijs, Sirey, 1903, 810, nr. 45; L. GARRIGUET, 
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personen. Geen enkele mede-eigenaar heeft in principe het vooruitzicht op de volheid van 

bevoegdheden over het eigendomsobject dat samenhangt met de elasticiteit van het 

eigendomsrecht (supra, nr. 211).1546 De mede-eigenaars genieten elk slechts van een 

hypothetisch breukdeel van het eigendomsrecht.1547 Mede-eigenaars delen immers niet de 

volheid van bevoegdheden over een goed en hebben elk integendeel slechts beperkte 

bevoegdheden. Een mede-eigenaar moet steeds rekening houden met de bevoegdheden van de 

andere mede-eigenaars.1548 Het goed zelf komt ondeelbaar toe aan verschillende personen. 

Hoewel de bevoegdheden over het goed worden gedeeld, kan geen enkele mede-eigenaar een 

exclusief recht claimen op een onderdeel van het onverdeelde goed. Vandaar dat situaties van 

mede-eigendom geacht worden geen inbreuk te vormen op de interne dimensie van 

exclusiviteit. Mede-eigenaars hebben gelijkaardige, maar concurrerende rechten.1549 De 

eigendom is niet verdeeld over verschillende (exclusieve) eigenaars.1550 Dat is althans de 

algemeen aanvaarde opvatting, die verderop in deel IV zal bekritiseerd worden (infra, nr. 503). 

274. MEDE-EIGENDOM EN EXTERNE EXCLUSIVITEIT – De externe dimensie van exclusiviteit 

als de bevoegdheid voor een eigenaar om anderen uit te sluiten van zijn eigendom (supra, nr. 

30), vormt evenmin een bezwaar tegen de figuur van de mede-eigendom. Wanneer er meerdere 

eigenaars zijn, zijn die samen bevoegd om, met uitsluiting van anderen, de bevoegdheden 

verbonden aan het eigendomsrecht uit te oefenen.1551 Een situatie van mede-eigendom vormt 

geen uitzondering op de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht. De groep derden die 

                                                 
La propriété privée: études de sociologie, Parijs, Bloud, 1909, 65; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis 

Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 145, nr. 144; V. THIRY, Cours de droit civil professée à l'Université de Liège, I, Luik, 

Vaillant-Carmanne, 1892, 691; M. DE VAREILLES-SOMMIERES, “La définition et la notion juridique de la propriété”, RTDCiv. 

1905, (443) 470, nr. 52; F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, 

onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 574, nr. 415. Voor Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering 

van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 63. 
1546 Dat moet wel genuanceerd worden. In sommige gevallen, zoals bij tontine en aanwas, hebben de mede-eigenaars net wel 

allemaal het potentiële vooruitzicht om exclusieve eigenaar te worden (infra, nr. 284). 
1547 België: G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, Code Civil, I/2, Brussel, Bruylant, 1905, 59, nr. 16; G. GALOPIN, 

Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1943, 109, nr. 104; J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, 

Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 845, nr. 847; P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, I, Biens 

et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 100, nr. 6; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 170, nr. 194; V. THIRY, Cours de droit 

civil professée à l'Université de Liège, I, Luik, Vaillant-Carmanne, 1892, 691. Voor Frankrijk: G. RIPERT en J. BOULANGER, 

Droit Civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 789, nr. 225; M. XIFARAS, La propriété: Etude de philosophie 

du droit, Parijs, PUF, 2004, 143. Nederland: G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Groningen, Wolters, 1886, 

26. 
1548 Zie bijvoorbeeld: art. 577-2, §5 BW; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, Code Civil, I/2, Brussel, Bruylant, 

1905, 59, nr. 16; Pand.b., v° Biens indivis, 527, nr. 4; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

V, Mechelen, Kluwer, 2014, 170, nr. 194. 
1549 N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 280, nr. 605. Zie voor Frankrijk: M.-L. MATHIEU-IZORCHE, 

Droit civil: Les biens, Parijs, Sirey, 2006, 75, nr. 191; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la 

structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 138, nr. 165; G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil 

d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 789, nr. 2252. 
1550 België: F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 484. Frankrijk: F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens 

in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 514, nr. 347. Contra: N. MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit 

des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 98. 

 1551 R.J. POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété in Oeuvres de Pothier, XI, Parijs, Beaucé, 1819, 213, nr. 17: 

“Plusieurs ne peuvent, à la vérité, avoir la propriété de la même chose pour le total; mais ils peuvent avoir cette propriété en 

commun, chacun pour une certaine part. Cela n’est pas contraire à ce que nous avons dit, que la propriété est le droit par 

lequel une chose nous appartient privativement à tous autres; car ce droit de propriété en commun est le droit par lequel la 

chose leur appartient en commun privativement à tous autres.” Zie ook: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in 

Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 164, nr. 153; W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil nous dit-il de la 

propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, www.dalloz.fr; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, 

Economica, 2006, 106. Zie ook voor België: G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, Code Civil, I/2, Brussel, Bruylant, 

1905, 59, nr. 16. 
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wordt uitgesloten van het eigendomsrecht is weliswaar beperkter, maar de regel van uitsluiting 

van allen die niet tot de groep van mede-eigenaars behoren, geldt onverkort.1552 

Die opvatting bracht sommige auteurs er zelfs toe om te spreken van bepaalde gradaties van 

(externe) exclusiviteit. Zo maakt XIFARAS een onderscheid tussen ‘propriété exclusive 

individuelle’ en ‘propriété exclusive solidaire’, waarbij de laatste term duidt op de situatie van 

mede-eigendom.1553 Hij omschrijft het exclusieve karakter van mede-eigendom als volgt: 

“La propriété commune est une propriété exclusive de tous ceux qui ne sont pas 

copropriétaires, autrement dit, cette propriété est certainement un droit réel (chaque 

copropriétaire dispose d’un droit absolu de suivre la chose commune entre les mains 

de n’importe quel tiers), quoique ce droit de suite ne puisse s’exercer contre les 

copropriétaires eux-mêmes, puisqu’ils sont aussi propriétaires.”1554 

Ook een recht van mede-eigendom is dus exclusief, in de zin van tegenwerpelijk erga omnes, 

alleen betekent ‘omnes’ hier niet alle anderen in absolute zin, maar alle anderen met 

uitzondering van de overige mede-eigenaars.1555 Het externe optreden van een mede-eigenaar 

is beperkter dan bij individuele eigendom, maar dat verhindert niet dat eigendom nog steeds 

exclusief is, in de externe betekenis die er in dit proefschrift aan wordt gegeven. Die analyse 

maakt een onderscheid tussen individuele eigendom en mede-eigendom, die beide exclusief 

zijn.1556 Met andere woorden: exclusieve eigendom is niet noodzakelijk individuele eigendom. 

§2. Nuance: het problematische karakter van een onverdeeld eigendomsrecht 

275. UITZONDERINGSSTATUUT – Nochtans moet het gezegd dat mede-eigendom in de 

traditionele eigendomsopvatting van de continentale rechtsstelsels als een uitzonderingssituatie 

werd beschouwd. De Franse Code civil bevatte aanvankelijk dan ook geen wettelijke regeling 

van mede-eigendom, op enkele onvermijdelijke maar zeer specifieke uitzonderingen na, zoals 

het toenmalige artikel over het appartementsrecht (art. 664 CC), de bepalingen over de gemene 

muur (art. 653 CC), het huwelijksvermogensstelsel (art. 1387 CC)1557, alsook de regels inzake 

erfopvolging (artt. 815, 841, 883 CC).1558 

                                                 
1552 Voor Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 169, 

nr. 156; S. VANUXEM, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 

35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 660, nr. 329.  
1553 M. XIFARAS, La propriété: Etude de philosophie du droit, Parijs, PUF, 2004, 134-149. Zie ook: F. DANOS, Propriété, 

possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 169, nr. 156. 
1554 M. XIFARAS, La propriété: Etude de philosophie du droit, Parijs, PUF, 2004, 142.  
1555 F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 169, nr. 156; M. 

XIFARAS, La propriété: Etude de philosophie du droit, Parijs, PUF, 2004, 142. 
1556 M. XIFARAS, La propriété: Etude de philosophie du droit, Parijs, PUF, 2004, 142: “Toute propriété absolue, et donc 

exclusive, est privative dans la mesure où elle exclut des tiers, mais toute propriété absolue, donc exclusive, n’est pas 

nécessairement individuelle, puisqu’elle peut aussi être solidaire selon que le droit est alloué à un propriétaire unique ou à 

une pluralité de propriétaires indivis. Dans ce dernier cas de figure, le droit n’est pas strictement individuel dans la mesure 

où les pouvoirs qu’il confère, particulièrement les usages de la chose, sont partagés et exercés par tous les communiers. On 

peut donc distinguer la propriété privative individuelle de la propriété privative solidaire selon que l’exclusivité est générale 

ou seulement particulière: si l’exclusion est générale, la propriété est individuelle; si elle préserve une communauté 

particulière de propriétaires, elle est solidaire.” 
1557 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 286, nr. 153B. Zie 

ook voor Frankrijk: C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 144; R. 

LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, 

(297) 318, nr. 16. 
1558 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 15. Voor Frankrijk: 

C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 398, nr. 695; G. RIPERT en J. 

BOULANGER, Droit Civil d'après le traité de Planiol, II, Parijs, LGDJ, 1957, 794, nr. 2268. 
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Een situatie van onverdeeldheid, en dus ook van mede-eigendom, wordt beschouwd als een 

suboptimale toestand, net omdat de individuen geen volheid van bevoegdheid over het goed 

hebben.1559 Er wordt daarom een verdere verklaring gezocht voor de verenigbaarheid van 

onverdeeldheden met het exclusiviteitsbeginsel. In twee situaties van onverdeeldheid wordt die 

verklaring gevonden: (1) de (toevallige) onverdeeldheden die essentieel precair en tijdelijk van 

aard zijn en (2) de gedwongen onverdeeldheden die weliswaar niet zomaar kunnen worden 

beëindigd, maar wel slechts accessoir zijn aan een exclusief eigendomsrecht. 

276. (1) PRECAIR EN TIJDELIJK – Sommige gevallen van onverdeeldheid zijn essentieel 

tijdelijk van aard en zijn daarom verenigbaar met het exclusiviteitsbeginsel. Omwille van de 

suboptimale toestand die een onverdeeldheid teweegbrengt, bepalen artikel 815 BW en artikel 

815-1 CC dat niemand kan worden genoodzaakt om in onverdeeldheid te blijven.1560 Het 

Nederlandse recht kent een gelijkaardige bepaling (art. 3:178 NBW).1561 Als algemene regel 

geldt dat het eigendomsrecht van een mede-eigenaar op een breukdeel van het onverdeelde goed 

ten volle kan worden uitgeoefend door de verdeling van het goed.1562 Een onverdeeldheid is 

een precaire situatie aangezien elk individu op elk moment het recht heeft de verdeling te 

vorderen.1563 Op die manier wordt teruggekeerd naar een situatie van exclusieve eigendom. Het 

recht om een verdeling te vorderen, vloeide dus voort uit het exclusieve karakter van het 

                                                 
1559 Zie reeds: C.B.M. TOULLIER, Le droit civil français suivant l’ordre du Code, ouvrage dans lequel on a taché de réunir la 

théorie à la pratique, IV, Brussel, Wahlen, 1824, 254: “L’expérience de tous les siècles a prouvé que l’indivision des propriétés 

était ordinairement un sujet de discorde entre les co-propriétaires.” Frankrijk: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, 

Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 474, nr. 839; R. LIBCHABER, “La recodification du droit des 

biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 319, nr. 17; G. MARTY en P. RAYNAUD, 

Droit civil, II/2, Les biens, Parijs, Sirey, 1965, nrs. 57 e.v.; J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, 

Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 36, nr. 1309; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 315. Voor België: N. BERNARD, 

Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 280, nr. 607; Pand.b., v° Biens indivis, 529, nr. 8; P. LECOCQ, Manuel de 

droit des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 405, 

nr. 163; V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Ja, maar of neen, tenzij?” in A.L. VERBEKE en F. 

BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (71) 72, nr. 4; F. VAN NESTE, Zakenrecht 

in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 286, nr. 153B. 
1560 België: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, 

Brussel, Bruylant, 1975, 1001, nr. 1136 C; J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté 

de Droit de Liège, 1996, 847, nr. 850; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 56, nr. 26. Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in 

Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 165, nr. 155; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, 

Parijs, LGDJ, 2006, 45, nr. 103. In Frankrijk werd in 2006 de regeling tot uitonverdeeldheidtreding aangepast door la loi 

n°2006-728 du 23 juin 2006, JORF 24 juin 2006. De bedoeling van de wetgever met de nieuwe bepalingen in artt. 815-1 e.v. 

CC was om de verdelingsprocedure soepeler te laten verlopen: http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl05-223.html. 
1561 Art. 3:178 NBW: “Ieder der deelgenoten, alsmede hij die een beperkt recht op een aandeel heeft, kan te allen tijde verdeling 

van een gemeenschappelijk goed vorderen, tenzij uit de aard van de gemeenschap of uit de in de volgende leden bepaalde 

anders voortvloeit.” Zie: J. HIJMA, en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 

2014, 138, nr. 201a; A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, 

Gouda Quint, 1990, 309. De uitonverdeeldheidtreding is, net als naar Belgisch en Frans recht, niet van toepassing op alle 

gemeenschappen (zie: art. 3:189 NBW). 
1562 N. MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 101; 

Pand.b., v° Biens indivis, 526, nr. 1. Voor Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, 

LGDJ, 1995, 80, nr. 98; M. XIFARAS, La propriété: Etude de philosophie du droit, Parijs, PUF, 2004, 144. Zie ook: F. DANOS, 

Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 165, nr. 155: “La quote-part indivise 

ne fait que traduire juridiquement l’anticipation du partage à venir, l’indivision n’étant qu’une étape transitoire vers une 

propriété exclusive qui se manifeste donc, immédiatement au sein de l’indivision, par la matérialisation d’une ‘part exclusive’.” 
1563 België: G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1943, 110, nr. 104ter. Frankrijk: 

M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 474, nr. 839; F. 

DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 165, nr. 155; P. MALAURIE 

en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 217, nr. 682; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: 

contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 160, nr. 195; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 316, nr. 193 en 515, nr. 349. 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl05-223.html
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eigendomsrecht.1564 Die opvatting over de mogelijkheid om uit onverdeeldheid te treden als 

voortvloeisel van het exclusieve karakter van het eigendomsrecht duikt ook in het hedendaagse 

recht nog op, zoals in de rechtspraak van de Franse Conseil constitutionnel.1565  

De verdelingsmogelijkheid is echter problematisch bij gevallen van vrijwillige mede-

eigendom. Een mede-eigendom die in het leven is geroepen door een overeenkomst tussen 

partijen, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke aankoop van een goed, wordt geregeld door het 

algemeen contractenrecht (art. 1134 BW).1566 Wat de mogelijkheid van 

uitonverdeeldheidtreding van artikel 815 BW betreft, werd dit traditioneel beperkt tot de 

toevallige onverdeeldheden.1567 Enkel het verbod van rechtsmisbruik bood daarbij nog een 

uitweg.1568 In de recentere rechtspraak en rechtsleer werd er echter voor gepleit om de 

verdelingsmogelijkheid van artikel 815 BW ook open te stellen voor vormen van vrijwillige 

mede-eigendom.1569 De voornaamste reden hiervoor was dat schuldeisers van de deelgenoten 

benadeeld zouden zijn indien een verdeling niet mogelijk was (art. 1561 Ger.W.). Schuldeisers 

moeten worden beschermd indien een schuldenaar doelbewust goederen aan de boedel zou 

onttrekken door ze in een onverdeeldheid onder te brengen.1570 Recent zorgde het Belgische 

Hof van Cassatie voor duidelijkheid in het arrest van 20 september 2013.1571 De mogelijkheid 

om te allen tijde uit de onverdeeldheid te treden is volgens het Hof niet van toepassing op de 

                                                 
1564 België: F. LAURENT, Principes de droit civil, X, Brussel, Bruylant, 1878, 259, nr. 227. Frankrijk: F. DANOS, Propriété, 

possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 165, nr. 155; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, 

Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 315, nr. 193. 
1565 Cons.const. 9 november 1999, n°99-419 DC, JO 16 november 1999, 16962: “I’article 815 du Code civil est la manifestation 

du pouvoir d’exclusivité qui reste attaché à la propriété de l’indivisaire.” Zie hiervoor: N. MOLFESSIS, “La réécriture de la loi 

relative au pacs par le conseil constitutionnel”, JCP 2000, I, 210, (399) 402. Zie ook: B. BALIVET, Les techniques de gestion 

des biens d’autrui, Lyon, Université Jean Moulin, 2004, 188, nr. 249. 
1566 Pand.b., v° Copropriétaire, copropriété, 891, nr. 6. Zie ook: J.-F. ROMAIN (ed.), Droits réels: Chronique de jurisprudence 

1998-2005, Brussel, Larcier, 2007, 111, nr. 108. 
1567 Rb. Brussel 12 oktober 1972, RCJB 1974, 544, noot H. CASMAN; Rb. Brussel 14 januari 1975, JT 1975, 229; Gent 8 mei 

2003, NjW 2003, 971; Brussel 18 oktober 2006, JT 2006, 793, noot D. STERCKX; Antwerpen 19 maart 2008, RTDF 2010, 432 

en RW 2008-09, 1436, noot D. MICHIELS; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux 

contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 1002, nr. 1136 C; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, 

Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II/A, Gent, E. Story-Scientia, 1984, 89, nr. 766; J. HANSENNE, Les biens: 

précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 888, nr. 883; J. KOKELENBERG, “Enige 

verdeelde bedenkingen omtrent de onverdeeldheid”, TBBR 1997, (238) 247, nrs. 8 e.v.; F. LAURENT, Principes de droit civil, 

X, Brussel, Bruylant, 1878, 269, nr. 237; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 102, nr. 50. 
1568 Zie bijvoorbeeld Rb. Gent 18 april 2006, T.Not. 2006, 542. 
1569 Gent 9 april 1990, RW 1991-92, 1434; Rb. Mechelen 11 april 1994, Pas. 1993, 87; E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke 

aspecten van het concubinaat” in P. SENAEVE (ed.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (207) 

217, nr. 352; N. JEANMART, Les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, Brussel, Bruylant, 1986, 200-207; D. 

LECHIEN en R. PIRSON, “L’article 815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre principal” in P. DEHAN (ed.), La copropriété, 

Brussel, Bruylant, 1985, 228-253; J. LEVY MORELLE, “La copropriété partagée dans le temps: Indivision volontaire, société ou 

association?” in P. DEHAN (ed.), La copropriété, Brussel, Bruylant, 1985, (53) 64; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en 

K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 379, nr. 698; V. SAGAERT, “De beëindiging van 

conventionele onverdeeldheden. Ja, maar of neen, tenzij?” in A.L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over 

notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (71) 74, nr. 9; A.L. VERBEKE, “Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over 

de rechtsgeldigheid van een TIGV”, T.Not. 2011, (179) 185. 
1570 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Ja, maar of neen, tenzij?” in A.L. VERBEKE en F. 

BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (71) 75, nr. 10; H. VANDENBERGHE en S. 

SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 99, nr. 50; A.L. VERBEKE, 

“Scheiding van goederen en onverdeeldheden. Over de rechtsgeldigheid van een TIGV”, T.Not. 2011, (179) 185. Voor 

Nederland: art. 3:180, lid 1 jo. art. 3:178, lid 3 NBW; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks 

Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 186, nr. 224. 
1571 Cass. 20 september 2013, Pas. 2013, 1733, concl. A. HENKES, T.Not. 2014, 224, noot C. ENGELS, Not.Fisc.M. 2015, 151, 

noot J. VANANROYE, RW 2014-15, 618, noot L. DE KEYSER, Rev.not.b. 2015, 538, noot D.S., RTDF 2015, 278, noot E. WELING-

LILIEN, TBBR 2014, 489, noot L. SAVEUR, TBO 2014, afl. 3, 122 en JLMB 2014, 1229. 
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vrijwillige onverdeeldheid in hoofdzaak.1572 Dat maakt de verenigbaarheid van vrijwillige 

mede-eigendom met het interne exclusiviteitsbeginsel naar Belgisch recht problematischer 

(infra, nr. 503). 

In het Franse recht wordt aan de mogelijkheid tot vordering van de verdeling het karakter van 

openbare orde toegekend.1573 In geen enkel geval kan een onverdeeldheid eeuwigdurend 

zijn.1574 Ook bij conventionele onverdeeldheden kan de verdeling eenzijdig worden 

gevorderd.1575 Ook naar Nederlands recht wordt aangenomen dat elke deelgenoot, ook bij 

vrijwillige mede-eigendom, de verdeling kan vorderen op basis van artikel 3:178 NBW.1576 

Volgens de Franse auteur CROCQ hebben de onverdeelde eigenaars daardoor elk het 

vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden.1577 Let wel, dat residuaire karakter van het 

eigendomsrecht, door de werking van de elasticiteit, krijgt in geval van mede-eigendom een 

specifieke invulling. Deze aanspraak kan, gezien alle mede-eigenaars hetzelfde recht hebben, 

enkel worden verwezenlijkt door de verdeling van het goed.1578 Het vooruitzicht op de volheid 

van bevoegdheden betreft dus niet het volledige eigendomsobject. 

277. (2) GEDWONGEN, MAAR ACCESSOIR – Het recht om de verdeling te vorderen als de 

verzoeningsfactor tussen gevallen van mede-eigendom en het exclusiviteitsbeginsel kan geen 

soelaas bieden bij situaties van gedwongen mede-eigendom. Bij gedwongen mede-eigendom 

ten titel van bijzaak, zoals bijvoorbeeld bij appartementsmede-eigendom of muurgemeenheid, 

blijft artikel 815 BW buiten toepassing. Een verdeling is uitgesloten door de aard en de 

bestemming van de goederen.1579 Dat is echter gerechtvaardigd omwille van een dubbele reden: 

de onverdeeldheid behelst slechts een klein deel van het goed en bovendien is deze vorm van 

mede-eigendom slechts accessoir aan de exclusieve eigendom die de individuen hebben over 

de privatieve delen.1580 De onverdeeldheid duurt voort zolang de exclusieve eigendom bestaat 

                                                 
1572 Voor een bespreking, zie: V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX 

en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 97, nrs. 8 e.v. 
1573 Cons.const. 29 juli 1998, D. 1999, Jur., 269, noot W. SABETE; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit 

privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 80, nr. 98; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, 

Economica, 2007, 165, nr. 155; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 45, nr. 103. 

Zie ook: A. AYNES en P. CROCQ, “La fiducie préservée des audaces du législateur ”, D. 2009, (2559) 2560, nr. 6; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 593, nr. 403. 
1574 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 316, nr. 193. 
1575 COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil, II, Parijs, Dalloz, 1959, 103, nr. 166; J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, 

F. CHABAS, L. LEVENEUR en S. LEVENEUR, Leçons de droit civil, IV/2, Successions – Libéralités, Parijs, Montchrestien, 1999, 

761, nr. 1618. Contra: F. DELHAY, La nature juridique de l’indivision, Parijs, LGDJ, 1968, 468, nr. 318. Zie ook: V. SAGAERT, 

“De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Ja, maar of neen, tenzij?” in A.L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), 

Actuele reflecties over notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (71) 74, nr. 9. 
1576 A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 441. 
1577 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 80, nr. 98. 
1578 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 80, nr. 98. 
1579 Frankrijk: G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1943, 110, nr. 104ter; J. 

HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 848, nr. 850. Voor 

Nederland: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 

2012, 175, nr. 214 en 191, nr. 230. 
1580 Voor België: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 292, nr. 635; N. MASSAGER, Les bases du 

droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 102; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 309, nr. 371; M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom 

ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht): syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en 

contractenrecht, Gent, M.E. Storme, 2010, 8; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 90, nr. 45. Voor Frankrijk: A. CARPENTIER en G.F. DU SAINT, Répertoire du droit 

français, XXXI, v° Propriété, Parijs, Sirey, 1903, 810, nr. 46; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches 

Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 166, nr. 155; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, 

Economica, 2006, 148, nr. 274 en 399, nr. 697; J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, Leçons de 
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en de gedwongen accessoire mede-eigendom die ermee verband houdt, draagt net bij tot het 

gebruik van de exclusieve eigendom. De gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak strekt 

tot vrijwaring van de exclusieve hoofdzaak.  

Dat is bijvoorbeeld het geval voor het appartementsrecht. De Franse wet van 10 juli 

1965 bepaalt uitdrukkelijk: “Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque 

copropriétaire.”1581 De situatie van onverdeeldheid met betrekking tot de 

gemeenschappelijke delen wordt enkel gecreëerd met het oog op een zo zinvol en 

volledig mogelijk genot door de mede-eigenaars van hun privatieve erven of kavels (zie 

ook: art. 577-3 BW). Die situatie van gedwongen mede-eigendom wordt niet zozeer als 

een uitzondering op het exclusiviteitsbeginsel beschouwd, aangezien “l’indivision n’est 

que partielle et se justifie parce qu’elle favorise l’exercice par le propriétaire de son 

pouvoir privatif sur la partie la plus importante de la chose.”1582 De opsplitsing in twee 

eigendomssituaties, zijnde mede-eigendom voor de gemeenschappelijke delen en 

exclusieve eigendom voor de privatieve kavels, staat beter bekend als het dualistische 

stelsel van appartementsmede-eigendom.1583  

Het recht om de verdeling te vorderen uit artikel 815 BW vindt echter ook geen toepassing 

wanneer het om een gedwongen mede-eigendom ten titel van hoofdzaak gaat, zoals 

bijvoorbeeld een familiegraf.1584 Daar geldt het voorwendsel van de ondergeschiktheid aan een 

exclusief eigendomsrecht dat dienst doet als hoofdzaak niet. De onmogelijkheid om de 

verdeling te bekomen maakt dat deze gedwongen mede-eigendom, net als de vormen van 

vrijwillige mede-eigendom naar Belgisch recht, wel problematisch is in het licht van het 

exclusiviteitsbeginsel (infra, nr. 503). 

                                                 
droit civil, II/2, Biens: droit de propriété et ses démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 35, nr. 1307; S. VANUXEM, Les 

choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 

2010, 666, nr. 334; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 316, 

nr. 193 en 515, nr. 349. 
1581 Art. 2, alinéa 2 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 
1582 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 316, nr. 193. Zie 

ook: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 167, nr. 155. 
1583 Voor België: M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht): 

syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, M.E. Storme, 2010, 7; H. VANDENBERGHE en S. 

SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 137, nr. 59. Voor Frankrijk: 

F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 167, nr. 155; W. DROSS, 

Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 177, nr. 210; F. GIVORD, C. GIVERDON en P. CAPOULADE, 

La copropriété, Parijs, Dalloz, 2005, 100, nrs. 221 e.v.; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, 

Parijs, Economica, 2006, 420, nr. 724; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, 

Dalloz, 2010, 523, nr. 626; S. VANUXEM, Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique 

de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 667, nr. 334. Nederland kent daarentegen een monistisch stelsel: het 

appartementsrecht is een beperkt zakelijk genotsrecht op zich, bestaande uit de mede-eigendom van het gebouw met daaraan 

verbonden een gebruiksrecht van bepaalde delen. Zie: B. AKKERMANS, The Principle of Numerus Clausus in European Property 

Law, Antwerpen, Intersentia, 2008, 286; S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in 

Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 60, nr. 69; J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands 

vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 156, nr. 232a; R.F.H. MERTENS, Appartementen in Monografieën BW, Deventer, 

Kluwer, 2006, 8; A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda 

Quint, 1990, 306; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 196, nr. 235; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, 

Kluwer, 2009, 404. Zie in dezelfde zin voor Zuid-Afrika: J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER 

(eds.), Southern Cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 690. 
1584 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 

Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 95, nr. 4. 
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§3. Vergelijking met het Engelse recht 

278. TWEE SOORTEN ‘CO-OWNERSHIP’ – Ook het Engelse recht aanvaardt dat een 

eigendomsrecht door twee of meer personen wordt uitgeoefend. In tegenstelling tot andere 

rechtsstelsels wordt de term van ‘co-ownership’ enkel gebruikt voor vrijwillige en langdurige 

situaties van mede-eigendom.1585 De mede-eigenaars hebben samen “an immediate, 

unconditional right to exclusive control of a thing forever.”1586 De exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, in de uitsluitend externe betekenis die er in dat rechtsstelsel aan wordt gegeven 

(supra, nr. 42), staat aan een situatie van mede-eigendom niet in de weg. Net als bij een 

individueel eigendomsrecht moeten derden zich onthouden van elke inmenging met het 

eigendomsrecht.1587 Kenmerkend voor het Engelse recht is dat er twee types ‘co-ownership’ 

bestaan: ‘ownership in common’ en ‘joint ownership’.1588 Wanneer het grondeigendom betreft, 

spreekt men meestal van ‘tenancy in common’ en ‘joint tenancy’ (voor de ‘doctrine of tenure’: 

supra, nr. 13).1589 

‘Ownership in common’ houdt in dat de mede-eigenaars aparte, gelijke of ongelijke, aandelen 

in het onverdeelde goed hebben.1590 Dat deel is slechts denkbeeldig en vormt dus geen fysieke 

opsplitsing van het goed.1591 De mede-eigenaars kunnen elkaar dan ook niet uitsluiten van het 

gebruik van het goed dat men in mede-eigendom heeft.1592 Het onverdeelde aandeel kan wel 

worden vervreemd zonder toestemming van de andere mede-eigenaars. Om over het hele goed 

te beschikken, is wel de toestemming van alle mede-eigenaars vereist. Aangezien elke mede-

eigenaar een individueel recht heeft op een afgezonderd aandeel, komt dat aandeel ook in de 

nalatenschap van de mede-eigenaar terecht.1593 Dat is bijvoorbeeld zo wanneer twee personen 

een huis in mede-eigendom hebben. Dit soort eigendomsrecht vertoont de meeste gelijkenissen 

met het continentale concept van mede-eigendom (supra, nr. 271). Wat roerende goederen 

(‘chattels’) betreft, kan een verdeling worden gevorderd voor de rechter (s. 188 Law of Property 

                                                 
1585 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 51, nr. 110: “Unlike some other legal systems, however, the English 

system contemplates co-ownership as a potentially long term situation, deliberately entered into, rather than as necessarily a 

short-term arrangement following the death of a property owner and the succession to his property by two or more persons as 

co-owners.” Voor het appartementsrecht wordt gesproken van een systeem van ‘commonhold’, zie: Commonhold and 

Leasehold Reform Act 2002. 
1586 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 530. 
1587 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 534. 
1588 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 914, nrs. 7.4.3 e.v.; D. HAYTON en 

P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and 

Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 51, nrs. 110 e.v.; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law 

Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 92; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English 

Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 264, nr. 4.362. 
1589 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 340; F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 64; B. MCFARLANE, The 

Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 530. 
1590 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 340; K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 923, nrs. 7.4.28 e.v.; 

B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 533; W. SWADLING, “Property: General 

Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 

2013, (173) 265, nr. 4.370. 
1591 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 92. 
1592 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 340. 
1593 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 340; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University 

Press, 2002, 93. 
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Act 1925).1594 Met betrekking tot onroerend goed is nog enkel joint tenancy, en geen tenancy 

in common meer mogelijk (s. 1(6) en s. 34(1) Law of Property Act 1925).1595 Daarvoor gelden 

volgende regels. 

‘Joint ownership’ wordt beheerst door de regel ‘survivor takes all’.1596 Wanneer één van de 

mede-eigenaars overlijdt, valt zijn gerechtigdheid weg en komt deze dus niet in zijn 

nalatenschap terecht. Zijn deel wast aan bij dat van de andere mede-eigenaars. Wanneer 

bijvoorbeeld verschillende trustees samen instaan voor het beheer van de trustgoederen, kunnen 

zij dat best doen als joint owners, omwille van het opvolgingsrecht van de andere trustees bij 

overlijden van één van hen.1597 Het opvolgingsrecht vloeit voort uit het feit dat elke mede-

eigenaar hier, in tegenstelling tot bij ownership in common, recht heeft op het geheel van het 

goed, met als enige beperking het feit dat de andere mede-eigenaars eenzelfde volledig recht 

hebben op dat goed.1598 De joint owners treden als het ware op als team.1599 Elke mede-eigenaar 

heeft, als lid van het team, “a right to exclusive control over the whole thing”, maar als individu 

kan hij geen enkel recht inroepen.1600 Zijn rechten worden volledig bepaald door zijn aandeel 

in de collectiviteit. De gerechtigdheden van de joint owners zijn dan ook steeds gelijk, in 

tegenstelling tot bij owners in common.1601 Een joint owner kan zijn recht nooit zomaar 

vervreemden en kan het ook niet overdragen op zijn erfgenamen. Deze onverdeeldheid kan niet 

eenzijdig worden beëindigd. Wel kan een joint owner zijn recht converteren in een interest in 

common jegens de anderen, die onderling wel nog steeds joint owners blijven.1602 

                                                 
1594 s. 188: “(1)Where any chattels belong to persons in undivided shares, the persons interested in a moiety or upwards may 

apply to the court for an order for division of the chattels or any of them, according to a valuation or otherwise, and the court 

may make such order and give any consequential directions as it thinks fit.  

(2)The county court has jurisdiction under this section where the amount or value of the property or of the interest in the 

property which is to be dealt with in the court does not exceed £30,000.” 

Zie: D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 53, nr. 120. 
1595 s. 1(6): “A legal estate is not capable of subsisting or of being created in an undivided share in land […]” 

s. 34 (1): “An undivided share in land shall not be capable of being created except as provided by the Settled Land Act, 1925, 

or as hereinafter mentioned.” 

Zie: D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 52, nr. 115. 
1596 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 93. 

Zie ook: K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 916, nrs. 7.4.9 e.v.; D. HAYTON 

en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property 

and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 51, nr. 113; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), 

English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 265, nr. 4.364. 
1597 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 94; 

W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, 

Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 266, nr. 4.372. 
1598 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 340; B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 534; F.H. LAWSON, 

Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 64. 
1599 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 531. 
1600 B. MCFARLANE, The Structure of Property Law, Oxford, Hart Publishing, 2008, 532. 
1601 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 341. 
1602 A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 340; D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International 

encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 52, nr. 114; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law 

of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, 93; W. SWADLING, “Property: General 

Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 

2013, (173) 267, nr. 4.381. 
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§4. Besluit 

279. MEDE-EIGENDOM LEIDT NIET TOT SCHENDING VAN HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL – In 

deze afdeling werd uiteengezet dat de bijzondere eigendomsvorm van mede-eigendom 

traditioneel verenigbaar wordt geacht met zowel de interne als de externe dimensie van het 

eigendomsrecht. Bij gewone mede-eigendom vormt de onverdeelheid slechts een precaire 

situatie die beperkt is in de tijd en waarbij de verdeling steeds kan worden gevorderd door de 

deelgenoten. Bij gedwongen mede-eigendom is de situatie van onverdeeldheid wel 

eeuwigdurend en niet vatbaar voor verdeling. Voor de gedwongen mede-eigendom ten titel van 

bijzaak is dat begrijpelijk, omdat die slechts ondergeschikt is aan de exclusieve 

eigendomsrechten van de mede-eigenaars.1603 Daarom wordt aanvaard dat deze mede-

eigendom geen uitzondering vormt op het exclusiviteitsbeginsel. 

Voor de gedwongen mede-eigendom ten titel van hoofdzaak en – blijkens de recente Belgische 

cassatierechtspraak – de vrijwillige mede-eigendom is de verenigbaarheid met het 

exclusiviteitsbeginsel moeilijker vol te houden, gezien het niet mogelijk is de verdeling te 

vorderen. Er is daardoor geen vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden (op een deel van 

het goed). In deel IV zal worden teruggekomen op de problematische positie van mede-

eigendom in verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel (infra, nr. 503). 

AFDELING III. TONTINE EN AANWAS 

§1. Begripsbepaling: het eigendomsrecht onder voorwaarde 

280. OMSCHRIJVING – Een tontine is een overeenkomst waarbij twee of meer personen het 

eigendomsrecht of het vruchtgebruik verwerven van bepaalde goederen, en waarbij wordt 

overeengekomen dat de langstlevende het geheel van de goederen zal verkrijgen.1604 Elk van 

de deelgenoten verwerft het recht dus onder de opschortende voorwaarde dat hij de andere zal 

overleven, en onder de ontbindende voorwaarde dat hij zelf eerst komt te overlijden.1605 Een 

tontinebeding is meestal een modaliteit van een verkoopovereenkomst,1606 en de overlevende 

                                                 
1603 Voor Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 168, 

nr. 156. 
1604 Wanneer de clausule betrekking heeft op de volle eigendom, wordt dit aangeduid als de ‘clausule Defrénois’. Wanneer het 

(voor een deel) slechts betrekking heeft op een vruchtgebruik, is er sprake van een ‘clausule Istas’ (of een ‘clausule Raucent’). 

Zie hiervoor: D. MICHIELS, Tontine en aanwas, Mechelen, Kluwer, 2008, 8 e.v.; J.-F. ROMAIN, “Actualité du droit de la tontine 

et de la clause d’accroissement (contrat aléatoire; pacte sur succession future, copropriété volontaire et conséquences (article 

815 du Code civil), abus de droit…)” in P. LECOCQ (ed.), La copropriété in Commission université-palais Université de Liège, 

113, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2009, (31) 34 e.v.; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

V, Mechelen, Kluwer, 2014, 304, nr. 363.  
1605 F. BOUCKAERT en D. MICHIELS, “Tontinebedingen” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), 

Vermogensplanning: alternatieve vormen in Handboek Estate Planning, 7, Gent, Larcier, 2009, (51) 53; H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 351, 

nr. 354; K. GEENS, “Croupier, tontine en fiducia: over eigendom en controle in de familiale onderneming” in X., Liber 

Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (377) 390, nr. 17; N. JEANMART, Les effets civils de la vie commune en 

dehors du mariage, Brussel, Bruylant, 1986, 208, nr. 27; V. SAGAERT, “Tontine en aanwas door het oog van het goederenrecht” 

in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht: Liber Alumnorum Kulak, Als hulde aan Prof. dr. Georges 

Macours in Recht en Onderneming, 15, Brugge, die Keure, 2005, (145) 145, nr. 2; P. SENAEVE, “Overeenkomsten tussen en 

met samenlevende personen andere dan echtgenoten” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst 

vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, (415) 441, nr. 55. Frankrijk: H. MAZERON, “Un bien acquis en tontine peut-il 

être saisi par le créancier de l’un des acquéreurs ?”, Defrénois 1998, I, n° 36761, (377) 379, nr. 9. 
1606 In principe is een tontinebeding wel niet beperkt tot een verkoop en kan het bijvoorbeeld ook bedongen worden bij een 

schenking. Zie: D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 970, nr. 7. 
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koper wordt dan ook geacht rechtstreeks van de verkoper het volle eigendomsrecht/recht van 

vruchtgebruik te hebben verkregen. De eerst overledene is door de retroactieve werking nooit 

eigenaar geweest, en dus is er geen sprake van een beding over een niet-opengevallen 

nalatenschap (art. 1130 BW).1607 Van een verboden erfovereenkomst is wel sprake wanneer een 

clausule werd opgenomen die partijen toelaat om de tontine eenzijdig op te zeggen.1608 Ook in 

het Franse recht, waar men nochtans strenger is wat betreft de beoordeling van bedingen over 

niet-opengevallen nalatenschappen, zoals meteen zal blijken bij het beding van aanwas, wordt 

aangenomen dat een tontinebeding niet strijdig is met dit verbod.1609 Bovendien is de 

langstlevende geen successierechten verschuldigd, in de mate dat hij niet van de overleden 

persoon verkrijgt, maar rechtstreeks van de verkoper.1610 In Nederland is de tontine een 

onbekende rechtsfiguur.1611 In België komt de tontine niet vaak voor, omdat er, anders dan in 

het Franse recht, een eenvoudiger alternatief voorhanden is, namelijk het aanwasbeding.1612  

Een beding van aanwas is een modaliteit bij een overeenkomst waarbij twee personen een goed 

in onverdeeldheid aankopen onder het beding dat bij het intreden van een bepaalde gebeurtenis, 

meestal het overlijden van één van hen, het aandeel van de eerststervende zal worden verkregen 

door de andere deelgenoot.1613 Hierbij dient de verkoper niet betrokken te worden, aangezien 

er geen retroactieve werking is en partijen het aandeel van de andere slechts verkrijgen wanneer 

de opschortende voorwaarde van het overleven zich voordoet.1614 Net omdat de aanwas in het 

                                                 
1607 Cass. 3 mei 1880, Pas. 1880, I, 170 en Rev.not.b. 1880, 629; Cass. 16 oktober 1959, RW 1959-60, 1493; Cass. 10 november 

1960, Pas. 1961, I, 259, RCJB 1961, 8, noot J.-G. RENAULD en Rec.gén.enr.not. 1962, 337, nr. 20520; Cass. 11 april 1980, 

Arr.Cass. 1979-80, 996, Pas. 1980, 991 en Rec.gén.enr.not. 1982, 442, nr. 22824; Cass. 9 maart 1989, RW 1989-90, 118, noot. 

Ook de rechtsleer is hierover unaniem, zie: D. MICHIELS, Tontine en aanwas, Mechelen, Kluwer, 2008, 15, en de vele bronnen 

aangehaald in voetnoot 28. 
1608 Zie hiervoor: C. BERCKMANS, “Eenzijdige beëindiging van het tontine-beding in België en Frankrijk”, Jura Falconis 2009-

10, 701-720. 
1609 Zie o.m.: Dijon 23 mei 1929, S. 1930, II, 9, noot P. GUYOT; Cass.fr. 3 februari 1959, JCP 1960, II, nr. 11823, noot P. 

VOIRIN, D. 1960, 592, noot E.S. DE LA MARNIÈRRE en Rec.gén.enr.not. 1962, 352, nr. 20522, noot; Cass.fr. 27 november 1970, 

D. 1971, 81, concl. R. LINDON en JCP 1971, II, nr. 16823, noot H. BLIN; Cass.fr. 11 januari 1983, Rev.not.b. 1984, 313. P. 

MALAURIE en L. AYNES, Les successions – Les libéralités in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2010, 304, nr. 573. Zie ook: Y.-H. 

LELEU, “Les pactes successoraux en droit comparé” in KFBN, De internationale contractuele relaties – De rol van de notaris, 

Antwerpen, Maklu, 1995, (545) 597, nr. 99, voetnoot 93. 
1610 V. SAGAERT, “Tontine en aanwas door het oog van het goederenrecht” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia 

vermogensrecht: Liber Alumnorum Kulak, Als hulde aan Prof. dr. Georges Macours in Recht en Onderneming, 15, Brugge, 

die Keure, 2005, (145) 147, nr. 5.  
1611 Voor Nederland: G.R. BOSHUIZEN, “Tontines, spaarkassen en het toezicht”, RMT 1997, (271) 276. 
1612 J. BAEL, “De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende partners betreffende de gezinswoning in het Vlaamse 

Gewest” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële Clausules: liber amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, (591) 602, nr. 11; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 183, nr. 519; J.-M. 

DEBOUCHE, “Synthèse des connaissances actuelles en matière de tontine”, Rev.not.b. 1995, (138) 141; K. GEENS, “Croupier, 

tontine en fiducia: over eigendom en controle in de familiale onderneming” in X., Liber Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, 

Kluwer, 2000, (377) 390, nr. 17; D. MICHIELS, Tontine en aanwas, Mechelen, Kluwer, 2008, 37, nr. 34; S. SNAET en A.L. 

VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid” in X., Themis. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, (47) 60; E. SPRUYT, 

J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 472, nr. III/1315. 
1613 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 621, nr. 1024; D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 978, nr. 32; D. MICHIELS, 

“Aanwasbedingen en mede-eigendom” in A.L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies, 

Brussel, Larcier, 2012, (87) 88, nr. 2; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal 

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1257, nr. 2479; V. SAGAERT, “Tontine en aanwas door het oog van het 

goederenrecht” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht: Liber Alumnorum Kulak, Als hulde aan Prof. 

dr. Georges Macours in Recht en Onderneming, 15, Brugge, die Keure, 2005, (145) 164, nr. 25; S. SNAET en A.L. VERBEKE, 

“Mede-eigendom en onverdeeldheid” in X., Themis. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, (47) 59. 
1614 Cass. 2 april 2009, T.Not. 2010, 185 en Rev.not.b. 2009, 809, noot F. BOUCKAERT; J.-F. ROMAIN, “Actualité du droit de la 

tontine et de la clause d’accroissement (contrat aléatoire; pacte sur succession future, copropriété volontaire et conséquences 

(article 815 du Code civil), abus de droit…)” in P. LECOCQ (ed.), La copropriété in Commission université-palais Université 

de Liège, 113, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2009, (31) 38 e.v.; V. SAGAERT, “Tontine en aanwas door het oog van het 
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vermogen van de langstlevende pas gebeurt bij het openvallen van de nalatenschap van de 

eerststervende, dreigt de kwalificatie als een verboden beding over een nog niet-opengevallen 

nalatenschap (art. 1130 BW). Dat is de betekenis die eraan wordt gegeven in de Franse 

rechtspraak en rechtsleer, waardoor een beding van aanwas naar Frans recht niet geldig is.1615 

Een deel van de Belgische rechtsleer houdt evenzeer vast aan deze strijdigheid.1616 De 

meerderheid van de Belgische rechtspraak en rechtsleer aanvaardt de geldigheid van een 

aanwasbeding echter wel.1617 Zij ontkennen dat het om louter eventuele rechten zou gaan en 

beschouwen de posities van de deelgenoten als verworven rechten. Een overeenkomst over een 

niet-opengevallen nalatenschap wordt naar Belgisch recht strikter ingevuld dan naar Frans 

recht; er moet sprake zijn van louter eventuele rechten, terwijl er naar Frans recht reeds sprake 

is van een verboden erfovereenkomst bij het verlenen van eventuele rechten.1618 Naar 

Nederlands recht is het beding van aanwas vergelijkbaar met een verblijvingsbeding.1619 Dat is 

een bepaling waarmee tussen mede-eigenaars wordt geregeld dat gemeenschappelijke goederen 

bij overlijden van één van hen in volle eigendom zullen toekomen aan de langstlevende. Ook 

dat verblijvingsbeding doorstaat de toetsing aan het verbod op overeenkomsten over niet-

opengevallen nalatenschappen.1620 Het absolute verbod op erfovereenkomsten werd naar 

Nederlands recht trouwens versoepeld door de wetgever.1621 

                                                 
goederenrecht” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht: Liber Alumnorum Kulak, Als hulde aan Prof. 

dr. Georges Macours in Recht en Onderneming, 15, Brugge, die Keure, 2005, (145) 164, nr. 26. 
1615 Cass.fr. 24 januari 1928, S. 1929, I, 137, noot H. VIALLETON; Cass.fr. 3 februari 1959, JCP 1960, II, nr. 11823, noot P. 

VOIRIN, D. 1960, 592, noot E.S. DE LA MARNIÈRRE en Rec.gén.enr.not. 1962, 352, nr. 20522, noot; M. GRIMALDI, Droit 

patrimonial de la famille, Parijs, Dalloz, 2011, 385, nr. 211.41 e.v.; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil 

français, IV, Successions, Parijs, LGDJ, 1956, 45, nr. 19bis; R. SAVATIER, “Successions et donations”, RTDCiv. 1928, 458. 
1616 R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE en J. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak (1968-1977) – Erfenissen”, TPR 

1978, (67) 77-78; G. RASSON, “Tontine – aspects civil et fiscal”, Rev.not.b. 1990, (286) 292. 
1617 Antwerpen 12 januari 1983, RW 1984-85, 1039, noot M. PUELINCKX-COENE; Antwerpen 10 februari 1988, T.Not. 1989, 

320 en Rev.not.b. 1988, 437, noot; Rb. Dendermonde 2 november 1992, TGR 1993, 18; Gent 18 december 2003, NjW 2004, 

416, noot BW; Gent 16 december 2004, T.Not. 2006, 126, noot F. BOUCKAERT; Rb. Mechelen 26 oktober 2005, T.Not. 2006, 

418, noot L. WEYTS; J. BAEL, “De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende partners betreffende de gezinswoning in 

het Vlaamse Gewest” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële Clausules: liber amicorum Johan 

Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (591) 592, nr. 2 en 601, nr. 10; F. BLONTROCK, “Tontine versus huwelijk”, T.Not. 

1994, (194) 195, nr. 2; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 181, nr. 514 en 183, nr. 520; M. DE 

BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-verdeling”, Not.Fisc.M. 1997, (202) 207, 

nr. 22; J.-M. DEBOUCHE, “Synthèse des connaissances actuelles en matière de tontine”, Rev.not.b. 1995, (138) 140; C. DE WULF, 

“Erfenissen, schenkingen en testamenten, bedingen van aanwas en tontine” in X., Familierecht en familiaal vermogensrecht in 

Notariële actualiteit, 2, Brugge, die Keure, 1991, (41) 109, nr. 174; D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-

96, (969) 979, nr. 36; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 1258, nr. 2480; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-

op-den-Bos, Toth, 2003, 473, nr. III/1315; A. VERBEKE, “Art. 893 B.W.” in Commentaar Erfenissen, schenkingen en 

testamenten, losbl., 42, nr. 78; L. WEYTS, Notarieel Contractenrecht, I, Verkoop uit de hand – Vrijwillige openbare verkoop, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 379 e.v., nrs. 117-118. 
1618 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

1258, nr. 2480. 
1619 E. COHEN HENRIQUEZ, “Verblijvingsbedingen tussen echtgenoten en relatiepartners in theorie en praktijk”, WPNR 1980, 

nr. 5532, 645-651; G.R. BOSHUIZEN, “Tontines, spaarkassen en het toezicht”, RMT 1997, (271) 277. Zie ook: D. MICHIELS, 

“Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 979, nr. 35. 
1620 HR 26 maart 1965, NJ 1966, nr. 328, 833; E. COHEN HENRIQUEZ, “Verblijvingsbedingen tussen echtgenoten en 

relatiepartners in theorie en praktijk”, WPNR 1980, nr. 5532, (645) 646; M.J.A. VAN MOURIK, Erfrecht in Monografieën 

Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 27. 
1621 Art. 4:4 NBW: “1. Een voor het openvallen van een nalatenschap verrichte rechtshandeling is nietig, voor zover zij de 

strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om bevoegdheden uit te oefenen, welke hem krachtens dit Boek met 

betrekking tot die nalatenschap toekomen.  

2. Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over een evenredig 

deel daarvan, zijn nietig.” 

Bedingen over enkele afzonderlijke goederen met uitwerking na het overlijden zijn dus in beginsel wel geldig. Zie: Memorie 

van toelichting, Kamerstukken 1981-1982, 17 141, nr. 3, 7. 
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281. RECHTSPOSITIES HANGENDE DE VOORWAARDE – Over de rechtsposities van de partijen 

pendente conditione, d.w.z. zolang beiden in leven zijn, bestaat er geen eensgezindheid wat de 

tontine betreft. Volgens een eerste strekking creëert de tontine hangende de voorwaarde tussen 

de verkrijgers geen onverdeeldheid.1622 De argumentatie luidt dat er, gezien de declaratieve 

werking van de realisatie van de voorwaarden, van bij het begin geacht wordt slechts één 

exclusieve eigenaar te zijn.1623 De Franse Cour de cassation is die mening toegedaan: “attendu 

que la clause d'accroissement est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un 

seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties 

n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément 

du bien”.1624 Aangezien de tontine geen onverdeeldheid uitmaakt, maar slechts een onzeker 

eigendomsrecht creëert, is de uitonverdeeldheidtreding uitgesloten.1625 Zolang beide partijen 

nog in leven zijn, beschikken zij elk over een onzeker, voorwaardelijk eigendomsrecht.1626 

Die opvatting kan niet worden bijgetreden. Volgens een tweede strekking is er wel sprake van 

een onverdeeldheid en zijn de deelgenoten dus (quasi) mede-eigenaars zolang de voorwaarde 

zich niet heeft vervuld.1627 Er wordt aangevoerd dat indien dit niet zo zou zijn, het (onroerende) 

goed noodzakelijk aan niemand zou toebehoren en bijgevolg eigendom zou worden van de Staat 

(art. 713 BW).1628 Ons inziens zou het dan echter de verkoper zijn die eigenaar blijft zolang de 

                                                 
1622 F. BOUCKAERT, “Un procedé juridique oublié: la tontine”, Rev.not.b. 1983, (571) 577, nr. 16; H. CASMAN, Notarieel 

familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 182, nr. 517; M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de 

mogelijkheid tot vereffening-verdeling”, Not.Fisc.M. 1997, (202) 207, nr. 24; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk 

Recht, II, Zakenrecht, Zekerheden, Verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 116, nr. 276; E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke 

aspecten van het concubinaat” in P. SENAEVE (ed.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (207) 

218, nr. 353; J.-L. LEDOUX, “Saisie immobilière de biens appartenant à un couple”, Rev.not.b. 1994, (110) 116, nr. 10; W. 

PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1256, 

nr. 2475; P. SENAEVE, “Overeenkomsten tussen en met samenlevende personen andere dan echtgenoten” in M. STORME, Y. 

MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, (415) 441, nr. 55; J.-F. 

TAYMANS, “Le statut des biens acquis par deux concubins”, Rev.not.b. 1985, (338) 348, nr. 21; L. WEYTS, “Tontine bij 

vennootschappen”, TRV 1991, (247) 251, nr. 6. Voor Frankrijk: M. DAGOT, “L’acquisition faite au profit du survivant des 

acquéreurs”, JCP 1972, n° 2442, nr. 8. Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 303, nr. 361; L. WEYTS, Notarieel Contractenrecht, I, Verkoop uit de hand – Vrijwillige openbare 

verkoop, Mechelen, Kluwer, 2014, 394, nr. 119. 
1623 Gent 24 maart 2005, T.Not. 2005, 403, noot F. BOUCKAERT; J. BAEL, “De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende 

partners betreffende de gezinswoning in het Vlaamse Gewest” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële 

Clausules: liber amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (591) 594, nr. 4; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 303, nr. 361. 
1624 Cass.fr. 9 november 2011, n° 10-21710, www.legifrance.gouv.fr. Zie ook: Cass.fr. 27 november 1970, D. 1971, 81, concl. 

R. LINDON en JCP 1971, II, nr . 16.823, noot H. BLIN; Cass.fr. 27 mei 1986, D. 1987, 139, noot G. MORIN en JCP 1987, II, nr. 

20.763, noot M. DAGOT; Cass.fr. 9 februari 1994, D. 1994, 417. Zie: P. MALAURIE en L. AYNES, Les successions – Les 

libéralités in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2010, 304, nr. 573; H. MAZERON, “Un bien acquis en tontine peut-il être saisi par le 

créancier de l’un des acquéreurs ?”, Defrénois 1998, I, n° 36761, (377) 379, nr. 11; H. PERINET-MARQUET, “Droit des biens”, 

JCP G 1998, I, 171, (1801) 1804, nr. 4. 
1625 Rb. Nijvel 31 mei 1994, Rev.not.b. 1994, 536. 
1626 Frankrijk: H. MAZERON, “Un bien acquis en tontine peut-il être saisi par le créancier de l’un des acquéreurs ?”, Defrénois 

1998, I, n° 36761, (377) 380, nr. 12; H. PERINET-MARQUET, “Droit des biens”, JCP G 1998, I, 171, (1801) 1804, nr. 4. België: 

H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 182, nr. 517; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. 

VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1256, nr. 2475.  
1627 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 973, nr. 16; J.-F. ROMAIN, “Actualité du droit de la 

tontine et de la clause d’accroissement (contrat aléatoire; pacte sur succession future, copropriété volontaire et conséquences 

(article 815 du Code civil), abus de droit…)” in P. LECOCQ (ed.), La copropriété in Commission université-palais Université 

de Liège, 113, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2009, (31) 65; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 305, nr. 364. Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit 

privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 194, nr. 241, voetnoot 3. 
1628 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 974, nr. 16; G. RASSON, “Tontine – Aspects civil et 

fiscal”, Rev.not.b. 1990, (286) 310. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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opschortende voorwaarde niet is vervuld.1629 Geen van beide situaties komt overeen met wat de 

kopers beoogden, dus moet er inderdaad worden uitgegaan van een situatie van onverdeeldheid 

tussen de kopers. Wel kunnen de deelgenoten de uitonverdeeldheidtreding niet vorderen, omdat 

zij reeds over hun rechten hebben beschikt in elkaars voordeel, en dit onder modaliteit van 

overlijden/overleven.1630 Over deze onmogelijkheid om uit onverdeeldheid te treden zijn beide 

strekkingen het dus eens. Slechts een minderheid acht het voor de deelgenoten wel mogelijk 

om de verdeling te vorderen.1631 

Ook het wetsvoorstel van 18 juli 2012, dat een wettelijk kader wilde creëren voor de 

bedingen van tontine en aanwas, volgde deze meerderheidsstelling: “Nu het hier gaat 

om een doelvermogen en overeenkomsten partijen tot wet strekken past het duidelijk te 

stellen dat een uit onverdeeldheidtreding, behoudens de eventuele toepassing van artikel 

815, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, slechts mogelijk is bij het verstrijken van de duur 

waarvoor het beding is gesloten of nadat het is vervallen verklaard dan wel ontbonden 

overeenkomstig artikel 1983/3 Burgerlijk Wetboek.”1632 

De vraag naar de rechtsposities van de partijen is ook van belang voor de verhouding tot derden, 

in het bijzonder de schuldeisers. Zolang het om een gemeenschappelijke schuld van alle 

deelgenoten gaat, rijzen er geen problemen en kan de schuldeiser beslag (ten uitvoer) leggen op 

de goederen in tontine. Wanneer een schuldeiser echter slechts op één van de partijen een 

vordering heeft, is dat niet evident. Aangezien partijen niet zelf de verdeling kunnen vorderen, 

werd deze mogelijkheid klassiek ook uitgesloten voor de schuldeisers van één van de 

deelgenoten.1633 Omdat een schuldenaar goederen aan zijn schuldeisers zou kunnen onttrekken 

door een eenvoudige tontineconstructie, acht een recentere strekking het wenselijk om wel toe 

te staan dat de schuldeisers de verdeling kunnen vorderen op basis van artikel 1561 Ger.W.1634 

                                                 
1629 Zie in dezelfde zin: J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in Reeks Notariële 

Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2006, 634, nr. 1046. 
1630 H. CASMAN, “Conventions entre titulaires de droits actuels” in KFBN, De notaris met u, nu en morgen, Brussel Bruylant, 

1992, (234) 240; J.-M. DEBOUCHE, “Synthèse des connaissances actuelles en matière de tontine”, Rev.not.b. 1995, (138) 145; 

D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 974, nr. 17; W. PINTENS, “Vrijgevigheden tussen 

concubanten” in P. SENAEVE (ed.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (181) 199, nr. 330; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 305, nr. 364; E. SPRUYT, J. 

RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 475, nr. III/1325. Zie 

bijvoorbeeld: Luik 23 januari 2008, JT 2008, 272 en Rev.not.b. 2008, 241; Brussel 18 oktober 2006, JT 2006, 793, noot D. 

STERCKX; Rb Charleroi 28 juni 2002, Rec.gén.enr.not. 2003, 230, nr. 25.360. 
1631 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 1036, nr. 1165; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, Zakenrecht, Zekerheden, Verjaring, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 121, nr. 290. 
1632 Wetsvoorstel (G. Rutten en L. Van Besien) van 18 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft bedingen 

van tontine en aanwas, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2373/001, 8. Dit wetsvoorstel strandde echter in de Kamer. 
1633 H. CASMAN, “Conventions entre titulaires de droits actuels” in KFBN, De notaris met u, nu en morgen, Brussel Bruylant, 

1992, (234) 241; C. DE WULF, “Erfenissen, schenkingen en testamenten, bedingen van aanwas en tontine” in X., Familierecht 

en familiaal vermogensrecht in Notariële actualiteit, 2, Brugge, die Keure, 1991, (41) 114, nr. 187; N. JEANMART, Les effets 

civils de la vie commune en dehors du mariage, Brussel, Bruylant, 1986, 212, nr. 35; J.-L. LEDOUX, “Saisie immobilière de 

biens appartenant à un couple”, Rev.not.b. 1994, (110) 116-117; W. PINTENS, “Vrijgevigheden tussen concubanten” in P. 

SENAEVE (ed.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (181) 200, nr. 330. 
1634 Zie bijvoorbeeld: Rb. Verviers 6 januari 2003, Rev.not.b. 2003, 179 en Rec.gén.enr.not. 2003, 234, nr. 25.361; Luik 27 

januari 1997, JLMB 1997, 727 en RTDF 1997, 193; Gent 21 december 2010, RW 2011-12, 1908; F. BOUCKAERT, “Un procedé 

juridique oublié: la tontine”, Rev.not.b. 1983, (571) 577; M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de 

mogelijkheid tot vereffening-verdeling”, Not.Fisc.M. 1997, (202) 205, nr. 15; E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke aspecten van 

het concubinaat” in P. SENAEVE (ed.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (207) 218, nr. 353; 

D. MICHIELS, Tontine en aanwas, Mechelen, Kluwer, 2008, 21, nr. 18; G. RASSON, “Tontine – Aspects civil et fiscal”, Rev.not.b. 

1990, (286) 313; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 306, nr. 

364; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 475, 

nr. III/1325; L. WEYTS, “Tontine bij vennootschappen”, TRV 1991, (247) 251, nr. 7. Zie hiervoor ook: J.-F. ROMAIN (ed.), 

Droits réels: Chronique de jurisprudence 1998-2005, Brussel, Larcier, 2007, 112, nr. 109. 
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Zo wordt vermeden dat er een conventionele onbeslagbaarheid wordt gecreëerd.1635 De Franse 

Cour de cassation holde de bescherming van de schuldeisers uit door te oordelen dat hun recht 

slechts voorwaardelijk is, aangezien het pas na het overlijden van één van de deelgenoten 

definitief wordt in hoofde van de langstlevende.1636 Nochtans zou een voorwaardelijk recht 

reeds een voorwaardelijk beslag mogelijk moeten maken. Het beslag kan dan nog geen 

uitwerking hebben, maar de aanspraak van de schuldeisers kan zo wel worden gefixeerd. Dat 

wordt aanvaard in gelijkaardige situaties zoals het beslag door de schuldeisers van de potentiële 

begunstigden van een kwaliteitsrekening (infra, nr. 349).1637 

Wat het beding van aanwas betreft, is er pendente conditione minder discussie: het goed wordt 

aangekocht door de deelgenoten in onverdeeldheid en maakt dus een vrijwillige mede-

eigendom uit.1638 Om te verhinderen dat het als een beding over een niet-opengevallen 

nalatenschap (art. 1130 BW) wordt gekwalificeerd, moet het voor de partijen echter uitgesloten 

zijn om een verdeling te vorderen.1639 De deelgenoten kunnen de verdeling niet vorderen, omdat 

ze reeds over hun rechten hebben beschikt.1640 Dat doet opnieuw vragen rijzen omtrent de 

positie van de schuldeisers van de deelgenoten. Volgens de moderne strekking moet worden 

aanvaard dat zij de verdeling kunnen vorderen op basis van artikel 1561 Ger.W.1641 Een beding 

van onverdeeldheid kan de onverdeelde goederen wel onttrekken aan de schuldeisers, maar 

slechts voor maximaal vijf jaar (art. 815, tweede lid BW).1642 

282. BEËINDIGINGSMOGELIJKHEID DOOR PARTIJEN – Een beding van tontine of aanwas is dus 

volgens de meerderheidsopvatting een modaliteit van een vrijwillige onverdeeldheid waarvan 

partijen de verdeling niet kunnen vorderen op basis van artikel 815 BW. Om te verhelpen aan 

                                                 
1635 Zie ook: V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE 

(eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 108, nr. 31. 
1636 Cass.fr. 18 november 1997, Bull.civ. 1997, I, n° 315. Voor een bespreking van dit arrest: H. MAZERON, “Un bien acquis en 

tontine peut-il être saisi par le créancier de l’un des acquéreurs ?”, Defrénois 1998, I, n° 36761, 377-383; H. PERINET-MARQUET, 

“Droit des biens”, JCP G 1998, I, 171, (1801) 1804, nr. 4; Cass.fr. 8 januari 2002, RTDCiv. 2002, 343, noot J. PATARIN en JCP 

2002, II, nr. 10036, 443, noot Y. CHARTIER. 
1637 Ook in deel IV van dit proefschrift zal het belang van de blijvende mogelijkheid van een beslag door privéschuldeisers aan 

bod komen: infra, nr. 519. 
1638 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 644, nr. 1064; L. BARNICH, “Les clauses d’accroissement en usage sont-elles à l’abri de tout soupçon?”, 

Rev.not.b. 2003, (592) 602, nr. 9; H. CASMAN, “Conventions entre titulaires de droits actuels” in KFBN, De notaris met u, nu 

en morgen, Brussel Bruylant, 1992, (234) 239; M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot 

vereffening-verdeling”, Not.Fisc.M. 1997, (202) 203, nr. 7; D. MICHIELS, “Aanwasbedingen en mede-eigendom” in A.L. 

VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (87) 89, nr. 4; E. SPRUYT, 

J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 476, nr. III/1325; L. 

WEYTS, Notarieel Contractenrecht, I, Verkoop uit de hand – Vrijwillige openbare verkoop, Mechelen, Kluwer, 2014, 384, nr. 

118. 
1639 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 627, nr. 1034; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 

2014, 296, nr. 350. 
1640 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 980, nr. 40; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH 

en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1259, nr. 2482; V. SAGAERT, Goederenrecht 

in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 296, nr. 350; S. SNAET en A.L. VERBEKE, “Mede-

eigendom en onverdeeldheid” in X., Themis. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, (47) 61; A. VERBEKE, “Art. 893 B.W.” 

in Commentaar Erfenissen, schenkingen en testamenten, losbl., 43, nr. 79. 
1641 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 980, nr. 41; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 296, nr. 350; S. SNAET en A.L. VERBEKE, “Mede-eigendom en 

onverdeeldheid” in X., Themis. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, (47) 67. Contra: W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU 

MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1260, nr. 2483. 
1642 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 24, 

nr. 23. 
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de afwezigheid van eenzijdige beëindiging en het misbruik dat de andere partij zou kunnen 

plegen door onredelijke eisen te stellen om uit onverdeeldheid te treden, doet sommige 

Belgische rechtspraak beroep op de theorie van het verval van de overeenkomst wegens 

verdwijning van de oorzaak, waardoor het doel van de overeenkomst dus is voorbijgestreefd.1643 

Die oplossing leek echter niet meer bruikbaar sinds het cassatiearrest van 12 december 2008, 

waarin uitdrukkelijk werd beslist dat het bestaan van een oorzaak in beginsel moet worden 

beoordeeld op het moment van de totstandkoming van de rechtshandeling waarvan zij een 

geldigheidsvereiste uitmaakt.1644 Soms wordt ook een beroep gedaan op de leer van het 

rechtsmisbruik of de imprevisieleer, wanneer de relatie tussen de partijen zodanig is verstoord 

of de omstandigheden dermate gewijzigd zijn, dat een instandhouding van de onverdeeldheid 

geen zin meer heeft.1645 De toepassing van rechtsmisbruik wordt hier in verband gebracht met 

de verplichting om overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren (art. 1134, derde lid BW).1646 

Recent aanvaardde het Belgische Hof van Cassatie in een opmerkelijk arrest van 6 maart 2014 

dat een relatiebreuk een reden kan zijn voor één van de partijen om de tontine te beëindigen.1647 

Het Hof verwierp het cassatieberoep en meende dat wanneer een tontinebeding uit een 

affectieve relatie is ontstaan en die relatie beëindigd wordt, de overeenkomst haar bestaansreden 

verliest, waardoor het tontinebeding geen uitwerking meer heeft en er tussen de partijen 

bijgevolg een gewone onverdeeldheid ontstaat, wat betekent dat één van de partijen op grond 

van artikel 815 BW de verdeling kan vorderen.1648 Dit arrest is bij een nadere beschouwing toch 

in overeenstemming met het cassatiearrest van 12 december 2008, aangezien daar uitdrukkelijk 

werd beslist dat de oorzaak in beginsel moet worden beoordeeld op het moment van de 

totstandkoming van de rechtshandeling, zodat de latere verdwijning van de oorzaak in de regel 

                                                 
1643 Rb. Brussel, 12 september 1997, JLMB, 1999, 1018, noot Y.-H. LELEU; Rb. Gent 2 september 2003, T.Not. 2005, 409; Rb. 

Brugge 16 januari 2004, T.Not. 2005, 415; Rb. Brussel 14 juni 2004, CABG 2006, afl. 6, 47, noot D. MICHIELS; Gent 24 maart 

2005, T.Not. 2005, 403; Rb. Brussel 18 april 2005, CABG 2006, afl. 6, 54, noot D. MICHIELS. Contra: Rb. Charleroi 28 juni 

2008, Rec.gén.enr.not. 2003, 230, nr. 25.360. Zie: F. BOUCKAERT, “Hoe tontine- en aanwasbedingen kunnen worden beëindigd? 

Bedenkingen bij het vonnis van de rechtbank te Gent van 2 september 2003, bij het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 

24 maart 2005 en bij het vonnis van de rechtbank te Brugge van 16 januari 2004”, T.Not. 2005, 387-396; Y.-H. LELEU, “Des 

clauses d’accroissement et de tontine plus solides que le couple?” in KFBN, Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005, (292) 

296; D. MICHIELS, “Aanwasbedingen en mede-eigendom” in A.L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over 

notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (87) 90, nr. 5; J.-F. ROMAIN (ed.), Droits réels: Chronique de jurisprudence 1998-

2005, Brussel, Larcier, 2007, 113, nr. 109; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, 

Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 480, nr. III/1365. 
1644 Cass. 12 december 2008, Pas. 2008, III, 2934, JT 2010, noot P. DELNOY, RABG 2009, afl. 12, 811, noot B. VERLOOY, 

RCJB 2011, afl. 3, 329, noot S. NUDELHOLC, Rev.not.b. 2009, 755, noot P. MOREAU, RTDF 2010, afl. 4, 1288, noot J. RENCHON, 

TBBR 2009, 236, noot M. MASSCHELEIN en RW 2008-09, 1690, noot R. BARBAIX. Zie ook: D. MICHIELS, “Relatiebreuk 

beëindigt tontine” (noot onder Cass. 6 maart 2014), RW 2013-14, (1625) 1627, nr. 3; V. SAGAERT, “De beëindiging van 

conventionele onverdeeldheden. Ja, maar of neen, tenzij?” in A.L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over 

notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (71) 78, nr. 16. 
1645 Rb. Brussel 12 september 1997, JLMB 1999, 1018, noot Y.-H. LELEU; Rb. Gent 2 september 2003, T.Not. 2005, 409; Gent 

24 maart 2005, T.Not. 2005, 403; Rb. Brugge 14 januari 2004, T.Not. 2005, 415. Zie hierover ook: Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 

53K2373/001, 8; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 1256, nr. 2475; D. MICHIELS, “Relatiebreuk beëindigt tontine” (noot onder Cass. 6 maart 2014), RW 2013-

14, (1625) 1627, nr. 3. 
1646 Zie ook reeds: Cass. 21 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 92 en Pas. 1990, I, 84. 
1647 Cass. 6 maart 2014, Pas. 2014, 612, NjW 2015, 691, noot V. VANDERHULST, RABG 2015, 283, noot V. VANDERHULST, 

Rev.not.b. 2015, concl. VAN INGELEM, noot A. VAN GYSEL, RTDF 2015, 274, RW 2013-14, 1625, noot D. MICHIELS, JT 2015, 

617, noot V. WYART, JLMB 2014, 1230, noot P.L., Not.Fisc.M. 2014, 104, noot E. ADRIAENS, TBBR 2014, 261, noot F. 

PEERAER, TBBR 2014, 487, noot L. SAVEUR en T.Not. 2014, 231, noot C. ENGELS. Zie hierover ook: V. SAGAERT, “De 

beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 

vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 101, nr. 18. 
1648 Die interpretatie vanuit het doelgebonden karakter van een tontine of aanwas werd ook reeds in de rechtsleer verdedigd: 

M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-verdeling”, Not.Fisc.M. 1997, (202) 

207, nr. 20. 
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geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de rechtshandeling.1649 In de rechtsleer wordt 

gepleit voor de aanvaarding van zowel feitelijke scheiding-clausules als eenzijdige 

opzeggingsmogelijkheden, mits het respecteren van een opzegtermijn.1650 

In het Nederlandse recht komt een verblijvingsbeding ook ten einde bij de verbreking van de 

relatie tussen de deelgenoten. Buiten deze situatie om, die beschouwd wordt als een 

ontbindende voorwaarde, wordt het onherroepelijke karakter van dit beding benadrukt.1651 

§2. Verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel 

283. VOORWAARDELIJKE EIGENDOM – Het komt erop aan, na deze algemene verkenning, de 

verhouding van een beding van aanwas en tontine tot de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

te bepalen. Zolang de voorwaarde niet intreedt, wordt de verhouding tussen de partijen per 

analogiam geregeld volgens het regime van de onverdeeldheden. Dat is zo bij het beding van 

aanwas, en volgens het merendeel van de rechtsleer ook bij de tontine. In het Franse recht en 

een minderheid van de Belgische doctrine wordt echter volgehouden dat er hangende de 

voorwaarde bij een tontine zelfs geen sprake is van een onverdeeldheid, waardoor de partijen 

enkel titularis zijn van een onzeker, voorwaardelijk eigendomsrecht (supra, nr. 281). Wat de 

verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel betreft, neemt de meerderheidsvisie aan dat de 

eigendom, net als bij mede-eigendom, niet in zijn volheid aan meerdere personen toekomt en 

dat er daarom geen afbreuk wordt gedaan aan het exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 273). Het 

goed behoort in onverdeeldheid toe aan meerdere personen en geen enkel van hen kan 

exclusieve rechten claimen op dat goed.  

Een bijzonder kenmerk van een beding van aanwas of tontine is het voorwaardelijke karakter. 

Het zorgt er voor dat de onverdeeldheid bij een tontine of aanwas niet zomaar gelijk te stellen 

valt met een situatie van vrijwillige mede-eigendom. Meer algemeen beschouwd dreigt een 

voorwaardelijk eigendomsrecht in strijd te komen met de klassieke invulling van het 

eigendomsrecht.1652 Uit die strijdigheid met het eigendomsrecht wordt een extra argument 

gehaald om aan te nemen dat een tontinebeding niet tegenwerpelijk is aan de privéschuldeisers 

van de deelgenoten, aangezien het numerus clausus-beginsel verhindert dat er zakelijke 

werking zou toekomen aan een dergelijk beding.1653 Daardoor komt de externe exclusiviteit, de 

bevoegdheid voor de eigenaar om derden uit te sluiten, onder vuur te liggen. Ook de interne 

exclusiviteit is in het gedrang, aangezien er op een gegeven moment, hangende de voorwaarde, 

verschillende personen zijn die eventueel de volle exclusieve eigenaar zullen worden. 

Eens de voorwaarde zich heeft gerealiseerd, ontstaat er in geval van aanwas een exclusief 

eigendomsrecht in hoofde van de overlevende partij. Bij het tontinebeding wordt het exclusieve 

                                                 
1649 D. MICHIELS, “Relatiebreuk beëindigt tontine” (noot onder Cass. 6 maart 2014), RW 2013-14, (1625) 1628, nr. 5. 
1650 S. SNAET en A.L. VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid” in X., Themis. Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2011, 

(47) 61. 
1651 E. COHEN HENRIQUEZ, “Verblijvingsbedingen tussen echtgenoten en relatiepartners in theorie en praktijk”, WPNR 1980, 

nr. 5532, (645) 649-650. Zie ook: M. DE BACKER, “De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-

verdeling”, Not.Fisc.M. 1997, (202) 207, nr. 21; D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 980, nr. 

42. 
1652 V. SAGAERT, “Tontine en aanwas door het oog van het goederenrecht” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Actualia 

vermogensrecht: Liber Alumnorum Kulak, Als hulde aan Prof. dr. Georges Macours in Recht en Onderneming, 15, Brugge, 

die Keure, 2005, (145) 159, nr. 18. 
1653 Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 306, nr. 364. 
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eigendomsrecht zelfs geacht ab initio te hebben plaatsgevonden, en heeft de realisatie van de 

voorwaarde terugwerkende kracht. Op dat ogenblik is er sprake van één exclusieve eigenaar 

aan wie de volheid van bevoegdheden over het goed toekomt. Bij een tontine zijn de partijen 

dus exclusieve eigenaar van het goed onder de ontbindende voorwaarde van hun vooroverlijden 

en onder opschortende voorwaarde van hun overleven.1654 De uitwerking van een eigendom 

onder opschortende voorwaarde, wordt verzoenbaar geacht met het exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht. Dat blijkt ook uit volgend citaat van DE VAREILLES-SOMMIÈRES: 

“Rien ne s’oppose certes, à ce que plusieurs personnes à la fois aient chance d’avoir le 

droit de propriété sur la chose, mais une seule à la fois peut avoir le droit. Il peut y 

avoir plusieurs propriétaires sous condition, mais il ne peut y avoir qu’un propriétaire 

effectif.”1655 

284. TWEE POTENTIËLE EXCLUSIEVE EIGENAARS – Toch kan niet worden ontkend dat het 

problematisch is om pendente conditione te blijven vasthouden aan de interne exclusiviteit van 

het eigendomsrecht. Dat beide partijen titularis zijn van een voorwaardelijk eigendomsrecht, is 

moeilijk verenigbaar met de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. Eerder reeds werd 

deze interne exclusiviteit omschreven als het vooruitzicht op het verkrijgen van de volle 

eigenaarsbevoegdheden door de elasticiteit van het eigendomsrecht in handen van één eigenaar 

(supra, nr. 237). Bij een beding van aanwas of tontine zijn er echter twee partijen die het 

vooruitzicht hebben om exclusieve eigenaar van de goederen te worden.1656 Beiden maken kans 

dat de elasticiteit van het eigendomsrecht in hun voordeel uitwerking vindt. Beiden lopen 

tegelijkertijd het risico om nooit eigenaar te worden. Van een actieve elasticiteit is geen sprake. 

De potentiële volheid van bevoegdheden komt dus aan meer dan één persoon toe, al zal er reëel 

wel steeds slechts één exclusieve eigenaar zijn. Ondanks de verschillende titularissen van de 

potentiële volheid van bevoegdheden zal er in werkelijkheid op een gegeven moment, wanneer 

de voorwaarde is vervuld, wel slechts één exclusieve eigenaar zijn. Dat heeft de gedachte doen 

ontstaan dat het eigendomsrecht moet worden gedeconstrueerd volgens het tijdstip waarop het 

wordt beoordeeld (infra, nr. 551). 

285. VERMOGENSSPLITSING I.P.V. EIGENDOMSSPLITSING? – Het belang van de interne 

eigendomsvraag bij een tontine- of aanwasbeding moet worden gerelativeerd. Soms wordt deze 

rechtsconstructie beschouwd als een typisch voorbeeld van de creatie van een 

doelvermogen.1657 Het goed in kwestie is voorbestemd om op een gegeven moment toe te 

behoren aan één van de deelgenoten, waardoor er dus sprake is van een doelgebonden 

eigendom. De werking van een doelvermogen verklaart ook waarom de deelgenoten niet 

zomaar de verdeling kunnen vorderen. Het vermogen bestaat op zich, en de deelgenoten kunnen 

daar niet zomaar van afwijken. Wel wordt aanvaard dat de schuldeisers van één van de 

                                                 
1654 E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat” in P. SENAEVE (ed.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse 

tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (207) 218, nr. 353. 
1655 M. DE VAREILLES-SOMMIERES, “La définition et la notion juridique de la propriété”, RTDCiv. 1905, (443) 472, nr. 54 (eigen 

nadruk). Zie ook in dezelfde zin: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-

Marseilles, 2008, 463, nr. 821. 
1656 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 194, nr. 241, voetnoot 3. 
1657 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 974, nr. 17; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, 

Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 476, nr. III/1325. Dat is ook uitdrukkelijk zo 

vermeld in het wetsvoorstel van 18 juli 2012 (supra, nr. 281). 
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deelgenoten een verdeling kunnen vorderen (art. 1561 Ger.W.), behoudens een eventuele 

toepassing van artikel 815, tweede lid BW. Het doelvermogen dat inter partes in het leven werd 

geroepen, kan dus niet zomaar worden tegengeworpen aan de schuldeisers.1658 Zo wordt 

vermeden dat partijen doelbewust goederen aan hun boedel zouden onttrekken door de aankoop 

in tontine. 

Door de creatie van een doelvermogen wordt gebruik gemaakt van de vermogenssplitsing 

eerder dan van een eigendomssplitsing. De kwalificatie als doelvermogen is echter niet evident. 

Een vermogen heeft immers steeds een abstracte waarde, terwijl een tontine of beding van 

aanwas steeds betrekking heeft op specifieke goederen ut singuli. In deel IV wordt hierop 

teruggekomen (infra, nr. 528). 

§3. Besluit 

286. EEN ZWEVEND EIGENDOMSRECHT – Bij een tontine- of aanwasbeding moet voor de 

verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel van het eigendomsrecht een onderscheid worden 

gemaakt tussen de situatie hangende de voorwaarde, en de situatie na het intreden van de 

voorwaarde. Beide deelgenoten hebben pendente conditione het voorwaardelijke vooruitzicht 

op de exclusieve eigenaarsbevoegdheden, waardoor er bezwaarlijk nog sprake kan zijn van een 

intern exclusief eigendomsrecht. Het eigendomsrecht is tijdelijk ‘zwevend’. Na de realisatie 

van de voorwaarde is er wel slechts één werkelijke, exclusieve eigenaar. Doordat er meerdere 

potentiële eigenaars zijn, ook al is er uiteindelijk slechts één werkelijke eigenaar, is het 

eigendomsrecht, of minstens de eigendomsverwachting, tijdelijk niet exclusief maar wel intern 

gesplitst. 

AFDELING IV. DE OPSPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT IN DE TIJD: TIME-

SHARING 

287. BEGRIPSBEPALING – Een andere specifieke vorm van mede-eigendom is de time-

sharing, waarbij aan verschillende personen het recht wordt verleend om exclusief gebruik te 

maken van het onverdeelde goed, dat dikwijls gelegen is in een vakantieoord, gedurende een 

welbepaalde terugkerende termijn.1659  

Weliswaar blijft de time-sharing niet beperkt tot vakantiehuizen, en zijn er vroege 

voorbeelden te vinden in de Franse rechtspraak waar de temporele eigendomssplitsing 

een molen of een fabrieksgebouw betrof.1660 Ook de rechtspraak over de vijvers van La 

Bresse wordt beschouwd als een voorloper van de time-sharing (supra, nr. 153).1661 Het 

                                                 
1658 D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, RW 1995-96, (969) 974, nr. 18. 
1659 J. LEVY MORELLE, “La copropriété partagée dans le temps: Indivision volontaire, société ou association?” in P. DEHAN 

(ed.), La copropriété, Brussel, Bruylant, 1985, (53) 53; N. MASSAGER, Les bases du droit civil, II, Droit des biens, droits réels, 

théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 105; B. VANBRABANT, Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 21; H. 

VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 11, 

nr. 7 en 109, nr. 52; J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 27, nr. 31. Voor Nederland: A.A. VAN VELTEN, “Time sharing van onroerend goed”, WPNR 

1977, (417) 418. 

Ook naar Zuid-Afrikaans recht wordt time-sharing als een vorm van mede-eigendom beschouwd: A.J. VAN DER WALT en D.G. 

KLEYN, “Duplex Dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays 

on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 214. 
1660 Cass.fr. 15 februari 1813, S. 1813, 316; Cass.fr. 5 juni 1839, S. 1839, 468; Cass.fr. 4 januari 1842, S. 1842, 231. 
1661 Cass.fr. 31 januari 1838, S. 1838, 1, 120. 
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kan ook roerende goederen, zoals boten, betreffen.1662 Time-sharing werd in de 

hedendaagse tijd voor het eerst terug gebruikt in de computersector.1663  

Time-sharing is naar Belgisch recht een vorm van conventionele onverdeeldheid, waarbij de 

deelgenoten een gebruiksrecht hebben dat temporeel is opgesplitst.1664 Die kwalificatie als 

vrijwillige mede-eigendom werd door sommigen als problematisch beschouwd, omdat partijen 

te allen tijde de verdeling zouden kunnen vorderen (art. 815 BW).1665 Vandaar was de 

constructie als rechtspersoon vaak een meer aantrekkelijke optie. In een Belgisch proefschrift 

over time-sharing werd de toepassing van artikel 815 BW ontweken door de time-sharing te 

zien als een vorm van gedwongen onverdeeldheid ten titel van bijzaak.1666 Het onroerend goed 

is dan gedwongen in mede-eigendom als bijzaak van de periode waartoe de deelgenoot is 

gerechtigd. Andere auteurs pleiten ervoor om de time-sharing als een maatschap te 

beschouwen.1667 Artikel 815 BW blijft immers uitgesloten bij actieve onverdeelde boedels.1668 

Nu het Hof van Cassatie recent heeft geoordeeld dat artikel 815 BW niet van toepassing is bij 

vrijwillige mede-eigendom, is dit punt van kritiek, althans naar Belgisch recht, 

geneutraliseerd.1669 

In sommige rechtsstelsels wordt de figuur van time-sharing echter niet beschouwd als een vorm 

van mede-eigendom.1670 In het Franse recht wordt multi-eigendom meestal georganiseerd 

vanuit het vennootschapsrecht.1671 Elke vennoot heeft een persoonlijke aanspraak op het 

                                                 
1662 J. VAN DE VELDE, “Time-Sharing: Oude wijn in nieuwe zakken of een primeur?” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN 

BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), Oude en nieuwe rechtsfiguren: erfpacht, opstal, onroerende leasing, time-sharing, Antwerpen, 

Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (89) 93, nr. 2. Nederland: A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend 

goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 439. 
1663 J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 11, nr. 12, en de bronnen aldaar. 
1664 R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 536, nr. 1519; G. DELVOIE, “Multi-

eigendom: een nieuw rechtsbegrip met kwalifikatieproblemen”, RW 1972-73, (1840) 1844, nrs. 13 e.v.; J. LEVY MORELLE, “La 

copropriété partagée dans le temps: Indivision volontaire, société ou association?” in P. DEHAN (ed.), La copropriété, Brussel, 

Bruylant, 1985, (53) 54; J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon: Technieken van vermogensafscheiding, 

vermogensovergang en vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, Biblo, 2014, 244, nr. 340; 
J. VAN DE VELDE, “Time-Sharing: Oude wijn in nieuwe zakken of een primeur?” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE 

NOTARISSEN (ed.), Oude en nieuwe rechtsfiguren: erfpacht, opstal, onroerende leasing, time-sharing, Antwerpen, Kluwer 

rechtswetenschappen, 1990, (89) 93, nr. 2. 
1665 Zie hiervoor: J. LEVY MORELLE, “La copropriété partagée dans le temps: Indivision volontaire, société ou association?” in 

P. DEHAN (ed.), La copropriété, Brussel, Bruylant, 1985, (53) 57; B. VANBRABANT, Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 35. 

Zie ook naar Nederlands recht: C.G. BREEDVELD-DE VOOGD, “Nieuwe timeshareregeling biedt nog geen rechtszekerheid”, 

MvV 2011, (161) 162; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 364, nr. 435. Voor Frankrijk: M. DAGOT en P. SPITERI, “A la recherche de la multipropriété”, JCP 1972, n° 

2481, nr. 5. 
1666 J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 154, nr. 158.  
1667 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon: Technieken van vermogensafscheiding, vermogensovergang en 

vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, Biblo, 2014, 245, nr. 340. 
1668 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon: Technieken van vermogensafscheiding, vermogensovergang en 

vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, Biblo, 2014, 246, nr. 341. Zie hiervoor ook: D. 

LECHIEN en R. PIRSON, “L’article 815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre principal” in P. DEHAN (ed.), La copropriété, 

Brussel, Bruylant, 1985, (228) 232-233. 
1669 V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 

Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 100, nr. 14. 
1670 Voor het Zuid-Afrikaanse recht: J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER (eds.), Southern Cross: 

civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 691. 
1671 Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, JO 8 januari 

1986; M. DAGOT en P. SPITERI, “A la recherche de la multipropriété”, JCP 1972, n° 2481, nr. 5; N. DOYON, “La propriété 

spacio-temporelle”, JCP 1974, n° 2599, nr. 4; S. PIERACCINI, La « propriété temporaire », essai d’analyse des droits de 

jouissance à temps partagé, Université du Sud Toulon Var, Faculté de droit, 2008, 2, nr. 1. Zie ook: J. LEVY MORELLE, “La 

copropriété partagée dans le temps: Indivision volontaire, société ou association?” in P. DEHAN (ed.), La copropriété, Brussel, 
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privatief gebruiksrecht gedurende een bepaalde periode, en zeker geen zakelijk recht of 

eigendomsrecht.1672 Door het oprichten van een rechtspersoon blijft het exclusiviteitsbeginsel 

buiten schot, aangezien de rechtspersoon als enige exclusieve eigenaar telt.1673 Wel wordt recent 

een pleidooi gevoerd om de time-sharing ook naar Frans recht te organiseren buiten het 

vennootschapsrecht om en het te beschouwen als een vorm van mede-eigendom.1674  

Ook in Nederland is de behoefte aan een time-sharing of periode-eigendom een feit.1675 Naar 

Nederlands recht wordt de time-sharing echter niet zomaar erkend, maar geconverteerd.1676 Een 

overdracht onder tijdsbepaling is immers uitdrukkelijk niet mogelijk (art. 3:85 NBW). Dat 

verbod beoogt te voorkomen dat de regels van het vruchtgebruik zouden worden omzeild 

wanneer een tijdelijke eigenaar bij het hem toekomende volle genot geen rekening zou houden 

met degene die na hem komt.1677 Daarom wordt een overdracht onder tijdsbepaling omgezet in 

de vestiging van een vruchtgebruik gedurende de overeengekomen tijdspanne. Een overdracht 

van een onroerend goed voor een bepaalde periode is dus niet mogelijk, maar wordt vervangen 

door het toekennen van een tijdelijk gebruiksrecht.1678 Vroeger werd time-sharing in Nederland 

soms ook met behulp van de oprichting van een rechtspersoon geregeld.1679 In 2011 werden de 

materieelrechtelijke regels aangaande de time-sharingovereenkomst aangescherpt in art. 50a-i 

van titel 1A, Boek 7 NBW.1680 

288. VERHOUDING TOT HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL – Wat de verhouding van de time-

sharing naar Belgisch recht tot het klassieke eigendomsconcept betreft, wordt doorgaans vooral 

een schending van het eeuwigdurende karakter van het eigendomsrecht naar voren geschoven. 

De onverdeeldheid heeft immers niet zozeer een eeuwigdurend karakter, maar is eerder van 

                                                 
Bruylant, 1985, (53) 55; J. VAN DE VELDE, “Time-Sharing: Oude wijn in nieuwe zakken of een primeur?” in KONINKLIJKE 

FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), Oude en nieuwe rechtsfiguren: erfpacht, opstal, onroerende leasing, time-

sharing, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (89) 94, nr. 6. 
1672 S. PIERACCINI, La « propriété temporaire », essai d’analyse des droits de jouissance à temps partagé, Université du Sud 

Toulon Var, Faculté de droit, 2008, 6 e.v. Zie ook: H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 111, nr. 53. 
1673 F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 165, nr. 154; P. 

GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 46, nr. 105; M. DAGOT en P. SPITERI, “A la 

recherche de la multipropriété”, JCP 1972, n° 2481, nr. 5. 
1674 S. PIERACCINI, La « propriété temporaire », essai d’analyse des droits de jouissance à temps partagé, Université du Sud 

Toulon Var, Faculté de droit, 2008, 315 e.v. Zie ook reeds: N. DOYON, “La propriété spacio-temporelle”, JCP 1974, n° 2599, 

nr. 4; A. HERVIEU, La multipropriété ou copropriété dans le temps, Caen, Faculté de Droit, 1971, 117 p. 
1675 De grondlegger hiervan was van A.A. VAN VELTEN, “Time sharing van onroerend goed”, WPNR 1977, 417-422. Zie ook: 

S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 

228, nr. 246; W.J. SLAGTER, “Eigendom en privaatrecht”, RMT 1976, (276) 312; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 363, nr. 434. Zie echter: R.F.H. MERTENS, 

Appartementen in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2006, 9. 
1676 Zie hiervoor: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, 

Deventer, Kluwer, 2012, 147, nr. 190; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk 

Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 147, nr. 190 en 363, nr. 433; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht 

in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 560; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend 

goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 441. 
1677 Parl. Gesch. Inv. Boek 3, 1204; Parl.Gesch. Boek 3, 185. 
1678 J. HIJMA, en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 99, nr. 137; T.H.D. 

STRUYCKEN, “The Numerus Clausus and Party Autonomy in the Law of Property” in J. VAN DER WEIDE en R. WESTRIK (eds.), 

Party Autonomy in International Property Law, München, Sellier, 2011, (59) 76. 
1679 A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 351, 

363 en 439 e.v. 
1680 Zie voor een bespreking: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 

3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 228-229, nr. 246; C.G. BREEDVELD-DE VOOGD, “Nieuwe timeshareregeling biedt nog geen 

rechtszekerheid”, MvV 2011, 161-165; J.M. MILO, “Ontvlugt nu de steden, wie vreugde begeert: Over de nieuwe regels inzake 

timeshare”, WPNR 2011, 665-671. 
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onbepaalde duur.1681 Volgens VAN DE VELDE moet dit genuanceerd worden en is het 

eigendomsrecht van de time-sharinggerechtigde wel degelijk eeuwigdurend, alleen wordt het 

gebruiks- en genotsrecht van het eigendomsrecht onderbroken.1682 

Het exclusieve karakter van het eigendomsrecht blijft gevrijwaard, omdat naar Belgisch recht 

de constructie van time-sharing beschouwd wordt als een vorm van vrijwillige mede-eigendom. 

Zoals hoger reeds vermeld, miskent de figuur van de vrijwillige mede-eigendom volgens de 

traditionele leer de interne exclusiviteit niet, aangezien partijen slechts een breukdeel van het 

onverdeelde goed hebben en het goed niet in zijn volheid aan meerdere eigenaars toebehoort 

(supra, nr. 273). Zo kan één van de partijen niet overgaan tot de verkoop van het goed. Het gaat 

dus niet om een opsplitsing van het recht, maar om een opsplitsing van de 

gebruiksbevoegdheden. Aangezien die gebruiksrechten van het eigendomsrecht kunnen worden 

afgesplitst, door de toekenning van een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht, kunnen ze ook 

worden gedeeld. 

Aan de mede-eigenaars komt een rechtstreekse zeggenschap toe, maar het exclusieve 

gebruiksrecht is slechts voor een beperkte cyclische tijdspanne.1683 Het is niet zo dat de 

eigendom als residuair recht, omwille van de elasticiteit, aan de verschillende deelgenoten kan 

gaan toebehoren, zoals dat bij aanwas wel het geval was (supra, nr. 284). Van een interne 

eigendomssplitsing is hier geen sprake. Dat de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht niet 

geschonden is, moet volgens sommige auteurs worden genuanceerd. Het klassieke 

eigendomsbegrip ondervindt wel degelijk de gevolgen van de time-sharing omdat het 

eigendomsrecht een functioneel, fragmentarisch karakter krijgt.1684 Bovendien wordt beweerd 

dat time-sharing eerder een bestemmingsgebonden eigendom is, waardoor artikel 815 BW in 

elk geval zou uitgesloten zijn.1685  

Bij de rechtsfiguur van de time-sharing is ook de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht 

erg van belang. Elke gerechtigde in de time-sharing kan niet alleen derden, maar ook de andere 

mede-deelnemers uitsluiten, tenminste tijdens de periode waarin het gebruik exclusief aan dat 

individu toekomt.1686 

289. BESLUIT – De time-sharing vormt geen inbreuk op de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, wanneer het wordt beschouwd als een vorm van vrijwillige mede-eigendom. 

Het recht om gedurende een welbepaalde en recurrente periode exclusief gebruik te maken van 

het onverdeelde goed, betekent nog niet dat er sprake is van een opsplitsing van het 

eigendomsrecht. Het eigendomsrecht is nog steeds ongedeeld, ook al komt het aan verschillende 

                                                 
1681 G. DELVOIE, “Multi-eigendom: een nieuw rechtsbegrip met kwalifikatieproblemen”, RW 1972-73, (1840) 1848, nr. 25; H. 

VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 115, 

nr. 53. 
1682 J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 128, nr. 139. 
1683 H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 

115, nr. 53; J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 127, nr. 139. 
1684 L. DE KEYSER, “Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchising en factoring”, RW 1983-84, (2407) 2409; 

J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 125, nr. 136. 
1685 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 302, nr. 359. 
1686 J. VAN DE VELDE, Timesharing van onroerend goed: een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 624, nr. 884. 
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mede-eigenaars toe, en enkel het gebruiksrecht wordt opgesplitst tussen de verschillende 

gerechtigden. Deze bijzondere eigendomsvorm voldoet zowel aan de interne als de externe 

component van het exclusiviteitsbeginsel. Door het exclusieve gebruiksrecht op een zeker 

tijdstip kan elke deelnemer gedurende ‘zijn’ periode zelfs niet alleen derden, maar ook de 

andere deelnemers uitsluiten van het goed. De externe exclusiviteit als het recht om anderen uit 

te sluiten wordt bij deze vorm van mede-eigendom dus versterkt. 

Bij time-sharing heeft het eigendomsrecht wel een functioneel karakter. Het wordt aangewend 

met een zeker doel voor ogen. Vanuit dit perspectief van doelgebonden eigendom kan een 

parallel worden getrokken met de volgende ‘speciale’ eigendomsvorm, namelijk de fiduciaire 

eigendom. In het volgende hoofdstuk wordt de fiduciaire eigendom met al zijn 

toepassingsgevallen uitgebreid besproken. 

HOOFDSTUK II. FIDUCIAIRE EIGENDOM 

AFDELING I. ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVING EN HISTORIEK 

§1. Achtergrond: instrumentalisering van het eigendomsrecht 

290. EEN DOELGERICHT EIGENDOMSRECHT – Uit het historische overzicht bleek dat het 

juridische eigendomsconcept afhankelijk is van de economische en sociale ontwikkelingen 

(supra, nr. 173). Dat is in het begin van de 21ste eeuw niet anders. De evolutie van het 

eigendomsrecht verloopt recht evenredig met de veranderingen in de moderne maatschappij. 

De ontwikkelingen tot contractualisering (supra, nr. 205) en socialisering (supra, nr. 240) 

kwamen reeds aan bod. Een andere tendens is de ‘instrumentalisering’ (of ‘functionalisering’) 

van het eigendomsrecht.1687 Het eigendomsrecht wordt meer en meer beschouwd als een middel 

om een bepaald doel te bereiken, dan als doel op zich.1688 De doelstelling die men wil bereiken 

door de overdracht van een eigendomsrecht kan over het algemeen twee kanten op: ofwel draagt 

men eigendom over met het oog op een doelmatig beheer, ofwel wendt men het eigendomsrecht 

aan tot zekerheid van een bepaalde schuldvordering (infra, nr. 299).1689 

                                                 
1687 L. DE KEYSER, “Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchising en factoring”, RW 1983-84, (2407) 2409; 

V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN 

en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, Die Keure, 2005, (43) 56; V. SAGAERT, Goederenrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 180, nr. 208. Zie ook: V. SAGAERT, “La réforme du droit 

privé français dans le développement du droit privé européen” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, (115) 126, nr. 22. Voor Frankrijk: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in 

Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 325, nr. 412; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, 

Parijs, LGDJ, 2011, 558, nr. 738. Zie ook: I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial 

français à l’aune du trust anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 24, www.lextenso.fr; M. 

BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 447, nr. 800. 
1688 Zie ook voor Frankrijk: B. BALIVET, Les techniques de gestion des biens d’autrui, Lyon, Université Jean Moulin, 2004, 

197, nr. 260; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), 

Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1096; P. MALAURIE en L. 

AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 251, nr. 757; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à 

la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 9, nr. 3; F. ROUSSEL, M.-C. LARCHER, 

O. HOAREAU en A. DOBIGNY, “De la fiducie à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, nr. 2199, 

(9) 12, nr. 37. Voor Nederland: G. VAN DIJCK en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Discussie over goederenrecht”, TvI 2004, 191; 

C.J.H. JANSEN, “Fiduciaire rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT 

(eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (105) 107. 
1689 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 180, nr. 208. Voor 

Frankrijk: P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 252, nr. 758; P. SIMLER en P. 

DELEBECQUE, Droit civil: Les sûretés, la publicité foncière in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2009, 597, nr. 678. 

http://www.lextenso.fr/
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291. DRAAGWIJDTE VAN DE ONTWIKKELING – De vraag naar de mogelijkheid van het 

doelgericht aanwenden van het eigendomsrecht nam de laatste jaren universele proporties aan. 

Een belangrijke factor is het rechtseconomische argument van de gelijke concurrentie tussen 

landen in een tijd van groeiende grensoverschrijdende handelscontacten.1690 Meer bepaald doet 

de sterke positie van de common law rechtssystemen omwille van het soepele trustrecht (supra, 

nrs. 178 e.v.) op het continent de wil ontstaan om een gelijkaardig instrument te creëren. Een 

voorbeeld betreft het wetsvoorstel tot wijziging van de Franse fiducie in 2009 dat tot doel had 

de toepassing van Islamitische financiering te faciliteren (infra, nr. 451). De continentale 

rechtsstelsels willen via de instrumentalisering van eigendom een alternatief voor de trust 

creëren om hun concurrentiepositie op de internationale markt te verbeteren en het voor 

bedrijven aantrekkelijker te maken om zich in die landen te vestigen of gevestigd te blijven.  

Een belangrijke mijlpaal in de evolutie richting een algemene trustfiguur was het Haagse 

Trustverdrag van 1 juli 1985 binnen het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal 

Privaatrecht (HCCH) (supra, nr. 181).1691 Het doel van dit verdrag was de erkenning van trusts 

die geldig gesloten waren onder het nationale recht van andere landen (art. 11). Het vrij verkeer 

van personen zorgt er immers voor dat burgers meer en meer betrokken zijn bij buitenlandse 

trustconstructies, wat interpretatiemoeilijkheden oplevert voor de rechtbanken van de 

continentale rechtssystemen die de trust niet kennen. Het Trustverdrag werd slechts in vijf 

landen bekrachtigd: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Malta, Luxemburg en Italië. 

Wanneer buitenlandse trustfiguren volle uitwerking krijgen, lijkt het logisch dat de creatie van 

een algemene trust in eigen land niet lang kan uitblijven.1692 Het Duitse recht kende reeds vroeg 

de trustachtige figuur van de Treuhand. Frankrijk voerde la fiducie in met de wet van 19 

februari 2007 (infra, nr. 446). Eerder reeds werd de fiduciaire eigendom ook ingevoerd in 

Luxemburg (wet van 27 juli 2003)1693 en Italië (art. 2645ter Codice Civile, ingevoerd bij wet 

van 23 februari 2006). 

Ook de Draft Common Frame of Reference bevat een boek X over Trusts, waarmee wordt 

aangegeven dat trustconstructies een gemene deler van het Europese privaatrecht vormen 

(supra, nr. 181).1694 De tendens tot instrumentalisering van het eigendomsrecht, met de 

rechtsfiguur van de trust als middelpunt, is in expansie. Daardoor krijgt de aanverwante 

rechtsfiguur, nl. de fiduciaire eigendom, recent veel aandacht in de onderzochte rechtsstelsels. 

                                                 
1690 U. MATTEI, Comparative law and economics, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1997, 131. Zie hierover ook: F. 

BARRIERE, “The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty” in L. SMITH (ed.), Re-imagining the trust, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2012, (222) 223; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, 

M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 

2011, (1085) 1087 e.v. Zie ook reeds: J. HERBOTS, “Pleidooi voor de invoering in België van het fiduciecontract naar het 

trustnabootsende Franse model”, RW 1993-94, (313) 314, nr. 6. 
1691 Hague Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition, www.hcch.net  
1692 M. GRIMALDI en F. BARRIÈRE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards 

a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1092; J. HERBOTS, “Pleidooi voor de 

invoering in België van het fiduciecontract naar het trustnabootsende Franse model”, RW 1993-94, (313) 314, nr. 6. 
1693 Loi du 27 juillet 2003, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3 septembre 2003, 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0124/a124.pdf Zie ook reeds: le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 

relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit, Mémorial A n° 54 du 24 juillet 1983, p. 1334, Doc. parl. n° 2641. 
1694 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 173, nr. 197. Zie ook: 

V. SAGAERT, “De overlevingsstrijd van de fiduciaire eigendom naar Belgisch recht: de zekere crisis en de onzekere loutering”, 

NTBR 2013, (70) 70, nr. 3; M.J. DE WAAL, “Is the DCFR trust a ‘proper’ trust? An evaluation from a South African perspective”, 

Acta Juridica 2014, 219-242. 

http://www.hcch.net/
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0124/a124.pdf
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§2. Het begrip ‘fiduciaire eigendom’ 

A. Historiek: fiduciaire eigendom in het Romeinse recht 

1. Omschrijving van de ‘fiducia’ 

292. ACHTERGROND ─ Fiduciaire rechtsverhoudingen kende men reeds bij de Romeinen, 

waar ze werden aangeduid met de term ‘fiducia’, het Latijnse woord voor ‘vertrouwen’.1695 Het 

bronnenmateriaal dat ons uit de Oudheid is overgeleverd is weinig revelerend voor de fiducia, 

met name omdat de fiducia niet voorkomt in het Corpus Iuris Civilis van Justinianus.1696 Wel 

is het aannemelijk dat bij de behandeling van het pandrecht (pignus) in het Corpus Iuris Civilis 

gebruik werd gemaakt van keizerlijke rescripten en teksten van oudere juristen die eigenlijk 

niet over pignus, maar over fiducia gingen.1697 Die twee rechtsfiguren vertoonden in het 

Romeinse recht immers veel gelijkenissen. Bij de studie van de fiducia is men voor een 

aanzienlijk deel aangewezen op de interpretatie van die tussengevoegde passages uit de 

Digesten en de Codex die in hun oorspronkelijke versie de fiducia beschreven.1698 

Wel is het zeker dat de fiducia reeds in het vroegste Romeinse recht, ten tijde van de XII 

Tafelenwet, bestond.1699 In het algemeen hield de fiducia in dat een persoon, de fiduciant, één 

of meer aan hem toebehorende goederen in eigendom overdroeg aan de andere partij, de 

fiduciarius, waarbij deze zich ertoe verbond goed voor die goederen te zorgen en ze onder 

bepaalde omstandigheden terug over te dragen aan de fiduciant.1700 Aanvankelijk was men 

louter aangewezen op het vertrouwen in de fiduciarius, en was er geen juridische (noch 

verbintenisrechtelijke, noch zakenrechtelijke) bescherming voor wanneer deze zich niet aan de 

afspraken hield. De juridische bescherming door de actio fiduciae (infra, nr. 296) zou rond de 

derde eeuw voor Chr. zijn ingevoerd.1701 

                                                 
1695 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 100; G. 

NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 1; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch 

privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 169; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 21, nrs. 21 e.v. 
1696 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 105; D. 

JOHNSTON, “Trusts and Trust-like Devices in Roman Law” in R. HELMHOLZ en R. ZIMMERMANN (eds.), Itinera Fiduciae. Trust 

and Treuhand in Historical Perspective, Berlijn, Duncker & Humblot, 1998, (45) 53; G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het 

Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 6 en 12; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 

169; L. WAELKENS, “Enkele grondslagen van leasing in het ius commune” in P. BESELAERE, O. LENAERTS, B. TILLEMAN en A. 

VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, Brugge, Die Keure, 2007, (1) 6 en 8; L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins 

recht, Leuven, Acco, 2014, 337. 
1697 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 6. 
1698 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 6; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch 

privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 169. 
1699 G. DIÓSDI, Ownership in ancient and preclassical Roman law, Budapest, Corvina Kiadó, 1970, 116; R. FEENSTRA, 

Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 100; G. NOORDRAVEN, De Fiducia 

in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 1 en 7 e.v.; J.W. TELLEGEN en O. TELLEGEN-COUPERUS, “Fiducia cum creditore 

en ons systeem van zakelijke rechten”, TPR 2002, (1475) 1476. 
1700 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 1; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, 

Parijs, Economica, 1981, 24, nr. 24. 
1701 J.-P. DUNAND, Le transfert fiduciaire: “donner pour reprendre”, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 2000, 158; R. FEENSTRA, 

Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 101; D. HEIRBAUT, Romeins recht 

vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 144; M. KÄSER, Das römische Privatrecht, I, Das altrömische, das vorklassische und 

klassische Recht, München, Beck, 1971, 461; G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 2; 

J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 171; L. WAELKENS, Civium causa: handboek 

Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 337. 
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293. ‘FIDUCIA CUM AMICO’ EN ‘FIDUCIA CUM CREDITORE’ – Al in het Romeinse recht bestond 

het onderscheid tussen een fiducia cum amico (eigendom tot beheer) en een fiducia cum 

creditore (eigendom tot zekerheid), zoals blijkt uit de Instituten van Gaius.1702  

De ontstaansreden van de fiducia als beheersvorm moet worden gezocht in de nood die een 

pater familias ervoer om zijn vermogen te laten beheren wanneer hij zelf langdurig afwezig zou 

zijn.1703 In zo’n geval droeg de pater familias zijn hele vermogen, inclusief de zeggenschap 

over zijn familieleden, over aan een vriend die zijn taak als beheerder zou waarnemen. De pater 

familias kon er volgens de afspraken op vertrouwen dat hij na zijn terugkeer het bewind, en 

daartoe ook alle eigendomsrechten, zou terugkrijgen. 

Na verloop van tijd kwam het voor dat men niet zijn hele familia maar slechts één welbepaald 

goed overdroeg aan een vertrouwenspersoon.1704 Het opzet bestond er dan niet zozeer in een 

algemene plaatsvervanger aan te duiden, maar er voor te zorgen dat die vriend bepaalde 

beheersdaden kon stellen ten opzichte van een welbepaald goed. Dat gebruik van de fiducia 

voor goederen ut singuli leidde er dan weer toe dat die rechtsfiguur ook voor andere doeleinden 

dan beheer werd gebruikt.1705 Verschillende toepassingen, zowel in het vermogensrecht als in 

het familierecht, deden hun intrede.1706 

Als zekerheidsinstrument werd er bij de ‘fiducia cum creditore’ een vertrouwensafspraak met 

een crediteur/schuldeiser aangegaan.1707 De schuldenaar droeg daarbij de eigendom van een 

goed over als zekerheid voor zijn schuld. Die overdracht was opnieuw op vertrouwen 

gebaseerd. De schuldeiser verbond zich er immers toe de eigendom terug over te dragen zodra 

de schuld was voldaan. Indien de schuldenaar zijn schuld echter niet tijdig afloste, mocht de 

schuldeiser het goed houden (onder het vroegste recht) of het verkopen en het verschuldigde 

bedrag inhouden op de opbrengst (onder het klassieke recht).1708 De ‘fiducia cum creditore 

contracta’ wordt beschouwd als de oudste vorm van zakelijke zekerheid in het Romeinse 

recht.1709 Gedurende de republikeinse en klassieke periode zou het ook de meest gebruikte vorm 

van zakelijke zekerheid zijn geweest.1710  

                                                 
1702 Inst.G. II, 60: “Sed cum fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut cum amico, quo tutius nostrae res apud 

eum essent”. Vertaling: Overigens wordt een overeenkomst tot fiduciaire eigendomsoverdracht aangegaan hetzij met een 

schuldeiser die dan de bevoegdheid krijgt om de zaak als pand te houden, hetzij met een vriend in de verwachting dat onze 

zaken bij hem in grotere veiligheid zullen zijn. (J.E. Spruit en K.E.M. Bongenaar, De Instituten van Gaius, Zutphen, Walburg 

Pers, 1994, 52. Zie ook: P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 4. 
1703 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 3. 
1704 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 3. 
1705 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 3; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, 

Parijs, Economica, 1981, 23, nr. 23. 
1706 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 4 e.v.; J.C. VAN OVEN, Leerboek van 

Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 169. 
1707 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 100; D. 

HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 143; D. JOHNSTON, “Trusts and Trust-like Devices in Roman 

Law” in R. HELMHOLZ en R. ZIMMERMANN (eds.), Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in Historical Perspective, Berlijn, 

Duncker & Humblot, 1998, (45) 52; M. KÄSER, Das römische Privatrecht, I, Das altrömische, das vorklassische und klassische 

Recht, München, Beck, 1971, 460; B. NICHOLAS, An introduction to Roman law, Oxford, Clarendon press, 1969, 151; L. 

WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 336. 
1708 D. HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 144; M. KÄSER, Das römische Privatrecht, I, Das 

altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München, Beck, 1971, 461. 
1709 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 100; B. NICHOLAS, 

An introduction to Roman law, Oxford, Clarendon press, 1969, 151. 
1710 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 9 e.v.; J.C. VAN OVEN, Leerboek van 

Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 169. 
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2. Draagwijdte van de ‘fiducia’ 

294. BEPERKTE INFORMATIE ─ Gezien de schaarste aan informatie over de 

Romeinsrechtelijke ‘fiducia’, is het niet eenvoudig om de draagwijdte van die rechtsfiguur, en 

in het bijzonder de eigendomskwestie, te reconstrueren. Vandaar dat er in de doctrine geen 

eensgezindheid bestaat over de Romeinsrechtelijke gevolgen van de fiducia, waarbij de focus 

van de discussie zich rond de exclusiviteit van het eigendomsrecht concentreert. 

295. EERSTE ZIENSWIJZE: GESPLITSTE EIGENDOM ─ Volgens WUBBE was de fiducia naar 

Romeins recht een toepassing van functioneel opgesplitste eigendom.1711 De eigendom die aan 

de fiduciarius wordt overgedragen, is beperkt door het doel dat wordt nagestreefd. Op hetzelfde 

moment hebben zowel de fiduciant als de fiduciarius een zekere heerschappij over het goed. 

Wanneer de schuld is terugbetaald en de fiduciarius het goed nog onder zich heeft, kan de 

fiduciant het op ieder moment terughalen en er na één jaar terug eigenaar van worden op basis 

van een speciale vorm van verjaring, de usureceptio.1712 De eigendom die wordt overgedragen 

aan de fiduciarius is slechts van een relatieve aard, omdat de fiduciant met de actio fiduciae 

ook een eigendomsaanspraak heeft en het in een procedure zou halen van de fiduciarius.1713 

Bovendien blijft de fiduciant na de eigendomsoverdracht en vóór de terugbetaling van de schuld 

bepaalde rechten uitoefenen op dat goed. Dat zorgde ervoor dat hij maatschappelijk gezien vaak 

nog als eigenaar werd gezien, zeker wanneer het goed in zijn bezit werd gelaten.1714 

296. TWEEDE ZIENSWIJZE: EXCLUSIEVE EIGENDOM ─ Andere auteurs spreken de opvatting 

van gesplitste eigendom tegen. Volgens DIÓSDI maakt de structuur zelf van de fiducia de 

hypothese van functioneel gesplitste eigendom onmogelijk.1715 De schuldeiser verkreeg door 

de fiducia een exclusief eigendomsrecht op het overgedragen goed en enkel omwille van het 

vertrouwen in hem gesteld, was hij verplicht het goed terug over te dragen wanneer aan de 

verzekerde schuld was voldaan. Voor DIÓSDI volstaat dit bovendien om te besluiten dat een 

eigendomssplitsing nooit heeft bestaan in het Romeinse recht.1716 Indien dit wel zo was 

geweest, dan had men het zeker toegepast op de fiducia, omdat zowel de schuldenaar als de 

schuldeiser belang hadden bij een zekere eigendomsbescherming erga omnes. 

                                                 
1711 F. WUBBE, “Usureceptio und relatives Eigentum”, TRG 1960, (2) 38. Zie: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex 

dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of 

law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 227. 
1712 L. WAELKENS, Civium causa: handboek Romeins recht, Leuven, Acco, 2014, 336. Ook KÄSER beschouwde de usureceptio 

als een restant van het feit dat de schuldenaar nog een zekere zakenrechtelijke aanspraak had, hoewel hij het bestaan van een 

eigendomssplitsing bij de fiducia niet aanvaardde: M. KÄSER, Das römische Privatrecht, I, Das altrömische, das vorklassische 

und klassische Recht, München, Beck, 1971, 26 en 144. 
1713 F. WUBBE, “Usureceptio und relatives Eigentum”, TRG 1960, (2) 37. 
1714 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 203; L. WAELKENS, “Enkele grondslagen 

van leasing in het ius commune” in P. BESELAERE, O. LENAERTS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, 

Brugge, Die Keure, 2007, (1) 7. 

Noordraven verwijst naar de fragmenten waaruit de bevoegdheden van de fiduciant blijken en meent dat daaruit kan worden 

afgeleid dat hij nog steeds als de economisch rechthebbende werd beschouwd. Die bewoording is duidelijk een extrapolatie 

van een hedendaags rechtsbegrip op hoe het vroeger was. 
1715 G. DIÓSDI, Ownership in ancient and preclassical Roman law, Budapest, Corvina Kiadó, 1970, 117 en 119. 
1716 G. DIÓSDI, Ownership in ancient and preclassical Roman law, Budapest, Corvina Kiadó, 1970, 117. 
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Door de mancipatio of in iure cessio verkreeg de fiduciarius een exclusieve eigendom1717, 

waardoor hij alle rechten en plichten van een eigenaar had, zoals bijvoorbeeld de 

reiuindicatio.1718 Gaius versterkte die zienswijze door te spreken van een imaginaria venditio, 

een soort verkoop.1719 De schuldenaar behield enkel een persoonlijke aanspraak op de 

schuldeiser om te handelen in overeenstemming met het fiducia-contract op grond van de actio 

fiduciae, en werd dus niet beschermd wanneer de schuldeiser het goed bijvoorbeeld had 

doorverkocht aan een derde.1720 Wel was de positie van de fiduciant bij wanprestatie van de 

fiduciarius iets sterker wanneer hij in het bezit van het goed was gebleven.1721 

3. Verdwijning van de ‘fiducia’ uit het recht 

297. HET LOT VAN DE ‘FIDUCIA’ ─ Op het einde van de klassieke periode raakte de fiducia in 

onbruik.1722 Daarvoor waren meerdere redenen.1723 Vermoedelijk werd het als problematisch 

ervaren dat de fiducia die gebeurde door middel van een mancipatio en in iure cessio enkel aan 

Romeinse burgers kon toekomen. Bovendien boetten deze wijzen van eigendomsverkrijging 

zelf aan belang in. Doordat die (omslachtige) formele wijzen van eigendomsoverdracht 

verdwenen, kwam ook de fiducia in het gedrang. Daarenboven was de positie van de debiteur 

belemmerd doordat hij het goed niet aan meerdere personen in zekerheid kon geven. De 

belangrijkste reden voor het verdwijnen van de fiducia was echter dat een ander zekerheidsrecht 

pignus, het pandrecht, steeds beter werd geregeld en een veel soepelere toepassing ging 

kennen.1724 Vandaar dat de fiducia in het Corpus Iuris Civilis niet meer voorkomt (supra, nr. 

292). 

                                                 
1717 G. DIÓSDI, Ownership in ancient and preclassical Roman law, Budapest, Corvina Kiadó, 1970, 117 en 124; M. KÄSER, 

Das römische Privatrecht, I, Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München, Beck, 1971, 144 en 458; F. 

SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1951, 406. 
1718 G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, Deventer, Kluwer, 1988, 195; J.C. VAN OVEN, Leerboek van 

Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 170; L. WAELKENS, “Enkele grondslagen van leasing in het ius commune” in P. 

BESELAERE, O. LENAERTS, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, Brugge, Die Keure, 2007, (1) 7. 
1719 Inst.G. I,119. 
1720 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 102; D. 

JOHNSTON, “Trusts and Trust-like Devices in Roman Law” in R. HELMHOLZ en R. ZIMMERMANN (eds.), Itinera Fiduciae. Trust 

and Treuhand in Historical Perspective, Berlijn, Duncker & Humblot, 1998, (45) 52; B. NICHOLAS, An introduction to Roman 

law, Oxford, Clarendon press, 1969, 151; J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 171. 

Deze auteurs gaan ook niet akkoord met de gevolgtrekking die WUBBE haalde uit de usureceptio (supra, nr. 295). Dat getuigt 

allerminst van een functioneel opgedeelde eigendom, maar bevestigt integendeel de exclusiviteit van het eigendomsrecht van 

de fiduciarius. Het feit dat de fiduciant het goed kon terugnemen en dan na verloop van één jaar terug eigenaar werd, getuigt 

er immers net van dat de fiduciant zijn eigendomsrecht volledig verloren was door de overdracht aan de fiduciarius. (G. DIÓSDI, 

Ownership in ancient and preclassical Roman law, Budapest, Corvina Kiadó, 1970, 117-118; A.J. VAN DER WALT en D.G. 

KLEYN, “Duplex dominium: The History and Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays 

on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 227). 
1721 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 104. 
1722 R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 105; D. 

HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 144; G. NOORDRAVEN, De Fiducia in het Romeinse recht, 

Deventer, Kluwer, 1988, 11. 
1723 Zie R. FEENSTRA, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht, Leiden, E.J. Brill, 1990, 105; D. 

HEIRBAUT, Romeins recht vroeger & nu, Antwerpen, Maklu, 1999, 144-145; F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, 

Clarendon Press, 1951, 406. 
1724 J.C. VAN OVEN, Leerboek van Romeinsch privaatrecht, Leiden, Brill, 1945, 169. Zie ook: C.J.H. JANSEN, “Fiduciaire 

rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire 

verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (105) 105; B. NICHOLAS, An 

introduction to Roman law, Oxford, Clarendon press, 1969, 151. 
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B. Fiduciaire eigendom in het hedendaagse recht 

298. VOLLE EIGENDOMSOVERDRACHT MET FIDUCIAIRE VERPLICHTINGEN – De 

instrumentalisering van het eigendomsrecht doet in tal van civil law rechtsstelsels de fiduciaire 

eigendomsverhoudingen herrijzen. Fiduciaire eigendom is ook in het huidige recht het resultaat 

van een rechtshandeling waarbij een persoon (de fiduciant) zijn eigendomsrecht overdraagt aan 

een andere persoon (de fiduciarius of fiduciaire eigenaar), onder de verplichting om het 

eigendomsrecht uit te oefenen in het belang van de overdrager of een derde-begunstigde en om 

het na verloop van tijd en onder bepaalde omstandigheden ook aan die begunstigde (terug) over 

te dragen.1725 Dit eigendomsrecht wordt ‘fiduciair’ genoemd, aangezien de verkrijger bij de 

uitoefening van zijn recht onderhevig is aan bepaalde verplichtingen die op het vertrouwen 

(vertaling van het Latijnse ‘fiducia’, zie: supra, nr. 292) van de overdrager zijn gebaseerd.1726 

De fiduciaire eigenaar dient te handelen in het belang van de begunstigde, en is daarover ook 

rekenschap en verantwoording verschuldigd.1727 

De term ‘fiduciaire eigendom’ moet in principe zo worden uitgelegd dat het hier niet gaat om 

een speciaal soort eigendomsrecht, die losstaat van het ‘gemene’ eigendomsconcept. Het 

beginsel van de numerus clausus verhindert immers dat er nog een andere vorm van eigendom 

zou zijn.1728 Het fiduciaire karakter van een verplichting verschaft de partij jegens wie men die 

verplichting heeft dus nog geen zakelijk recht ten aanzien van die goederen.1729 De begunstigde 

beschikt enkel over een schuldvordering. Fiduciaire eigendom betreft in zijn meest zuivere 

vorm een volwaardig, exclusief eigendomsrecht dat wordt overgedragen en waarbij de 

fiduciarius enkel bepaalde fiduciaire verplichtingen met betrekking tot de goederen op zich 

neemt.1730 De schuldvordering van de fiduciant (of een derde-begunstigde) is wezenlijk 

verbonden met de waarde of opbrengst van het overgedragen goed, wat verklaart waarom de 

                                                 
1725 Over het begrip ‘fiduciaire eigendom’, zie: W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, 

Brussel, Story-Scientia, 1987, 465, nr. 144. Zie ook: M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du 

Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 85 e.v.; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 180, nrs. 208 e.v. Voor Frankrijk: P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, 

Defrénois, 2013, 251, nr. 757. Voor Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands 

burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 148, nr. 193; C.A. UNIKEN VENEMA en S.E. EISMA, Eigendom ten titel van 

beheer naar komend recht: Preadvies van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 2-3. 
1726 J.-L. VAN BOXSTAEL, “La sûreté fiduciaire”, TBBR 1992, (217) 218. Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. 

PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 557, nr. 563. 
1727 M.C. CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, 

Bruylant, 1999, 21, nr. 17; M.E. STORME, “De zakenrechtelijke kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de 

betaling van een geldsom tot zekerheid” (noot onder Cass. 4 april 2003), RW 2003-04, (1689) 1692. 
1728 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 715, nr. 

11; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, I, Algemeen zakenrecht, Algemene begrippen 

en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 47. Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, 

Parijs, LGDJ, 1995, 206, nr. 257. 

In het licht van wat besproken werd in deel II is dit numerus clausus beginsel echter aan verval onderhevig (supra, nr. 206). 
1729 M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 425; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, I, Algemeen zakenrecht, 

Algemene begrippen en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 48. 
1730 W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans 

vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 31, nr. 12; L. COZZANI, “Le holding, le trust, la fiducie et la fondation, comme véhicule 

étrangers de délocalisation patrimoniale”, RGF 2000, (193) 195; P. MARINI, “Enfin la fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 

1347. IBARRA GARZA spreekt over de ‘duty of care’ en de ‘duty of diligence’: R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine 

fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 23, nrs. 44 e.v. 
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beheerder/fiduciaire eigenaar verantwoording verschuldigd is voor het beheer ervan.1731 

Hoewel de rechten van de fiduciant (of een derde-begunstigde) verband houden met de 

(kapitaalwaarde van de) goederen, hebben deze rechten in principe geen zakelijke werking. Bij 

insolvabiliteit van de fiduciaire eigenaar wordt de begunstigde dan ook als een louter 

chirografaire schuldeiser beschouwd.1732  

Ook in het Engelse recht is er sprake van fiduciaire rechtsverhoudingen, wanneer een 

persoon (‘fiduciary’) wordt belast met bepaalde verplichtingen die in het belang van een 

ander persoon (‘principal’) moeten worden uitgeoefend.1733 De kernverplichting is dat 

de fiduciaire eigenaar loyaal dient te zijn ten opzichte van degene voor wie hij optreedt. 

Die loyauteit bestaat erin dat de fiduciary moet handelen met het belang van de principal 

voor ogen.1734 In het Engelse recht zijn de meest voorkomende gevallen van fiduciaire 

verplichtingen die van de agent, company director en trustee.1735 Let wel, enkel wanneer 

de fiduciary de goederen on trust houdt voor de principal, heeft laatstgenoemde volgens 

de klassieke leer een proprietary right op de trustgoederen (supra, nr. 183). 

Toch roept de fiduciaire eigendom niet meteen de gedachte op aan het vertrouwde 

civielrechtelijke eigendomsconcept. Daarom wordt fiduciaire eigendom vaak aangeduid als een 

‘gemoduleerde’ of ‘geaffecteerde’ vorm van eigendom.1736 De modulering zit in de 

doelgebondenheid ervan. Hoewel de fiduciaire eigenaar volle eigenaar is, kan hij bijvoorbeeld 

geen daden van beschikking stellen die ingaan tegen de bestemming van de goederen.1737 Naast 

de relativering van het volmaakte karakter, komt ook het eeuwigdurende karakter van het 

eigendomsrecht in het gedrang.1738 De eigendom wordt slechts voor een bepaald doel 

overgedragen en dus vaak ook slechts voor een bepaalde termijn, namelijk tot verwezenlijking 

van dat doel. Ten slotte komt ook het exclusieve karakter van het eigendomsrecht op de helling 

te staan. De verhouding tussen de fiduciaire eigendom en het exclusiviteitsbeginsel is voor dit 

proefschrift van belang en wordt zo dadelijk uitgebreider ingeleid (§3). 

                                                 
1731 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 754, nr. 

80. 
1732 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 227, nr. 260; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: 

rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 31, nr. 

12. 
1733 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 22, nr. 2.18 en 398 e.v. Het begrip ‘fiduciary’ heeft 

wel een ruimere betekenis dan naar continentaal recht. Zie: J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-

contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 260, nr. 39. 
1734 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 22, nr. 2.18. 
1735 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 437, nr. 12.101. 
1736 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

316, nr. 400; J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 

144, nrs. 78 e.v.; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 419, 

nr. 263. Zie ook: I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust 

anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 30, www.lextenso.fr; Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: 

modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill Law Journal 2013, (827) 832. 
1737 J. KOKELENBERG, “Fiduciaire eigendom tot zekerheid” in J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, 

Brugge, Die Keure, 1996, (61) 79-80, nr. 25; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 181, nr. 208. Frankrijk: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque 

de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 303, nr. 387. Contra: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit 

civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 802, nr. 903. 
1738 M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 115-124; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 185, nr. 210. Voor Frankrijk: B. BALIVET, 

Les techniques de gestion des biens d’autrui, Lyon, Université Jean Moulin, 2004, 192, nr. 256; F. BARRIERE, La réception du 

trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 305, nr. 392; M. GRIMALDI, 

“Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos de la réserve de propriété)” in X., Etudes offertes à Jacques Dupichot: Liber 

amicorum, Brussel, Bruylant, 2004, (169) 173, nr. 3; B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-

BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 306. 

http://www.lextenso.fr/
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299. TWEE VORMEN VAN FIDUCIAIRE EIGENDOM – In deze inleidende schets van de fiduciaire 

eigendom valt nog te wijzen op de twee vormen van fiduciaire eigendom. Het werd reeds 

aangestipt dat er bij het doelgericht aanwenden van het eigendomsrecht twee soorten doelen 

kunnen worden nagestreefd: beheer of zekerheidsstelling (supra, nr. 290). Afhankelijk van het 

doel dat men wil bereiken, onderscheidt men, in navolging van het Romeinse recht (supra, nr. 

293), dan ook twee varianten van fiduciaire eigendom: (1) fiduciaire eigendom tot beheer 

(fiducia cum amico) en (2) fiduciaire eigendom tot zekerheid (fiducia cum creditore).1739 

Een eerste vorm is de fiduciaire eigendom tot beheer (fiducie-gestion). Bij deze figuur wordt 

het eigendomsrecht overgedragen met het oog op een doelmatig beheer door de verkrijger van 

het eigendomsrecht. Na verloop van tijd dient de fiduciaire eigenaar die goederen en de 

opbrengsten ervan over te dragen aan de overdrager zelf of aan een derde-begunstigde. De 

fiduciaire verplichting bestaat er dus in dat de eigenaar verantwoording is verschuldigd voor 

het beheer en in wezen zelf niet gerechtigd is op de winst. 

Een tweede variante is de fiduciaire eigendom tot zekerheid (fiducie-sûreté). Daarbij dient het 

eigendomsrecht als zekerheid van een bepaalde schuldvordering. De schuldenaar/fiduciant 

draagt het eigendomsrecht van een goed of meerdere goederen over aan zijn schuldeiser die er 

volle eigenaar van wordt zolang de schuld niet is voldaan. De fiduciaire verplichting bestaat 

erin dat de schuldeiser rekening moet houden met de belangen van de schuldenaar bij de 

uitoefening van het eigendomsrecht.1740 Bovendien moet hij de goederen (terug) overdragen bij 

voldoening van de schuld. 

300. ‘JURIDISCHE’ EN ‘ECONOMISCHE’ EIGENDOM – Het rechtsgevolg van de fiduciaire 

eigendom wordt dikwijls omschreven als de opsplitsing in juridische eigendom en economische 

eigendom, naar het voorbeeld van de Anglo-Amerikaanse trustfiguur.1741 Hier komt de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht reeds in het vizier. De fiduciaire eigenaar is juridisch 

gezien de enige – exclusieve – eigenaar, maar het is de begunstigde van de fiduciaire constructie 

die de economisch gerechtigde is van de goederen.1742 De term ‘economische eigendom’ duikt 

ook uitdrukkelijk op in rechtspraak van de Nederlandse Hoge Raad, als de rechtssituatie waar 

de kapitaalwaarde van een zaak toekomt aan een ander dan de juridische eigenaar.1743 De 

                                                 
1739 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1987, 465, nr. 144. 

Zie ook: M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 89; J.-L. 

JEGHERS, “La difficile intégration du trust anglo-saxon en droit civil belge”, Rev.not.b. 1991, (311) 330; J. KOKELENBERG, 

“Fiduciaire eigendom tot zekerheid” in J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, Die Keure, 

1996, (61) 61, nr. 1; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: 

artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 17, nr. 32; V. 

SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en 

A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, Die Keure, 2005, (43) 56, nrs. 16 e.v.; J.-L. VAN BOXSTAEL, “La sûreté 

fiduciaire”, TBBR 1992, (217) 218; A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS 

en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 327, nr. 

2. Voor Nederland: P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 3. Voor Frankrijk: C. WITZ, La fiducie en droit 

privé français, Parijs, Economica, 1981, 54, nrs. 55 e.v. Voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 557, nr. 563. 
1740 P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 252, nr. 758. 
1741 A. PITLO, Het systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 

295; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 66 p. Zie ook: Parl. Gesch. Boek 5, 17. 
1742 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1987, 465, nr. 144.  
1743 HR 13 september 2002, NJ 2003, nr. 400, noot W.M.K. Zie ook: HR 18 februari 2000, NJ 2000, nr. 278. De term 

‘economische’ eigendom werd dikwijls aangewend in de belastingsrechtpraak van de Hoge Raad. Zie voor een overzicht van 

oudere rechtspraak: W.G. HUIJGEN, Economische eigendom in studiepockets privaatrecht, 50, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 

2 e.v.; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 41, voetnoot 99.  
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begrippen ‘economische’ en ‘juridische’ eigendom zijn echter misleidend.1744 De terminologie 

is ongelukkig, alsof eigendom ook niet-juridisch of niet-economisch zou kunnen zijn.1745 

Bovendien zagen we zopas dat de begunstigde in beginsel geen enkel zakelijk recht kan doen 

gelden op de goederen, maar slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak heeft (supra, nr. 298). 

Ook de Nederlandse Hoge Raad oordeelde in een arrest van 5 maart 2004 expliciet dat de 

economische eigendom vanuit juridisch oogpunt geen eigendom is.1746 Het vertaalt enkel de 

contractuele afspraak waarbij een andere partij dan de juridische eigenaar de economische 

voordelen van een goed geniet. De term ‘economische eigenaar’ heeft als dusdanig geen 

zakenrechtelijke betekenis.1747 Met economische eigendom wordt bedoeld dat er een splitsing 

is tussen macht en belang, in die zin dat het belang van het eigendomsrecht bij een andere dan 

de eigenaar ligt.1748 Dat kan aanleiding geven tot misvattingen, zoals in Nederland het geval 

was met de invoering van de Elektriciteitswet.1749 Er is slechts één volle eigenaar, en dat is de 

‘juridische’ eigenaar. De ‘economische’ eigenaar is diegene aan wie de economische waarde 

van een bepaald recht toekomt.1750 Vanuit dat opzicht wordt de term ‘economische eigenaar’ 

zelfs ook gebruikt voor de positie van een vruchtgebruiker, die immers het genot verkrijgt van 

een goed waarvan hij geen eigenaar is.1751 Deze economisch gerechtigde wordt echter vaak in 

                                                 
1744 Zie in dezelfde zin: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, 

Defrénois, 2007, 111, nr. 168; D.L. RODRIGUES LOPES, Eigendom en beperkte rechten in Recht en Praktijk Vastgoedrecht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 54; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 227, voetnoot 832; P.-A. 

FORIERS, “Les opérations fiduciaires en droit belge” in C. WITZ (ed.), Les opérations fiduciaires: pratique, validité, régime 

juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (263) 281; H.J. SNIJDERS en 

E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 164, nr. 204. Contra: 

M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 424. Daar is de auteur echter later op teruggekomen: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en 

fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 760, nr. 85; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: 

Goederen- en insolventierecht, I, Algemeen zakenrecht, Algemene begrippen en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 53. 
1745 Zie in dezelfde zin: L. WAELKENS, “Enkele grondslagen van leasing in het ius commune” in P. BESELAERE, O. LENAERTS, 

B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, Brugge, Die Keure, 2007, (1) 13, nr. 20. Over de “niet-juridische” 

eigendom, zie ook: J. WIARDA, “De relativiteit van rechtsverhoudingen in het algemeen en van den eigendom in het bijzonder”, 

WPNR 1961, n° 4701, (572) 577. 
1746 HR 5 maart 2004, NJ 2004, nr. 316, concl. Adv.-gen. KEUS, noot P.A.STEIN. Zie paragraaf 3.3.1: “nu economische eigendom 

geen eigendom is en met dit begrip slechts wordt gedoeld op het bestaan van een aantal verbintenisrechtelijke rechten en 

verplichtingen met betrekking tot een zaak, die niet in alle gevallen dezelfde inhoud behoeven te hebben.” 
1747 Voor Nederland: HR 3 november 2006, NJ 2007, nr. 155, noot P. VAN SCHILFGAARDE; S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO 

en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 592, nr. 581; S.E. EISMA, 

“Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1060, nr. 4; W.G. HUIJGEN, Economische eigendom in studiepockets 

privaatrecht, 50, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 6; R.P. KRANENBORG en M.J. SINKE, “The diminishing musharaka: groeiend 

eigendom als islamitisch perspectief?”, Weekblad voor Fiscaal Recht 2009, 770, http://navigator.kluwer.nl; D.L. RODRIGUES 

LOPES, Eigendom en beperkte rechten in Recht en Praktijk Vastgoedrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 54; W.H.M. REEHUIS en 

A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 164, nr. 204; H.J. 

SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 165, nr. 204; 

P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 3; F.M.J. VERSTIJLEN, “Het eigendomsvoorbehoud in nevelen”, 

WPNR 2007, (824) 827; C.A. UNIKEN VENEMA en S.E. EISMA, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht: Preadvies 

van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 15; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van 

onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 349-353. Zie ook voor België: V. SAGAERT, “Nieuwe 

perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, Die Keure, 2005, (43) 56, nr. 17, noot 71; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 183, nr. 209. 
1748 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 10, 

nr. 9. Voor Nederland: W.G. HUIJGEN, Economische eigendom in studiepockets privaatrecht, 50, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 

6. 
1749 Zie voor een uitgebreide bespreking: K.J.H. HOOFS, “Eigendomsspanningen binnen de Elektriciteitswetgeving”, NTBR 

2009, (288) 294 e.v. 
1750 Voor Nederland: C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en P. DE HAAN, Goederenrecht, 1, Algemeen goederenrecht in Asser-serie 3, 

Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 490, nr. 483; P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 4. 
1751 A. DAUWE, “De invloed van beperkte eigendomsrechten op het vennootschapsleven”, DAOR 2009, nr. 90, (105) 112. 
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sterke mate beschermd tegen de juridische eigenaar en tegen derden, waardoor de indruk 

ontstaat dat hij (gedeeltelijk) eigenaar is. Dat brengt ons bij de verhouding tussen de fiduciaire 

eigendom en het exclusiviteitsbeginsel, die in de volgende paragraaf wordt ontleed. 

§3. Verhouding van fiduciaire eigendom tot de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

301. PRINCIPE: GEEN SCHENDING – De toenemende rol van de fiduciaire eigendom heeft 

belangrijke gevolgen voor de invulling van het eigendomsrecht in het algemeen, en voor het 

exclusiviteitsbeginsel in het bijzonder.1752 Voor zover het om de overdracht van volle eigendom 

gaat, miskent de fiduciaire eigendomsoverdracht in zijn meest zuivere vorm het 

exclusiviteitsbeginsel niet.1753 De fiduciaire eigenaar is de exclusieve eigenaar, terwijl de 

begunstigde een loutere schuldeiser is, ook al wordt hij vaak als de ‘economische eigenaar’ 

aangeduid (supra, nr. 300). Dat is de standaardtheorie van fiduciaire eigendom. 

302. MOGELIJK CONFLICT: TRUSTACHTIGE FIGUREN – In bepaalde gevallen kan eigendom als 

beheers- of zekerheidsinstrument echter wel in conflict komen met de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht.1754 Dat is met name het geval wanneer de begunstigde geen genoegen moet 

nemen met een verbintenisrechtelijke aanspraak, maar kan rekenen op zakenrechtelijke 

bescherming. De civielrechtelijke rechtsstelsels gaan daarbij op zoek naar 

beschermingsmechanismen die, vanuit functioneel oogpunt, zo dicht mogelijk in de buurt 

komen van de rechtsgevolgen van een Anglo-Amerikaanse trustfiguur om het doelgebonden 

karakter van de fiduciaire eigendom ook in verhouding tot derden te vrijwaren.1755 In die 

gevallen genieten zowel de fiduciaire eigenaar als de overdrager/derde-begunstigde van een 

zekere eigendomsbescherming.1756  

Het exclusiviteitsbeginsel of de ondeelbaarheid van het eigendomsrecht wordt dikwijls naar 

voren geschoven als het fundamentele bezwaar tegen de aanvaarding van de trust in de 

civielrechtelijke rechtsstelsels (infra, nr. 442). Toch valt het bestaan van trustachtige figuren in 

die rechtsstelsels niet te ontkennen en zijn de voorbeelden steeds talrijker.1757 In dit hoofdstuk 

wordt uitgebreid ingegaan op het al dan niet verzoenbare karakter van dergelijke fiduciaire 

constructies met de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Daarbij staat de definitie van 

exclusieve eigendom die in deel I werd geponeerd, en in deel II verder werd uitgewerkt, 

centraal. Van doorslaggevend belang is het onderscheid tussen interne en externe exclusiviteit, 

                                                 
1752 Zie ook: V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive Property 

Law and Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International Property 

Law, München, Sellier, 2011, (119) 129; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, 

Kluwer, 2014, 172, nr. 197. 
1753 Frankrijk: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, 

Litec, 2004, 316, nr. 400.  
1754 V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, Die Keure, 2005, (43) 57, nr. 18. 
1755 M.C. CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, 

Bruylant, 1999, 21, nr. 17; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, I, Algemeen zakenrecht, 

Algemene begrippen en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 54. 
1756 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1019, nr. 36. 
1757 Dat werd bijvoorbeeld overtuigend aangetoond door M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in 

het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 703-819. 
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en de omschrijving van interne exclusiviteit als de potentiële volheid van bevoegdheden door 

de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. 

303. PLAN VAN BEHANDELING – De ontwikkeling van fiduciaire rechtsverhoudingen werpt 

een nieuw licht op de algemene regel van exclusieve eigendom. In afdeling II wordt dieper 

ingegaan op de fiduciaire eigendom tot beheer en haar toepassingsgevallen, en op de vraag hoe 

deze rechtsfiguur zich verhoudt tot het exclusiviteitsbeginsel. In afdeling III komt het 

eigendomsrecht als zekerheidsinstrument aan bod. De twee vormen van fiduciaire eigendom 

komen samen in de zekerheidstrust die besproken wordt in afdeling IV. Daarna wordt vanuit 

een rechtsvergelijkende analyse de vraag gesteld of er nood is aan een algemene wettelijke 

regeling van de fiduciaire eigendom naar continentaal recht (afdeling V). 

AFDELING II. FIDUCIAIRE EIGENDOM TOT BEHEER 

§1. Algemene theorie van fiduciaire eigendom tot beheer 

A. Aard en gevolgen 

304. BEGRIPSOMSCHRIJVING – Indien men aan een derde het beheer over zijn goederen wil 

toevertrouwen, bestaan er verschillende gradaties. De fiduciaire eigendom tot beheer is de 

uiterste vorm, waarbij de meest verregaande bevoegdheden aan de beheerder worden verleend. 

Het volle eigendomsrecht op die goederen wordt immers overgedragen aan de 

beheerder/fiduciaire eigenaar. Het is niet evident dat een overeenkomst tot beheer ook leidt tot 

een effectieve eigendomsoverdracht. In de meeste gevallen kwalificeert men 

beheersovereenkomsten als een geval van lastgeving en is de beheerder louter detentor van de 

goederen.1758 In deze eerste paragraaf wordt ingegaan op de fiduciaire eigendom tot beheer in 

zijn zuiverste vorm. Bij sommige concrete toepassingsgevallen wordt van die zuiverste vorm 

afgeweken. Dat komt aan bod in paragraaf twee.  

De zuivere vorm van eigendomsoverdracht tot beheer houdt in dat iemand zijn eigendomsrecht 

over een bepaald goed overdraagt aan een persoon (de fiduciaire eigenaar) die zich ertoe 

verbindt zorg te dragen voor het verkregen goed, het te beheren en het op het einde van de 

opdracht terug over te dragen aan de overdrager zelf of aan een derde-begunstigde.1759 De 

beheerder is rekenschap verschuldigd aan de begunstigde en heeft geen recht op de winst.1760 

Toch wordt hij gedurende de eigendomsoverdracht algemeen beschouwd als de enige 

(exclusieve) volle eigenaar. De overdrager (of een derde-begunstigde) beschikt over niet meer 

dan een vorderingsrecht jegens de fiduciaire eigenaar met het oog op een degelijke uitvoering 

                                                 
1758 M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 425, nr. 15. Deze alternatieve kwalificatie wordt verder uitgebreid besproken: infra, nr. 357. 
1759 J. KOKELENBERG, “Fiduciaire eigendom tot zekerheid” in J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, 

Brugge, Die Keure, 1996, (61) 62, nr. 2; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 226, nr. 260; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 181, nr. 209; W. VAN GERVEN, 

Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1987, 466, nr. 144. Voor Frankrijk: P. 

MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 252, nr. 758. 
1760 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 754, nr. 

80. 
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van zijn beheersopdracht, de uitkering van eventuele opbrengsten en de afgifte van de beheerde 

goederen.1761 

Tegen de erkenning van fiduciaire eigendom ten titel van beheer bestaat geen principieel 

bezwaar in het continentale goederenrecht.1762 De overdracht van eigendom is volledig 

waardoor de exclusiviteit van het eigendomsrecht gevrijwaard blijft (supra, nr. 298). Bovendien 

hebben de rechten van de begunstigde geen zakelijke werking, waardoor ook het numerus 

clausus-beginsel niet wordt miskend (supra, nr. 298). 

Ook in Nederland is men vertrouwd met de constructie van fiduciaire eigendom tot beheer. 

Zolang er slechts obligatoire verplichtingen bestaan voor de fiduciaire eigenaar komt dit niet in 

strijd met artikel 3:84, lid 3 NBW.1763 De figuur van de fiduciaire eigendom tot beheer werd 

uitdrukkelijk erkend onder het oude recht (infra, nr. 474). Bij de invoering van het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek voorzag MEIJERS in een algemene regeling van het bewind, maar die titel 

3.6 is nooit in werking getreden (infra, nr. 479). In de praktijk bestaan er echter belangrijke 

fiduciaire beheersconstructies, zoals de certificering van effecten (infra, nr. 314). 

305. EIGENDOMSVERHOUDINGEN – Een belangrijk uitgangspunt van een zuivere fiduciaire 

eigendom tot beheer is dat de begunstigde geen zakelijk recht heeft op de goederen die de 

fiduciaire eigenaar in het voordeel van de begunstigde moet beheren.1764 De begunstigde is een 

loutere schuldeiser, wat betekent dat hij niet beschermd is tegen de insolvabiliteit van de 

fiduciaire eigenaar. Wanneer de beheerder in gebreke blijft, moet de begunstigde zijn restitutie-

aanspraak indienen in de boedel.1765 Zijn positie kan enkel worden versterkt door het bijkomend 

bedingen van een zakelijke zekerheid.1766 

                                                 
1761 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1987, 466, nr. 144. 
1762 K. GEENS en M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en 

D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 141, nr. 17; 

M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 424, nr. 14. Voor Nederland: S. KORTMANN, D. FABER en J. BIEMANS, “National report for the 

Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU 

Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 337. Naar Frans recht werd de geldigheid zelfs in het algemeen 

erkend door de invoering van de fiducie in de Code civil (infra, nr. 446). 
1763 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 258, nr. 276, 261, nr. 278 en 572, nr. 570; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks 

Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 160, nr. 201. 
1764 M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 116, nr. 121; 

V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN 

en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, Die Keure, 2005, (43) 56, nr. 17; M.E. STORME, “Vertrouwen is 

goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het 

Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 139, nr. 5. Voor Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering 

van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 70; S. KORTMANN, D. FABER 

en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en 

J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 337; H.L.E. VERHAGEN, 

“Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in 

Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 102; C.A. UNIKEN VENEMA, 

“Het Haagse Trustverdrag: de in het verdrag voorziene “externe werking” van Anglo-Amerikaanse trusts”, WPNR 1993, nr. 

6092, (362) 363. Voor Frankrijk: C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981 242, nr. 246. 
1765 V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. 

TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, Die Keure, 2005, (43) 57, nr. 17. 
1766 M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 425, nr. 15. 
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Daartegenover staat de volle eigendom van de beheerder/fiduciaire eigenaar. Ook al mag hij 

vanuit verbintenisrechtelijk oogpunt de fiduciaire goederen niet vervreemden, zakenrechtelijk 

gezien kan hij dit wel.1767 Zakenrechtelijk is de fiduciaire eigenaar immers 

beschikkingsbevoegd en de derde-verkrijger kan enkel verbintenisrechtelijk op basis van derde-

medeplichtigheid aan andermans contractbreuk worden gesanctioneerd.1768 De afwezigheid van 

zakelijke werking brengt ook met zich mee dat een fiduciant of een derde-begunstigde geen 

volgrecht heeft wanneer de fiduciaire eigenaar de goederen heeft vervreemd.1769 Via de actio 

pauliana, wanneer aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan,1770 zou men wel kunnen 

ontsnappen aan de samenloop met de schuldeisers van de derde, maar dan nog steeds niet aan 

de samenloop met de schuldeisers van de beheerder.1771 Bovendien betekent de zuiver 

verbintenisrechtelijke aanspraak van de begunstigde dat enkel de oorspronkelijke goederen, en 

niet de in de plaats gestelde goederen of de goederen waarin is wederbelegd, het voorwerp 

kunnen uitmaken van de restitutie-aanspraak van de begunstigde; van zakelijke subrogatie is 

dus in beginsel geen sprake.1772 Wanneer de oorspronkelijke goederen niet langer aanwezig 

zijn, moet een equivalente schadevergoeding worden begroot.  

Bovendien vormt het fiduciaire actief geen apart vermogen, maar behoort het tot het algemene 

vermogen van de fiduciaire eigenaar, die de exclusieve eigenaar is.1773 Aangezien de goederen 

tot het vermogen van de beheerder behoren, komen ze dus ook in zijn nalatenschap terecht. In 

geval van insolvabiliteit ontkomen de fiduciaire goederen niet aan het beslag door de 

privéschuldeisers van de fiduciaire eigenaar. Schuldeisers van schulden die voor het beheer van 

de fiduciaire goederen zijn aangegaan, hebben daarbij geen voorrang boven de andere 

schuldeisers van de beheerder, aangezien het geen afgescheiden vermogen betreft.1774 Ook de 

begunstigde is in geval van samenloop een louter chirografaire schuldeiser. Het moge duidelijk 

zijn dat de positie van de begunstigde bij een klassiek geval van fiduciaire eigendom tot beheer 

uitermate zwak is.1775 Toch bestaan er toepassingsgevallen van deze zuivere theorie van 

fiduciaire eigendom. 

                                                 
1767 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 311, nr. 361. M.E. STORME, “Overdracht van 

roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en 

R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (403) 426, nr. 15. 
1768 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 759, nr. 

84. 
1769 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 227, nr. 260. 
1770 Zie hiervoor: W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 229. 
1771 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 759, nr. 

84. 
1772 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 227, nr. 260. 
1773 M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 426, nr. 15. Voor Nederland: S. KORTMANN, D. FABER en J. BIEMANS, “National report for the 

Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU 

Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 337. 
1774 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 759, nr. 

84. 
1775 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 758, nr. 

84.  
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B. Enkele toepassingsgevallen 

1. Portage-overeenkomsten 

306. BEGRIP – Een portage-overeenkomst bestaat uit de eigendomsoverdracht van effecten 

aan een porteur, onder de verplichting voor deze laatste om nadien over te gaan tot een volgende 

overdracht aan de opdrachtgever of een derde-begunstigde, tegen vooraf bepaalde 

modaliteiten.1776 De portagetechniek wordt dikwijls aangewend wanneer een potentiële 

vennoot zich nog niet kenbaar wil maken, maar wel reeds het economische risico wil dragen 

door in een vennootschap in te treden.1777 De portage kan ook dienst doen als 

financieringsinstrument, in de mate dat de porteur de transactie voorfinanciert.1778 In dat laatste 

geval vormt de portage dus ook een fiduciaire eigendom tot zekerheid.1779 Een porteur zal in 

dat geval tijdelijk de aandelen aanhouden, zonder zelf enig risico te lopen. Hij zorgt ervoor dat 

hij zekerheid heeft over het terugkrijgen van de aankoopprijs die hij betaald heeft voor de 

effecten en de geleden kosten of gederfde interesten.1780 De overeengekomen 

eigendomsoverdracht door de porteur aan de begunstigde na een bepaalde termijn wordt reeds 

in de overeenkomst vastgelegd, idealiter door een combinatie van een onherroepelijke 

verkoopoptie voor de porteur en een onherroepelijke aankoopoptie voor de begunstigde.1781 

                                                 
1776 België: A. BENOIT-MOURY en P. POPPE, “Commentaar bij artikel 3 W. Venn.” in X., Vennootschappen en verenigingen. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 12; K. GEENS en M. WYCKAERT, 

“Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 161, nr. 37. Frankrijk: F. BARRIERE, La 

réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 164, nr. 207 en 216, 

nr. 265; J.-P. BERTREL, “Analyse des conventions de portage”, Droit & Patrimoine 1995, (38) 38, nr. 1; P. CROCQ, Propriété 

et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 47, nr. 59; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “La fiducie en 

droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (237) 241, 

nr. 6; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis 

Parijs - Dauphine, 2007, 100, nr. 118; V. SAVAGE, La fiducie sur parts et actions de sociétés: Aspects jurdiques et fiscaux, 

Brussel, Larcier, 2015, 28; D. SCHMIDT, “Les opérations de portage de titres de sociétés” in C. WITZ, Les opérations fiduciaires: 

pratique, validité, régime juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, 

(29) 30. België: K. GEENS en M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. 

HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 

161, nr. 37. 
1777 K. GEENS en M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en 

D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 129, nr. 1. 
1778 K. GEENS en M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en 

D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 164, nr. 40. 
1779 A. BENOIT-MOURY en P. POPPE, “Commentaar bij artikel 3 W. Venn.” in X., Vennootschappen en verenigingen. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 12. Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie 

in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 47, nr. 59; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la 

théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 100, nr. 119. 
1780 P.-A. FORIERS, “Les opérations fiduciaires en droit belge” in C. WITZ, Les opérations fiduciaires: pratique, validité, régime 

juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (263) 268; K. GEENS en M. 

WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De 

trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 163, nr. 39. Frankrijk: P. CROCQ, 

Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 48, nr. 60; S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 101, nr. 

120. 
1781 België: A. BENOIT-MOURY en P. POPPE, “Commentaar bij artikel 3 W. Venn.” in X., Vennootschappen en verenigingen. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 12; K. GEENS en M. WYCKAERT, 

“Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 163, nr. 38; J. STOUFFLET, “L'usage de la 

propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 330, nr. 

23. Zie ook: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 

755, nr. 81. Frankrijk: J.-P. BERTREL, “Analyse des conventions de portage”, Droit & Patrimoine 1995, (38) 41, nr. 9; S. 

RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - 

Dauphine, 2007, 101, nr. 120; D. SCHMIDT, “Les opérations de portage de titres de sociétés” in C. WITZ, Les opérations 
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307. EIGENDOMSVERHOUDINGEN – Door de portage wordt de porteur volwaardig eigenaar, 

zowel tussen de partijen als ten opzichte van derden, terwijl de achterman slechts een 

contractuele positie bekleedt.1782 De portage is een typevoorbeeld van een fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot beheer.1783 De porteur treedt bij de aankoop niet op als een 

(middellijk) vertegenwoordiger van de opdrachtgever, maar doet dat voor eigen rekening.1784 

Er is ook geen sprake van een afgescheiden doelvermogen.1785 Wel heeft de porteur een 

verbintenisrechtelijke fiduciaire verplichting om het eigendomsrecht minstens mede uit te 

oefenen in het belang van de opdrachtgever of een derde-begunstigde.1786 Daardoor is zijn 

eigendomsrecht ook slechts tijdelijk van aard.1787 Wel is er een werkelijke eigendomsoverdracht 

voor een zekere periode nodig om te kunnen spreken van portage.1788 Het volwaardige 

eigendomsrecht van de porteur betekent dat de in portage gehouden aandelen behoren tot zijn 

vermogen, en dus tot het onderpand van zijn schuldeisers in geval van insolvabiliteit.1789 In 

Frankrijk wordt er daarom voor gepleit om de uitvoering van een portage zeker te stellen door 

beroep te doen op een fiducie, na de wettelijke invoering ervan in 2007.1790 Die fiducie biedt 

immers wel zakenrechtelijke bescherming aan de achterman (infra, nr. 449). Het grootste 

verschil tussen de portage en de ‘ware trustachtige’ figuren is net die verzakelijkte positie voor 

de begunstigden die voortvloeit uit het doelgebonden afgescheiden vermogen (infra, nr. 459). 

Een belangrijke nuance, in het licht van het exclusiviteitsmodel dat in dit proefschrift wordt 

verdedigd, is wel dat de porteur geen recht heeft op de eventuele meerwaarde die de aandelen 

onder zijn eigendomsperiode hebben gegenereerd.1791 De voordelen die hij uit de participatie 

                                                 
fiduciaires: pratique, validité, régime juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, 

Feduci, 1985, (29) 39 en 45; H. DE VAUPLANE, “La fiducie avant la fiducie: le cas du droit bancaire et financier”, JCP E 2007, 

nr. 2051, (8) 10, nr. 14.  
1782 België: A. BENOIT-MOURY en P. POPPE, “Commentaar bij artikel 3 W. Venn.” in X., Vennootschappen en verenigingen. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 12; K. GEENS en M. WYCKAERT, 

“Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 130, nr. 1 en 161, nr. 38. Frankrijk: P. CROCQ, 

Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 87, nr. 107; S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 101, nr. 119. 
1783 België: M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 90; 

M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 755, nr. 81. 

Frankrijk: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 

2004, 216, nr. 265; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, 

onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 99, nr. 118; D. SCHMIDT, “Les opérations de portage de titres de sociétés” in C. WITZ, Les 

opérations fiduciaires: pratique, validité, régime juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, 

Parijs, Feduci, 1985, (29) 46. 
1784 Wel zullen de regels van lastgeving naar analogie van toepassing zijn, omwille van de fiduciaire verplichtingen: M.E. 

STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703)755, nr. 81. 
1785 M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports 

d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (237) 241, nr. 6. 
1786A. BENOIT-MOURY en P. POPPE, “Commentaar bij artikel 3 W. Venn.” in X., Vennootschappen en verenigingen. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 12; K. GEENS en M. WYCKAERT, 

“Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 162, nr. 38. 
1787 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

309, nr. 394; D. SCHMIDT, “Les opérations de portage de titres de sociétés” in C. WITZ, Les opérations fiduciaires: pratique, 

validité, régime juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (29) 30. 
1788 Cass.fr. 23 januari 2007, Dr.So. 2007, nr. 99, noot T. BONNEAU. 
1789 België: K. GEENS en M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. 

HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 

163, nr. 38. Frankrijk: M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au 

trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (237) 241, nr. 6. 
1790 V. SAVAGE, La fiducie sur parts et actions de sociétés: Aspects jurdiques et fiscaux, Brussel, Larcier, 2015, 30. 
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haalde, moeten in mindering worden gebracht op de overdrachtprijs bij de doorverkoop aan de 

begunstigde. De aanspraak van de begunstigde op de meerwaarde vormt wel geen 

zakenrechtelijke aanspraak, maar een louter vorderingsrecht.  

2. Factoring 

308. BEGRIP – Een andere vorm van eigendom tot beheer die in de praktijk vaak voorkomt, 

is het beheer en de inning van overgedragen schuldvorderingen door een factormaatschappij.1792 

Factoring is de techniek waarbij een onderneming de volledige eigendom van de 

schuldvorderingen op haar debiteuren overdraagt aan een gespecialiseerde instelling die instaat 

voor de verdere afhandeling van die schuldvorderingen.1793 Soms worden nog enkele andere 

diensten aangeboden, zoals de dekking van het insolvabiliteitsrisico, de financiering van de 

schuldvorderingen, het beheer van de debiteurenportefeuille, enzovoort.1794 Een onderneming 

zou beroep kunnen doen op een bank voor financiering, op een incassobureau voor de inning 

van schuldvorderingen, en op een kredietverzekeraar om het risico van insolvabiliteit te dekken. 

Het bijzondere aan factoring is dat die verschillende diensten in één pakket door de 

factormaatschappij worden aangeboden.1795 De aard van het pakket bepaalt om welke variant 

van factoring het gaat. Zo bestaat er een onderscheid tussen recourse factoring en factoring 

without recourse, waarbij enkel de laatste variant inhoudt dat het volledige risico van het 

uitblijven van een betaling door de factormaatschappij wordt gedragen.1796 Daarnaast zijn er 

tussenvormen mogelijk. Zo kan de factormaatschappij een voorschot betalen en de rest pas later 

                                                 
1792 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 182, nr. 209; A.-M. 

STRANART, Les sûretés, Gent, E. Story-Scientia, 1992, 120, nr. 85. 
1793 België: H. BRAECKMANS, Factoring: een juridische analyse, Brussel, Ced. Samson, 1979, 29, nr. 19; L. DE KEYSER, 

“Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchising en factoring”, RW 1983-84, (2407) 2413; Y. MERCHIERS, 

“Factoring – kredietverzekering – incassomandaat: rechtsverhoudingen tussen partijen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, (1) 15, nr. 33; F. VAN REMOORTEL en S. 

VERBEKE, “Factoring” in X., Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer, 2012, (85) 87. Voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht 

algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 349, nr. 360; J. BEUVING, Factoring in Serie onderneming en recht, 4, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 13; C.A. KNAPE, “Factoring”, WPNR 1994, (431) 431; M.H.E. RONGEN, “De strekking van het 

fiduciaverbod, in het bijzonder in verband met financiering op basis van vorderingen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, 

A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements 

in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (263) 286; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 155, nr. 199. 
1794 België: H. BRAECKMANS, Factoring: een juridische analyse, Brussel, Ced. Samson, 1979, 17, nr. 1; Y. MERCHIERS, 

“Factoring – kredietverzekering – incassomandaat: rechtsverhoudingen tussen partijen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, (1) 20, nrs. 46 e.v.; D. PHILIPPE en B. 

VERKEMPINCK, “De factoringovereenkomst” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Handels- en economisch recht - 

Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII/1B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1533) 1537, nr. 2142; F. VAN 

REMOORTEL en S. VERBEKE, “Factoring” in X., Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, (85) 87. Nederland: J. BEUVING, Factoring in Serie onderneming en recht, 4, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1996, 14 e.v.; J.M. HERMUS, “Factoring over de grens van een Nieuw privaatrecht”, NJB 1993, (1014) 1015; 

C.A. KNAPE, “Factoring”, WPNR 1994, (431) 431; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het 

Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 155, nr. 199; M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en 

recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 908, nr. 729. 
1795 B. DHAEYER, “L’affacturage en droit belge” in X., La transmission des obligations in Bibliothèque de la faculté de droit 

de l’université catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 1980, (403) 409, nr. 15; Y. MERCHIERS, “Factoring – 

kredietverzekering – incassomandaat: rechtsverhoudingen tussen partijen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. HERBOTS (eds.), 

De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, (1) 15, nr. 34; D. PHILIPPE en B. VERKEMPINCK, “De 

factoringovereenkomst” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Handels- en economisch recht - Ondernemingsrecht in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII/1B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1533) 1538, nr. 2142; F. VAN REMOORTEL en S. 

VERBEKE, “Factoring”, Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 

Kluwer, 2012, (85) 88. 
1796 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 349, nr. 360. 
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voldoen, na de betaling door de debiteur en mits het afhouden van een factorcommissie.1797 Het 

is net door reeds fondsen te verschaffen aan de cedent, dat de factormaatschappij ook een 

financieringsfunctie biedt. De overgedragen schuldvorderingen dienen daarbij als zekerheid 

voor het terugkrijgen van de uitbetaalde sommen.1798 Naar Nederlands recht kan de zekerheid 

niet liggen in de overdracht van de schuldvordering zelf, aangezien het strekken tot zekerheid 

geen geldige eigendomsoverdracht is volgens artikel 3:84, lid 3 NBW.1799 Toch zal de factor 

die reeds een voorschot op de te innen bedragen verleent, zekerheid wensen over de 

terugbetaling van het voorschot indien de schuldenaar niet betaalt. Daarom kiezen de 

Nederlandse factormaatschappijen dikwijls voor de bijkomende constructie van een stil 

pandrecht op de vorderingen.1800 

309. JURIDISCHE GRONDSLAG – Naar Belgisch recht wordt de overdracht van 

schuldvorderingen in het kader van een factoringovereenkomst behandeld volgens de wettelijke 

regeling van de cessie van schuldvordering (artt. 1689 e.v. BW).1801 Dat is de overeenkomst 

waarbij een schuldeiser (de cedent) zijn recht tegenover zijn schuldenaar overdraagt aan een 

derde (de cessionaris), die de plaats van de schuldeiser inneemt.1802 De overdracht van de 

schuldvordering kan zich solo consensu voltrekken, zowel inter partes als ten aanzien van 

derden.1803 Wat de tegenwerpelijkheid betreft, wordt de aanvullende voorwaarde van 

kennisgeving gesteld ten aanzien van de gecedeerde schuldenaar (art. 1690, §1, tweede lid BW), 

alsook ten aanzien van een concurrente cessionaris (art. 1690, §1, derde lid BW) en de 

schuldeisers van de cedent (art. 1690, §1, vierde lid BW).1804 De factor wordt als cessionaris 

                                                 
1797 F. VAN REMOORTEL en S. VERBEKE, “Factoring” in X., Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van 
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beschouwen is, hangt af van de concrete voorwaarden van de factoringovereenkomst. Zie hiervoor: I. PEETERS, “Eigendom tot 

zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
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X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 554, nr. 37. 
1799 Zie hiervoor ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 348, nr. 359; HR 12 januari 1968, NJ 1968, 350, nr. 360. 
1800 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 349, nr. 360; J.M. HERMUS, “Factoring over de grens van een Nieuw privaatrecht”, NJB 1993, (1014) 1016; W.H.M. 

REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 156, 

nr. 199; M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 796, nr. 658 en 909, nr. 730. Zie 

voor een kritische bespreking: C.A. KNAPE, “Factoring”, WPNR 1994, (431) 434. 
1801 H. BRAECKMANS, Factoring: een juridische analyse, Brussel, Ced. Samson, 1979, 69, nr. 67 en 97, nr. 92; Y. MERCHIERS, 

“Factoring – kredietverzekering – incassomandaat: rechtsverhoudingen tussen partijen” in M. STORME, Y. MERCHIERS en J. 

HERBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, (1) 17, nr. 37; F. VAN REMOORTEL en S. 

VERBEKE, “Factoring” in X., Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer, 2012, (85) 97. 
1802 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Les principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1972, 378, nr. 372. Zie 

ook: F. VAN REMOORTEL en S. VERBEKE, “Factoring” in X., Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, (85) 99. 
1803 H. BRAECKMANS, Factoring: een juridische analyse, Brussel, Ced. Samson, 1979, 121, nr. 120; D. PHILIPPE en B. 

VERKEMPINCK, “De factoringovereenkomst” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Handels- en economisch recht - 

Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII/1B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1533) 1644, nr. 2234. 
1804 H. BRAECKMANS, Factoring: een juridische analyse, Brussel, Ced. Samson, 1979, 122, nr. 121; D. PHILIPPE en B. 

VERKEMPINCK, “De factoringovereenkomst” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Handels- en economisch recht - 

Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII/1B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1533) 1633, nr. 2225; F. VAN 

REMOORTEL en S. VERBEKE, “Factoring”in X., Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, (85) 100. 
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dus eigenaar (‘titularis’) van de schuldvordering.1805 Een factoringmaatschappij oefent haar 

bevoegdheden uit in eigen naam en voor eigen rekening.1806 Naar Frans recht wordt factoring 

(‘affacturage’) op dezelfde manier omschreven.1807  

De factor treedt volledig in de rechten van de overdrager.1808 Dat vormt meteen het grootste 

verschilpunt met de werking van incassobureaus, die als lasthebber optreden in eigen naam 

maar voor rekening van de cedent.1809 Let wel, de cedent-opdrachtgever zal niet als eigenaar 

gelden wanneer de geïnde goederen soortgoederen zijn die vermengd raken met soortgelijke 

goederen die het incassobureau onder zich heeft.1810 Dat was het geval in het bekende ProCall-

arrest van de Nederlandse Hoge Raad (infra, nr. 340). Wat factoring betreft, zijn die 

schuldvorderingen ook naar Nederlands recht daadwerkelijk overgedragen aan de factor. Bij 

een overdracht ten titel van beheer bestaat geen betwisting, zolang een werkelijke en volledige 

overdracht in de zin van artikel 3:84, lid 3 NBW wordt beoogd.1811 Beperkingen van de 

bevoegdheden van de factor zijn in dat geval slechts van obligatoire aard. Factoring wordt naar 

Nederlands recht pas problematisch wanneer de factor de leverancier financiert, en bovendien 

geen insolventierisico overneemt en ook het debiteurenbeheer niet voert (‘confidential 

factoring’).1812 In dergelijke gevallen is er sprake van een echte overdracht tot zekerheid en 

dreigt dit wel strijdig te zijn met het fiducia-verbod.1813 

310. VERBAND MET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL – Bij factoring is er geen sprake van een 

eigendomssplitsing en blijft het beginsel van exclusiviteit van het eigendomsrecht 

gewaarborgd. De factor wordt immers volle eigenaar van de overgedragen 

schuldvorderingen.1814 De overdrager beschikt slechts over een obligatoire aanspraak op de 

factor. Gezien het gebrek aan zakelijke werking draagt de overdrager het risico van de 

insolvabiliteit van de factormaatschappij.1815 In principe mag de factormaatschappij, vanuit de 

                                                 
1805 D. PHILIPPE en B. VERKEMPINCK, “De factoringovereenkomst” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Handels- en 
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1551, nr. 2151. Zie ook: Antwerpen 26 februari 2001, TBH 2002, 618, noot S. RUTTEN. 
1806 F. VAN REMOORTEL en S. VERBEKE, “Factoring” in X., Bijzondere Overeenkomsten: commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2012, (85) 87. 
1807 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 19, nr. 25. Zie ook: Cass.fr. 3 april 

1990, RTDCiv. 1990, 661, noot J. MESTRE. 
1808 Cass.fr. 29 april 2014, Bull.Civ. 2014, IV, n° 72, www.legifrance.gouv.fr.  
1809 D. PHILIPPE en B. VERKEMPINCK, “De factoringovereenkomst” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Handels- en 

economisch recht - Ondernemingsrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII/1B, Mechelen, Kluwer, 2011, (1533) 

1580, nr. 2175. Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-

IV, Deventer, Kluwer, 2013, 347, nr. 359. Van een echte cessie is geen sprake omdat het incassobureau geen rechthebbende op 

de vordering (‘cessionaris’) is, maar louter lasthebber. 
1810 Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 348, nr. 359; HR 12 januari 1968, NJ 1968, 348, nr. 359. 
1811 J.M. HERMUS, “Factoring over de grens van een Nieuw privaatrecht”, NJB 1993, (1014) 1016; M.H.E. RONGEN, Cessie in 

Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 910, nr. 731. 
1812 M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 910, nr. 732. Zie ook: C.A. KNAPE, 
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1813 Volgens BEUVING kan dergelijke verhouding niet meer worden aangeduid als factoring: J. BEUVING, Factoring in Serie 

onderneming en recht, 4, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 62. Zie ook: H.A.G. FIKKERS, “Recensie J. Beuving, Factoring, 

Dissertatie KU Nijmegen 1996”, NTBR 1997, 201-208. 
1814 Frankrijk: C. MOULY, “Procédures collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects 
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contractuele verhouding, geen daden van beschikking stellen die zouden ingaan tegen de 

bestemming van de overgedragen schuldvorderingen, maar ook daartegen is de overdrager niet 

zakenrechtelijk beschermd. 

§2. De verzakelijking van bepaalde fiduciaire rechtsposities 

A. Principe 

311. VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN DE BEGUNSTIGDE – Uit bovenstaande uiteenzetting 

over de zuivere vorm van fiduciaire eigendom tot beheer blijkt duidelijk dat de behartiging van 

de belangen van de beheerder enerzijds en van de begunstigde anderzijds, niet in evenwicht 

zijn. Door de volle eigendomsoverdracht wordt de beheerder zakenrechtelijk overbedeeld.1816 

De voordelen met het oog op de verdediging van zijn belangen wegen niet op tegen de nadelen 

die de economisch rechthebbende ondervindt. Die begunstigde moet zich immers tevreden 

stellen met een verbintenisrechtelijke vordering en loopt risico in geval van insolvabiliteit of 

misbruik vanwege van de beheerder. Nochtans wordt de begunstigde bij aanvang van de 

constructie reeds aangeduid als de ultieme rechthebbende van de fiduciaire activa. 

De situatie waarbij de begunstigde niet zakenrechtelijk wordt beschermd, is dus suboptimaal 

en komt niet overeen met de werkelijke belangenverhouding tussen de partijen. De begunstigde 

een zakelijk recht toekennen moet vooral bescherming bieden voor het geval de fiduciaire 

eigenaar misbruik maakt van zijn bevoegdheden of insolvabel wordt. In het eerste geval moet 

de begunstigde worden beschermd door de werking van het volgrecht en de zakelijke 

subrogatie. In het tweede geval moet de begunstigde een recht van voorrang op de andere 

schuldeisers genieten.1817 Ook in het Nederlandse recht groeide in de praktijk de behoefte om 

derdenwerking toe te kennen aan het beheer over een goed wanneer dat wordt gevoerd door een 

welbepaald persoon terwijl het belang ervan toekomt aan een andere persoon.1818 

312. CREATIE VAN TRUSTACHTIGE FIGUREN – De voorbeelden van fiduciaire rechtsfiguren 

waar gradueel zakenrechtelijke bescherming wordt verleend aan de begunstigden zijn steeds 

talrijker.1819 Die fiduciaire figuren sluiten nauwer aan bij de Anglo-Amerikaanse trust, waar 

vanuit de equity een zakelijk recht wordt toegekend aan de beneficiary (supra, nr. 183). 

Dergelijke fiduciaire constructies met een zakelijke gerechtigdheid in hoofde van de 

begunstigde zijn voor dit proefschrift van belang aangezien ze een soort van 

eigendomsverdeling tussen de begunstigde en de fiduciaire eigenaar teweeg brengen. Het doet 

vermoeden dat het eigendomsrecht, in tegenstelling tot de constructies waar geen 

zakenrechtelijke bescherming wordt geboden, opgesplitst wordt tussen twee eigenaars die elk 
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Brussel, Story-Scientia, 1987, 466, nr. 144. Zie ook: M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van 

pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (403) 426, nr. 15. 
1817 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 181, nr. 209 
1818 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 574, nr. 571. 
1819 Zie reeds: E. DIRIX, “La propriété fiduciaire, outil de gestion: les comptes rubriqués et qualitatifs” in J. HERBOTS en D. 

PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (175) 175, nr. 1; M.E. 

STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 760, nrs. 86 e.v. 
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recht hebben op andere attributen van het eigendomsrecht, namelijk respectievelijk de 

juridische macht en het economische belang.1820 Nog anders gezegd: ze zijn titularis van 

respectievelijk het beheer en de kapitaalwaarde van de betrokken goederen. Dat is althans de 

gangbare opvatting. Ons inziens moet de vermeende eigendomssplitsing op basis van de 

vernieuwde invulling van het exclusiviteitsbeginsel worden bijgesteld. Onder punt B 

concretiseren we de problematiek aan de hand van enkele specifieke rechtsfiguren. 

B. Enkele toepassingsgevallen 

1. Certificering van vennootschapseffecten 

a. Begripsomschrijving 

313. DEFINITIE – De certificering van vennootschapseffecten is een contractuele techniek 

waarbij een administratiekantoor (‘de emittent’) in ruil voor de overdracht van 

vennootschapseffecten certificaten uitgeeft die recht geven op de patrimoniale rechten 

verbonden aan die vennootschapseffecten.1821 De vennootschapseffecten en de eraan verbonden 

zeggenschap zijn in handen van het administratiekantoor (in België meestal een private 

stichting)1822, terwijl de patrimoniale rechten, of de vermogenswaarde, geïncorporeerd worden 

in de certificaten en toekomen aan de certificaathouders. Bij de certificering doet zich een 

eigendomsoverdracht voor waardoor het administratiekantoor de nieuwe juridische eigenaar 

wordt. De verhouding tot de certificaathouders is echter van een fiduciaire aard, aangezien het 

                                                 
1820 Voor Nederland: W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 44. 
1821 België: R. ACKERMANS en S. VAN BREEDAM, “Certificering van effecten” in J. DEFOORT, L.A. DENYS, J. DILLEN en A. 

TIBERGHIEN (eds.), Vennootschap en belastingen, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl. (107) 110, nr. 205; A. DAUWE, “De invloed 

van beperkte eigendomsrechten op het vennootschapsleven”, DAOR 2009, nr. 90, (105) 129, nr. 97; F. DE BAUW en E. POTTIER, 

“La certification de titres émis par une société anonyme”, TBH 1999, (523) 524-525, nr. 7; M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, 

administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 118 e.v.; K. GEENS en M. WYCKAERT, 

“Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de 

fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 129-174; H.-P. LEMAITRE en M. DALLE, “La 

certification de titres émis par des sociétés commerciales”, JT 1999, (417) 417, nr. 1; E. PONNET en J.-S. VINCENT, “De Wet 

van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen”, Bank.Fin.R. 1999, (43) 43; 
J. PRELLER en D. VAN GERVEN, “Het administratiekantoor naar Belgisch en Nederlands recht”, TEP 2006, (310) 310, nr. 357; 

V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 182, nr. 209; R. TAS, “De 

private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, (436) 440-441, nr. 9; M. TISON, “Certificering van aandelen naar 

Belgisch recht (Wet van 15 juli 1998)” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en D. VAN GERVEN (eds.), Vermogensplanning met effect 

bij leven: rechtspersoon in Handboek Estate Planning, Algemeen Deel, 3, Brussel, Larcier, 2004, (175) 175, nr. 230; B. VAN 

BRUYSTEGEM, “Artikel 503 W.Venn.” in X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, losbl., (1) 6; I. VERHAERT, “De overdraagbaarheid van gecertificeerde effecten door het 

administratiekantoor in het licht van de Wet van 15 juli 1998”, V&F 2000, (2) 2, nr. 2. Zie ook: D. PATART, “Les aspects 

contractuels de la certification des titres des sociétés commerciales”, Rev.prat.soc. 1999, (5) 6 e.v. Frankrijk: M. CABRILLAC 

en B. TEYSSIÉ, “Crédit et titres de crédit”, RTDCom. 1993, 342. Nederland: S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, 

TPR 1992, (1059) 1062, nr. 6; F.J.P. VAN DEN INGH, en R.G.J. NOWAK, “Certificering als beschermingsconstructie anno 2007” 

in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. 

Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, 87-101; P. VAN SCHILFGAARDE, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2009, 220, nr. 

65; J.W.P.M. VAN DER VELDEN, Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht in Onderneming & Recht, 47, Deventer, Kluwer, 

2008, 12-13. 
1822 Zie o.m.: R. ACKERMANS en S. VAN BREEDAM, “Certificering van effecten” in J. DEFOORT, L.A. DENYS, J. DILLEN en A. 

TIBERGHIEN (eds.), Vennootschap en belastingen, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl. (107) 117, nr. 420; J.-P. BONTE, 

“Overdracht en controle van het familiebedrijf: twee Belgische structuren: bvba of stichting”, DAOR 2011, vol. 98, (155) 161; 

P. LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse stichting-administratiekantoor?”, TBH 

2002, (667) 667, nr. 1; R. VAN BOVEN, De Belgische stichting, Brussel, Larcier, 2011, 9, nr. 26. 
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administratiekantoor het eigendomsrecht enkel uitoefent ten titel van beheer.1823 De certificaten 

geven de houders ervan recht op doorstorting van alle opbrengsten. 

De certificering van vennootschapseffecten doet zich vaak voor om een veilige opvolging van 

familieondernemingen te garanderen.1824 De erfgenamen zijn vaak onervaren, onbekwaam of 

ongeïnteresseerd om het dagelijks bestuur van een onderneming te voeren. Daarom wordt een 

administratiekantoor ingeschakeld dat de zeggenschap krijgt over het bestuur van de 

onderneming, terwijl de rechtsopvolgers de financiële voordelen verkrijgen via de certificaten. 

Naar Nederlands recht kan de techniek van certificering door een ‘Stichting-

Administratiekantoor’ zelfs op alle soorten goederen betrekking hebben: onroerende of 

roerende goederen, lichamelijk of onlichamelijk.1825 De positie van de certificaathouder wordt 

bij wet zakenrechtelijk beschermd in artikel 3:259 NBW.1826 In geval van niet-nakoming van 

de verbintenissen door het administratiekantoor is de persoonlijke vordering van een 

certificaathouder van rechtswege versterkt door een pandrecht.1827 Het is opvallend dat de 

Nederlandse wetgever zelf het vorderingsrecht van de begunstigde wiens goederen in eigendom 

tot beheer worden overgedragen uitrust, met een zakelijke zekerheid. 

                                                 
1823 M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 119; P. 

LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse stichting-administratiekantoor?”, TBH 2002, 

(667) 668-669, nr. 6; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 245, nr. 279. Nederland: S.E. EISMA, 

“Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1066, nr. 13; G.J.C. RENSEN, Rechtspersonenrecht in Asser-Serie 2/III, 

Deventer, Kluwer, 2012, 297, nr. 308; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 44; 

H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. 

SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 98; C.A. 

UNIKEN VENEMA en S.E. EISMA, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht: Preadvies van de vereeniging 

‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 50. 
1824 P. BAERT, “Certificering van vennootschapseffecten: bij de noorderburen over het muurtje kijken”, TRV 1999, (127) 130, 

nr. 7; J.-P. BONTE, “Overdracht en controle van het familiebedrijf: twee Belgische structuren: bvba of stichting”, DAOR 2011, 

vol. 98, (155) 162; M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 

155; S. DERAEDT en M. TRAEST, Trust en privaat vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 2000, 40, nr. 34; K. GEENS, “Croupier, 

tontine en fiducia: over eigendom en controle in de familiale onderneming” in X., Liber Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, 

Kluwer, 2000, (377) 392, nr. 20; J.-L. JEGHERS, “Du testament à la certification de titres en passant par la fiducie: quelle solution 

pour la transmission de P.M.E. avec maintien du contrôle?” in X., Mélanges offerts à Roland De Valkeneer, Brussel, Bruylant, 

2000, (269) 271; P. LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse stichting-

administratiekantoor?”, TBH 2002, (667) 669, nr. 8; E. PONNET en J.-S. VINCENT, “De Wet van 15 juli 1998 betreffende de 

certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen”, Bank.Fin.R. 1999, (43) 44; J. PRELLER en D. VAN GERVEN, 

“Het administratiekantoor naar Belgisch en Nederlands recht”, TEP 2006, (310) 310, nr. 357; A. VERBEKE, “Certificering van 

effecten. Nuttig instrument voor successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, (43) 46, nr. 8. Zie ook: A. VERBIST, “Planning en 

overdracht van vermogen”, NjW 2008, (466) 471, nr. 40. Voor Nederland: F.J.P. VAN DEN INGH, Certificering en certificaat 

van aandeel bij de besloten vennootschap, Deventer, Kluwer, 1991, 29. 
1825 F.J.P. VAN DEN INGH, Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap, Deventer, Kluwer, 1991, 16; 

A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 365-366. 
1826 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 592, nr. 580; S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1060, nr. 4. Zie ook: E. PONNET en J.-

S. VINCENT, “De Wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen”, 

Bank.Fin.R. 1999, (43) 43. 
1827 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 70; S. KORTMANN, D. FABER en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. 

KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected 

Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 339; P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 16; C.A. UNIKEN VENEMA 

en S.E. EISMA, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht: Preadvies van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1990, 279; J.W.P.M. VAN DER VELDEN, Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht in Onderneming & Recht, 47, 

Deventer, Kluwer, 2008, 163. Zie ook: M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, 

Brussel, Larcier, 2001, 123; H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ 

Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 98. 
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314. WETTELIJK KADER – De certificering is in het Belgische recht sinds de wet van 15 juli 

1998 wettelijk verankerd in het Wetboek van Vennootschappen (art. 242 W.Venn. voor de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en art. 503 W.Venn. voor de naamloze 

vennootschap).1828 Voorheen diende de praktijk een beroep te doen op de portage-

overeenkomsten (supra, nr. 306) of een omweg te maken via het Nederlandse recht.1829 

Bovendien keurde de Belgische wet van 2 mei 2002 de werking van private stichtingen goed, 

met als doel het beheer van gecertificeerde aandelen.1830 In de Nederlandse wetgeving wordt 

het fenomeen van certificering vermeld in artikel 2:118a NBW en artikel 3:259 NBW. In 

Frankrijk werd de verwante figuur van de ‘titrisation’ reeds in 1988 bij wet geregeld.1831 De 

huidige regeling daarvan is opgenomen in art. L.214-168 C.mon.fin.1832 ‘Titrisation’ betreft 

echter enkel de cessie van schuldvorderingen, en wordt vertaald als ‘effectisering’.1833 Het 

Franse recht kent de techniek van certificering van vennootschapseffecten niet.1834 Wel kan ook 

de ‘titrisation’ leiden tot een trustachtige constructie, aangezien er met de schuldvorderingen 

beleggingsportefeuilles worden gevormd, waarvan investeerders de vermogenswaarde kunnen 

verkrijgen door aankoop van de ‘titre’.1835 

                                                 
1828 De artikelen 242 en 503 W.Venn. waren voorheen de artikelen 124ter en 43bis, zoals ingevoerd bij wet van 15 juli 1998. 

Zie voor een bespreking van de wet: P. BAERT, “Certificering van vennootschapseffecten: bij de noorderburen over het muurtje 

kijken”, TRV 1999, 127-151; M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, 

Larcier, 2001, 132 e.v.; J.-L. JEGHERS, “Du testament à la certification de titres en passant par la fiducie: quelle solution pour 

la transmission de P.M.E. avec maintien du contrôle?” in X., Mélanges offerts à Roland De Valkeneer, Brussel, Bruylant, 2000, 

(269) 278, nrs. 10 e.v.; D. PATART, “Les aspects contractuels de la certification des titres des sociétés commerciales”, 

Rev.prat.soc. 1999, 5-41; E. PONNET en J.-S. VINCENT, “De Wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten 

uitgegeven door handelsvennootschappen”, Bank.Fin.R. 1999, 43-57; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire 

figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 762, nr. 90; M. TISON, “Certificering van aandelen naar Belgisch recht 

(Wet van 15 juli 1998)” in A. VERBEKE, H. DERYCKE en D. VAN GERVEN (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: 

rechtspersoon in Handboek Estate Planning, Algemeen Deel, 3, Brussel, Larcier, 2004, (175) 175, nr. 231; I. VERHAERT, “De 

overdraagbaarheid van gecertificeerde effecten door het administratiekantoor in het licht van de Wet van 15 juli 1998”, V&F 

2000, 2-27. 
1829 K. GEENS en M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten” in J. HERBOTS en 

D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (129) 131, nr. 5 en 

141, nrs. 16 e.v.; K. GEENS, “Croupier, tontine en fiducia: over eigendom en controle in de familiale onderneming” in X., Liber 

Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (377) 395, nr. 23; D. PATART, “Les aspects contractuels de la 

certification des titres des sociétés commerciales”, Rev.prat.soc. 1999, (5) 5; B. PEETERS, “Het Nederlandse stichting-

administratiekantoor: Een stichtend voorbeeld?”, AFT 1988, 165-180; E. PONNET en J.-S. VINCENT, “De Wet van 15 juli 1998 

betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen”, Bank.Fin.R. 1999, (43) 44; J. PRELLER en 

D. VAN GERVEN, “Het administratiekantoor naar Belgisch en Nederlands recht”, TEP 2006, (310) 311, nr. 359; H. SWENNEN, 

“Trustachtige figuren in België”, TPR 1995, (1097) 1103, nr. 6. 
1830 Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen, B.S. 18 oktober 2002 en 11 december 2002. Zie hierover: J. ERAUW, “Trust en trustachtige 

figuren in België. Het toepasselijke recht” in J. BAEL, H. BOCKEN, S. DEVOS, C. ENGELS, P. VANDENBERGHE en A. WYLLEMAN 

(eds.), Liber amicorum Christian De Wulf, Brugge, Die Keure, 2003, (395) 396; J. PRELLER en D. VAN GERVEN, “Het 

administratiekantoor naar Belgisch en Nederlands recht”, TEP 2006, (310) 311, nr. 359. 
1831 Loi n° 88-201 du 23 décembre 1988, gewijzigd door la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993. 
1832 Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. 
1833 Door effectisering worden schuldvorderingen liquide gemaakt door ze over te dragen en in ruil verhandelbare effecten te 

ontvangen. Het verschil met factoring (supra, nr. 308) is dat bij factoring vooral de afhandeling van de inning van de 

schuldvorderingen wordt beoogd. Zie hierover ook naar Nederlands recht: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 350, nr. 361. 
1834 Wel kunnen effecten overgedragen worden aan een bank om liquiditeiten te ontvangen. Dat is de figuur van ‘l’escompte 

bancaire’. Dat is echter niet hetzelfde als de techniek van certificering waar het de bedoeling is om de vermogensrechten en de 

zeggenschap van effecten op te splitsen. Over de wenselijkheid van een dergelijke constructie, onder de vorm van een trust 

naar Frans recht, zie: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, 

Parijs, Litec, 2004, 227, nrs. 282 e.v. 
1835 Zie hiervoor naar Frans recht: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de 

l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 221, nr. 272; V. FORTI, “La titrisation des créances en droit comparé. Contribution à l’étude 

de la propriété”, RTDCiv. 2014, 215, www.dalloz.fr: “l’opération de titrisation en fait les objets d’une propriété originale et 

dualiste. Conçue en tant que bien, la créance appartient au fiduciaire. Conçue en tant que valeur, elle appartient aux seuls 

investisseurs.” 

http://www.dalloz.fr/
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315. ‘ECONOMISCHE’ SPLITSING – De techniek van certificering van vennootschapseffecten 

zorgt voor een zogenaamde economische splitsing.1836 De zeggenschapsrechten worden 

gescheiden van de vermogensrechten.1837 Die opsplitsing doet denken aan de regeling in het 

familiaal vermogensrecht inzake gemeenschappelijke aandelen (art. 1401, 5° BW, zie: infra, 

nr. 548).  

De niet-patrimoniale lidmaatschapsrechten die verbonden zijn aan de effecten, zoals het 

stemrecht, worden uitgeoefend door de emittent (art. 242, § 1, tweede lid en art. 503, § 1, tweede 

lid W.Venn.). De emittent oefent zijn eigendomsrecht echter uit ten titel van beheer, zonder 

daarbij zelf het economische belang van de effecten te hebben.1838 Alle patrimoniale rechten, 

zoals de dividenden en liquidatie-uitkeringen, komen toe aan de certificaathouders (art. 242, § 

1, eerste lid en art. 503, § 1, eerste lid W.Venn.). De emittent verbindt zich er toe de gelden 

door te storten aan de certificaathouders. De economische gevolgen van de wijze waarop de 

emittent zijn eigendomsrecht uitoefent, worden door de certificaathouders gedragen.1839 Of er 

ook sprake is van een zakenrechtelijke splitsing wordt hierna besproken. 

b. Zakenrechtelijke analyse van de rechtsposities 

316. MEERDERHEIDSOPVATTING: GEEN ZAKENRECHTELIJKE SPLITSING – Volgens de 

meerderheid van de rechtsleer, en volgens de parlementaire voorbereidingen, is er geen sprake 

van een eigendomssplitsing.1840 De certificering van vennootschapseffecten zou een 

traditionele vorm van fiduciaire eigendom tot beheer uitmaken. Daarbij zou het volle 

eigendomsrecht toekomen aan de emittent, terwijl de certificaathouders louter beschikken over 

een verbintenisrechtelijke aanspraak tot doorstorting van de patrimoniale waarden.1841 Dat is 

                                                 
1836 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 331, nr. 387. 
1837 P. BAERT, “Certificering van vennootschapseffecten: bij de noorderburen over het muurtje kijken”, TRV 1999, (127) 128, 

nr. 4; M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 121; J.-L. 
JEGHERS, “Du testament à la certification de titres en passant par la fiducie: quelle solution pour la transmission de P.M.E. avec 

maintien du contrôle?” in X., Mélanges offerts à Roland De Valkeneer, Brussel, Bruylant, 2000, (269) 282, nr. 16; P. LAVRYSEN, 

“De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse stichting-administratiekantoor?”, TBH 2002, (667) 668-

669, nr. 6; B. PEETERS, “Het Nederlandse stichting-administratiekantoor: Een stichtend voorbeeld?”, AFT 1988, (165) 166; R. 

TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, (436) 440-441, nr. 9. Voor Nederland: A. VAN OVEN, 

Handelsrecht: algemene inleiding en ondernemingsrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 121. 
1838 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 245, nr. 279. Voor Nederland: F.J.P. VAN DEN INGH, 

Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap, Deventer, Kluwer, 1991, 171; P. VAN SCHILFGAARDE, 

Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2009, 220, nr. 65. 
1839 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 245, nr. 279. Voor Nederland: F.J.P. VAN DEN INGH, 

Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap, Deventer, Kluwer, 1991, 171. 
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“De overdraagbaarheid van gecertificeerde effecten door het administratiekantoor in het licht van de Wet van 15 juli 1998”, 
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bovendien ook waar de Franstalige tekst van artikelen 242, § 1, eerste lid en 503, § 1, eerste lid 

van het Belgische Wetboek van Vennootschappen op alludeert. 

“Des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations 

convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec 

la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres 

auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de 

ces titres au titulaire des certificats.”1842 (eigen nadruk) 

Het administratiekantoor wordt door de overdracht van de effecten de aandeelhouder en dus de 

volle juridische eigenaar.1843 De effecten behoren bijgevolg tot het vermogen van het 

administratiekantoor.1844 

Door de verplichting tot doorstorting van de patrimoniale rechten aan de certificaathouders 

wordt wel beklemtoond dat het eigendomsrecht van de emittent doelgebonden is.1845 Dat is 

echter enkel een verbintenisrechtelijke en geen zakenrechtelijke nuancering van het exclusieve 

eigendomsrecht. Bovendien houdt de emittent niet enkel de belangen van de certificaathouders 

voor ogen. Hij zal bijvoorbeeld ook rekening houden met het belang van de onderneming zelf, 

namelijk de continuïteit, stabiliteit of het behoud van zelfstandigheid van de onderneming, en 

treedt dus niet louter op ten behoeve van de certificaathouders.1846 Dat is immers vaak de 

bekommernis die aanleiding gaf tot de certificeringsconstructie. 
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successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, (43) 51, nr. 43. 
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VERBEKE, “Certificering van effecten. Nuttig instrument voor successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, (43) 45, nr. 2 en 53, nr. 

52. Zie ook: V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, 

B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, Die Keure, 2005, (43) 58, nr. 18. 
1846 Daar werd reeds op gewezen door: A. VERBEKE, “Certificering van effecten. Nuttig instrument voor successieplanning?”, 

Not.Fisc.M. 1999, (43) 55, nr. 64. Zie ook: S. DERAEDT en M. TRAEST, Trust en privaat vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 

2000, 40, nr. 34. 
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De eigenaarsbevoegdheden van de emittent moeten nog op een tweede manier 

(verbintenisrechtelijk) worden genuanceerd. Ondanks de hoedanigheid van juridische eigenaar 

kan de emittent naar Belgisch recht in beginsel niet beschikken over de vennootschapseffecten 

(art. 242, § 1, zesde lid en art. 503, § 1, vijfde lid W.Venn.). De emittent is niet bevoegd om de 

vennootschapseffecten te vervreemden, tenzij dit uitdrukkelijk anders zou zijn bedongen in de 

certificeringsvoorwaarden. Voor effecten afkomstig van vennootschappen die een openbaar 

beroep op het spaarwezen hebben gedaan, is dit verbod van dwingend recht en kan er bijgevolg 

zelfs niet van worden afgeweken (art. 503, § 1, vierde lid W.Venn.). Wanneer de emittent toch 

zou overgaan tot een onbevoegde vervreemding, kan de certificaathouder zich volgens de 

heersende leer louter beroepen op verbintenisrechtelijke remedies.1847 De houder kan 

schadevergoeding eisen van de emittent, maar zijn louter persoonlijke aanspraak is niet 

tegenwerpelijk aan de derde-verkrijger. Alleen wanneer de derde-verkrijger te kwader trouw is, 

kan de overdracht eventueel ongedaan gemaakt worden op basis van de derde-medeplichtigheid 

aan contractbreuk. Voor het overige kan de certificaathouder zich niet verzetten tegen een 

overdracht, aangezien hij geen actueel zakelijk recht heeft op de effecten, en bijgevolg geen 

volgrecht heeft.1848 De emittent is en blijft de enige exclusieve eigenaar. Het 

beschikkingsverbod houdt slechts een verbintenisrechtelijke en geen zakenrechtelijke 

beperking in van zijn eigendomsrecht. Van een zakenrechtelijke splitsing tussen de emittent en 

de certificaathouder is volgens de meerderheidsvisie geen sprake. 

317. KRITIEK: WEL ZAKENRECHTELIJKE BESCHERMING VOOR CERTIFICAATHOUDER – Hoewel 

de exclusieve eigendom zakenrechtelijk dus in handen lijkt te zijn van het administratiekantoor, 

gaat een minderheidsopvatting er terecht van uit dat de certificaathouders toch een zekere 

eigendomsbescherming genieten. De nuance die op zakenrechtelijk niveau wordt gemaakt, en 

die ook uitdrukkelijk door de wetgever wordt voorzien, betreft de bescherming in geval van 

insolvabiliteit en misbruik van vertrouwen. De begunstigde is in geval van niet-nakoming van 

de verplichtingen door het administratiekantoor geen loutere schuldeiser.1849 Wanneer de 

emittent zijn verplichtingen niet nakomt of de belangen van de certificaathouder op ernstige 

wijze verwaarloost, kan de certificaathouder op elk tijdstip de certificaten omwisselen voor de 

effecten waarop zij betrekking hebben (art. 242, § 1, achtste lid en art. 503, § 1, zesde lid 

W.Venn.). “Royering”, of het recht op omzetting, houdt de mogelijkheid in voor 

certificaathouders om de certificering te beëindigen en de aandelen in eigendom te 

verwerven.1850 Die royering wegens het niet nakomen van de verbintenissen door de emittent 
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kan bovendien niet contractueel worden uitgesloten, in tegenstelling tot het algemene recht op 

royering (art. 242, § 1, zevende lid en 503, § 1, zesde lid W.Venn.).1851 STORME heeft terecht 

beargumenteerd dat daaruit blijkt dat de certificaathouder reeds een eigendom onder 

opschortende voorwaarde heeft, en zelfs een zakelijk recht dat een soort Anwartschaftsrecht 

uitmaakt.1852  

In geval van faillissement van de emittent of enige andere samenloop is de zakenrechtelijke 

bescherming van de certificaathouders nog duidelijker.1853 Niettegenstaande andersluidende 

bepaling worden de certificaten van rechtswege omgewisseld en oefenen de certificaathouders 

gezamenlijk hun recht tot terugvordering uit op de algemeenheid van de gecertificeerde effecten 

die tot dezelfde categorie behoren. Wanneer er een tekort is en de volledige teruggave van de 

effecten dus onmogelijk is, wordt die algemeenheid naar evenredigheid verdeeld over de 

certificaathouders (art. 242, § 2 W.Venn. en art. 503, § 2 W.Venn.). In elk geval van samenloop 

vindt dus een automatische royering plaats ten voordele van de certificaathouders. Daardoor 

worden de certificaathouders (opnieuw) eigenaar van de effecten. Indien er vermenging is met 

andere gecertificeerde effecten is er sprake van mede-eigendom tussen de certificaathouders op 

alle effecten die nog in het vermogen van de emittent aanwezig zijn.1854 De reeds vervreemde 

effecten vallen daar wel buiten, wegens het gebrek aan volgrecht.  

Ook in het Nederlandse recht heeft de certificaathouder als begunstigde van de 

beheersconstructie bij wet meer dan een persoonlijk recht jegens de fiduciaire eigenaar. De 

certificaathouder beschikt zoals reeds vermeld (supra, nr. 313) van rechtswege over een 

zakelijk zekerheidsrecht, namelijk een pandrecht op de effecten, voor het geval de emittent niet 

zou betalen (art. 3:259 NBW).1855 

Door die ‘verzakelijking’ van hun rechtspositie worden de certificaathouders beschermd tegen 

de persoonlijke schuldeisers van de emittent.1856 Dat toont aan dat de certificaathouders meer 

zijn dan loutere chirografaire schuldeisers van de emittent. Eigenlijk beschikken zij opnieuw 

over een ‘verzakelijkte eigendomsverwachting’ die uitwerking krijgt in geval van 
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nr. 27; E. PONNET en J.-S. VINCENT, “De Wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door 

handelsvennootschappen”, Bank.Fin.R. 1999, (43) 48. 
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samenloop.1857 In de doctrine wordt dit al eens beschouwd als een eigendomsrecht onder 

opschortende voorwaarde dat uitwerking krijgt wanneer de voorwaarde zich voordoet.1858 

De certificaathouder beschikt dus over een eigendomsverwachting die zakelijke werking 

heeft.1859 Er is daarom sprake van het eerder vermelde Anwartschaftsrecht.1860 Reeds vóór het 

intreden van de samenloop is er een actueel bestaand zakelijk recht, aangezien het 

fixatiebeginsel verbiedt dat er na de samenloop nog een versterkte, zakenrechtelijke positie zou 

ontstaan.1861 De tegenwerpelijkheid aan de schuldeisers van het administratiekantoor, door de 

bevoegdheid tot omwisseling, geldt ook wanneer de aandelen niet vooraf door de 

certificaathouder aan de emittent werden overgedragen.1862 Dit Anwartschatfsrecht werd door 

STORME reeds beoordeeld als een ware opsplitsing van het eigendomsrecht, zoals bij de trust 

het geval is.1863 Dat staat in fel contrast met het exclusiviteitsbeginsel. De certificering van 

effecten vormt een goede illustratie van de relativiteit van (de interne dimensie van) de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

318. EIGEN ZIENSWIJZE – Men zou echter nog een stap verder kunnen gaan en betogen dat 

het de certificaathouder is, en niet de emittent, die als enige de volheid van bevoegdheden over 

het goed kan verkrijgen. De emittent heeft in geen geval recht op de vermogenswaarde. Door 

de economische splitsing tussen de lidmaatschapsrechten in handen van de emittent en de 

patrimoniale rechten in handen van de certificaathouder (supra, nr. 315) ligt het eigendomsrecht 

in onze zienswijze over exclusieve eigendom in handen van de certificaathouder. De exclusieve 

eigenaar is de titularis van het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, en dus ook van de 

kapitaalwaarde, van de goederen. Die exclusieve eigenaar is hier de houder van de certificaten. 

Het intreden van de royering kan daarbij worden beschouwd als de uitoefening van de actieve 

elasticiteit van het eigendomsrecht, waarbij de bevoegdheden (terug) tot het vermogen van de 

eigenaar gaan behoren. Vanuit het alternatieve verklaringsmodel van de actieve elasticiteit als 

interne exclusiviteit van het eigendomsrecht kan dus worden verdedigd dat ernog steeds één 

exclusieve eigenaar is, maar dan betreft het, in tegenstelling tot de gangbare opvatting, de 

certificaathouder. De emittent heeft als beheerder wel de volle zeggenschap over de goederen 

zelf, maar heeft geen recht op de waarde van die goederen. Net als bij de trust kunnen de 

verregaande bevoegdheden van de emittent ten aanzien van de effecten worden verklaard vanuit 

het onderscheid tussen de eigendomsvoorwerpen als objecten op zich (“things as thing”) en de 

eigendomsvoorwerpen als de waarde die ze belichamen (“things as wealth”) (infra, nr. 553). 

De emittent heeft enkel de zeggenschap over de goederen as such. Hier blijft die zeggenschap 

wel beperkt, aangezien de emittent de effecten in principe niet mag vervreemden (supra, nr. 
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en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 762, nr. 90. 
1859 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 334, nr. 390. 
1860 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 247, nr. 280; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts 

en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 762, nr. 90. 
1861 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 335, nr. 390. 
1862 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 762, nr. 

90. 
1863 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 762, nr. 

90. 



 

322 

 

316). Indien de emittent toch over de effecten beschikt, wordt dat onder het huidige recht echter 

enkel verbintenisrechtelijk gesanctioneerd. 

319. GEVOLG: DE BESCHERMING VAN EEN TOEKOMSTIG EIGENDOMSRECHT – De 

minderheidsvisie aanvaardt terecht het bestaan van een actueel zakelijk recht vóór de 

samenloop in hoofde van de certificaathouder, omwille van de verzakelijkte 

eigendomsverwachting. Dat moet worden doorgetrokken en zou ook gevolgen moeten teweeg 

brengen in andere gevallen dan bij samenloop, bijvoorbeeld bij de vervreemding van de effecten 

door de emittent.1864 De beschikkingsbevoegdheid van de emittent wordt reeds beperkt, net om 

geen afbreuk te doen aan de eigendomsverwachting van de certificaathouder.1865 De bezwaren 

die de certificaathouder kan uiten tegen de vervreemding door de emittent deden in de rechtsleer 

reeds de vraag rijzen waarom ook geen zakenrechtelijke remedies mogelijk zouden zijn.1866 

Zoals vermeld wordt een volgrecht waarmee de certificaathouder zijn recht zou kunnen doen 

gelden tegen een derde-verkrijger, unaniem van de hand gedaan (supra, nr. 316 en nr. 317). 

Daarentegen wijst een auteur erop dat de niet-tegenwerpelijkheid van de overdracht aan de 

certificaathouder wel een mogelijkheid is.1867 Wanneer er sprake is van een eigendomsrecht 

onder opschortende voorwaarde in hoofde van de certificaathouder dat reeds een vast (zakelijk) 

karakter heeft, een zogenaamd Anwartschaftsrecht (supra, nr. 317), wil dat zeggen dat de 

eigenaar onder ontbindende voorwaarde, de emittent, geen afbreuk mag doen aan het vaste recht 

van de certificaathouder.1868 Omdat de ontbindende voorwaarde net de royering is, volgt daaruit 

dat de overdracht door de emittent aan een derde niet tegenwerpelijk is aan de certificaathouder. 

De wetgever lijkt nochtans zowel het bestaan van een volgrecht als de niet-tegenwerpelijkheid 

af te wijzen. Dat blijkt uit de parlementaire voorbereidingen,1869 en uit het feit dat royering 

enkel mogelijk is voor de nog aanwezige effecten (supra, nr. 317).1870 Ons inziens staat dat er 

niet aan in de weg dat de certificaathouder nog steeds titularis is van het recht op de 

vermogenswaarde van de effecten, wat een zakenrechtelijke aanspraak is op de emittent. De 

positie van de begunstigde/certificaathouder is voldoende sterk om te blijven spreken van een 

trustachtige rechtsfiguur. 

c. Uitkomst: de certificering van vennootschapseffecten als trustachtige figuur 

320. OPSPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT? – De certificering van effecten betreft volgens 

de gangbare opvatting een geval van fiduciaire eigendom tot beheer waar het eigendomsrecht 

van de effecten is opgesplitst.1871 De zeggenschap enerzijds, en het economische belang 

                                                 
1864 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 335, nr. 391. 
1865 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 335, nr. 391. 
1866 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 335, nr. 391. 
1867 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 335, nr. 391. Voor het onderscheid tussen het 

volgrecht en de niet-tegenwerpelijkheid, zie ook: R. JANSEN, “Over volgrechten en niet-tegenwerpelijkheden” (noot onder Cass. 

7 november 2005), RW 2005-06, 1663-1665. 
1868 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 336, nr. 392. 
1869 Parl.St. Kamer 1997-98 nr. 1430/1, 5 en 18-19. Hierin wordt sterk de contractuele aard van de certificering benadrukt en 

het feit dat de houder van de certificaten nooit een zakelijk recht kan behouden of verkrijgen op de effecten in kwestie. 
1870 P. BAERT, “Certificering van vennootschapseffecten: bij de noorderburen over het muurtje kijken”, TRV 1999, (127) 142, 

nr. 28; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 335, nr. 392. 
1871 België: R. ACKERMANS en S. VAN BREEDAM, “Certificering van effecten” in J. DEFOORT, L.A. DENYS, J. DILLEN en A. 

TIBERGHIEN (eds.), Vennootschap en belastingen, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl. (107) 111, nr. 210; S. DERAEDT en M. 

TRAEST, Trust en privaat vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 2000, 40, nr. 34; L. DHAENE, “De verhouding tussen de 

certificaathouder en de vennootschap”, Jura Falconis 2000-01, (327) 327; E. PONNET en J.-S. VINCENT, “De Wet van 15 juli 
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anderzijds, komen toe aan verschillende personen. Het administratiekantoor houdt de effecten 

in eigen naam, maar beheert ze niet in eigen belang. Volgens de gangbare analyse van trusts en 

trustachtige constructies is het administratiekantoor de exclusieve juridische eigenaar, maar is 

het eigendomsrecht van een fiduciaire aard, wat betekent dat het eigendomsrecht met een zeker 

doel voor ogen moet worden uitgeoefend, namelijk in functie van het economische belang van 

de certificaathouders. Aan die economische eigendom wordt normaal gesproken geen 

zakenrechtelijke betekenis toegekend in de continentale rechtsstelsels (supra, nr. 300). Dat is 

in casu echter wel het geval. Het zakelijk recht waarover de certificaathouder beschikt, zit 

vermomd in de omwisselbaarheid van de effecten. De certificaathouder beschikt dus over een 

vaststaand recht op een toekomstig eigendomsrecht, met andere woorden een 

eigendomsverwachting of dus een eigendom onder opschortende voorwaarde. 

Aangezien de certificaathouder zich op meer dan louter verbintenisrechtelijke remedies kan 

beroepen en zakenrechtelijk aanspraak maakt op de vermogenswaarde van de effecten, moet de 

discussie rond de exclusiviteit van het eigendomsrecht ons inziens anders worden beoordeeld. 

Vanuit de betekenis van interne exclusiviteit als het vooruitzicht op de volheid van 

bevoegdheden, zit het eigendomsrecht bij de certificaathouder, en de certificaathouder alleen. 

Volgens de theorie van interne exclusiviteit als bron van actieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht kan worden verdedigd dat de certificaathouder de exclusieve eigenaar is, in 

plaats van de emittent. De patrimoniale rechten komen immers aan hem toe, en hij kan als enige 

de volle eigendom over de effecten verkrijgen door de uitoefening van het recht op royering. 

De “economische eigenaar” is in de verdedigde zienswijze met andere woorden de enige 

werkelijke eigenaar. Daarom moet ook worden aanvaard dat de certificaathouder een volgrecht 

heeft. Onder het huidige recht is de derde-verkrijger niet gebonden aan de verplichting om de 

patrimoniale waarde van de effecten door te storten aan de certificaathouder.1872 

De discussie over de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht is duidelijk onzeker; zowel 

de emittent als de certificaathouder kunnen als exclusieve eigenaar worden aangeduid, of er kan 

sprake zijn van een gesplitste eigendom. Van belang echter is de externe exclusiviteit, namelijk 

de eigendomsbescherming tegen derden die bij de certificering van effecten wordt gedeeld 

tussen de emittent en de certificaathouder. Het is immers pas in geval van samenloop met de 

schuldeisers van de emittent dat de certificaathouder zijn eigendomsverwachting kan opwerpen 

om derden dus uit te sluiten van aanspraken op de effecten. Of hij daardoor reeds (een deel van) 

het eigendomsrecht van die effecten in handen heeft, is slechts van ondergeschikt belang. 

                                                 
1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen”, Bank.Fin.R. 1999, (43) 56; V. 

SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1020, nr. 36; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, 

I, Algemeen zakenrecht, Algemene begrippen en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 55; R. TAS, “De private stichting en de 

certificering van aandelen”, TRV 2004, (436) 440-441, nr. 9; A. VERBEKE, “Certificering van effecten. Nuttig instrument voor 

successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, (43) 45, nr. 2; I. VERHAERT, “De overdraagbaarheid van gecertificeerde effecten door 

het administratiekantoor in het licht van de Wet van 15 juli 1998”, V&F 2000, (2) 2, nr. 2. Voor Nederland: A. PITLO, Het 

systeem van het Nederlands privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Arnhem, Gouda Quint, 1990, 296; H.L.E. 

VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS 

(eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 99; C.A. UNIKEN 

VENEMA, Trustrecht en bewind, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, 29 e.v. 
1872 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 333, nr. 388; E. PONNET en J.-S. VINCENT, “De Wet 

van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen”, Bank.Fin.R. 1999, (43) 47; 

A. VERBEKE, “Certificering van effecten. Nuttig instrument voor successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, (43) 52, nr. 46 en 54, 

nr. 59. 
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2. Het fideï-commis de residuo 

a. Begripsomschrijving 

321. DEFINITIE – Het fideï-commis de residuo is de rechtsfiguur waarbij een eigenaar zijn 

goederen schenkt of legateert aan twee opeenvolgende begunstigden.1873 Het is dus een 

tweetrapsbeschikking. De eerste begunstigde, de bezwaarde, verkrijgt het eigendomsrecht van 

de overgedragen goederen, en wat daarvan rest bij zijn overlijden, moet overgaan op de tweede 

begunstigde, de verwachter. 

Door tweemaal over zijn goederen te beschikken, kan de eigenaar verschillende doelen 

nastreven.1874 Soms wil men in het levensonderhoud van de eerste begunstigde voorzien, 

maar verkiest men een tweede begunstigde boven de erfgenamen van de eerste 

begunstigde om te verkrijgen wat rest van de goederen bij overlijden van de eerste 

begunstigde. Een mooie illustratie is de situatie van een kinderloos echtpaar. De 

overledene kan de langstlevende echtgenoot aanduiden als begunstigde van de 

nalatenschap, maar onder het beding dat de eigen familie van de overledene tweede in 

rij is. In eerste instantie wordt die rechtsfiguur dus ingezet om het behoud van het 

vermogen binnen de eigen bloedlijn te verzekeren. Het fideï-commis de residuo is ook 

een nuttig instrument voor ouders van een mentaal gehandicapt kind die willen dat 

diegene die na hun dood de zorg voor dat kind op zich nam daarvoor wordt beloond. Zij 

zullen bedingen dat wat rest van de goederen bij overlijden van hun kind moet toekomen 

aan de (rechts)persoon die dat kind met toewijding heeft verzorgd.1875 Hier is het van 

cruciaal belang dat het vermogen van het kind in geen geval kan worden beïnvloed door 

eventuele financiële moeilijkheden van de instelling die werd aangeduid als 

verwachter.1876 Men kan ook uitdrukkelijk voorzien dat het kind bij testament of 

                                                 
1873 De bronnen hiervoor zijn talrijk. Zie o.a. voor België: J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” in X., 

Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (201) 202; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 

belge, VIII/2, Les testaments, Brussel, Bruylant, 1973, 1883, nr. 1750; R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, 

Testamenten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Mechelen, Kluwer, 2012, 173, nr. 121; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 312, nr. 363; F. LAURENT, Principes de droit civil, XIV, Brussel, 

Bruylant, 1878, 547, nr. 475; Rép.Not., III, v° Les testaments (fond), 210, nr. 180; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en 

K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1229, nr. 2435; R. PIRSON, “Le fidéicommis “de 

residuo” et la faculté de disposition de celui qui en est chargé” (noot onder Gent 23 mei 1953), RCJB 1952, 190-201; M. 

PUELINCKX-COENE, “Het legaat de residuo” in KFBN, Voor de meerderjarige handelingsonbekwamen… Een juridisch 

vacuüm?, Notariële dagen Charleroi 1983, (68) 70, nr. 2; V. SAGAERT, “Het fideicommis de residuo door de bril van het 

goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 

2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (145) 145, nr. 1. Zie ook: P. DELNOY, “Le legs de residuo” in X., Actualités civiles et 

fiscales en droit successoral in Patrimoines & Fiscalités, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, (49) 65. Voor Nederland: M.S. 

VAN GAALEN, Vruchtgebruik in Ars Notariatus, XCI, Deventer, Kluwer, 2001, 42 e.v.; A. PITLO en GR. VAN DER BURCHT, 

Erfrecht in Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, 5, s.l., Gouda Quint, 1997, 69, nr. 928 en 232, nr. 1036; A.H.N. 

STOLLENWERCK, “Over het graf heen: fideï-commissaire making of tweetrapsmaking”, FTV 2007, 4-14. Voor Frankrijk: Art. 

896 à 899 JurisClasseur Civil code, nr. 1, www.lexisnexis.com; P. MALAURIE en L. AYNÈS, Les successions – Les libéralités 

in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2010, 381 e.v.; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, V, Donations 

et testaments, Parijs, LGDJ, 1957, 413, nr. 301. 
1874 Zie ook: E. VANTHORRE, “De zakenrechtelijke aspecten van het fideïcommis de residuo in vergelijking met de 

Angelsaskische trust en het Franse erfrecht”, Jura Falconis 2011-2012, (417) 424 e.v. 
1875 Zie de voorbeeldclausule in: M. PUELINCKX-COENE, “Het testament: het woord dat men na zijn dood laat klinken, een 

wapen van postume macht! Een treffend voorbeeld: het legaat de residuo” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), 

Notariële Clausules: liber amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (277) 288, nr. 15. Zie ook: M.-F. DE 

POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 160; M. PUELINCKX-COENE, 

“De terechte bezorgdheid van ouders met een mentaal gehandicapt kind. Enkele suggesties”, Not.Fisc.M. 1992, (24) 38 e.v.; 

E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 658, nrs. 

III/2860 en III/2865. 
1876 M. PUELINCKX-COENE, “Het legaat de residuo” in KFBN, Voor de meerderjarige handelingsonbekwamen… Een juridisch 

vacuüm?, Notariële dagen Charleroi 1983, (68) 72, nr. 4. 
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schenking over de fideï-commissaire goederen kan beschikken, ook al zal hij vaak niet 

het vereiste oordeelsvermogen hebben.1877 

Aanvankelijk werd een beding van fideï-commis de residuo voornamelijk aangewend bij 

testamenten (zgn. restlegaat).1878 Tegenwoordig aanvaardt de meerderheid van de doctrine ook 

de geldigheid ervan bij schenkingen onder de levenden.1879 De schenking met beding van fideï-

commis de residuo levert een dubbele schenking op.1880  

322. OORSPRONG – Het staat vast dat het fideï-commis de residuo zijn oorsprong vindt in het 

Romeinse recht.1881 Het werd van in den beginne gekenmerkt door de bevoegdheid van de 

eerste begunstigde om de goederen te vervreemden en te verteren, weliswaar mits het vereiste 

van goede trouw (bona fides).1882 Bovendien moesten de beschikkingshandelingen naar 

evenredigheid worden omgeslagen over het fideï-commissaire vermogen en het eigen 

vermogen van de eerste begunstigde. Deze waarborgen bleken in de praktijk echter 

onvoldoende bescherming te bieden aan de verwachter waardoor Justinianus met een nieuwe 

regeling kwam opzetten.1883 De eerste begunstigde kon niet meer dan drie vierden van de fideï-

commissaire goederen vervreemden. Over dat deel had de eerste begunstigde wel de volle 

beschikkingsbevoegdheid. Zelfs het vereiste van goede trouw kwam te vervallen. Over één 

vierde kon de bezwaarde slechts in drie uitzonderingsgevallen beschikken.1884 Deze regeling 

moest het recht van de verwachter vrijwaren. Bovendien werd ook de werking van de zakelijke 

subrogatie erkend.1885 

Tijdens de codificatiebeweging die op gang werd getrokken door de Franse Revolutie werd het 

statuut van het fideï-commis de residuo problematischer. Die rechtsfiguur vertoont immers 

                                                 
1877 M. PUELINCKX-COENE, “Het legaat de residuo” in KFBN, Voor de meerderjarige handelingsonbekwamen… Een juridisch 

vacuüm?, Notariële dagen Charleroi 1983, (68) 74, nr. 6. 
1878 P. DELNOY, “Le legs de residuo” in X., Actualités civiles et fiscales en droit successoral in Patrimoines & Fiscalités, 

Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, (49) 49. Zie voor Nederland: M.J.A. VAN MOURIK (ed.), Handboek Erfrecht in Publicaties 

vanwege het centrum voor notarieel recht, Deventer, Kluwer, 2011, 282; A.H.N. STOLLENWERCK, Het fideïcommis de residuo, 

Deventer, Kluwer, 1986, 17. 
1879 N. GEELHAND, “De schenking de residuo en de inkomsten” in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over Erven: Liber 

amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, (179) 189-199 en de verwijzingen aldaar, in het bijzonder in nr. 

6. Zie ook voor de fiscale implicaties: B. CARDOEN, “Het fideïcommis de residuo toegepast op een schenking van actuele 

goederen”, Not.Fisc.M. 2004, 223-233. 
1880 R. BARBAIX, “Last van fideï-commis de residuo” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning 

met effect bij leven: schenking in Handboek Estate Planning, Algemeen Deel, 2, Brussel, Larcier, 2009, (563) 563, nr. 870. 
1881 P.A. MERLIN, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, XXXII, Brussel, Tarlier, 1827, v° Substitution 

fidéicommissaire, 89 e.v.; D. JOHNSTON, The Roman Law of Trusts, Oxford, Clarendon press, 1988, 156; A.H.N. 

STOLLENWERCK, Het fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 1 e.v.; M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, 

TPR 1972, (621) 623, nr. 6; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 26, nr. 25. 
1882 Dig. 36, 1, 56 (54): “Titius is bij fideïcommis verzocht hetgeen van de nalatenschap is overgebleven aan Maevius af te 

geven. Wat in de tussenliggende periode vervreemd of geringer geworden is, zal dan nooit gevorderd kunnen worden, tenzij 

bewezen wordt dat iets van dien aard is gedaan om het fideïcommis ter zijde te schuiven; het staat immers vast dat in de 

bewoordingen van een fideïcommis de goed trouw [bij de bezwaarde erfgenaam] wordt voorondersteld.” (J.E. SPRUIT (ed.), 

Corpus Iuris Civilis 5: Digesten 35-42, Zutphen, Walburg Pers, 2000, 71). Zie ook: F. LAURENT, Principes de droit civil, XIV, 

Brussel, Bruylant, 1878, 548, nr. 475. 
1883 Zie hierover ook: C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 29, nr. 28. 
1884 Die drie gevallen waren het geven van een bruidschat (dos), het doen van een morgengave (donatio ante nuptia of 

sponsalica largitas) of het vrijkopen van gevangenen indien de bezwaarde daartoe geen andere goederen bezat. Zie: A.H.N. 

STOLLENWERCK, Het fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 4. 
1885 Dig. 31, 70, 3 en 31, 71: “Wanneer aan iemand bij fideïcommis verzocht is om na zijn dood alles wat er van de nalatenschap 

zal zijn overgebleven af te geven, en deze persoon van de opbrengst van de zaken die hij verkocht heeft andere aankoopt, gaat 

men ervan uit dat hij met de zaken die hij verkocht heeft de nalatenschap niet heeft verminderd. Veeleer zou wat op die manier 

gekocht is dan bij wijze van eigendomsruil afgegeven moeten worden.” (Zie: J.E. SPRUIT (ed.), Corpus Iuris Civilis 4: Digesten 

25-34, Zutphen, Walburg Pers, 1997, 579-580). 
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gelijkenissen met de erfstelling over de hand (‘substitution’) die door de revolutionaire 

wetgever verboden werd in artikel 896 CC.1886 De erfstelling over de hand houdt eveneens in 

dat de erflater tweemaal over zijn goederen beschikt door nog een tweede begunstigde aan te 

duiden.1887 Het enige verschil betreft de bewaarplicht voor de eerste begunstigde. De 

Napoleontische wetgever verbood de erfstelling over de hand om komaf te maken met de 

gangbare praktijk tijdens het Ancien Régime om over de generaties heen te beslissen wat er met 

de goederen moest gebeuren enzo het familiefortuin in stand te houden en een versnippering 

van het vermogen te voorkomen.1888 Samen met het eerstgeboorterecht leidde de erfstelling 

over de hand tot het kristalliseren van adellijke familievermogens, wat bijdroeg aan de 

instandhouding van de feodale standenmaatschappij.1889 Dergelijke immobilisering leidde tot 

het fenomeen van de dode hand doordat goederen over de generaties heen aan het 

handelsverkeer werden onttrokken.1890 Daaraan werd tijdens de Franse Revolutie paal en perk 

gesteld, omwille van dus zowel politieke als economische redenen.1891 

De rechtspraak oordeelde echter al snel dat het fideï-commis de residuo niet onder dit verbod 

viel.1892 Daartoe benadrukte men het volle beschikkingsrecht van de eerste begunstigde.1893 De 

moderne variante van het fideï-commis de residuo voorzag daarenboven niet in een breukdeel 

waarover de bezwaarde niet kon beschikken.1894 Het verschil tussen het fideï-commis de residuo 

en de erfstelling over de hand vormt nog steeds het uitgangspunt voor de geldigheid van het 

fideï-commis de residuo.1895 

                                                 
1886 Art. 896 CC: “Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire 

sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.” 
1887 R. BARBAIX, “Last van erfstelling over de hand” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning 

met effect bij leven: schenking in Handboek Estate Planning, Algemeen Deel, 2, Brussel, Larcier, 2009, (569) 569, nr. 879; W. 

PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1222, 

nr. 2423. 
1888 R. JANSEN en V. SAGAERT, “La subrogation réelle au cas d'un fidéicommis de residuo: quelques observations comparatives 
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323. GELDIGHEID – Bij het fideï-commis de residuo mag de eerste begunstigde in beginsel 

vrij over de goederen beschikken. Die beschikkingsbevoegdheid is echter niet onbeperkt (infra, 

nr. 327). Alleen wat rest bij zijn overlijden moet aan de verwachter worden overgedragen. De 

afwezigheid van de bewaarplicht verklaart waarom het fideï-commis de residuo in het algemeen 

als geldig wordt beschouwd. 

Het verbod op de erfstelling over de hand is in het Belgische recht tot op vandaag van kracht. 

Het staat nog steeds in exact dezelfde bewoordingen ingeschreven in artikel 896 BW.1896 Een 

uitzondering wordt wel gemaakt voor de schenkingen of legaten met bewaarplicht waar de 

kleinkinderen van de overdrager of de kinderen van zijn broers of zussen als verwachter worden 

aangeduid (artt. 1048-1074 BW). Deze erfstelling over de hand blijft beperkt tot de eerste 

graad.1897 Voor het overige wordt het verbod op de erfstelling over de hand geacht de openbare 

orde te raken, wat de sanctie van absolute nietigheid oplevert.1898 Evenwel interpreteert de 

rechtspraak het toepassingsdomein van deze verbodsbepaling restrictief waardoor het in de 

praktijk zelden toepassing vindt.1899 DE PAGE schreef reeds in die zin dat: “l’article 896 

deviendrait peut-être ou tout au moins risquerait de devenir rapidement lettre morte.”1900 Het 

verlies aan relevantie van de achterliggende motieven van het verbod op de erfstelling over de 

hand in de moderne maatschappij leidde tot nog duidelijkere evoluties in de ons omringende 

landen. 

324. VERGELIJKING MET HET FRANSE RECHT – Het Franse erf- en schenkingsrecht onderging 

in 2006 een grote wettelijke hervorming. Sindsdien wordt het fideï-commis de residuo in 

artikelen 1057-1061 CC aangeduid als libéralités résiduelles.1901 Daarbij is er geen 

bewaarplicht en moet enkel wat rest worden overgedragen aan de tweede begunstigde.1902 Tot 

daar gaat het alleen om de wettelijke verankering van het fideï-commis de residuo. Bij die 
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hervorming werd het verbod op erfstelling over de hand echter ook zachter geformuleerd.1903 

Artikel 896 CC luidt nu als volgt:  

“La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un 

tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.”  

Het principiële verbod wordt gehandhaafd, maar er wordt thans uitdrukkelijk verwezen naar de 

wettelijke uitzonderingen. Nieuw is dus dat de erfstelling over de hand met bewaarplicht in 

sommige gevallen wordt erkend. De erfstelling over de hand wordt aangeduid als de libéralités 

graduelles (artt. 1048-1056 CC). Weliswaar blijft die mogelijkheid tot erfstelling over de hand 

met bewaarplicht beperkt tot de eerste graad; de tweede begunstigde kan niet worden verplicht 

om de goederen op zijn beurt te bewaren en over te dragen aan een derde (art. 1053, eerste lid 

CC).1904 In tegenstelling tot het Belgische recht, werd in het Franse recht echter geen limitatieve 

opsomming gemaakt van de tweede begunstigden met een bijzondere familieband.1905 

325. VERGELIJKING MET HET NEDERLANDSE RECHT – In Nederland werd de geldigheid van 

het fideï-commis de residuo reeds in het oude Burgerlijk Wetboek van 1838 geëxpliciteerd (art. 

4:928 oud BW) in contrast met de verboden erfstelling over de hand (art. 4:926 oud BW).1906 

De Nederlandse doctrine was van mening dat de constructie van fideï-commis de residuo vaak 

een wenselijk resultaat opleverde en dat er geen fundamentele bezwaren tegen bestonden.1907 

Ook de gevolgen van deze rechtsfiguur werden uitdrukkelijk bij wet geregeld (artt. 4:1036-

1038 oud BW).1908 

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek kent eveneens het fideï-commis de residuo, zij het onder een 

andere naam (“tweetrapsmaking”) en in een gewijzigde vorm (artt. 4:138-141 NBW). Het fideï-

commis de residuo wordt beschouwd als een bijzondere vorm van de voorwaardelijke making, 

afhankelijk van een onzekere gebeurtenis.1909 Op een erfstelling onder voorwaarde worden de 

regels betreffende het vruchtgebruik van overeenkomstige toepassing verklaard (art. 4:138, lid 

2 NBW).1910 Vanuit de vergelijking met het vruchtgebruik blijkt duidelijk dat de verwachter 

exclusieve (blote) eigenaar is. De eerste begunstigde heeft net als een vruchtgebruiker recht op 

de vruchten die tijdens zijn leven ontstaan uit de overgedragen goederen.1911 Wel moet hij als 
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een vruchtgebruiker het vermaakte bewaren en in stand houden, tenzij de erflater hem de 

bevoegdheid gaf om de goederen te vervreemden en te verteren. Die beschikkings- en 

interingsbevoegdheid wordt bij een fideï-commis de residuo inderdaad door de erflater aan de 

eerste begunstigde verleend.1912 Ook voorwaardelijke makingen met bewaarplicht zijn in het 

huidige Nederlandse recht in het algemeen geldig en niet beperkt tot bepaalde 

familiebanden.1913 Alleen wanneer nog ongeborenen als verwachters worden aangeduid, kan 

dit enkel binnen een bepaalde kring van verwanten (art. 4:56, lid 2-4 BW).1914 

Hoewel het fideï-commis de residuo zowel in Nederland als in Frankrijk ondertussen wettelijk 

geregeld is, is men in België nog steeds aangewezen op de rechtspraak. Ondanks het gebrek aan 

wettelijke grondslag kende de rechtsfiguur ook in het Belgische recht een opmars tijdens de 

twintigste eeuw. Recente evoluties hebben hun weerslag zowel op de rechtspositie van de eerste 

begunstigde (punt b), als op de rechtspositie van de tweede begunstigde (punt c). Uit de 

hiernavolgende bevindingen zal de verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel van het 

eigendomsrecht worden afgeleid (punt d). 

b. Rechtspositie van de eerste begunstigde 

326. ALGEMENE REGEL: VOLLE EIGENAAR – De eerste begunstigde heeft als volle eigenaar 

van de fideï-commissaire goederen het recht om over de goederen te beschikken.1915 Meer nog, 

hem mag geen bewaringsverplichting worden opgelegd, aangezien er dan sprake is van een 

verboden erfstelling over de hand (supra, nr. 322). Daarom kan de eerste begunstigde vrij 

beschikken onder bezwarende titel door de goederen te verkopen of er een zakelijk recht op toe 

te kennen. Die daden van beschikking blijven hun gelding bewaren na overlijden van de eerste 

begunstigde. De eerste begunstigde kan ook interen op het kapitaal, want enkel wat overblijft 

bij zijn overlijden komt toe aan de tweede begunstigde. Dat is ook wat de insteller van het fideï-

commis de residuo voor ogen had. 

Wel is die beschikkingsbevoegdheid niet onbeperkt. De Belgische rechtspraak en rechtsleer 

vereisen van oudsher dat de eerste begunstigde steeds te goeder trouw handelt en de rechten 

van de verwachter niet doelbewust miskent.1916 De huidige rechtsopvatting in België is dat een 
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eerste begunstigde de goederen afgescheiden moet beheren van zijn eigen vermogen en omwille 

van het vereiste van goede trouw moet vermijden dat er vermenging zou optreden.1917 Van een 

permanent inzagerecht voor de verwachter kan echter geen sprake zijn.  

Wat de beschikkingen om niet betreft, geldt naar Belgisch recht dat de eerste begunstigde slechts 

bij testament over de goederen kan beschikken wanneer deze bevoegdheid hem uitdrukkelijk 

en ondubbelzinnig werd verleend door de overdrager.1918 Indien dat niet het geval is, kan hij er 

enkel tijdens zijn leven over beschikken. Het is immers niet mogelijk voor de eerste begunstigde 

om ter zake des doods nog over de goederen te beschikken, aangezien zijn eigendomsrecht van 

rechtswege vervalt op het ogenblik van zijn overlijden en de goederen alsdan automatisch 

terugkeren naar het vermogen van de overdrager van waaruit ze rechtstreeks gelegateerd of 

geschonken worden aan de verwachter.1919 Over de mogelijkheid om de bezwaarde goederen 

weg te schenken zijn de meningen verdeeld. Volgens de meerderheidsopvatting kan de eerste 

begunstigde in zijn hoedanigheid van eigenaar om niet over de goederen beschikken.1920 

Tijdens zijn leven heeft de eigenaar immers een volwaardig eigendomsrecht over de fideï-

commissaire goederen. Alleen mag hij zijn schenkingsbevoegdheid niet misbruiken. Elke 

schenking die als enig doel heeft de belangen van de verwachter te schaden, kan aangevochten 

worden.1921 Hier geldt de algemene actio pauliana (art. 1167 BW) in geval van bedrieglijk 

handelen. De eerste begunstigde blijft ook steeds onderworpen aan de regels van de goede 

trouw en aan het verbod van rechtsmisbruik. Bovendien kan de overdrager van de fideï-

commissaire goederen voorzien in een schenkingsverbod.1922 De wil van de overdrager bestaat 

er dikwijls in om ook de tweede begunstigde te bevoordelen en niet toe te staan dat de eerste 

begunstigde zelf een andere persoon bevoordeelt door de goederen te schenken. Let wel, het 

fideï-commis de residuo kan ook ingesteld zijn om met voorsprong de positie van de eerste 

begunstigde te beschermen, zoals bij de overdracht aan een gehandicapt kind waardoor een 

                                                 
1917 Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436 en Limburgs Rechtsleven 2015, 226. 
1918 Cass. 26 februari 1953, Pas. 1953, I, 494 en Rec.gén.enr.not. 1955, 355, nr. 19555, noot L.B.; Cass. 25 juni 1959, Pas. 

1959, I, 1106 en Rev.not.b. 1960, 140; Cass. 29 maart 1976, Arr.Cass. 1976, 870, T.Not. 1977, 45, Rec.gén.enr.not. 1978, nr. 

22214, bevestiging van Brussel 28 mei 1974, Pas. 1975, II, 26, Rec.gén.enr.not. 1976, 35, nr. 21999, noot, RW 1975-76, 1577, 

noot en T.Not. 1975, 267; Rb. Brussel 11 september 1969, Rev.not.b. 1973, 383; Antwerpen 23 februari 1976, Rec.gén.enr.not. 

1976, 416, nr. 22104 en Rev.not.b. 1976, 265; B. CARDOEN, “Het fideïcommis de residuo toegepast op een schenking van 

actuele goederen”, Not.Fisc.M. 2004, (223) 228, nr. 19; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 540, 

nr. 1317; P. DELNOY, “Le legs de residuo” in X., Actualités civiles et fiscales en droit successoral in Patrimoines & Fiscalités, 

Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, (49) 57; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/2, Les 

testaments, Brussel, Bruylant, 1973, 1886, nr. 1750; R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, Testamenten in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Mechelen, Kluwer, 2012, 175, nr. 121; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH 

en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1233, nr. 2444; N. VANDEBEEK, Schenkingen 

en legaten van onroerende goederen in Recht en praktijk, 57, Mechelen, Kluwer, 2009, 165; M. VAN QUICKENBORNE, “Het 

legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 628, nr. 15. 
1919 Cass. 29 maart 1976, Arr.Cass. 1976, 870; Cass. 25 juni 1959, Pas. 1959, I, 1106 en Rev.not.b. 1960, 140. Voor Nederland: 

A.H.N. STOLLENWERCK, Het fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 75. 
1920 Luik 31 maart 1993, Pas. 1993, II, 171; Brussel 6 januari 1982, Rev.not.b. 1982, 422, noot P. DE PAGE; Rb. Luik 10 februari 

1992, RTDF 1993, 543; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/2, Les testaments, Brussel, 

Bruylant, 1973, 1886, nr. 1750; N. VANDEBEEK, Schenkingen en legaten van onroerende goederen in Recht en praktijk, 57, 

Mechelen, Kluwer, 2009, 165. 
1921 Brussel 6 januari 1982, Rev.not.b. 1982, 422, noot P. DE PAGE; Rb. Luik 10 februari 1992, RTDF 1993, 543; Luik 31 maart 

1993, Pas. 1993, II, 171; J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, 

Brussel, Larcier, 2005, (201) 208. 
1922 Cass. 26 februari 1953, Pas. 1953, I, 494 en Rec.gén.enr.not. 1955, 355, nr. 19555, noot L.B.; Gent 23 mei 1951, RW 1951-

52, 355, concl. J. MATTHIJS en RCJB 1952, 187, noot R. PIRSON; Luik 5 maart 1968, Pas. 1968, II, 173; B. CARDOEN, “Het 

fideïcommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen”, Not.Fisc.M. 2004, (223) 228, nr. 21; H. CASMAN, 

Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 540, nr. 1317; J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” 

in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (201) 208. 
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schenkingsverbod minder aan de orde is (supra, nr. 321). In de vestigingsakte kan ook een 

verbod opgenomen worden voor de eerste begunstigde om rechtshandelingen om niet te stellen 

behoudens wanneer er aan de verwachter zelf geschonken/gelegateerd wordt. 

In het Franse recht is sinds de hervorming in 2006 uitdrukkelijk bepaald dat de eerste 

begunstigde over zijn beheer van de goederen geen enkele verantwoording verschuldigd is (art. 

1060 CC). Wel werd ervoor gekozen om de eerste begunstigde bij wet de mogelijkheid te 

ontzeggen om bij testament over de goederen te beschikken (art. 1059, eerste lid CC).1923 Wat 

de bevoegdheid om de goederen weg te schenken betreft, kan in een schenkingsverbod worden 

voorzien (art. 1059, tweede lid CC).1924 

Bij de beschikkingsbevoegdheid van de eerste begunstigde naar Nederlands recht, was het 

vereiste van de goede trouw een tijd lang afwezig. Het merendeel van de rechtspraak en de 

doctrine ging er van uit dat de eerste begunstigde op geen enkele manier kon worden beperkt 

in zijn handelen.1925 Daarmee wou men het fundamentele karakter van de 

beschikkingsbevoegdheid van de eerste begunstigde vrijwaren. Nochtans achtte de Hoge Raad 

de beginselen van de goede trouw en de billijkheid wel in het algemeen van toepassing op de 

gerechtigden van een nalatenschap.1926 Daarom meende men in de rechtsleer dat het beginsel 

van de goede trouw ook uitwerking behoorde te krijgen in de rechtsverhouding tussen de eerste 

begunstigde en de verwachter.1927 Reeds onder het oude Nederlandse recht werd niet aanvaard 

dat de bezwaarde bij testament over de goederen kon beschikken.1928 De bezwaarde had wel 

het recht om de goederen weg te schenken, tenzij de overdrager hem dat verboden had (art. 

4:1036 oud BW).1929 Onder het huidige Nederlandse recht is een eerste begunstigde, net als een 

vruchtgebruiker, in principe niet bevoegd om over de goederen te beschikken, tenzij de insteller 

of erflater anders heeft bepaald (artt. 3:202, 3:212 en 4:138, lid 2 NBW).1930 Hij moet de 

goederen bewaren en in stand houden. Aan de eerste begunstigde kunnen, net als aan een 

vruchtgebruiker, contractueel wel verregaande vervreemdings- en verteringsbevoegdheden 

worden toegekend (‘interingsvruchtgebruik’).1931 Bovendien geldt de beschikkings- en 

                                                 
1923 Art. 1059, eerste lid CC: “Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.” 

Zie ook reeds: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. COLIN, Traité théorique et pratique de droit civil, XI, Des successions, Parijs, 

Larose et Forcel, 1905, 519, nr. 3109. 
1924 Art. 1059, tweede lid CC: “La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation 

entre vifs.” Op beide uitgangspunten van het testeer- en schenkingsverbod wordt in het derde lid wel een uitzondering gemaakt: 

“Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de 

mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.” Zie hiervoor: P. MALAURIE en L. AYNES, Les 

successions – Les libéralités in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2010, 384, nr. 802. Zie onder het oude recht ook reeds: G. BAUDRY-

LACANTINERIE en M. COLIN, Traité théorique et pratique de droit civil, XI, Des successions, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 

519, nr. 3110; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, V, Donations et testaments, Parijs, LGDJ, 

1957, 413, nr. 301. 
1925 Zie o.m.: Hof Arnhem 23 januari 1935, NJ 1935, 1169; HR 18 januari 1952, NJ 1952, nr. 149, 353; G. DIEPHUIS, Het 

Nederlandsch burgerlijk regt, VIII, Groningen, Wolters, 1883, 482; N.K.F. LAND, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, III, 

Haarlem, Bohn, 1902, 149-151.  
1926 HR 20 december 1946, NJ 1947, nr. 59, 135 noot E.M.M. 
1927 J.R.H. BUINING en A. PITLO, Het Fideicommis de Residuo: Preadviezen ter behandeling in de Algemene Vergadering van 

de Broederschap des Candidaat-Notarissen, s.l., 1952, 26; A.H.N. STOLLENWERCK, Het fideïcommis de residuo, Deventer, 

Kluwer, 1986, 74. 
1928 J.R.H. BUINING en A. PITLO, Het Fideicommis de Residuo: Preadviezen ter behandeling in de Algemene Vergadering van 

de Broederschap des Candidaat-Notarissen, s.l., 1952, 32. 
1929 Zie ook: S. PERRICK, Erfrecht en schenking in Asser-serie 4, Deventer, Kluwer, 2013, 233, nr. 202; A.H.N. STOLLENWERCK, 

Het fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 16 en 65 e.v. 
1930 J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Serie onderneming en recht, 55, Deventer, Kluwer, 2010, 81, nr. 45. 
1931 J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Serie onderneming en recht, 55, Deventer, Kluwer, 2010, 80, nr. 45. 
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verteringsbevoegdheid sowieso in geval het een erfstelling onder ontbindende voorwaarde 

betreft zonder een daarbij aansluitende erfstelling onder opschortende voorwaarde, tenzij de 

erflater het anders heeft bepaald (art. 4:138, lid 3 NBW). Er is naar Nederlands recht wel sprake 

van een omslagverplichting waarbij de eerste begunstigde zijn uitgaven evenredig moet 

spreiden over de bezwaarde goederen en zijn vrije vermogen.1932 Uit het navolgende zal blijken 

dat ook naar Belgisch recht gradueel meer beperkingen aan de eerste begunstigde worden 

opgelegd. 

327. GELEIDELIJKE INPERKING VAN DE BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID – Onder het klassieke 

uitgangspunt waar de eerste begunstigde, minstens onder bezwarende titel, ten volle kan 

beschikken over de goederen is de kans reëel dat de verwachter met lege handen achterblijft.  

Dat is soms tegen de wil van de testator of schenker die erop vertrouwt dat er effectief 

nog iets zal resteren voor de tweede begunstigde. Wel moet dat genuanceerd worden, 

aangezien in sommige situaties de insteller net ten volle de eerste verkrijger wil 

begunstigen, en het minder van belang is of er nog iets rest voor de tweede begunstigde. 

Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de eerste begunstigde het invalide kind is, en de 

verwachter de zorginstelling (supra, nr. 321). 

Daarom worden beperkingen aangebracht aan de beschikkingsbevoegdheid van de eerste 

begunstigde.1933 Ter versterking van het recht van de verwachter is de beschikkingsbevoegdheid 

om niet van de eerste begunstigde aan banden gelegd (supra, nr. 326). Een 

minderheidsstrekking in het Belgische recht gaat nog een stap verder en is van oordeel dat zowel 

de testeerbevoegdheid als de schenkingsbevoegdheid verboden moeten zijn, tenzij dat 

uitdrukkelijk anders werd bepaald.1934 Die zienswijze vond reeds steun in de rechtspraak.1935 

De testeerbevoegdheid van de eerste begunstigde wordt geweerd, aangezien het recht van de 

verwachter daardoor elke betekenis zou verliezen.1936 De rechtspraak aanvaardt dan ook niet 

snel de aanwezigheid van een beding dat de eerste begunstigde toch zou machtigen om de 

bezwaarde goederen te legateren.1937 Daartoe moet er een ondubbelzinnige en uitdrukkelijke 

bepaling zijn opgenomen. Ook de bevoegdheid van de eerste begunstigde om goederen weg te 

schenken, wordt afgezwakt. De rechtspraak aanvaardt immers behoorlijk vlot dat er sprake is 

van een schenkingsverbod.1938 Daartoe is niet vereist dat dit uitdrukkelijk is bedongen door de 

                                                 
1932 Zie voor een uitgebreide bespreking: A.H.N. STOLLENWERCK, Het fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 92-

98. Het is opmerkelijk dat er ook in het Romeinse recht sprake was van een omslagverplichting (supra, nr. 322). 
1933 Zie hierover ook: J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, 

Larcier, 2005, (201) 208; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 316, nr. 367; V. SAGAERT, 

“Het verbod van erfstellingen over de hand voorbijgestreefd? Naar een moderne invulling van de beschikkingsbevoegdheid in 

het vermogensrecht” in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over Erven: Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, 

Kluwer, 2006, (387) 396, nr. 16; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 1229, nr. 2436. 
1934 P. DELNOY, “Le legs de residuo” in X., Actualités civiles et fiscales en droit successoral in Patrimoines & Fiscalités, 

Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, (49) 61; M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 631, nr. 19. 

Zie ook: R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, Testamenten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, 

Mechelen, Kluwer, 2012, 176, nr. 121; V. SAGAERT, “De rol van zaakvervanging in het testamentaire erfrecht”, Not.Fisc.M. 

2005, (181) 186, nr. 17. 
1935 Cass. 26 februari 1953, Pas. 1953, I, 494 en Rec.gén.enr.not. 1955, 355, nr. 19555, noot L.B. Frankrijk: Cass.fr.req. 11 

augustus 1864, S. 1864, I, 436; Cass.fr.req. 11 februari 1863, S. 1863, I, 204. 
1936 Cass. 29 maart 1976, Arr.Cass. 1976, 870; Cass. 25 juni 1959, Pas. 1959, I, 1106 en Rev.not.b. 1960, 140. 
1937 Zie bijvoorbeeld: Brussel 28 mei 1974, RW 1975-76, 1577, noot. 
1938 Cass. 26 februari 1953, Pas. 1953, I, 494 en Rec.gén.enr.not. 1955, 355, nr. 19555, noot L.B. Zie ook: Luik 5 maart 1968, 

Pas. 1968, II, 173; Gent 23 mei 1951, RW 1951-52, 355, concl. J. MATTHIJS en RCJB 1952, 187, noot R. PIRSON. 
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overdrager. Dergelijk verbod kan ook voortvloeien uit de vermoede wil van de schenker of 

testator.1939 

De bevoegdheid om te beschikken onder bezwarende titel onderging dezelfde evolutie en wordt 

soms restrictief ingevuld.1940 Zo weegt het goede trouw-criterium door op de bevoegdheid om 

in te teren op het kapitaal van de fideï-commissaire goederen, terwijl het eigen onbelaste 

vermogen onaangeroerd zou blijven (supra, nr. 326). Sommige auteurs halen inspiratie uit het 

Nederlandse recht en vinden een evolutie richting een omslagverplichting waarbij uitgaven naar 

evenredigheid moeten verdeeld worden over de fideï-commissaire goederen en de vrije 

goederen, een zinvolle gedachte.1941 Door de meerderheid wordt dergelijke omslagverplichting 

echter als te verregaand beschouwd.1942 Een beding dat de eerste begunstigde oplegt om enkel 

in een gerechtvaardigde noodsituatie over de goederen te beschikken, wordt al helemaal een 

brug te ver geacht.1943 Een dergelijk beding zou immers te sterk aanleunen bij de verboden 

erfstelling over de hand. De rechter kan wel optreden als hoeder van de wil van de overdrager 

wanneer deze de uitdrukkelijke wens had om ook de tweede persoon te begunstigen.1944 Op de 

daarmee samenhangende versterking (lees: verzakelijking) van de rechtspositie van de 

verwachter wordt nu dieper ingegaan. 

c. Rechtspositie van de verwachter 

i. Voorwaardelijk of vast recht? 

328. KLASSIEK UITGANGSPUNT: EEN VOORWAARDELIJK RECHT – Traditioneel wordt ervan 

uitgegaan dat de verwachter een eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde heeft.1945 Hij 

kan zijn aanspraak slechts laten gelden wanneer de twee onzekere en toekomstige 

                                                 
1939 Gent 23 mei 1951, RW 1951-52, 355, concl. J. MATTHIJS en RCJB 1952, 187, noot R. PIRSON. Hier werd de bedoeling van 

de erflaatster afgeleid uit de samenhang tussen twee testamenten. 
1940 Zie voor een verregaande toepassing: Rb. Tongeren 19 mei 2005, T.Not. 2006, 142, weliswaar hervormd door Antwerpen 

23 oktober 2006, T.Not. 2008, 191. 
1941 M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 637 e.v. Zie ook: V. SAGAERT, “Het fideicommis de 

residuo door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), 

Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (145) 151, nr. 8. 
1942 R. JANSEN, “Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het fideicommis de residuo” in W. PINTENS, J. DU MONGH 

en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, (353) 360, nr. 12; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH 

en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1235, nr. 2446. 
1943 R. JANSEN, “Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het fideicommis de residuo” in W. PINTENS, J. DU MONGH 

en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, (353) 360, nr. 12; A. KLUYSKENS, De schenkingen en 

testamenten in Beginselen van burgerlijk recht, III, Antwerpen, Standaard, 1947, 394, nr. 283. Door LAURENT werd echter 

verdedigd dat een dergelijke clausule geldig is wanneer het enkel de eerste begunstigde, en dus niet een derde, is die mag 

beslissen of voldaan is aan de criteria. Zie: F. LAURENT, Principes de droit civil, XIV, Brussel, Bruylant, 1878, 552, nr. 478. 

Een dergelijke beperking werd ook door de Franse Cour de cassation verworpen: Cass.fr. 24 april 1860, S. 1860, 514 en D. 

1860, 224. Zie: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. COLIN, Traité théorique et pratique de droit civil, XI, Des successions, Parijs, 

Larose et Forcel, 1905, 520, nr. 3112. 
1944 Zie ook: J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 

2005, (201) 209. 
1945 België: Gent 15 januari 1944, T.Not. 1949, 11, noot J. RONSE; Arbit.Besl. Antwerpen 8 september 1949, RW 1949-50, 757, 

noot; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/2, Les testaments, Brussel, Bruylant, 1973, 1884, 

nr. 1750; R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, Testamenten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, 

Mechelen, Kluwer, 2012, 174, nr. 123; Rép.Not., III, v° Les testaments (fond), 212, nr. 182; J. RONSE, “Het fideicommis de 

residuo”, T.Not. 1949, (1) 2; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successierecht & -planning, Kapelle-op-

den-Bos, Toth, 2003, 656, nr. III/1325; J. VAN DE VORST, “Over het legaat van het overschot en het “fideicommis de residuo””, 

T.Not. 1937, (49) 50, nr. 2. Frankrijk: Cass.fr. 17 november 1971, Bull.civ. 1971, I, n° 292, Rev.not.b. 1975, 575 en D. 1972, 

133, noot A. BRETON. Nederland: J.R.H. BUINING en A. PITLO, Het Fideicommis de Residuo: Preadviezen ter behandeling in 

de Algemene Vergadering van de Broederschap des Candidaat-Notarissen, s.l., 1952, 5. 
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gebeurtenissen plaatsvinden waarvan zijn recht afhangt. De verwachter moet namelijk (1) de 

eerste begunstigde overleven om het eigendomsrecht over de resterende goederen te verkrijgen 

en (2) er moet nog iets van dat fideï-commissaire vermogen resteren.1946 Volgens de klassieke 

visie doet er zich een dubbele eigendomsovergang voor; de fideï-commissaire goederen komen 

eerst in volle eigendom in het vermogen van de eerste begunstigde terecht, en bij zijn overlijden 

vindt een tweede eigendomsovergang plaats naar het vermogen van de verwachter.1947 Zolang 

de onzekere gebeurtenis van het vroegere overlijden van de eerste begunstigde zich niet 

voordoet, kan de verwachter geen enkel opeisbaar recht claimen op de goederen zelf. Het recht 

van de verwachter is in principe dan ook niet meer dan een zuiver obligatoire aanspraak. Van 

een zakelijk recht, laat staan van een eigendomssplitsing, is geen sprake. Dat standpunt lijkt 

nog steeds de meerderheidsopvatting uit te maken in de Franse rechtspraak en rechtsleer.1948 

Een bestemmingsgebonden vermogen wordt er niet aanvaard, aangezien het recht van de 

verwachter nog steeds als een dubbel voorwaardelijk recht wordt beschouwd.1949 De fideï-

commissaire goederen zijn er niet beschermd tegen aanspraken van privéschuldeisers van de 

eerste begunstigde.1950 Ook naar Nederlands recht wordt door sommigen volgehouden dat de 

verwachter van een fideï-commis de residuo geen enkel goederenrechtelijk recht heeft.1951 

De kwalificatie als voorwaardelijk recht wordt door sommigen als problematisch ervaren. 

Nochtans heeft het Hof van Cassatie reeds op 5 juni 1981 geoordeeld dat zelfs indien een 

verbintenis aan een opschortende voorwaarde is onderworpen, die verbintenis hangende de 

voorwaarde al bestaat.1952 Daarom wordt een legaat onder opschortende voorwaarde reeds als 

een vast recht beschouwd.1953 Hij die een fideï-commis de residuo in het leven riep, heeft 

inderdaad vaak de bedoeling om ook effectief de verwachter te begiftigen en hem een vast recht 

toe te kennen. 

                                                 
1946 Zie ook: P. DELNOY, “Le legs de residuo” in X., Actualités civiles et fiscales en droit successoral in Patrimoines & 

Fiscalités, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, (49) 75; J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” in X., 

Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (201) 204; E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids 

successierecht & -planning, Kapelle-op-den-Bos, Toth, 2003, 656, nr. III/1325. Nederland: R.E. BRINKMAN, “Het fideicommis: 

over de rechtsposities van de bezwaarde en de verwachter en het aanvaarden van een voorwaardelijke erfstelling”, WPNR 2011, 

(607) 607. 
1947 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/2, Les testaments, Brussel, Bruylant, 1973, 1885, 

nr. 1750; R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, Testamenten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, 

Mechelen, Kluwer, 2012, 174, nr. 123. Contra: F. LAURENT, Principes de droit civil, XIV, Brussel, Bruylant, 1878, 433, nr. 

394 en 554, nr. 480. 
1948 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, V, Donations et testaments, Parijs, LGDJ, 1957, 416, nr. 

301. Zie ook: Poitiers 24 mei 1869, D. 1870, II, 35; Cass.fr. 17 november 1971, Bull.civ. 1971, I, n° 292, Rev.not.b. 1975, 575 

en D. 1972, 133, noot A. BRETON; Cass.fr. 21 oktober 1969, JCP 1970, nr. 16518. Contra: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. 

COLIN, Traité théorique et pratique de droit civil, XI, Des successions, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 517, nr. 3104. 
1949 Cass.fr. 17 november 1971, Bull.civ. 1971, I, n° 292, Rev.not.b. 1975, 575 en D. 1972, 133, noot A. BRETON; Cass.fr. 21 

oktober 1969, JCP 1970, nr. 16518. 
1950 Frankrijk: P. BUFFETEAU, noot onder Cass.fr. 2 juni 1993, Defrénois 1993, art. 35638, (1275) 1277, voetnoot 7: “Malgré 

leur vocation à être transmis au bénéficiaire, les actifs reçus par le premier légataire ne sauraient être assimilés à une 

quelconque forme de patrimoine d’affectation composé d’une masse distincte de biens bénéficiant d’un régime juridique 

comparable à celui des biens composant une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire; une telle affectation ne saurait 

résulter que d’une disposition légale, inexistante en l’espèce.” 

Zie ook: J.-P. COUTURIER, noot onder Rennes 19 februari 1991, D. 1992, jur., 383-384. 
1951 R.E. BRINKMAN, “Het fideicommis: over de rechtsposities van de bezwaarde en de verwachter en het aanvaarden van een 

voorwaardelijke erfstelling”, WPNR 2011, (607) 607. 
1952 Cass. 5 juni 1981, Arr.Cass. 1980-81, 1157, Pas. 1981, II, 1149, APT 1984, 145, noot X. DIEUX, JT 1982, 344, Limb. 

Rechtsl. 1981, 109, RCJB 1983, 199, noot J. HERBOTS, Rec.gén.enr.not. 1986, 387, nr. 23382 en RW 1981-82, 250. Deze 
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RW 1993-94, 465 en Soc. Kron. 1994, 87, noot; Cass. 18 februari 1993, Arr. Cass. 1993, 202, Pas. 1993, I, 187 en RW 1993- 

94, 124; Cass. 8 december 2003, Pas. 2003, I, 1984 en TBBR 2004, 515. 
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329. VERSTERKING VAN HET STATUUT VAN DE VERWACHTER – Geleidelijk aan werd de positie 

van de verwachter versterkt.1954 In Nederland is een pleidooi hoorbaar dat de verwachter niet 

louter een verwachting heeft, maar reeds een aanspraak maakt op de goederen, zij het onder 

opschortende voorwaarde.1955 Ook recente Belgische rechtspraak en rechtsleer zijn van oordeel 

dat de verwachter reeds een vaststaand recht heeft vanaf het moment van de schenking of vanaf 

het openvallen van de nalatenschap van de beschikker.1956 Volgens deze zienswijze is er geen 

dubbele eigendomsovergang, maar verkrijgt de tweede begunstigde het eigendomsrecht 

rechtstreeks van de beschikker.1957 Wel wordt dit recht pas opeisbaar wanneer de eerste 

begunstigde komt te overlijden. Er is tegenwoordig dus zelfs eerder sprake van een 

eigendomsrecht onder opschortende termijn dan van een eigendomsrecht onder opschortende 

voorwaarde.1958 Een argument daarvoor is dat de beschikker al van bij het begin de bedoeling 

had om niet alleen de eerste begunstigde, maar ook de verwachter te begiftigen.1959 Wel is de 

precieze omvang van het recht van de verwachter nog onzeker. Het eigendomsrecht van de 

verwachter heeft dus een aleatoir voorwerp.1960 De voorwaarde van niet-

vervreemding/vertering van het goed voor het verstrijken van die termijn blijft gelden.1961 

Door aan de verwachter reeds een eigendomsrecht onder opschortende termijn toe te kennen, 

weliswaar zonder dat het voorwerp reeds vaststaat, wordt verder beargumenteerd dat aan deze 

verwachter reeds een zakenrechtelijke aanspraak toekomt. Ook uit de beperkingen die worden 

opgelegd aan de beschikkingsbevoegdheid van de eerste begunstigde (supra, nr. 327), wordt 

afgeleid dat de verwachter reeds over een zakelijk recht beschikt.1962 Ook tijdens het leven van 

de eerste begunstigde geniet de verwachter daardoor bescherming. Zo zou de verwachter niet 

                                                 
1954 Zie: R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en M. DE CLERCQ, Testamenten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, 

Mechelen, Kluwer, 2012, 176, nr. 121; R. BARBAIX, “Last van fideï-commis de residuo” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. 

DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven: schenking in Handboek Estate Planning, Algemeen Deel, 2, Brussel, 

Larcier, 2009, (563) 566, nr. 877; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 

2014, 183, nr. 209; M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, 621-669. 
1955 J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Serie onderneming en recht, 55, Deventer, Kluwer, 2010, 79, nr. 45. 
1956 Rb. Dendermonde 11 juni 1969, RW 1970-71, 1909; Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436 en Limburgs Rechtsleven 

2015, 226; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 541, nr. 1317; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU 

MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1236, nr. 2447; V. SAGAERT, 

Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 241, nr. 276. 
1957 M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 645, nr. 41. 
1958 Gent 23 mei 1951, RW 1951-52, 355, concl. J. MATTHIJS en RCJB 1952, 187, noot R. PIRSON; Rb. Brussel 11 september 

1969, Pas. 1971, III, 96; J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, 

Brussel, Larcier, 2005, (201) 204; R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 319, nr. 370; M. 

PUELINCKX-COENE, “Het legaat de residuo” in KFBN, Voor de meerderjarige handelingsonbekwamen… Een juridisch 

vacuüm?, Notariële dagen Charleroi 1983, (68) 72, nr. 4; V. SAGAERT, “De rol van zaakvervanging in het testamentaire 

erfrecht”, Not.Fisc.M. 2005, (181) 187, nr. 19; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, I, 

Algemeen zakenrecht, Algemene begrippen en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 58; M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat 

de residuo”, TPR 1972, (621) 648, nr. 48 e.v. Zie reeds in gelijkaardige zin voor Nederland: A.H.N. STOLLENWERCK, Het 

fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 27. Voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE en M. COLIN, Traité théorique 

et pratique de droit civil, XI, Des successions, Parijs, Larose et Forcel, 1905, 517-518, nr. 3104-3105. Zie ook: M. COZIAN, 

noot onder Cass.fr. 21 oktober 1969, JCP 1970, II, n° 16518, nr. II.B. 
1959 Zie reeds in het Nederlandse recht: J.R.H. BUINING en A. PITLO, Het Fideicommis de Residuo: Preadviezen ter behandeling 

in de Algemene Vergadering van de Broederschap des Candidaat-Notarissen, s.l., 1952, 33. 
1960 Zie expliciet: Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436 en Limburgs Rechtsleven 2015, 226. 
1961 M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 141-142, nr. 182. 
1962 H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 541, nr. 1317; J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le 

fideicommis de residuo” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (201) 205; V. SAGAERT, Zakelijke 

subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 242-243, nr. 276; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren 

in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 760, nr. 87; M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 

634-635, nrs. 24-25. Zie voor een kritische bespreking: R. JANSEN, “Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het 

fideicommis de residuo” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 

(353) 357 e.v. 
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moeten vrezen in samenloop te komen met de schuldeisers van de eerste begunstigde, aangezien 

er in het vermogen van de eerste begunstigde een splitsing plaatsvindt en de fideï-commissaire 

goederen een apart doelvermogen vormen.1963 Het recht van de verwachter is met andere 

woorden samenloopbestendig.1964  

Dat de verwachter reeds van in het begin over een vast recht beschikt, heeft een belangrijke 

weerslag op de rechten van zijn erfgenamen. Bij vooroverlijden van de verwachter zouden zijn 

erfgenamen recht hebben op het restlegaat na het overlijden van de eerste begunstigde, tenzij 

het fideï-commis de residuo een verdere verwachter zou aanduiden. Het recht waarvan de 

verwachter reeds tijdens zijn leven titularis was, komt bij zijn vooroverlijden immers terecht in 

zijn nalatenschap. Volgens de traditionele leer verkreeg de verwachter slechts een recht na 

intrede van de voorwaarde, namelijk na overlijden van de eerste begunstigde, met als gevolg 

dat zijn erfgenamen geen enkel recht hadden op wat overbleef van de fideï-commissaire 

goederen indien de verwachter eerder dan de eerste begunstigde overleed.1965 Dat het recht van 

de verwachter geen voorwaardelijk recht is, is nog niet algemeen aanvaard. Daarom doet men 

er goed aan, indien dat de wens van de overdrager is, om in de vestigingsakte uitdrukkelijk te 

bepalen dat de afstammelingen van de verwachter bij plaatsvervulling van het fideï-commis de 

residuo zullen genieten.1966 

ii. De toepassing van zakelijke subrogatie? 

330. EVOLUTIE – De verzakelijking van de positie van de verwachter komt eveneens tot uiting 

in het pleidooi voor de toepassing van de zakelijke subrogatie.1967 Onder de traditionele 

opvatting die het recht van de verwachter slechts als een voorwaardelijk recht kwalificeerde, 

werd de toepassing van de zakelijke subrogatie niet aanvaard.1968 Onder het huidige recht kan 

men in de vestigingsakte preciseren dat wanneer de eerste begunstigde ten bezwarende titel 

over de goederen beschikt, wat in de plaats komt van de vervreemde goederen ook tot het fideï-

commissaire vermogen gaat behoren.1969 Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde recent 

letterlijk dat dit impliceert dat de eigendomssplitsing daardoor dan ook blijft bestaan.1970 

Door recent meer nadruk te leggen op het vaststaand recht van de verwachter en op het 

doelgebonden karakter van de fideï-commissaire goederen, wordt in het huidige Belgische recht 

                                                 
1963 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 242, nr. 276. 
1964 V. SAGAERT, “Het fideicommis de residuo door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties” 

in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (145) 152, nr. 10; M. 

VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 656, nr 59. 
1965 Zie hiervoor: M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 648, nr. 46. 
1966 M. PUELINCKX-COENE, “Het testament: het woord dat men na zijn dood laat klinken, een wapen van postume macht! Een 

treffend voorbeeld: het legaat de residuo” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële Clausules: liber 

amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (277) 286, nr. 12. 
1967 H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 541, nr. 1317; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, 

Antwerpen, Intersentia, 2003, 242, nr. 276; V. SAGAERT, “De rol van zaakvervanging in het testamentaire erfrecht”, Not.Fisc.M. 

2005, (181) 186-188; Antwerpen 23 februari 1976, Rec.gén.enr.not. 1976, 416, nr. 22104 en Rev.not.b. 1976, 265; N. 

VANDEBEEK, Schenkingen en legaten van onroerende goederen in Recht en praktijk, 57, Mechelen, Kluwer, 2009, 165; Gent 9 

maart 1949, RW 1949-50, 753, noot en T.Not. 1949, 124, noot. 
1968 Luik 6 februari 1937, T.Not. 1937, 53, noot en RW 1936-37, 1132; Antwerpen 23 februari 1976, Rec.gén.enr.not. 1976, 

416, nr. 22104 en Rev.not.b. 1976, 265; Rb. Turnhout 16 juni 1992, Pas. 1992, III, 87, noot F.B.; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 

Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 580, nr. 603. 
1969 M. PUELINCKX-COENE, “Het testament: het woord dat men na zijn dood laat klinken, een wapen van postume macht! Een 

treffend voorbeeld: het legaat de residuo” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële Clausules: liber 

amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (277) 289, nr. 16. 
1970 Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436 en Limburgs Rechtsleven 2015, 226. 
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de toepassing van zakelijke subrogatie erkend door het merendeel van de rechtspraak en 

rechtsleer.1971 Door het aanvaarden van de toepassing van zakelijke subrogatie wordt het 

(eigendoms)recht van de verwachter extra beschermd. Wanneer de eerste begunstigde over de 

goederen heeft beschikt, zal de verwachter nog steeds het recht op de waarde van de goederen 

kunnen claimen. Daaruit zou voortvloeien dat de eerste begunstigde enkel nog vrij kan 

beschikken over de fideï-commissaire goederen zelf, maar in principe beschikkingsonbevoegd 

is voor wat de waarde van die goederen betreft. Wanneer de eerste begunstigde onder 

bezwarende titel beschikt over de goederen, gaat het recht van de tweede begunstigde over op 

de goederen die in de plaats zijn getreden, de zogenaamde vervanggoederen. De toepassing van 

de zaakvervanging sluit zo aan bij het bestemmingsgebonden karakter van de fideï-commissaire 

goederen.1972 Deze zakenrechtelijke bescherming werd bovendien reeds in het Romeinse recht 

aanvaard (supra, nr. 322). 

In het Nederlandse recht werd de toepassing van zakelijke subrogatie (‘zaaksvervanging’) op 

fideï-commissaire goederen uitdrukkelijk in de wet opgenomen (art. 1038 oud BW). De 

verwachter heeft niet alleen recht op de nog in natura aanwezige goederen, maar ook op de 

goederen die worden verkregen door wederbelegging of op de opbrengst van de vervreemde 

fideï-commissaire goederen.1973 Ook bij de nieuwe regeling in het Nieuw Burgerlijk Wetboek 

blijft de zaaksvervanging van toepassing, net zoals dat bij het recht van vruchtgebruik geldt 

(art. 3:213 jo. art. 4:138, lid 2 NBW).1974  

De Hoge Raad oordeelde in een arrest van 5 oktober 2007 uitdrukkelijk dat 

zaakvervanging ook reeds optrad onder het oude recht.1975 In deze zaak waren de feiten 

als volgt. X duidde in een algemeen legaat de residuo zijn echtgenote Y aan als eerste 

begunstigde en zijn neef Z als verwachter. De gezinswoning van X en Y was eigendom 

van Y en haar broer A. Y en A traden uit onverdeeldheid door de woning toe te bedelen 

aan Y, maar mits vergoeding aan A. Die schuld werd betaald met een deel van de fideï-

commissaire gelden. Z meende aanspraak te kunnen maken op een onverdeelde helft 

van de woning, omdat dit in de plaats was getreden van de fideï-commissaire gelden. 

De Hoge Raad aanvaardde dat hier inderdaad sprake was van zaaksvervanging. 

                                                 
1971 Zie bijvoorbeeld: Gent 9 maart 1949, RW 1949-50, 753, noot en T.Not. 1949, 124, noot; Antwerpen 23 februari 1976, 

Rec.gén.enr.not. 1976, 416, nr. 22104 en Rev.not.b. 1976, 265; Rb. Turnhout 20 juni 1973, RW 1973-74, 947; Rb. Turnhout 16 

juni 1992, Pas. 1992, III, 87, noot F.B.; Arbit.Besl. Antwerpen 8 september 1949, RW 1949-50, 757, noot; J. BYTTEBIER, “Het 

legaat de residuo en de erfrechtelijke reserve” (noot onder Cass.fr. 31 januari 1995), T.Not. 1996, (96) 99, nr. 6 ; B. CARDOEN, 

“Het fideïcommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen”, Not.Fisc.M. 2004, (223) 227, nr. 16; H. 

CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 541, nr. 1317; J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis 

de residuo” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (201) 205; R. DILLEMANS, A. VAN DEN BOSSCHE en 

M. DE CLERCQ, Testamenten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, VII, Mechelen, Kluwer, 2012, 176, nr. 121; E. DIRIX, 

“Zakelijke subrogatie”, RW 1993-94, (273) 278, nr. 11; R. PIRSON, “Le fidéicommis “de residuo” et la faculté de disposition 

de celui qui en est chargé” (noot onder Gent 23 mei 1953), RCJB 1952, (190) 201. Zie hierover: V. SAGAERT, “De rol van 

zaakvervanging in het testamentaire erfrecht”, Not.Fisc.M. 2005, (181) 186-188; V. SAGAERT, “Het fideicommis de residuo 

door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen 

vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (145) 159, nr. 20; M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 

1972, (621) 635, nr. 25. 
1972 Voor Nederland: A.H.N. STOLLENWERCK, Het fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 81. 
1973 S. PERRICK, “Zaaksvervanging en de regels van het goederenrecht”, WPNR 2008, (345) 351; A.H.N. STOLLENWERCK, Het 

fideïcommis de residuo, Deventer, Kluwer, 1986, 81; ’s Hertogenbosch 14 april 1914, NJ 1915, 552. 
1974 S. PERRICK, Erfrecht en schenking in Asser-serie 4, Deventer, Kluwer, 2013, 234, nr. 203; J.B. SPATH, Zaaksvervanging in 

Serie onderneming en recht, 55, Deventer, Kluwer, 2010, 81, nr. 45. 
1975 HR 5 oktober 2007, RvdW 2007, 832, NJ 2008, nr. 296, 2818, noot W.M. KLEIJN en WPNR 2008, 345, noot S. PERRICK. 

Zie kritisch: T.J. MELLEMA-KRANENBURG, “Zaaksvervanging of een vergoedingsrecht in geval van fideï-commis de residuo?”, 

WPNR 2007, 1021-1023. 
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331. KRITIEK OP DE ZAKENRECHTELIJKE POSITIE VAN VERWACHTER – Recent betwistte een 

enkele auteur in het Belgische recht het zakenrechtelijke karakter van het recht van de 

verwachter.1976 Omwille van het aleatoire voorwerp is het onmogelijk om reeds van een zakelijk 

recht in hoofde van de verwachter te spreken, zo luidt het argument. De beperkingen op de 

beschikkingsbevoegdheid van de eerste begunstigde, namelijk een mogelijk schenkingsverbod 

en het beginsel van de goede trouw, zouden geen zakenrechtelijke werking hebben. Een 

conventioneel vervreemdingsverbod aan de ene kant of het algemeen leerstuk van 

rechtsmisbruik aan de andere kant, leiden enkel tot verbintenisrechtelijke aansprakelijkheid. 

Met andere woorden, de eerste begunstigde mag het goed verbintenisrechtelijk beschouwd niet 

zomaar vervreemden, maar zakenrechtelijk is het mogelijk zonder dat de rechten van derde-

verkrijgers te goeder trouw daarbij in het gedrang komen.1977 De bescherming van de 

aanspraken van de erfgenamen van de verwachter (supra, nr. 329) zou de eigenlijke reden zijn 

geweest om van het recht van de verwachter een vaststaand recht te maken.1978 

Deze auteur trekt ook de werking van de zakelijke subrogatie op fideï-commissaire goederen in 

twijfel.1979 Hij ziet zich geruggesteund door de recente ontwikkelingen in het Franse recht. In 

2006 werd de zakelijke subrogatie immers uitdrukkelijk bij wet uitgesloten. Artikel 1058, 

tweede lid CC bepaalt: “Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par 

le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces 

aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.” In 2008 haalde ook de Franse Cour de cassation 

negatief uit naar de toepassing van de zakelijke subrogatie bij het fideï-commis de residuo.1980  

In een testament had de overledene zijn echtgenote aangeduid als algemene legataris, 

met de mogelijkheid om zijn goederen te vervreemden. Zijn neven en nichten werden 

aangeduid als tweede begunstigden voor het geval de echtgenote zou overlijden. In het 

fideï-commissaire vermogen bevond zich een onroerend goed dat werd verkocht door 

de eerste begunstigde. Toen zij overleed, stond de verkoopprijs nog op haar 

bankrekening. De vraag rees wie recht had op dat geld: de tweede begunstigden van het 

fideï-commis de residuo of de erfgenamen van de eerste begunstigde. Het hof van beroep 

in Parijs had de gelden op basis van de leer van zakelijke subrogatie toegekend aan de 

tweede begunstigden. Dat arrest werd echter verbroken door de Franse Cour de 

cassation op basis van artikel 1058, tweede lid CC. Het Hof verklaarde dat er ook onder 

het oude recht geen sprake kon zijn van zaakvervanging. De toepassing van zakelijke 

subrogatie zou onverzoenbaar zijn met de ruime beschikkingsbevoegdheid van de eerste 

begunstigde. Bovendien werd benadrukt dat deze nieuwe bepalingen geen breuk 

inhielden met het oude recht.  

                                                 
1976 R. JANSEN, “Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het fideicommis de residuo” in W. PINTENS, J. DU MONGH 

en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, (353) 360, nr. 13; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 321 e.v., nrs. 373-385. Zie ook in de rechtspraak: Luik 6 februari 

1937, RW 1936-37, 1131 en T.Not. 1937, 53, noot, waar de toepassing van de zakelijke subrogatie niet werd aanvaard. 
1977 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 321-322, nr. 374. 
1978 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 323, nr. 376. Nochtans kan ook van een recht onder 

opschortende voorwaarde gezegd worden dat dit reeds een vaststaand recht is, en dus ook in de nalatenschap van de verwachter 

valt: Rép.Not., III, v° Les testaments (fond), 178, nr. 133 en 212, nr. 182. 
1979 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 325, nr. 379. 
1980 Cass.fr. 20 februari 2008, n° 06-14704, RTDCiv. 2008, 345, noot M. GRIMALDI en Defrénois 2008, 873, noot PH. MALAURIE; 

P. MALAURIE en L. AYNES, Les successions – Les libéralités in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2010, 384, nr. 802. Zie voor een 

rechtvergelijkende analyse: R. JANSEN en V. SAGAERT, “La subrogation réelle au cas d'un fidéicommis de residuo: quelques 

observations comparatives à propos de l'arrêt de la Cour de cassation française du 20 février 2008”, ERPL 2010, (579) 579-

588. 
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Daarnet werd er op gewezen dat de Nederlandse Hoge Raad de zaakvervanging wel erkent. 

Over de vraag of de rechten van de verwachter overgaan op de goederen die in de plaats treden 

van de bezwaarde goederen, zijn de Nederlandse Hoge Raad en de Franse Cour de cassation 

het dus fundamenteel oneens. Het Belgische Hof van Cassatie heeft zich over de toepassing van 

de zakelijke subrogatie op de fideï-commissaire goederen nog niet moeten uitspreken. 

De discussie over de toepassing van zakelijke subrogatie hangt af van de vraag of de verwachter 

een zakelijk recht heeft. Die zakenrechtelijke aanspraak van de verwachter kan worden 

gecreëerd door het aanvaarden van een afgescheiden doelvermogen. Daarop wordt nu dieper 

ingegaan. 

iii. Alternatieve benadering vanuit de creatie van een doelvermogen 

332. EIGEN ZIENSWIJZE: FIDEÏ-COMMISSAIR DOELVERMOGEN – De twijfels omtrent de 

zakenrechtelijke bescherming van de verwachter kunnen worden weggenomen door de ruimere 

aanvaarding van het doelgebonden vermogen. Nu reeds wordt door sommige auteurs 

beargumenteerd dat de bescherming van de verwachter, zoals via de zakelijke subrogatie, 

voortvloeit uit het feit dat de fideï-commissaire goederen een doelgebonden 

bestemmingsvermogen vormen.1981 De verwachter heeft recht op de residuaire goederen in 

natura of in waarde.1982 Daarom is er sprake van een splitsing in het vermogen van de eerste 

begunstigde.1983 De fideï-commissaire goederen behoren tot een doelgebonden afgescheiden 

vermogen, bedoeld om het residu bij overlijden van de eerste begunstigde over te dragen aan 

de verwachter. De fideï-commissaire goederen moeten afgezonderd blijven van de 

privégoederen van de eerste begunstigde. Zo zouden ze onttrokken blijven aan de aanspraken 

van zijn persoonlijke schuldeisers en wordt de zakenrechtelijke positie van de verwachter 

verzekerd.1984 

Ook de beperkingen die onder het huidige recht opgelegd worden aan de 

beschikkingsbevoegdheid van de eerste begunstigde zorgen ervoor dat de fideï-commissaire 

goederen steeds meer als een afgescheiden en bestemmingsgebonden vermogen worden 

beschouwd.1985 Wanneer men uitgaat van het fideï-commis de residuo als doelvermogen, wordt 

                                                 
1981 Gent 9 maart 1949, RW 1949-50, 753, noot en T.Not. 1949, 124, noot; Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436 en 
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beperkingen en evoluties” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 

2013, (145) 147, nr. 4; N. VANDEBEEK, Schenkingen en legaten van onroerende goederen in Recht en praktijk, 57, Mechelen, 

Kluwer, 2009, 165; M. VAN QUICKENBORNE, “Het legaat de residuo”, TPR 1972, (621) 635, nr. 25. 
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VII, Mechelen, Kluwer, 2012, 176, nr. 121. 
1983 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 183, nr. 209; M.E. 
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vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1020, nr. 36. 
1985 Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436 en Limburgs Rechtsleven 2015, 226; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, 
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de bescherming van de rechten van de verwachter gefaciliteerd. Wanneer het afgescheiden 

karakter niet werd gerespecteerd, kan de eerste begunstigde uit zijn privévermogen vergoeding 

verschuldigd zijn aan het fideï-commissaire vermogen.1986 Bepaalde beschikkingen onder 

bezwarende titel, zoals de verkoop van lichamelijke goederen, zal de verwachter niet hoeven te 

vrezen, aangezien hij zijn rechten kan uitoefenen op de vervanggoederen op grond van de 

zakelijke subrogatie.1987 De beschikkingen om niet blijven een bedreiging vormen voor het 

recht van de verwachter, ook al wordt deze bevoegdheid steeds vaker aan belangrijke 

beperkingen onderworpen. Ten eerste is elke schenking die enkel tot doel heeft de rechten van 

de verwachter te schaden steeds aanvechtbaar (supra, nr. 326). Ten tweede kan er een 

schenkingsverbod worden bedongen of kan dit zelfs worden aangenomen op basis van de 

vermoede wil van de vervreemder (supra, nr. 326).1988  

Ook om bewijstechnische redenen wordt aangeraden om het fideï-commissaire vermogen apart 

van het eigen vermogen van de eerste begunstigde te beheren.1989 Dikwijls wordt dat ook 

contractueel opgelegd. De verwachter zal er makkelijker toe in staat zijn om aan te tonen welke 

goederen behoren tot het fideï-commis de residuo wanneer het beheer apart van het eigen 

vermogen van de eerste begunstigde wordt gevoerd, en er ook een inventaris wordt bijgehouden 

van de goederen, die mogelijks vervreemd en wederbelegd werden.1990 De concrete 

samenstelling van het doelvermogen kan dan wijzigen zonder dat de bestemming verloren 

gaat.1991 Wat het bijhouden van een nauwkeurige inventaris van het fideï-commissaire 

vermogen betreft, zowel bij aanvang als bij fundamentele wijzigingen, moet er echter op 

gewezen worden dat het recht van de verwachter zich volgens de rechtspraak wel beperkt tot 

een recht op informatie.1992 Het bijhouden van een staat moet er enkel voor zorgen dat bij 

overlijden van de eerste begunstigde kan worden aangetoond waaruit het fideï-commissaire 

vermogen bestaat. Er kan geen sprake zijn van een recht van toezicht voor de verwachter, zo 

oordeelde het hof van beroep van Antwerpen, omdat er geen verplichting is tot uitbetaling van 

een restwaarde.1993  

333. ONDERSCHEID TUSSEN OBJECT EN WAARDE – De evolutie richting een doelvermogen zou 

inhouden dat de begunstigde een veel sterker recht geniet, gelijkend op de positie van een 

beneficiary van een trust. Er ontstaat een onderscheid tussen het recht op het object zelf (things 
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as thing), en het recht op de waarde ervan (things as wealth).1994 De eerste begunstigde kan 

over de goederen zelf beschikken, maar heeft de verplichting de waarde in stand te houden. Het 

‘trustachtige’ karakter van eender welke verwante figuur wordt net bewerkstelligd door die 

splitsing tussen ‘thing’ en ‘wealth’. Dit komt verderop nog aan bod bij de uitwerking van het 

graduele eigendomsbegrip in deel IV (infra, nr. 553). 

Als de verwachter recht heeft op de residuaire waarde van de goederen, kan hij zijn recht ook 

uitoefenen op goederen die in de plaats zijn getreden van de oorspronkelijke fideï-commissaire 

goederen en die dus nog steeds de waarde van het fideï-commis de residuo belichamen. De 

eerste begunstigde heeft het recht om te beschikken over de goederen in natura, maar de 

verwachter blijft een aanspraak behouden op de waarde ervan.1995 Let wel, zoals uit de 

benaming blijkt heeft de verwachter van een fideï-commis de residuo slechts recht op het residu, 

en niet op de volledige waarde. De positie van de verwachter is bij een traditionele fideï-commis 

de residuo slechts secundair. Dat neemt niet weg dat het in de toekomst wenselijk kan worden 

geacht om een rechtsfiguur mogelijk te maken waarbij de positie van de verwachter van primair 

belang is/wordt en hij de volledige aanspraak heeft op de waarde, terwijl de eerste begunstigde 

die waarde in stand moet houden.1996 In dat geval is er geen sprake meer van een fideï-commis 

de residuo, maar van een fideï-commis of erfstelling over de hand. Onder het huidige recht is 

dit verboden, al worden wel wettelijke uitzonderingen gemaakt (supra, nr. 323). Die toegelaten 

erfstellingen over de hand zouden een versterkte uitwerking kunnen vinden in het ruimere 

doelvermogen als algemene rechtsfiguur waarvoor verderop zal worden gepleit (infra, nrs. 510 

e.v.). Dat biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor het voorzien in publiciteit.1997 

Het moet worden benadrukt dat er onder het huidige recht (nog) geen sprake is van een echt 

doelvermogen, omdat de eerste begunstigde mag interen op het kapitaal.1998 Op dat vlak 

onderscheidt het beheer van een fideï-commissair vermogen zich van het beheer dat gevoerd 

wordt in het kader van een collectieve schuldenregeling of voogdij. De eerste begunstigde hoeft 

immers niet in het uitsluitende belang van de verwachter op te treden, maar kan ook zelf 

persoonlijk voordeel halen uit het beheer van de fideï-commissaire goederen. Dat vormt ook 

een belangrijk, maar vaak over het hoofd gezien, onderscheid met de constructie van de trust. 

iv. Uitkomst: het fideï-commis de residuo als trustachtige figuur? 

334. WARE EIGENDOMSSPLITSING? – Door het benadrukken van de zakenrechtelijke 

bescherming van de verwachter en de beperking van de beschikkingsbevoegdheid van de eerste 

begunstigde, wordt een analogie gemaakt met de Anglo-Amerikaanse trust. Het fideï-commis 

de residuo wordt beschouwd als een trustachtige figuur, omwille van de eigendomssplitsing 
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tussen twee rechthebbenden, de eerste begunstigde en de verwachter.1999 Het eigendomsrecht 

ligt in wezen bij de eerste begunstigde, maar door het vooruitzicht op wat rest bij overlijden 

van de eerste begunstigde beschikt de verwachter reeds van in het begin over een 

zakenrechtelijke aanspraak, een soort ‘equitable title’.2000 Toch gaat de vergelijking met de trust 

niet helemaal (of zelfs helemaal niet) op, aangezien de eerste begunstigde steeds de goederen 

in eerste instantie voor zichzelf beheert, terwijl een trustee uitsluitend optreedt in het belang 

van de beneficiary. Dat is een fundamenteel verschil dat men niet uit het oog mag verliezen.  

De vermeende gelijkenis met de trust wordt afgeleid uit het feit dat het eigendomsrecht 

geïnstrumentaliseerd is en aangewend wordt voor een specifiek doel, namelijk de overdracht 

van de fideï-commissaire goederen aan de verwachter in geval van vooroverlijden van de eerste 

begunstigde. Daarom worden de eigendomsrechten van de eerste begunstigde beperkt en geniet 

de verwachter volgens de meerderheidsopvatting reeds van een zakelijk recht (supra, nr. 329). 

Toch mag de overdracht aan de verwachter niet beschouwd worden als het ultieme doel 

waardoor de eerste begunstigde enkel en alleen het voordeel van de verwachter moet 

vooropstellen. De eerste begunstigde mag immers ook zelf voordeel halen uit de fideï-

commissaire goederen. Dat is vaak wat de overdrager van de goederen met een fideï-commis 

de residuo beoogt. Indien dit niet het geval is, en hij louter de begunstiging van de verwachter 

beoogt, is een afgescheiden doelvermogen de gewenste figuur (supra, nr. 332 en infra, nrs. 510 

e.v.). Alleen komt men door de bewaarplicht in hoofde van de eerste begunstigde, die louter als 

beheerder optreedt, dan in de gevarenzone van de verboden erfstelling over de hand. 

335. “GEKRUISTE” RESIDUARITEIT – Ondanks het onderscheid met de trust wordt een 

fideicommissum in het Engelse recht wel beschouwd als een situatie van gesplitste eigendom 

(supra, nr. 213).2001 Soms wordt ook getracht om hetzelfde resultaat te bereiken door een 

combinatie te maken van een ‘life estate’ en een ‘fee simple’: de erflater laat het goed na aan de 

eerste begunstigde in de vorm van een ‘life estate’ voor het geval die persoon komt te overlijden, 

en waardoor zijn of haar erfgenamen er dus geen aanspraak op kunnen maken, of in de vorm 

van een ‘fee simple’ voor het geval de begunstigde zou beslissen de goederen verder over te 

dragen.2002 Ondanks de kwalificatie van fideicommissum als gesplitste eigendom, valt dit zoals 

gezegd niet samen met de trust. Ook naar Zuid-Afrikaans recht wordt benadrukt dat de 

fideicommissum en de trust twee onderscheiden rechtsfiguren zijn.2003 

                                                 
1999 C. DE WULF, The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussel, Bruylant, 1965, 32; V. SAGAERT, Zakelijke 

subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 240, nr. 274; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het 

Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 760, nr. 87 en het nieuwe randnummer 157bis in de update van deze bijdrage, te 

raadplegen op https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf; M.E. STORME, Handboek Vermogensrecht: 

Goederen- en insolventierecht, I, Algemeen zakenrecht, Algemene begrippen en beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 58. 
2000 V. SAGAERT, “Het fideicommis de residuo door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties” 

in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (145) 152, nr. 10. 
2001 T. HONORÉ, “Ownership” in T. HONORÉ (ed.), Making Law Bind: Essays Legal and Philosophical, Oxford, Clarendon 

Press, 1987, (161) 178-179. 
2002 T. MERRILL en H. SMITH, “Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle”, Yale L.J. 

2000, (1) 13-14. 
2003 Section 1 (iii) Immovable Property Act of 1965, http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1965-094.pdf: 

“‘fideicommisum’ does not include trust”; M.M. CORBETT, H.R. HAHLO, G. HOFMEYR en E. KAHN, The law of succession in 

South Africa, Cape Town, Juta, 1980, 407; M.J. DE WAAL en M.C. SCHOEMAN-MALAN, Law of succession, Cape Town, Juta, 

2008, 169. 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1965-094.pdf


 

343 

 

Bij een fideicommissum maken verschillende personen aanspraak op het volle eigendomsrecht, 

waardoor er sprake is van de eerder besproken “cross-residuarity” (supra, nr. 213).2004 Die 

“gekruiste residuariteit” is ook aanwezig bij het continentale fideï-commis de residuo. Er is niet 

slechts één persoon die potentieel recht heeft op de vermogenswaarde van de goederen. De 

verwachter moet ondergaan dat de eerste begunstigde de bezwaarde goederen wegschenkt of 

inteert op het kapitaal, bijvoorbeeld door er persoonlijke schulden mee te voldoen, waardoor 

het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden van de verwachter is gemoduleerd. De interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht komt in de eerste plaats toe aan de eerste begunstigde en 

pas na diens dood en bij gebreke aan vertering aan de verwachter. Dat wordt ook duidelijk 

wanneer de hypothese van een keten aan verwachters zich voordoet. Men kan bezwaarlijk 

stellen dat de laatste verwachter in rij als enige het vooruitzicht heeft op de volheid van 

bevoegdheden (interne exclusiviteit) wanneer alle personen die hem voorgaan over de fideï-

commissaire goederen mogen beschikken in hun eigen voordeel. Die gekruiste residuariteit 

leidde tot het inzicht dat er voor de eigendomsvraag een onderscheid moet worden gemaakt 

naargelang het tijdstip van beoordeling en naargelang de gradatie van het fideï-commis (de 

residuo). 

d. Beoordeling van het exclusieve eigendomsrecht: fasering naargelang tijdstip en gradatie 

336. COMPARTIMENTERING VAN DE EIGENDOMSVRAAG – Hoewel de zakenrechtelijk 

beschermde positie van de verwachter de lege lata wordt betwist, valt niet te ontkennen dat dat 

de richting is die de meerderheid van de rechtspraak en rechtsleer wenst in te slaan. Opnieuw 

vormen, zoals bij elke trustachtige figuur, vooral de bescherming tegen de insolvabiliteit van 

de eerste begunstigde en tegen diens vervreemding van de fideï-commissaire goederen de 

lakmoesproef. Door de verwachter hiertegen te beschermen lijkt aan hem reeds een 

eigendomspositie toe te komen. Het recht op de restwaarde in handen van de verwachter houdt 

verband met de betekenis van de intern exclusieve eigendom als elastisch, residuair recht 

(supra, nr. 223). De verwachter heeft immers het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, 

of wat ervan rest, en die potentiële aanspraak wordt hangende de voorwaarde reeds beschermd, 

bijvoorbeeld in geval van samenloop met schuldeisers van de eerste begunstigde. Echter, die 

bescherming krijgt pas uitwerking wanneer de eerste begunstigde overlijdt of insolvabel wordt. 

Bovendien hangt de aanspraak van de verwachter ook af van de concrete constructie van fideï-

commis (de residuo). Wat de eigendomsvraag betreft, moet de beoordeling van de 

zakenrechtelijke verhoudingen worden gedecomposeerd in functie van het tijdstip van 

beoordeling en de gradatie van het fideï-commis de residuo.  

Ten eerste is er sprake van een fasering in de tijd. De verwachter verkrijgt het intern exclusieve 

eigendomsrecht slechts op het tijdstip van overlijden van de eerste begunstigde. Zolang de 

eerste begunstigde in leven is, is deze de enige exclusieve eigenaar met de volheid van 

bevoegdheden. De verwachter heeft dan wel een potentiële volheid van bevoegdheden, hij kan 

dit enkel extern opwerpen tegen derden, zoals daar zijn de schuldeisers of de erfgenamen van 

de eerste begunstigde. Intern moet hij de eerste begunstigde als exclusieve eigenaar erkennen 

en kan hij bijvoorbeeld geen toezicht verlangen. Dat de aanspraak van de verwachter afhangt 
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van het tijdstip van beoordeling blijkt uit de werking van de zakelijke subrogatie. De verwachter 

kan zijn aanspraak volgens de meerderheidsopvatting doen gelden op de vervanggoederen 

(supra, nr. 330). De verplichting voor de eerste begunstigde om de fideï-commissaire goederen 

afgescheiden te houden van zijn privévermogen kan ertoe bijdragen dat de zakenrechtelijke 

aanspraak is blijven bestaan. Maar dat betekent niet dat de eerste begunstigde verplicht is om 

de waarde van dat fideï-commissaire vermogen in stand te houden, of om ervoor te zorgen dat 

er überhaupt nog iets rest. Slechts wanneer de eerste begunstigde komt te overlijden, kan de 

verwachter de werking van de zakelijke subrogatie trachten aan te tonen. Zolang de eerste 

begunstigde leeft, is de positie van de verwachter uitermate zwak. Dat geldt ook voor de 

bescherming tegen schuldeisers van de eerste begunstigde. Zolang de eerste begunstigde leeft, 

kan hij de fideï-commissaire goederen en cours de route aanwenden om persoonlijke schulden 

mee af te betalen. De eerste begunstigde kan omwille van het vereiste van goede trouw wel niet 

systematisch interen op de fideï-commissaire goederen zonder zijn eigen goederen aan te 

spreken (supra, nr. 326), maar dat verhindert niet dat fideï-commissaire gelden het vermogen 

kunnen verlaten. De verwachter moet zijn eigendomsaanspraak echter wel kunnen inroepen 

wanneer de eerste begunstigde insolvabel wordt en er een samenloop tussen zijn schuldeisers 

ontstaat.2005 

Ten tweede is de aanspraak van de verwachter, en de zopas vermelde externe exclusiviteit 

jegens derden, sterk afhankelijk van de gradatie van het fideï-commis de residuo. Hoe meer 

beperkingen er worden opgelegd aan de eerste begunstigde, hoe sterker het potentiële recht van 

de verwachter. De positie van de verwachter is bij een traditionele fideï-commis de residuo 

slechts secundair ten opzichte van die van de eerste begunstigde. Wanneer zijn positie van 

primair belang is/wordt, kan, zoals gezegd, gedacht worden aan de constructie van een volledig 

doelgebonden vermogen, waarbij de positie van de eerste begunstigde herleid is tot die van een 

louter beheerder. Er zijn gevallen denkbaar waar het wenselijk is om de verwachter aan te 

duiden als de enige intern exclusieve eigenaar die het vooruitzicht op de volheid van 

bevoegdheden heeft. In dat geval is er geen sprake meer van een fideï-commis de residuo, maar 

van een fideï-commis met bewaarplicht voor de eerste begunstigde. In het huidige recht is 

dergelijke erfstelling over de hand slechts in uitzonderlijke situaties toegestaan. Dat exclusieve 

eigendomsrecht in hoofde van de verwachter kan het best worden gewaarborgd door de 

erkenning van een algemene rechtsfiguur van het doelvermogen, maar vereist ook dat de 

bevoegdheden van de eerste begunstigde uitdrukkelijk worden beperkt door een verplichting 

om de vermogenswaarde in stand te houden. Zolang de eerste begunstigde de bevoegdheid blijft 

hebben om de goederen weg te schenken of erop in te teren, heeft de verwachter geen exclusief 

recht op de vermogenswaarde.2006 Hoe sterker de zakenrechtelijke positie van de verwachter, 

hoe meer sprake er is van een eigendomsrecht (of minstens een eigendomsverwachting) in 

zijnen hoofde. Een fideï-commis de residuo kan in verschillende vormen voorkomen en de 

eigendomsvraag dient daarbij ook telkens verschillend te worden beantwoord. Dit zal in deel 

IV van dit proefschrift worden aangeduid als de functionele benadering van het 

eigendomsbegrip (infra, nr. 499). 

                                                 
2005 V. SAGAERT, “Het fideicommis de residuo door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties” 

in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, (145) 152, nr. 10. 
2006 Zie in gelijkaardige zin: R. JANSEN, “Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het fideicommis de residuo” in 

W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, (353) 356, nr. 6. 
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Een laatste belangrijke nuance is dat de verwachter geen actieve rol te spelen heeft in het al dan 

niet verkrijgen van de volle eigendomsbevoegdheden. Zoals eerder bepleit, hangt de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht af van de actieve elasticiteit. Eigendom is het residuaire 

recht, en de (toekomstige) eigenaar moet daartoe zelf actie kunnen ondernemen. Een verwachter 

van een fideï-commis de residuo is echter afhankelijk van het overlijden van de eerste 

begunstigde en van het feit dat er nog iets moet resten van de fideï-commissaire goederen. 

Daarom is het ons inziens, tot nader order, onmogelijk om de verwachter als exclusieve eigenaar 

aan te duiden. De eerste begunstigde is in beginsel de intern exclusieve eigenaar en kan door 

eigen toedoen (actief) de elasticiteit van het eigendomsrecht doen intreden, door de goederen 

volledig aan te wenden in zijn of haar eigen belang. Die verhouding zou pas wijzigen wanneer 

voor het fideï-commis de residuo wordt aanvaard dat er sprake is van een volledig afgescheiden 

en doelgebonden vermogen. In de rechtsleer gaan reeds stemmen op in die richting, zoals door 

de samenloopbestendigheid van het fideï-commissaire vermogen te bepleiten. 

3. De kwaliteitsrekening 

a. Begripsomschrijving 

337. IN EIGEN NAAM, VOOR REKENING VAN DERDEN – Een andere figuur die in het kader van 

fiduciaire eigendom tot beheer te onderzoeken is, is de kwaliteitsrekening. 

Als algemene regel geldt dat een bankrekening deel uitmaakt van het vermogen van de 

tenaamgestelde. Dat er aan die gelden een bijzondere bestemming is verleend, bijvoorbeeld 

door het voor te behouden voor een welbepaald persoon, volstaat niet om te voorkomen dat het 

rekeningtegoed beslagbaar is door de schuldeisers van de rekeninghouder.2007  

Recent oordeelde het Belgische Hof van Cassatie dat wanneer een artsenvereniging, die 

belast is met de centrale inning van alle bedragen die door patiënten of door derden 

moeten worden betaald ter vergoeding van de prestaties van de ziekenhuisgeneesheren 

met betrekking tot gehospitaliseerde patiënten, voor die inningsopdracht een rekening 

opent, daaruit niet automatisch kan worden afgeleid dat die bankrekening voor rekening 

van de ziekenhuisgeneesheren wordt gehouden.2008  

Afwijken van de algemene regel is slechts mogelijk in de vorm van een kwaliteitsrekening, 

waarmee de koppeling tussen de tenaamstelling en de zakelijke gerechtigdheid uitdrukkelijk 

wordt doorbroken.2009 Die regel geldt ook in de rechtsstelsels die vertrouwd zijn met de trust, 

zoals het Engelse recht, waar een loutere storting op een aparte bankrekening eveneens niet 

                                                 
2007 Cass. 9 mei 1947, Arr.Cass. 1947, 148; Brussel 16 april 1987, JT 1987, 575; Antwerpen 20 april 1993, Rev.not.b. 1993, 

455; Brussel 23 december 1998, TBH 1999, 681, noot. Zie ook in dezelfde zin: Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-01, 479, TBH 

2000, 233 noot C.-A. LEUNEN, T.Not. 2000, 490, noot D. PATART en RCJB 2001, 166 noot N. THIRION. 
2008 Cass. 7 februari 2013, Pas. 2013, 359, concl. J. GENICOT en RW 2014-2015, 418, noot. 
2009 In dezelfde zin voor Nederland: J.J. VAN HEES, “De balans van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en 

N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, 

(73) 80. Zie ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 583, nr. 576. 
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volstaat om de zakenrechtelijke bescherming van de begunstigden te garanderen.2010 Daartoe is 

een uitdrukkelijke trust account vereist.2011 

Een kwaliteitsrekening of derdenrekening is een bankrekening waarbij bij de tenaamstelling 

duidelijk wordt aangegeven dat de rekeninghouder het rekeningtegoed houdt in eigen naam, 

maar slechts in een bepaalde hoedanigheid of kwaliteit, namelijk voor rekening van één of 

meerdere derden.2012 Van een kwaliteitsrekening is slechts sprake wanneer het duidelijk wordt 

gemaakt jegens de instelling waar de rekening wordt aangehouden, dat de tenaamgestelde de 

rekening louter qualitate qua houdt.2013 

Het gebruik van een kwaliteitsrekening dient vooral om de positie van de bestemmeling van 

het rekeningtegoed te beschermen tegen aanspraken van zowel de bank waar de rekening wordt 

gehouden, als de privéschuldeisers van de rekeninghouder.2014 Naast bescherming tegen het 

risico van insolvabiliteit van de rekeninghouder, zijn er ook garanties nodig in geval de 

rekeninghouder misbruik van vertrouwen zou plegen. In de Belgische rechtsleer worden 

traditioneel slechts twee essentiële voorwaarden gesteld om in de bescherming tegen de 

schuldeisers te voorzien: de rekeninghouder moet (1) bevoegd zijn en (2) dient de 

kwaliteitsrekening openlijk voor rekening van derden te houden.2015  

338. UITGANGSPUNT: ALGEMENE ERKENNING – Zolang aan die twee voorwaarden was 

voldaan, was het gebruik van de kwaliteitsrekening lange tijd algemeen erkend naar Belgisch 

recht. Voor sommige derdenrekeningen was er een wettelijke grondslag voorhanden, zoals 

                                                 
2010 Re Lehman Brothers International (Europe) (In Administration) [2012] UKSC 6 (SC), nr. 2: “Under English law the mere 

segregation of money into separate bank accounts is not sufficient to establish a proprietary interest in those funds in anyone 

other than the account holder. A declaration of trust over the balances standing to the credit of the segregated accounts is 

needed to protect those funds in the event of the firm’s insolvency. Segregation on its own is not enough to provide that 

protection. Nor is a declaration of trust, in a case where the client’s money has been so mixed in with the firm’s money that it 

cannot be traced. So segregation is a necessary part of the system. When both elements are present they work together to give 

the complete protection against the risk of the firm’s insolvency that the client requires.” Zie hiervoor ook: E. DIRIX, “Artikel 

8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 4, nr. 2. Dit arrest wordt verderop nog besproken: infra, nr. 348. 
2011 D.J. HAYTON, “Trusts” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER 

(eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 

1996, (3) 44. 
2012 E. DIRIX, “Kwaliteitsrekeningen”, TPR 1996, (71) 76, nr. 5; E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, 

TPR 2004, 263-282; F. GEORGES, La saisie de la monnaie scripturale, Brussel, Larcier, 2006, 418 e.v.; L. LANOYE, “Beslag 

onder derden op kwaliteits-/derdenrekeningen. Theorie en praktijk: een confrontatie” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), 

Inzake kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Kluwer 

Rechtswetenschappen, 1998, 285; V. SAGAERT, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening?” 

(noot onder Brussel 26 maart 2002), TBBR 2003, 318-328; M.E. STORME, “De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in 

E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, 55-79; R. TIMMERMANS, “Derdenrekeningen 

van advocaten, notarissen en vastgoedmakelaars: de ene rekening maakt de andere niet”, Nieuwsbrief Notariaat oktober 2009, 

afl. 15, (1) 1. Zie ook: J.-P. BUYLE, “Les jardins secrets du compte bancaire professionnel de l’avocat” in X., Liber amicorum 

Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 960. Voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 579, nr. 574; J.J. VAN HEES, “De balans van de 

kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum 

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (73) 73. 
2013 Zie in dezelfde zin ook: I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en 

hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 57, nr. 

135; M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 1083, nr. 262. 
2014 I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 57, nr. 136. Voor Nederland: B. 

BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 159. 
2015 E. DIRIX, “Kwaliteitsrekeningen”, TPR 1996, (71) 84; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging 

herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 508; M.E. STORME, 

“Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 786, nrs. 130-131. 
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artikel 34 van de wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, dat notarissen verplicht om in 

bepaalde omstandigheden een bijzondere rubriekrekening te openen voor rekening van de 

cliënt.2016 Een ander wettelijk voorbeeld betreft de effectenrekening van de financiële 

tussenpersoon bij de C.I.K. (sinds 1 januari 2006 beter bekend als Euroclear).2017 Ook de 

‘bemiddelingsrekening’ van een schuldbemiddelaar is een kwaliteitsrekening die bij wet wordt 

erkend (artikel 1675/17 Ger.W.).2018 

Er bestond echter ook schijnbare consensus over de werking van kwaliteitsrekeningen die niet 

bij wet waren geregeld, zoals die van gerechtsdeurwaarders, sekwesters en 

vastgoedmakelaars.2019 Het gebruik van derdenrekeningen wordt dikwijls opgelegd in 

deontologische reglementen, zoals ook het geval is voor de CARPA-rekening van een 

advocaat.2020 Ook de faillissementsrekening van een curator, de rekening geopend door het 

OCMW bij budgetbegeleiding en de escrow-constructie werden traditioneel beschouwd als 

kwaliteitsrekeningen.2021 Bij de escrow worden goederen, meestal gelden, bezorgd aan een 

derde, onder de verplichting dit enkel aan de begunstigde over te dragen wanneer aan een 

bepaalde voorwaarde is voldaan.2022 De zakelijke werking van deze constructie wordt algemeen 

aanvaard, waardoor de beheerde gelden, wanneer die worden geplaatst op een 

kwaliteitsrekening, beschermd zijn in geval van samenloop bij insolvabiliteit van de 

                                                 
2016 Zie hierover uitgebreid: R. BOURSEAU, “Les comptes rubriqués du notaire. Le droit actuel et ses lacunes”, Rev.not.b. 2004, 

54-87. 
2017 KB nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van de [financiële instrumenten], B.S. 14 november 1967. 

Zie hierover: H. SWENNEN, “Trustachtige figuren in België”, TPR 1995, (1097) 1115, nr. 15. 
2018 In de rechtspraak werd dit ook erkend voor gelden die het OCMW bewaarde in het kader van budgetbegeleiding: Brussel 

13 november 2001, AJT 2001-02, 876.  
2019 Zie bijvoorbeeld: Antwerpen 3 mei 1988, TBBR 1991, 141, noot D. LECHIEN; Antwerpen 13 februari 1996, RW 1997-98, 

610; Brussel 27 oktober 1998, P&B 1999, 188; M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du 

Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 97; E. DIRIX, “La propriété fiduciaire, outil de gestion: les comptes rubriqués et 

qualitatifs” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, 

Bruylant, 1997, (175) 181, nr. 7; E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 274-275; I. 
PEETERS en A. VERBEKE, “Kwaliteitsrekening en trust” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, Deventer, 

Kluwer, 1997, (189) 208. 
2020 Reglement van 11 december 2002 inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden van de Orde van Vlaamse 

Balies; Règlement du 16 janvier 2006 sur le maniement de fonds de clients ou de tiers de l’Ordre des Barreaux Francophones 

et Germanophones; art. 3.8 Gedragscode voor de advocaten van de Europese Gemeenschap die op 28 oktober 1988 met 

eenparigheid werd aanvaard door de Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE). De Orde van Vlaamse Balies 

kondigde in de nasleep van het cassatiearrest van 27 januari 2011 (infra, nr. 339) nog een nieuw reglement af om in extra 

bescherming van de cliënten te voorzien: Reglement van 21 november 2012 betreffende de verhandeling van gelden van 

cliënten of derden, de rapportering en de controle. Dit reglement vervangt het reglement van 11 december 2002, dat van kracht 

was tot 20 april 2013. 
2021 Zie ook: H. SWENNEN, “Trustachtige figuren in België”, TPR 1995, (1097) 1114, nr. 14. Voor de escrow-rekening, zie ook: 

F. T’KINT, “L’engagement des créances” in X., Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (283) 

288, nr. 6. 
2022 M. DELIERNEUX en P. VRIELYNCK, “Les escrow accounts, évolutions et perspectives” in J. CATTARUZZA, W. KUPERS en I. 

PEETERS (eds.), Liber Amicorum Achilles Cuypers, Brussel, Larcier, 2009, (35) 35; E. DIRIX, “Grenzen van de wilsautonomie 

inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, 

Kluwer, 2008, (143) 174, nr. 46; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en 

hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 58, nr. 

139; G. SCHRANS en R. STEENNOT, Algemeen deel van het financieel recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 214-214; A. VERBEKE 

en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 114, nr. 191. Nederland: 

R.I.V.F. BERTRAMS, De escrow-overeenkomst als zekerheids- en beheersinstrument voor geldstromen in Contracteren in de 

internationale praktijk, 5, Deventer, Kluwer, 2002, 7; C.A. UNIKEN VENEMA en S.E. EISMA, Eigendom ten titel van beheer naar 

komend recht: Preadvies van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 181. 
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escrowee/rekeninghouder.2023 Zakenrechtelijk zijn de gelden reeds in handen van de 

begunstigde.2024  

Dergelijke ruime erkenning van de kwaliteitsrekening is van belang voor de praktijk. In 

uiteenlopende situaties is er immers nood aan een rekeninghouder die het beheer over een 

rekeningtegoed voert voor rekening van derde-begunstigden, zonder dat die derden de 

samenloop met privéschuldeisers van de rekeninghouder moeten vrezen. De rechtsgeldigheid 

en tegenwerpelijkheid van de kwaliteitsrekening was dus lange tijd een verworvenheid in de 

Belgische rechtspraktijk.2025 

In Nederland werd de notariële kwaliteitsrekening in een obiter dictum door de Hoge Raad 

reeds in 1984 erkend.2026 Dit arrest vormde de aanzet om op 3 april 1999 de kwaliteitsrekening 

van de notaris wettelijk te regelen in artikel 25 van de Wet op het notarisambt.2027 De 

derdenrekening van de gerechtsdeurwaarders is eveneens wettelijk geregeld.2028 In beide 

gevallen betreft het de algemene derdenrekening van de juridische beroepsbeoefenaars.2029 De 

Hoge Raad aanvaardde de analoge toepassing van deze regeling voor wat betreft de advocaten 

en de accountants.2030 Voor laatstgenoemde categorieën is nochtans geen wettelijke basis, maar 

wel een deontologisch kader, voorhanden voor het beheer van derdengelden.2031 

Ook in Frankrijk geniet de figuur van de kwaliteitsrekening ruime erkenning. De Franse Cour 

de cassation erkende het afgescheiden karakter van een kwaliteitsrekening onder meer door te 

verklaren dat de gelden bij een sekwester buiten de samenloop vallen tussen zijn 

                                                 
2023 M. DELIERNEUX en P. VRIELYNCK, “Les escrow accounts, évolutions et perspectives” in J. CATTARUZZA, W. KUPERS en I. 

PEETERS (eds.), Liber Amicorum Achilles Cuypers, Brussel, Larcier, 2009, (35) 37; F. DIERCKX, “L’utilisation de l’« escrow 

account » dans les opérations de contre-achat”, Revue de droits des affaires internationales 1985, (821) 822; J. VAN LANCKER, 

“De Escrow Agreement in het kader van overnameovereenkomsten”, V&F 1998, (317) 320, nr. 9. Nederland: R.I.V.F. 

BERTRAMS, De escrow-overeenkomst als zekerheids- en beheersinstrument voor geldstromen in Contracteren in de 

internationale praktijk, 5, Deventer, Kluwer, 2002, 8. 
2024 V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 532, nr. 35 
2025 Zie reeds: H. SWENNEN, “Trustachtige figuren in België”, TPR 1995, (1097) 1114, nr. 14. 
2026 HR 3 februari 1984, NJ 1984, nr. 752, noot W.M.K. (Slis-Stroom). Zie: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. 

PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 580, nr. 574; S.E. EISMA, “Trustachtige 

figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1072, nr. 19; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks 

Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 169, nr. 208; C.A. UNIKEN VENEMA en S.E. EISMA, Eigendom ten titel van beheer 

naar komend recht: Preadvies van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 197. 
2027 Wet van 3 april 1999 houdende wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, 

Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het 

honorarium der notarissen en verschotten, Stb. 1999, 190. Zie: B. BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair 

perspectief”, TFR 2011, (159) 160; T. HARTLIEF, C.E. DU PERRON en A.C. VAN SCHAICK (eds.), Wet en rechtspraak: burgerlijk 

wetboek: boeken 3, 5 en 6, Deventer, Kluwer, 2007, 99. 
2028 Artikel 19 van de wet van 26 januari 2001 tot vaststelling van de Gerechtsdeurwaarderswet, Stb. 2001, 70. 
2029 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 580, nr. 574. 
2030 HR 13 juni 2003, NJ 2004, nr. 196, 1660, noot W.M.K. en AA 2004, 775, noot R.D. VRIESENDORP (ProCall). Zie: S.E. 

BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 579, 

nr. 574; B. BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 164; J.J. VAN HEES, “De balans 

van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus 

amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (73) 76; H.C.F. SCHOORDIJK, “Een kwaliteitsrekening is voor 

een gewoon mens niet meer weggelegd”, WPNR 2003, 557-558; H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 

2004, (601) 602, nr. 2; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, 

Deventer, Kluwer, 2007, 535; E.C.M. WOLFERT, “De kwaliteitsrekening: het woord is aan de wetgever”, Onderneming & 

Financiering 2003, afl. 59, (2) 9. 
2031 Zie voor de derdengelden van advocaten de Boekhoudverordening advocaten derdengeldregeling van 22 september 1998. 

In 2009 werd dit vervangen door de Verordening op de administratie en financiële integriteit van 25 maart 2009, die op zijn 

beurt werd vervangen door de Verordening op de advocatuur van 4 december 2014. De regeling omtrent de derdengelden is 

opgenomen in art. 6.19. 
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schuldeisers.2032 Eerder werd ook geoordeeld dat de kwaliteitsrekening van een advocaat niet 

vatbaar is voor beslag door zijn privéschuldeisers.2033 De gelden behoren toe aan de 

begunstigden en de rekeninghouder treedt louter op als vertegenwoordiger.2034 Naar Frans recht 

moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de kwaliteitsrekening en de algemene 

rechtsfiguur van de fiducie. In het bijzonder kan een advocaat immers ook optreden als 

fiduciaire (infra, nr. 447), maar dat valt niet gelijk te stellen met zijn hoedanigheid als 

rekeninghouder van een CARPA-rekening.2035 Wel moet een advocaat bij het beheren van een 

fiducie vaak zorgen voor een gelijkaardige duidelijk afgescheiden rekening.2036 

b. Uitwerking van de kwaliteitsrekening beperkt tot bepaalde beroepsgroepen 

339. CONTROVERSE DOOR HET BELGISCHE HOF VAN CASSATIE – Recent kwam de 

zakenrechtelijke uitwerking van de kwaliteitsrekening in het Belgische recht onder druk te staan 

door een uitspraak van (de Franstalige kamer van) het Hof van Cassatie. In een arrest van 27 

januari 2011 oordeelde het Hof over de CARPA-rekening van een advocaat dat “bij gebrek aan 

specifieke wettelijke bepalingen, de geldsommen die worden gestort op een derdenrekening die 

de advocaat op zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening bij een bank opent, ongeacht hun 

herkomst, behoren tot de schuldvordering van die advocaat op de bank en zich vermengen met 

het geheel van zijn vermogen”.2037 Het gevolg daarvan was dat privéschuldeisers van de 

advocaat derdenbeslag konden leggen in handen van de bank op het saldo van de CARPA-

rekening. In casu was het de Belgische fiscus die voor achterstallige belastingen beslag kon 

leggen op de derdenrekening van de advocaat. 

De kwaliteitsrekening kan volgens het Belgische Hof van Cassatie dus geen zakenrechtelijke 

uitwerking krijgen indien het niet wettelijk geregeld is. Met deze beslissing week het Hof af 

van de zopas besproken soepele erkenning van de kwaliteitsrekening. Deze uitspraak werd 

bekritiseerd in de rechtsleer omdat het Hof daarmee het praktische belang van de werking van 

een kwaliteitsrekening en het feit dat deze rechtsfiguur reeds in erg uiteenlopende gevallen een 

geschikte oplossing bood voor de noden van de praktijk miskende.2038 Bovendien was het arrest 

feitelijk fout, aangezien een advocaat een CARPA-rekening niet “voor zijn eigen rekening” 

houdt. Het arrest van 27 januari 2011 werd dan ook terecht grotendeels negatief onthaald in de 

rechtsleer.2039 Toch waren er ook auteurs die de redenering vanuit de wet wel volgden.2040 

                                                 
2032 Cass.fr. 13 november 2001, JCP.E 2002, nr. 641, noot F. BARRIÈRE. 
2033 Cass.fr. 19 februari 1985, Bull.civ. 1985, I, n° 68 en D. 1986, I.R., 316; Parijs 21 juni 1983, D. 1984, I.R., 47. 
2034 Cass.fr. 20 april 1983, Bull.civ. 1983, I, n° 127; Cass.fr. 14 mei 1991, Bull.civ. 1991, IV, n° 161. 
2035 Zie hiervoor: Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses 

mesures relatives à la fiducie, JORF n° 0026 du 31 janvier 2009, 1851. 
2036 H. ADER en A. DAMIEN (eds.), Règles de la profession d’avocat, Parijs, Dalloz, 2013, 151, nr. 13.260; S. TANDEAU DE 

MARSAC, “La déontologie de l’avocat fiduciaire”, Droit & Patrimoine 2011, n° 228, (40) 44. Zie hiervoor ook het reglement 

van 13 en 14 maart 2009 van de Franse Orde van Advocaten: art. 6.2.1.5 Règles spécifiques à l’activité de l’avocat fiduciaire. 
2037 Cass. 27 januari 2011, Arr. Cass. 2011, nr. 79, RW 2010-11, 1775, noot V. SAGAERT, JT 2011, 162, concl. Adv.-Gen. 

HENKES, noot G. DE LEVAL en F. GEORGES, RABG 2011, 455, noot P. VANLERSBERGHE en TBH 2011, 561, noot R. HOUBEN. 
2038 V. SAGAERT, “Beslag op een derdenrekening van een advocaat. De teloorgang van het vermogensbegrip” (noot onder Cass. 

27 januari 2011), RW 2010-11, (1776) 1779. 
2039 Voor een overzicht van de verschillende commentaren, zie: D. GRUYAERT, “De derdenrekening: stand van zaken na het 

cassatiearrest van 27 januari 2011”, TBBR 2012, (470) 476, nrs. 18 e.v. 
2040 O. CREPLET, “Le compte rubriqué revisité: Une nouvelle mise au point après l’arrêt ‘Carpa’ de la Cour de cassation”, 

Bank.Fin.R. 2012, 3-29; F. GEORGES en G. DE LEVAL, “Le statut du compte de tiers de l’avocat: dura lex...” (noot onder Cass. 

27 januari 2011), JT 2011, (164) 166. Zie ook eerder: A.-M. STRANART, O. CLEVENBERGH en G. BLOCK, “La saisie-arrêt 

bancaire” in RPDB, VIII, 1995, 825, nr. 61. 
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Het Hof van Cassatie leek zo ook terug te komen op eerdere cassatierechtspraak die de ruime 

erkenning van de kwaliteitsrekening wel steunde. In een arrest van 2 februari 2007 erkende (de 

Nederlandstalige kamer van) het Hof van Cassatie de zakelijke werking van het minnelijk 

kantonnement.2041  

Bij een minnelijk kantonnement wordt een som geld die het voorwerp uitmaakt van een 

betwisting, geblokkeerd op een gemeenschappelijke rekening op naam van de 

raadslieden van de partijen, of op naam van een bedongen derde, om te verhinderen dat 

bewarend beslag wordt gelegd.2042 De uiteindelijke bestemmeling van de gelden hangt 

af van de uitkomst van het geschil, bijvoorbeeld in afwachting van een uitspraak in 

hoger beroep. Hoewel ook voor het minnelijk kantonnement geen wettelijke bepaling 

voorhanden is, oordeelde het Hof van Cassatie uitdrukkelijk dat de samenloop tussen de 

schuldeisers van de tenaamgestelde geen afbreuk doet aan de rechten van de partij aan 

wie de gekantonneerde gelden uiteindelijk moeten worden toegekend. Volgens het Hof 

is het minnelijk kantonnement dus tegenwerpelijk aan derden, meer bepaald aan de 

privéschuldeisers van de tenaamgestelde en kan een samenloop het statuut van de 

gekantonneerde gelden niet in het gedrang brengen. 

Het Hof lijkt recent echter wel zijn uitspraak van 27 januari 2011 te nuanceren ten voordele van 

een ruime toepassing van de kwaliteitsrekening. In een arrest van 12 maart 2014 oordeelde het 

Hof met betrekking tot de rubriekrekening geopend door een vereffenaar, anders dan in het 

arrest van 27 januari 2011, dat het rekeningtegoed geen eigendom was van de vereffenaar, maar 

van de vennootschap in vereffening.2043 Reden hiervoor was wel dat een vereffenaar optreedt 

als orgaan van die vennootschap, in naam en voor rekening van de vennootschap, wat het 

verschil met de uitspraak van 27 januari 2011 kan verklaren. Het saldo op die rekening moest 

worden beschouwd als een tegoed van die vennootschap en niet als een schuld van de 

vereffenaar aan de vennootschap. De vereffenaar was dan ook niet gerechtigd om over te gaan 

tot schuldvergelijking op het rekeningtegoed voor de nog aan hem verschuldigde onkosten en 

erelonen.2044 

Aangezien het Hof van Cassatie in het arrest van 27 januari 2011 de werking van de 

kwaliteitsrekening van een advocaat van de hand wees omwille van het “gebrek aan specifieke 

wettelijke bepalingen” kon enkel een wetgevend optreden een oplossing bieden. 

                                                 
2041 Cass. 2 februari 2007, Arr.Cass. 2007, 263, nr. 63, JT 2007, 527, noot C. ALTER, RW 2006-07, 1679, noot V. SAGAERT en 

TBH 2007, 341, noot I. PEETERS en A. ZENNER. Dat werd eveneens in latere rechtspraak bevestigd: Gent 23 november 2009, 

TGR 2010, 97 en TRV 2011, 681, noot D. VAN GERVEN. In diezelfde zin reeds (impliciet): Cass. 9 november 1990, Arr.Cass. 

1990-91, nr. 135 en RW 1991-92, 535, noot E. DIRIX. Voor een uitgebreide bespreking van het minnelijk kantonnement, zie: 

M.E. STORME, “Minnelijk kantonneren: een perfect geldige delegatie”, TPR 2003, 1299-1308. 
2042 E. DIRIX, “Het minnelijk kantonnement” (noot onder Cass. 9 november 1990), RW 1991-92, (536) 537; F. GEORGES, 

“Cantonnements et consignations”, JT 2004, (125) 131; R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke 

zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1243, nr. 20; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS 

(eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, 

Kluwer, 2002, (1) 54, nr. 131; M.E. STORME, “Minnelijk kantonneren: een perfect geldige delegatie”, TPR 2003, (1299) 1305, 

nr. 13; J. VAN LANCKER, “De Escrow Agreement in het kader van overnameovereenkomsten”, V&F 1998, (317) 325, nr. 21; 

A. ZENNER en I. PEETERS, “Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 2004-

05, (481) 497, nr. 26. Nederland: W.J. VAN DEN BERGH, “Een obligatoire trust”, WPNR 1986, (349) 370. Amsterdam 28 

november 1935, NJ 1936, nr. 369, 631. 
2043 Cass. 12 maart 2014, Pas. 2014, 695 en Rev.dr.pén. 2014, afl. 7-8, 794, concl. D. VANDERMEERSCH. 
2044 Zie hiervoor ook: E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 21, nr. 20. 
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340. RECENTE WETTELIJKE REGELING VOOR VRIJ BEROEPERS – Na het cassatiearrest van 27 

januari 2011 werden er binnen korte termijn twee verschillende wetsvoorstellen ingediend.2045 

Een eerste wetsvoorstel werkte een regeling uit voor de kwaliteitsrekening van drie welbepaalde 

beroepsgroepen: advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.2046 Een tweede wetsvoorstel 

achtte het meer opportuun om de derdenrekening in het algemeen te regelen en de hoedanigheid 

van houder van een kwaliteitsrekening dus niet te beperken tot bepaalde beroepscategorieën. 

Tijdens de parlementaire debatten koos men er uiteindelijk voor om het eerste wetsvoorstel te 

volgen. Het grootste bezwaar tegen een ruimer toepassingsdomein van de kwaliteitsrekening 

vormde het gevaar op misbruik.2047 Daarnaast lijkt het ook een rol te hebben gespeeld dat er 

vooral voor die drie beroepsgroepen nood was aan een spoedig wetgevend optreden.2048 Op 22 

november 2013 werd de nieuwe wet afgekondigd en op 1 juni 2014 is deze in werking 

getreden.2049 

Voortaan zijn advocaten2050, notarissen2051 en gerechtsdeurwaarders2052 bij wet verplicht om de 

gelden die zij van cliënten of derde-begunstigden ontvangen op een kwaliteitsrekening te 

deponeren, met vermelding van de hoedanigheid waarin wordt opgetreden.2053 In eerste 

instantie dient de advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder de genoemde gelden te plaatsen op 

een globale derdenrekening.2054 Wanneer deze gelden niet binnen een bepaalde termijn kunnen 

worden doorgestort aan de begunstigde, moet er zowel door de advocaat, notaris, als 

gerechtsdeurwaarder een geïndividualiseerde rubriekrekening worden geopend voor die 

welbepaalde begunstigde. Zowel de derdenrekening als de rubriekrekeningen moeten voldoen 

aan bepaalde wettelijke voorschriften. Vanuit zakenrechtelijk oogpunt is het van belang dat het 

rekeningtegoed op de kwaliteitsrekeningen afgescheiden blijft van het privévermogen van de 

rekeninghouder, waardoor de begunstigden niet in samenloop komen met de privéschuldeisers 

                                                 
2045 Elders hebben wij die twee wetsvoorstellen uitgebreid besproken: D. GRUYAERT, “De derdenrekening: stand van zaken na 

het cassatiearrest van 27 januari 2011”, TBBR 2012, (470) 479, nrs. 26 e.v. 
2046 Wetsvoorstel (R. Terwingen et al.) van 8 juli 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, 

notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53-1661/001, ook 

ingediend als: Wetsvoorstel (S. de Bethune) van 22 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening 

van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft, Parl.St. Senaat 2010-11, nr. 5-

1354/1 (hierna verkort: Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders). 
2047 Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53-1661/004, 23. Zie ook: V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor 

de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 531, nr. 30. 
2048 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 10, nr. 10. 
2049 Wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening 

van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en 

gerechtsdeurwaarders betreft, B.S. 10 december 2013. 

Omwille van de verplicht bicamerale procedure voor de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek werd deze wet aangevuld door 

een tweede wet: Wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van 

advocaten betreft, B.S. 16 januari 2014. 

Tijdens de parlementaire voorbereidingen werd de regeling van de kwaliteitsrekening van gerechtsdeurwaarders gevoegd bij 

het wetsvoorstel tot regeling van het algemeen statuut van de gerechtsdeurwaarders. Dit resulteerde in de Wet van 7 januari 

2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, B.S. 22 januari 2014. 
2050 Art. 446quater en art. 446quinquies Ger.W. 
2051 Art. 34 wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt. 
2052 Art. 522/1 en art. 522/2 Ger.W. 
2053 Voor een overzicht van de concrete vereisten voor de kwaliteitsrekening van de genoemde beroepsbeoefenaars, zie: V. 

SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 527, nr. 19. 
2054 Voor notarissen bestond er voorheen enkel een wettelijke regeling voor de individuele rubriekrekening (oud art. 34 van de 

wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt), maar niet voor de algemene derdenrekening waar derdengelden in eerste 

instantie op gestort worden. Door de nieuwe wet wordt nu ook de algemene derdenrekening van de notaris wettelijk geregeld. 

Zie hiervoor ook: D. GRUYAERT, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest van 27 januari 2011”, TBBR 2012, 

(470) 486, nr. 48. 



 

352 

 

van de rekeninghouder. Dat wordt wettelijk geregeld in het nieuwe artikel 8/1 van de 

Hypotheekwet (infra, nr. 347). 

De nieuwe wettelijke regeling blijft dus beperkt tot een limitatieve lijst vrije 

beroepsbeoefenaars. Daarbij volgt het Belgische recht de heersende opvatting in het 

Nederlandse recht. In het bekende ProCall-arrest beperkte de Hoge Raad de regeling van de 

kwaliteitsrekening ook uitdrukkelijk tot enkele professionele beroepsactoren: 

“Bij het zetten van deze stap heeft de wetgever benadrukt dat voor het maken van een 

uitzondering als hiervoor bedoeld goede gronden vereist zijn, welke in het geval van de 

notaris en de gerechtsdeurwaarder gevonden kunnen worden in de bescherming van het 

publiek, dat erop mag vertrouwen en ook daadwerkelijk pleegt te vertrouwen dat zij als 

degenen wier wettelijke taak in vele gevallen meebrengt dat hun door derden gelden 

worden toevertrouwd, deze gelden afgescheiden houden van hun eigen vermogen. In 

een, wat derdengelden betreft, vergelijkbare vertrouwenspositie verkeren ook de 

beroepsgroepen van advocaten en accountants.”2055  

Deze personen oefenen een vertrouwenspositie uit, waarbij het publiek rechtmatig vertrouwen 

stelt in het feit dat deze beroepsbeoefenaars vaak gelden van derden ontvangen en die gelden 

afgescheiden houden van hun eigen vermogen.2056 Er is echter geen sprake van een algemene 

vermogensrechtelijke bescherming van de kwaliteitsrekening die zou gelden ongeacht de 

hoedanigheid van de rekeninghouder.2057 Daarom werd in het ProCall-arrest geen bescherming 

geboden aan de rechthebbenden van gelden beheerd door een incassobureau. Zowel de 

Nederlandse wetgever als de Hoge Raad leggen dus een zekere terughoudendheid aan de dag 

bij de toepassing van de kwaliteitsrekening, omdat dit een uitzondering vormt op de regel dat 

een schuldenaar met het geheel van zijn vermogen instaat voor zijn schulden (art. 3:276 NBW) 

en op de paritas creditorum-regel (art. 3:277 NBW).2058 Daarom wordt de rekening die geopend 

wordt door een lid van een vereniging en waarop de leden geld storten niet aanvaard als 

kwaliteitsrekening.2059 Het criterium dat wordt gehanteerd in het Nederlandse recht voor de 

erkenning van een kwaliteitsrekening houdt verband met de openbare vertrouwenspositie die 

de rekeninghouder bekleedt.2060 De Belgische wet van 2013 volgt dezelfde redenering door niet 

te kiezen voor het ruimere wetsvoorstel.  

341. KRITIEK: PLEIDOOI VOOR RUIMERE TOEPASSING – De beperking van het 

toepassingsdomein van de kwaliteitsrekening in België tot advocaten, gerechtsdeurwaarders en 

notarissen kan worden bekritiseerd. Uiteraard laat de nieuwe wet wel de andere wettelijke 

                                                 
2055 HR 13 juni 2003, NJ 2004, nr. 196, 1660, noot W.M.K. en AA 2004, 775, noot R.D. VRIESENDORP (ProCall). 
2056 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 581, nr. 575; B. BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 160; H. SNIJDERS, 

“De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 608, nr. 2. 
2057 Zie ook: V. SAGAERT, “De overlevingsstrijd van de fiduciaire eigendom naar Belgisch recht: de zekere crisis en de onzekere 

loutering”, NTBR 2013, (70) 73, nr. 12. 
2058 J.J. VAN HEES, “De balans van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), 

Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (73) 83; H.J. SNIJDERS en 

E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 170, nr. 209. 
2059 H.C.F. SCHOORDIJK, “Een kwaliteitsrekening is voor een gewoon mens niet meer weggelegd”, WPNR 2003, 557-558; H.J. 

SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 170, nr. 208. 
2060 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 612, nr. 6. Een enkele auteur meent zelfs dat dit 

vertrouwen samenhangt met de ambtelijke status van notarissen en gerechtsdeurwaarders, waardoor het afgescheiden karakter 

enkel voor die beroepen verdedigbaar is: M.J.A. VAN MOURIK, Gemeenschap in Monografieën BW, 89, Deventer, Kluwer, 

2011, 9, nr. 8. 
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toepassingsgevallen van de kwaliteitsrekening onverlet (supra, nr. 338). Het doet ook geen 

afbreuk aan de reeds bestaande verbintenisrechtelijke technieken om goederen aan de 

samenloop te onttrekken, zoals bij de escrow (supra, nr. 338).2061 Toch zijn er ook andere 

situaties denkbaar waar het gebruik van een kwaliteitsrekening wenselijk, en soms zelfs 

gebruikelijk, is. Ook in deze situaties is de bescherming van de derde-begunstigden essentieel. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan vastgoedmakelaars, voor wie tot op heden nog geen wettelijke 

regeling bestaat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er na de afkondiging van de wet 

betreffende de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, een 

nieuw wetsvoorstel werd ingediend tot regeling van de kwaliteitsrekening van de 

vastgoedmakelaars.2062 Een ander contestabel voorbeeld van een kwaliteitsrekening die niet bij 

wet wordt beschermd vinden we bij de incassobureaus.2063 Hoewel in Nederland de 

kwaliteitsrekening van incassobureaus niet wordt erkend sinds het bekende ProCall-arrest 

(supra, nr. 340), gaan ook daar toch stemmen op voor een ruimere erkenning van de 

kwaliteitsrekening.2064 De beperking tot de wettelijk gelegitimeerde professionele houders van 

derdengelden biedt in Nederland geen volledig uitsluitsel over wanneer een derdenrekening zou 

worden aanvaard en wanneer niet.2065 Het is ook niet helemaal duidelijk waarom bij accountants 

door de Hoge Raad wel een kwaliteitsrekening wordt aanvaard.2066 In Frankrijk geniet het 

beheer ten gunste van derden via een kwaliteitsrekening daarentegen reeds een ruimere 

toepassing.2067 

Bij het bepalen van het toepassingsdomein van de kwaliteitsrekening, in ruime of beperkte zin, 

wordt de balans gemaakt tussen het belang van de begunstigden en het belang van de 

privéschuldeisers van de rekeninghouder. Ons inziens moet in die evenwichtsoefening duidelijk 

het belang van de begunstigden primeren en worden de schuldeisers van de rekeninghouder 

eigenlijk niet benadeeld (zie ook: infra, nr. 523). Dat is zo bij het gebruik van 

kwaliteitsrekeningen in het algemeen, ook buiten de wettelijk geregelde gevallen om. 

Vanuit zakenrechtelijk oogpunt geniet het tweede wetsvoorstel (supra, nr. 340), dat strekte tot 

regeling van elke derdenrekening, ongeacht de hoedanigheid van de houder, onze voorkeur.2068 

                                                 
2061 Zie in dezelfde zin voor Nederland: S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1077, nr. 25; H. 

SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 618, nr. 8; C.A. UNIKEN VENEMA en S.E. EISMA, 

Eigendom ten titel van beheer naar komend recht: Preadvies van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 

200. 
2062 Wetsvoorstel (R. Terwingen et al.) van 14 juli 2014 betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars, Parl.St. 

Kamer 2014, nr. 0068/001. Eerder reeds werd ervoor gepleit om de vastgoedmakelaars op te nemen bij het specifieke 

wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Dat eerste wetsvoorstel 

strandde echter in het Parlement: Wetsvoorstel (R. Terwingen et al.) van 12 oktober 2011 betreffende de kwaliteitsrekening 

van vastgoedmakelaars, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 1789/001. 
2063 Zie ook: V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 531, 

nr. 30. 
2064 S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt”, 

WPNR 1998, nr. 6303, (137) 138; H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, 601-621; R.D. 

VRIESENDORP, “De kwaliteitsrekening in Nederland: een nadere regeling gewenst!” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), 

Inzake kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, (139) 141. Zie in dezelfde zin: H.C.F. SCHOORDIJK, “Een kwaliteitsrekening is voor 

een gewoon mens niet meer weggelegd”, WPNR 2003, 557-558. Zie ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 590, nr. 578. 
2065 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 610, nr. 4. Zie ook: R.D. VRIESENDORP, 

“Ontvanger/Hamm II: vermijd het T-woord (?)”, WPNR 2007, (633) 634. 
2066 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 614-615, nr. 8. 
2067 T. VALLI en C. PARDO, “La gestion pour compte de tiers génère 83000 emplois en France”, Revue Banque 2011, 108-111. 
2068 Zie ook: V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 531, 

nr. 31. 
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Het enige vereiste daarbij is dat het specifieke karakter van de kwaliteitsrekening voldoende 

kenbaar wordt gemaakt voor derden.2069 De geschikte figuur daarvoor is de middellijke 

vertegenwoordiging. Dat wordt geanalyseerd in de navolgende bespreking omtrent het 

zakenrechtelijke statuut van de kwaliteitsrekening. 

c. Zakenrechtelijk statuut en verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel 

i. Beoordeling vanuit twee juridische grondslagen 

342. KWALIFICATIE ALS FIDUCIAIRE EIGENDOM TOT BEHEER – Het zakenrechtelijke statuut 

van de kwaliteitsrekening, en de verhouding tot het exclusieve karakter van het eigendomsrecht, 

hangt samen met de juridische kwalificatie die aan die rechtsfiguur wordt gegeven. Bij de 

kwaliteitsrekening worden hoofdzakelijk twee juridische grondslagen voorgesteld, namelijk (1) 

de fiduciaire eigendom en (2) de middellijke vertegenwoordiging.2070 

Een eerste mogelijkheid is de kwalificatie als een vorm van fiduciaire eigendom tot beheer.2071 

De gelden worden overgedragen aan een fiduciair die ze op een kwaliteitsrekening plaatst en 

de verplichting op zich neemt om ze te beheren in het belang van de begunstigden. Die 

fiduciaire verplichting levert in principe louter een verbintenisrechtelijke aanspraak op (supra, 

nr. 301), maar bij kwaliteitsrekeningen wordt aanvaard dat er sprake is van een zakenrechtelijke 

bescherming voor de begunstigden.2072 Vanuit die zakenrechtelijke bescherming wordt de 

kwaliteitsrekening als een trustachtige figuur beschouwd.2073 Het eigendomsrecht is opgesplitst 

en de (interne) exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt daarbij aan een uitzondering 

onderworpen. Beide partijen hebben eigendomsaanspraken op het rekeningtegoed: de 

rekeninghouder heeft het recht op het beheer, de begunstigden op de vermogenswaarde.2074 

Daarbij wordt de rekeninghouder aangeduid als de ‘juridische eigenaar’, de begunstigde als de 

                                                 
2069 Zie in dezelfde zin voor Nederland: H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 612, nr. 7. 
2070 I. PEETERS en A. VERBEKE, “Kwaliteitsrekening en trust” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1997, (189) 193. Voor Nederland: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en 

afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), 

Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 

(195) 204; S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op het 

notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 137. 

Ook de toepasselijkheid van andere rechtsfiguren werd reeds uitvoerig onderzocht: V. SAGAERT, “De derdenrekening van een 

advocaat: een algemene kwaliteitsrekening” (noot onder Brussel 26 maart 2002), TBBR 2003, (317) 318-321. Zie ook: R. 

HOUBEN, “De beslagbaarheid van de derdenrekening van de advocaat (zgn. Carpa-rekening)” (noot onder Cass. 27 januari 

2011), TBH 2011, (570) 571-573. 
2071 M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 97; M.E. 

STORME, Handboek vermogensrecht: Goederen- en insolventierecht, I, Algemeen zakenrecht, algemene begrippen en 

beginselen, Gent, M.E. Storme, 2009, 47. Zie ook: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 

1967, nrs. 555 e.v.  
2072 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 11, 

nr. 10. 
2073 E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 269; I. PEETERS en A. VERBEKE, 

“Kwaliteitsrekening en trust” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, 189-210; V. 

SAGAERT, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening” (noot onder Brussel 26 maart 2002), TBBR 

2003, (317) 319; P. VANLERSBERGHE, “Derdenbeslag op de derdenrekening van advocaten” (noot onder Cass. 27 januari 2011), 

RABG 2011, (462) 465. 
2074 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor 

andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 514; M.E. STORME, “De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in 

E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, 

Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 61. 
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zakenrechtelijk versterkte ‘economische eigenaar’.2075 De vordering op de bank behoort toe aan 

de rekeninghouder, maar blijft afgescheiden van de rest van zijn vermogen.2076 

Op de kwalificatie als fiduciaire eigendom tot beheer worden echter bezwaren geuit, 

voornamelijk omwille van deze twee redenen: (1) de afwijking van de regel van eenheid en 

ondeelbaarheid van het vermogen (artt. 7-8 Hyp.W.)2077 en (2) de strijdigheid met het numerus 

clausus-beginsel van de zakelijke rechten, aangezien deze rechtsfiguur een zakenrechtelijke 

bescherming toekent aan de begunstigde die niet past binnen de bij wet geregelde gevallen.2078 

We zullen verderop zien dat naar Belgisch recht aan deze bezwaren tegemoet wordt 

gekomen door de nieuwe wettelijke regeling van de kwaliteitsrekening, meer bepaald 

door de invoering van artikel 8/1 Hyp.W. (infra, nr. 347). Deze nieuwe regeling is wel 

enkel van toepassing op de kwaliteitsrekening van de advocaten, gerechtsdeurwaarders 

en notarissen.  

De kwalificatie als fiduciaire eigendom tot beheer is ons inziens problematisch, omwille van 

nog een derde bezwaar, namelijk de overbedeling van de positie van de beheerder (infra, nr. 

486). In de rechtsleer werd naar een eenvoudigere verklaring gezocht voor de werking van de 

kwaliteitsrekening. Die verklaring werd gevonden in de figuur van de middellijke 

vertegenwoordiging. 

343. KWALIFICATIE ALS MIDDELLIJKE VERTEGENWOORDIGING – Een tweede juridische 

grondslag voor de kwaliteitsrekening is de figuur van de middellijke vertegenwoordiging.2079 

SAMOY verdedigt dat de vertegenwoordiging de geknipte rechtsfiguur is voor de 

kwaliteitsrekening, zonder dat er zelfs sprake moet zijn van middellijke vertegenwoordiging.2080 

Bij een onmiddellijke vertegenwoordiging zouden dan bijkomend uitgebreide en 

onherroepelijke vertegenwoordigingsbevoegdheden worden verleend aan de rekeninghouder. 

Die ruime en exclusieve bevoegdheden vormen net de troef van de middellijke 

vertegenwoordiging. Een middellijke vertegenwoordiger treedt op in eigen naam, maar voor 

rekening van een derde.2081 De zakenrechtelijke gevolgen worden rechtstreeks toegerekend aan 

de vertegenwoordigde. Die rechtsfiguur is perfect toepasbaar op de kwaliteitsrekening.2082 Het 

                                                 
2075 Zie hierover ook: I. PEETERS en A. VERBEKE, “Kwaliteitsrekening en trust” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake 

kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, (189) 190. 
2076 R.I.V.F. BERTRAMS, De escrow-overeenkomst als zekerheids- en beheersinstrument voor geldstromen in Contracteren in 

de internationale praktijk, 5, Deventer, Kluwer, 2002, 29; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie 

onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 111. 
2077 Voor sommige auteurs vormt dit zelfs een bezwaar tegen de kwaliteitsrekening in het algemeen: C. HOUSSA, “La saisie-

arrêt en matière bancaire” in G. DE LEVAL (ed.), Droit de l’exécution, Luik, Formation permanente CUP, 1997, (53) 81; A.-M. 

STRANART, O. CLEVENBERGH en G. BLOCK, “La saisie-arrêt bancaire” in RPDB, VIII, 1995, 825, nr. 61. 
2078 Zie voor deze discussie: V. SAGAERT, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening” (noot onder 

Brussel 26 maart 2002), TBBR 2003, (317) 319. 
2079 E. DIRIX, “La propriété fiduciaire, outil de gestion: les comptes rubriqués et qualitatifs” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), 

De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (175) 187, nr. 12; E. DIRIX, 

“Kwaliteitsrekeningen”, TPR 1996, (71) 83; E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 

269; M.E. STORME, “De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit. 

De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 62; H. 

SWENNEN, “Trustachtige figuren in België”, TPR 1995, (1097) 1120, nr. 20; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, 

Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 113, nr. 190. Nederland: S.E. EISMA, “Trustachtige figuren 

in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1075, nr. 24. 
2080 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor 

andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 516-517. 
2081 Zie ook: P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 181, nr. 165. 
2082 E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 269; V. SAGAERT, “De derdenrekening van 

een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening” (noot onder Brussel 26 maart 2002), TBBR 2003, (317) 320. 
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is de begunstigde die rechtstreeks de exclusieve eigenaar is van het rekeningtegoed. Van een 

interne splitsing van eigendomsbevoegdheden, zoals bij de trustachtige constructie van 

fiduciaire eigendom tot beheer, is dan ook geen sprake. 

Dat de privéschuldeisers van de rekeninghouder geen verhaal kunnen uitoefenen op het 

rekeningtegoed is in deze zienswijze het logische gevolg van het feit dat het rekeningtegoed 

niet eens tot het vermogen van de rekeninghouder behoort.2083 Hij is slechts de 

vertegenwoordiger van de begunstigde, zodat er geen sprake hoeft te zijn van een afscheiding 

binnen het vermogen van de tenaamgestelde/rekeninghouder. De eenheid en ondeelbaarheid 

van het vermogen (artt. 7-8 Hyp.W.) komt, in tegenstelling tot bij de fiduciaire eigendom tot 

beheer, dus niet in het gedrang.2084 In de hypothese van middellijke vertegenwoordiging moet 

wel worden aanvaard dat, in afwijking van de normale regels inzake lastgeving, de 

vertegenwoordiging hier niet zomaar eenzijdig ad nutum herroepbaar is, omdat ofwel de 

vertegenwoordiger ofwel een derde er belang bij heeft dat de vertegenwoordigde niet zelf over 

het goed kan beschikken (infra, nr. 357).2085 

344. VERGELIJKING MET HET NEDERLANDSE RECHT – Ook in het Nederlandse recht bestaat 

die tweespalt in de discussie over wie rechthebbende is van de tegoeden op een 

kwaliteitsrekening.2086 Sommigen menen dat het rekeningtegoed in goederenrechtelijke zin 

toekomt aan de begunstigden.2087 De figuur van de middellijke vertegenwoordiging is in het 

Nederlandse recht wettelijk geregeld (art. 7:420 NBW). De kwalificatie als middellijke 

vertegenwoordiging wordt door sommigen afgeleid uit de wettelijke regeling van de 

kwaliteitsrekening van de notaris en de gerechtsdeurwaarder. Artikel 25, derde lid van de wet 

op het notarisambt en artikel 19, derde lid van de gerechtsdeurwaarderswet bepaalt dat het 

vorderingsrecht voortvloeiende uit de bijzondere rekening toebehoort aan de gezamenlijke 

rechthebbenden. Het tweede lid van beide artikelen bepaalt dat de notaris/gerechtsdeurwaarder 

bij uitsluiting bevoegd is tot beheer en beschikking over de rekening. Ten laste van deze 

                                                 
2083 E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 278; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” 

in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 57, nr. 137; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging 

herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 511 en 514; A. 

VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 113, nr. 190. 
2084 Toch is het aanvaarden van een doelvermogen noodzakelijk om de aanspraken van de begunstigden veilig te stellen (infra, 

nr. 354). 
2085 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 787, nr. 

132. 
2086 R.M. AVEZAAT, De kwaliteitsrekening in Studiepockets privaatrecht, 63, Deventer, Tjeenk Willink, 2002, 16-26; S.E. 

BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 579, 

nr. 574; B. BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 160; S.C.J.J. KORTMANN, “Forum 

Faillissement en bijzondere kwaliteitsrekening”, TvI 2001, 45, http://navigator.kluwer.nl; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en 

afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 291-292; E.C.M. WOLFERT, “Van Slis-

Stroom (1984) tot Coöperatie Beatrix-ziekenhuis/ProCall (2003); het einde van een tijdperk?”, WPNR 2003, (559) 560, nr. 3; 

E.C.M. WOLFERT, “De kwaliteitsrekening: het woord is aan de wetgever”, Onderneming & Financiering 2003, afl. 59, (2) 3. 

Zie ook: J. VAN BREUGEL, “De kwaliteitsrekening na HR 13 juni 2003, RvdW 2003, 108”, Bedrijfsjuridische berichten 2004, 

5, https://navigator.kluwer.nl.  
2087 L. GROEFSEMA, “Gelden van derden” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), 

Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (107) 109, 

nr. 3; F.P. VAN KOPPEN, “Bestaan er echte trustverhoudingen in Nederland, Duitsland en Luxemburg?”, WPNR 1989, nr. 5906-

5907, 125-131 en 141-145, 130 en 142; P.H. TIESKENS, “De notariële kwaliteitsrekening en risico’s van faillissement van een 

koper of verkoper”, V&O 2014, (114) 114; W.C.L. VAN DER GRINTEN, De vertegenwoordiging in Asser-serie 2-I, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1990, 115, nr. 124; W.J. ZWALVE, “Geld op de plank: Enkele gemeenrechtelijke opmerkingen over de 

zogenaamde ‘kwaliteitsrekening’” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening 

naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, (45) 51-53. 

http://navigator.kluwer.nl/
https://navigator.kluwer.nl/


 

357 

 

rekening mag hij wel slechts betalingen doen in opdracht van de rechthebbende. Uit die 

wettelijke bepalingen wordt afgeleid dat de cliënten de exclusieve eigenaars zijn, maar dat enkel 

de notaris of gerechtsdeurwaarder de goederen kan overdragen.2088 De kwaliteitsrekening wordt 

omschreven als een vorm van lastgeving met privatieve werking.2089 

In de rechtspraak is steun te vinden voor die kwalificatie waarbij de rekeninghouder louter de 

vertegenwoordiger is en de volle eigendom toekomt aan de begunstigde.2090 Dat blijkt ook uit 

het ProCall-arrest (supra, nr. 340), waarin wordt verklaard dat, wanneer aan de voorwaarden 

voor een kwaliteitsrekening is voldaan, de door de rekening belichaamde vordering toebehoort 

aan degene voor wie de rekeninghouder ze houdt.2091 Het enige vereiste is dat de rekening 

openlijk wordt gehouden in die hoedanigheid.2092 Volgens SNIJDERS kan dit ook een rol hebben 

gespeeld in de beslissing van de Hoge Raad in het ProCall-arrest om de kwaliteitsrekening niet 

te aanvaarden, aangezien de tenaamstelling niet helemaal helder was opgesteld.2093  

Toch werd de kwalificatie als lastgeving ook bekritiseerd.2094 De tussenpersoon is de 

rechthebbende van de vordering op de bank, zo klinkt het, omdat de tussenpersoon die rekening 

opent in eigen naam.2095 Hij treedt wel op als trustee voor rekening van de begunstigde.2096  

                                                 
2088 S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, 26. Zie ook: J. VAN BREUGEL, “De kwaliteitsrekening na HR 13 juni 2003, RvdW 2003, 108”, 

Bedrijfsjuridische berichten 2004, 5, https://navigator.kluwer.nl. 
2089 C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en P. DE HAAN, Goederenrecht, 1, Algemeen goederenrecht in Asser-serie 3, Deventer, Tjeenk 

Willink, 2001, 480, nr. 478; B. BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 160; J.J. VAN 

HEES, “De balans van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire 

verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (73) 76; T.H.D. STRUYCKEN, De 

numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 532 e.v.; P.H. TIESKENS, 

“De notariële kwaliteitsrekening en risico’s van faillissement van een koper of verkoper”, V&O 2014, (114) 114. Zie voor een 

kritische bespreking: S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op 

het notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 140 e.v. 
2090 HR 12 januari 2001, NJ 2002, nr. 371, 2577, noot H.J.S en RvdW 2001, 29. Dit arrest betrof de uitwerking van een 

bijzondere kwaliteitsrekening van een notaris. Zie hierover: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 580, nr. 574; R.I.V.F. BERTRAMS, De escrow-

overeenkomst als zekerheids- en beheersinstrument voor geldstromen in Contracteren in de internationale praktijk, 5, 

Deventer, Kluwer, 2002, 27-28; S.C.J.J. KORTMANN, “Forum Faillissement en bijzondere kwaliteitsrekening”, TvI 2001, 45, 

http://navigator.kluwer.nl; H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 602, nr. 1. 
2091 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 610, nr. 5. 
2092 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 612, nr. 7. 
2093 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 613, nr. 7. 
2094 N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M., STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 212; J.J. VAN HEES, “De balans van de 

kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum 

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (73) 77-79; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen 

in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 292. 
2095 S.E. BARTELS, “Ook bij faillissement van de cliënt is de notaris ten aanzien van de notariële kwaliteitsrekening exclusief 

bevoegd”, WPNR 2006, 794-796; N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden 

vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M., STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd 

met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 205; 

S.C.J.J. KORTMANN, “Past “de trust” in het Nederlandse recht?” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, 

A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming 

en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (169) 185; S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 

22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 137; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en 

afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 110 en 292; T.H.D. STRUYCKEN, “De 

notariële kwaliteitsrekening in het voorstel voor een nieuwe Notariswet”, WPNR 1996, 752-754; C.A. UNIKEN VENEMA en S.E. 

EISMA, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht: Preadvies van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1990, 200; R.D. VRIESENDORP, “De kwaliteitsrekening in Nederland: een nadere regeling gewenst!” in E. DIRIX en 

R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, (139) 142; E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening, 

Deventer, Kluwer, 2007, 208. 
2096 S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1076, nr. 24; N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van 

beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M., 

https://navigator.kluwer.nl/
http://navigator.kluwer.nl/
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Een extra aanvulling is nog dat Nederlandse advocaten dikwijls werken met een stichting 

derdengelden als alternatief voor het houden van een kwaliteitsrekening, wat als voordeel heeft 

dat de vordering op de bank niet toebehoort aan de advocaat, en ook niet aan de begunstigden, 

maar aan de stichting.2097 De constructie van een stichting derdengelden brengt echter kosten 

met zich mee, waardoor er volgens SNIJDERS net een maatschappelijke wenselijkheid bestaat 

om de derdenrekeningen van gewone particulieren te erkennen, meer nog dan van bepaalde 

professionele partijen, omdat zij die kost niet zullen maken en er bovendien grotere risico’s 

bestaan net omdat er geen wettelijke of deontologische omkadering aanwezig is.2098 

345. VERGELIJKING MET HET FRANSE RECHT – In het Franse recht wordt het afgescheiden 

karakter van de kwaliteitsrekening doorgaans verklaard vanuit het feit dat die goederen geen 

deel van het vermogen van de beheerder uitmaken, aangezien hij die de goederen slechts in 

eigen naam, maar voor rekening van derden onder zich houdt.2099 Dat verschilt van de 

rechtsfiguur van de fiducie (infra, nr. 453), waar de beheerder wel het eigendomsrecht 

verkrijgt.2100 Een fiducie vergt een eigendomsoverdracht, terwijl een CARPA-rekening moet 

worden beschouwd als een vorm van vertegenwoordiging.2101 

346. KEUZE VAN DE BELGISCHE WETGEVER – Bij de nieuwe wettelijke regeling van de 

kwaliteitsrekening moest de Belgische wetgever kiezen tussen één van deze twee juridische 

kwalificaties.2102 Bij het eerste ‘specifieke’ wetsvoorstel, dat de kwaliteitsrekening van 

advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen betrof, werd uitgegaan van de rechtsfiguur van 

de fiduciaire eigendom tot beheer: de begunstigde wordt er immers uitdrukkelijk aangeduid als 

de ‘economische eigenaar’, waardoor de rekeninghouder dus de juridische eigenaar is.2103 Het 

tweede ‘globale’ wetsvoorstel beoogde een algemene regeling van elke derdenrekening waarbij 

de rekeninghouder optreedt in eigen naam, maar voor rekening van een derde-begunstigde.2104 

                                                 
STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 205; S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 

van het ontwerp van de Wet op het notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 138. 
2097 R.M. AVEZAAT, De kwaliteitsrekening in Studiepockets privaatrecht, 63, Deventer, Tjeenk Willink, 2002, 53 e.v.; S.E. 

BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 584, 

nr. 576; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 

2005, 291-292; E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 207. Zie ook voor notarissen: HR 15 

november 2002, NJ 2003, nr. 373, 2990. 
2098 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 616, nr. 8. 
2099 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

339, nr. 422. 
2100 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

340, nr. 422. 
2101 H. ADER en A. DAMIEN (eds.), Règles de la profession d’avocat, Parijs, Dalloz, 2013, 146, nr. 13.260; S. TANDEAU DE 

MARSAC, “La déontologie de l’avocat fiduciaire”, Droit & Patrimoine 2011, n° 228, (40) 43: “Le mécanisme de la fiducie, qui 

opère un transfert patrimonial, n’est pas conciliable avec les règles de fonctionnement de la Caisse des règlements pécuniaires 

des avocats (CARPA) fondées sur la notion de mandat.” Zie voor de CARPA-rekening als vorm van vertegenwoordiging ook: 

Cass.fr. 3 december 1991, JCP 1993, II, 83, nr. 22006, noot R. MARTIN. Zie evenwel ook: H. DE VAUPLANE, “La fiducie avant 

la fiducie: le cas du droit bancaire et financier”, JCP E 2007, nr. 2051, (8) 10, nr. 13. 
2102 Zie hiervoor ook: V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, 

(522) 524, nr. 9. 
2103 p. 3 van het wetsvoorstel. Zie ook: D. GRUYAERT, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest van 27 januari 

2011”, TBBR 2012, (470) 482, nr. 34. 
2104 Wetsvoorstel (K. Van Vaerenbergh) van 30 september 2011 tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851 wat 

de derdenrekening betreft, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53-1764/001, ook ingediend als: Wetsvoorstel (K. Vanlouwe en I. 

Faes) van 3 oktober 2011 tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat de derdenrekening betreft, Parl.St. 

Senaat 2010-2011, nr. 5-1243/1 (hierna verkort: Wetsvoorstel betreffende de derdenrekening). 
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Het tweede wetsvoorstel stoelt de kwaliteitsrekening dus op de leer van de middellijke 

vertegenwoordiging.2105 

De Belgische wetgever koos er uiteindelijk voor om het eerste wetsvoorstel te volgen (supra, 

nr. 340). Daarmee wordt de kwaliteitsrekening naar voren geschoven als een trustachtige figuur 

en wordt impliciet een uitzondering gemaakt op de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

De wetgever heeft zich in dat debat over de dogmatische grondslag echter niet met zoveel 

woorden ingelaten.2106 De nadruk wordt gelegd op de splitsing van het vermogen in plaats van 

op de splitsing van het eigendomsrecht. Op die vermogenssplitsing in het nieuwe artikel 8/1 

Hyp.W. wordt nu dieper ingegaan. 

ii. Eigendomsverhoudingen bij de kwalificatie als afgescheiden vermogen 

347. NIEUW ARTIKEL 8/1 HYP.W. – Als algemeen beginsel van het vermogensrecht geldt dat 

het vermogen van een schuldenaar integraal het gemeenschappelijke onderpand uitmaakt voor 

zijn schuldeisers.2107 Dat is het beginsel van de eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen 

(artt. 7-8 Hyp.W.). Een vermogenssplitsing wordt uitzonderlijk aanvaard, wanneer aan twee 

voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet er voor de vermogenssplitsing een zeker 

maatschappelijk belang aanwezig zijn en ten tweede dient er voldoende publiciteit te zijn zodat 

derden niet misleid worden omtrent de omvang van het vermogen van de schuldenaar.2108 Op 

de algemene vermogensleer en de mogelijkheid van afgescheiden vermogens wordt in deel IV 

uitgebreid ingegaan (infra, nrs. 512 e.v.). Bij de kwaliteitsrekening werd traditioneel aanvaard 

dat aan deze twee voorwaarden is voldaan wat de genoemde juridische beroepen betreft.2109 Zij 

openen de rekening openlijk in naam van hun cliënten en de werking van hun kwaliteitsrekening 

is van belang voor het maatschappelijke vertrouwen in deze erkende beroepscategorieën. Het 

afgescheiden karakter van de tegoeden op een kwaliteitsrekening kwam door het cassatiearrest 

van 27 januari 2011 echter in het gedrang (supra, nr. 339) waardoor de wetgever de 

vermogensafscheiding in de wet moest verankeren. 

Door de redactie van een nieuw artikel 8/1 Hyp.W. wordt de kwaliteitsrekening nu beschouwd 

als een wettelijke uitzondering op de eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen.2110 Het 

eerste lid van dat nieuwe artikel luidt als volgt: 

                                                 
2105 D. GRUYAERT, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest van 27 januari 2011”, TBBR 2012, (470) 482, nr. 

34. 
2106 V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 524, nr. 9. 
2107 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 562, nr. 576; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 14, nr. 12. 
2108 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 246-247, nr. 

89. Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 

2006, 9, nr. 8; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 55, nr. 59. 
2109 E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 267; V. SAGAERT, “Beslag op een 

derdenrekening van een advocaat. De teloorgang van het vermogensbegrip” (noot onder Cass. 27 januari 2011), RW 2010-11, 

(1776) 1777. 
2110 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 3, nr. 1; D. GRUYAERT, “De nieuwe wet op de 

kwaliteitsrekening van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders: eindpunt van de vermogensrechtelijke controverse” in 

X., Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2015, (77) 81, nr. 4; V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader 

voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 523, nr. 6. 
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“De schuldvorderingen op gelden, effecten en geldswaardige papieren aan toonder die 

ten behoeve van een derde zijn geplaatst op de rekeningen bedoeld in de artikelen 

446quater, 446quinquies, 522/1 en 522/2 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 

34 en 34bis van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt zijn afgescheiden van 

het vermogen van de rekeninghouder.”  

Door de afscheiding vallen de schuldvorderingen buiten de samenloop met de privéschuldeisers 

van de rekeninghouder, en eveneens buiten de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel 

en de nalatenschap van de rekeninghouder (art. 8/1, tweede lid Hyp.W.). 

348. STERKE BESCHERMING VAN BEGUNSTIGDEN – De nieuwe wettelijke regeling gaat uit van 

een functionele methode waarbij meer belang wordt gehecht aan de rechtsgevolgen dan aan de 

conceptuele vraagstukken (infra, nr. 499). Los van de vraag of het hier gaat om een vorm van 

middellijke vertegenwoordiging of fiduciaire eigendom tot beheer, en de vraag naar de zopas 

besproken impact op het exclusiviteitbeginsel, wordt met de kwaliteitsrekening steeds één doel 

beoogd, namelijk de bescherming van de derde-begunstigden in geval van samenloop met 

andere schuldeisers of in geval van misbruik door de houder van de kwaliteitsrekening.2111 

Omwille van die bescherming tegen de privéschuldeisers van de rekeninghouder, blijft de 

kwaliteitsrekening afgezonderd van het privévermogen van de rekeninghouder.2112 Wanneer 

het rekeningtegoed ontoereikend is om alle begunstigden te voldoen, geldt de regel van 

pondspondsgewijze verdeling (art. 8/1, derde lid Hyp.W.). Bij een algemene derdenrekening 

ontstaat er een mede-eigendom tussen de rechthebbenden, in verhouding tot hun aanspraken.2113 

Een tekort moet dan ook naar evenredigheid door alle derde-begunstigden worden gedragen.2114 

Wanneer de rekeninghouder zelf ook mede-eigenaar zou zijn, door vermenging van privégelden 

met de derdengelden, wordt hij achtergesteld ten opzichte van de derde-rechthebbenden.2115 In 

plaats van een proportionele verdeling is er sprake van een ‘numerieke mede-eigendom’.2116 De 

rekeninghouder, en dus ook zijn schuldeisers, hebben pas recht op het saldo wanneer aan de 

aanspraken van de derde-begunstigden integraal is voldaan (art. 8/1, derde lid, in fine Hyp.W.). 

Ook naar common law geldt het vermoeden dat, wanneer trustgelden vermengd raken met eigen 

                                                 
2111 Zie ook: I. PEETERS en A. VERBEKE, “Kwaliteitsrekening en trust” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1997, (189) 191. 
2112 Zie ook: S. DAVIDSON en V. DE FRANQUEN, “Le compte de tiers des avocats: Insaisissabilité et séparation de patrimoines, 

la fin d’une saga”, JT 2015, (349) 350, nr. 3.5. 
2113 M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 1085, nr. 266. Voor Nederland: 

Art. 25, lid 4 wet op het notarisambt; HR 12 januari 2001, NJ 2002, nr. 371, noot HJS; S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en 

H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 583, nr. 576; H.J. SNIJDERS en E.B. 

RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 169, nr. 208; P.H. TIESKENS, 

“De notariële kwaliteitsrekening en risico’s van faillissement van een koper of verkoper”, V&O 2014, (114) 114; E.C.M. 

WOLFERT, De kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 213. 
2114 E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 268; V. SAGAERT, “Beslag op een 

derdenrekening van een advocaat. De teloorgang van het vermogensbegrip” (noot onder Cass. 27 januari 2011), RW 2010-11, 

(1776) 1778; M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 1085, nr. 266. 
2115 V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 526, nr. 15; 

M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 1085, nr. 267. Nederland: S.C.J.J. 

KORTMANN en N.E.D. FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt”, WPNR 1998, 

nr. 6303, (137) 139. Zie ook naar Engels recht: D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, 

Sweet & Maxwell, 2003, 170. 
2116 V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 526, nr. 15. 

Zie over de numerieke mede-eigendom uitgebreid: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 421, nrs. 

455-457. De term is afkomstig van VAN VLIET die spreekt van ‘protective co-ownership’: L.P.W. VAN VLIET, Transfer of 

movables in German, French, English and Dutch law, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2000, 100. 
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gelden van de trustee, en er dus geen “earmarked and ascertainable fund of money” aanwijsbaar 

is, de trustee eerst zijn eigen gelden heeft aangesproken wanneer er een uitgave is gebeurd.2117 

De vraag rijst welke begunstigden er precies worden beschermd. Bij het beheer van 

derdengelden door een advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder moet worden beslist of 

alle cliënten daarbij worden beschermd, dan wel enkel die cliënten wiens gelden 

effectief werden afgezonderd op een derdenrekening. In de rechtsleer wordt doorgaans 

aanvaard dat het vertrouwen in die juridische beroepen ermee gebaat is dat alle cliënten 

worden beschermd, ook de bestemmelingen wiens gelden niet werden afgezonderd op 

een derdenrekening.2118  

Daarvoor wordt ook steun gevonden in de uitspraak van de Engelse Supreme Court in 

de zaak over de derdenrekeningen van de beleggingsondememing Lehman Brothers.2119 

Het Engelse Hof oordeelde met een nipte drie tegen twee meerderheid dat alle cliënten 

worden beschermd, ook al werden de gelden niet afgezonderd. In deze uitspraak komt 

duidelijk het belang naar voren van de Engelse equity rechtspraak, waarbij wordt 

geoordeeld op basis van billijkheid. Vanuit equity wordt zakenrechtelijke bescherming 

geboden aan alle beneficiaries.2120 Het is inderdaad billijk dat alle cliënten die gelden 

toevertrouwen aan een beroepsbeoefenaar ten titel van een doelmatig beheer beschermd 

worden, ook al zouden die gelden niet op een derdenrekening gestort zijn, maar 

bijvoorbeeld op een privérekening of een gewone kantoorrekening. 

De bescherming van alle derde-begunstigden heeft wel belangrijke 

vermogensrechtelijke implicaties.2121 Meer bepaald vervaagt de grens tussen het 

goederenrecht en het contractenrecht, aangezien ook cliënten die een louter 

verbintenisrechtelijke aanspraak hebben tot afzondering van de overgedragen gelden, 

zakenrechtelijke bescherming genieten aangezien zij mogen delen in de poel van 

derdengelden die wel als zodanig werden afgezonderd.2122 Zo worden vooral de cliënten 

die wel een zakenrechtelijke aanspraak hadden op nog aanwijsbare rekeningtegoeden 

eigenlijk benadeeld. Daarom ook was er volgens de minority in de Lehman Brothers 

zaak eerder sprake van lottery dan equity…2123 In hoeverre men van cliënten kan 

verwachten dat zij nagaan of hun gelden effectief op een derdenrekening werden gestort, 

en men dat dan als doorslaggevend criterium kan gebruiken voor de zakenrechtelijke 

uitwerking, is echter nog maar de vraag. Men zou er ook voor kunnen opteren dat het 

beslag door cliënten van wie de gelden niet werden afgezonderd, gericht moet zijn tegen 

het privévermogen van de rekeninghouder.2124 Maar daar valt in geval van samenloop 

natuurlijk dikwijls weinig meer te rapen. 

                                                 
2117 Zie hierover: G. DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, 

RMT 1956, (241) 277. 
2118 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 9, nr. 9. Voor Nederland: S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. 

FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 139. 
2119 Re Lehman Brothers International (Europe) (In Administration) [2012] UKSC 6 (SC). 
2120 De zakenrechtelijke bescherming van de beneficiaries van een trust groeide inderdaad uit de equity rechtspraak: supra, nr. 

181. 
2121 Zie ook: D. GRUYAERT, “De nieuwe wet op de kwaliteitsrekening van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders: 

eindpunt van de vermogensrechtelijke controverse” in X., Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2015, (77) 89, nr. 14. 
2122 D. GRUYAERT en S. VAN LOOCK, “UK Supreme Court Decision on Lehman Brothers Client Money: Equity or Lottery?”, 

ERPL 2014, (217) 248. 
2123 Re Lehman Brothers International (Europe) (In Administration) [2012] UKSC 6 (SC), para. 85. Zie ook: D. GRUYAERT en 

S. VAN LOOCK, “UK Supreme Court Decision on Lehman Brothers Client Money: Equity or Lottery?”, ERPL 2014, 217-249. 
2124 Zie ook in dezelfde zin voor Nederland: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden 

vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd 

met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 210. 
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Door ervoor te kiezen om alle derde-begunstigden te beschermen, ook al is het voorwerp 

van hun claim niet (meer) zakenrechtelijk aanwijsbaar, wordt voor een 

billijkheidsoplossing (lees: beslissing naar equity) gekozen. Ons inziens versterkt dat de 

idee dat de begunstigden van de derdengelden van meetaf aan als exclusieve eigenaar 

moeten worden beschouwd (infra, nr. 357). 

349. AANSPRAKEN VAN SCHULDEISERS – Hoewel de begunstigden van de kwaliteitsrekening 

moeten worden beschermd tegen de samenloop met de privéschuldeisers, heeft de Belgische 

wetgever er niet voor geopteerd om meer in het algemeen te bepalen dat de privéschuldeisers 

van de rekeninghouder geen beslag kunnen leggen op de kwaliteitsrekening. De wetgever liet 

zich leiden door de vrees dat een beroepsbeoefenaar privégelden zou onttrekken aan zijn 

privéschuldeisers door de gelden op de onbeslagbare derdenrekening te storten.2125 Ook 

schuldeisers moeten dus tegen een eventueel frauduleus optreden van de rekeninghouder 

worden beschermd. Daarom wordt de mogelijkheid van beslag door de privéschuldeisers van 

de rekeninghouder niet uitgesloten.2126 Wanneer zij derdenbeslag leggen op de 

kwaliteitsrekening in handen van de bank, zal de bank melding maken van de speciale aard van 

deze rekening (art. 1452 Ger.W.),2127 en kan de beslagrechter in geval van betwisting nagaan 

of het afgescheiden karakter van de kwaliteitsrekening correct werd toegepast.2128 Het beslag 

door de schuldeisers van de rekeninghouder staat er niet aan in de weg dat de bestemmelingen 

als eerste worden betaald wanneer zij inderdaad een rechtmatige aanspraak hebben op de 

rekening. 

Wat het beslag door privéschuldeisers van de bestemmeling van de derdengelden betreft, is er 

geen bezwaar zolang er duidelijkheid bestaat omtrent de uiteindelijke begunstigde van de 

derdengelden.2129 Die begunstigde heeft in dat geval een schuldvordering op de 

rekeninghouder, en die schuldvordering kan door de schuldeisers van de begunstigde in beslag 

worden genomen. Artikel 1445 Ger.W. bepaalt immers dat elke schuldeiser bij een beslag onder 

derden beslag kan leggen op wat die derde aan de schuldenaar verschuldigd is. De schuldeiser 

moet het derdenbeslag wel leggen in handen van de rekeninghouder, en niet in handen van de 

bank, aangezien de bank geen derde, maar vierde partij is.2130 De schuldeiser kan immers niet 

meer rechten laten gelden dan de schuldenaar/begunstigde en kan dus niet tussenkomen in de 

verhouding tussen de rekeninghouder en de bank. Van belang voor het beslag door schuldeisers 

van de bestemmeling is dus wel dat er reeds duidelijkheid bestaat omtrent wie de uiteindelijke 

bestemmeling is. 

                                                 
2125 Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 1661/001, 15. 
2126 Zie hiervoor ook: S. DAVIDSON en V. DE FRANQUEN, “Le compte de tiers des avocats: Insaisissabilité et séparation de 

patrimoines, la fin d’une saga”, JT 2015, (349) 350, nr. 3.5; V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor 

de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 524, nr. 8. 
2127 R. HOUBEN, “De beslagbaarheid van de derdenrekening van de advocaat (zgn. Carpa-rekening)” (noot onder Cass. 27 

januari 2011), TBH 2011, (570) 571; V. SAGAERT, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening” 

(noot onder Brussel 26 maart 2002), TBBR 2003, (317) 325; P. VANLERSBERGHE, “Derdenbeslag op de derdenrekening van 

advocaten” (noot onder Cass. 27 januari 2011), RABG 2011, (462) 465. Zie ook: E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., 

Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, 

A. Samenloop, losbl., 16, nr. 17. 
2128 Zie bijvoorbeeld: Beslagrechter Brussel 20 januari 2000, TBH 2001, 856, noot. 
2129 V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 524, nr. 10. 

Nederland: E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 208. 
2130 Voor Nederland: B. BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 161. 
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Een goede illustratie biedt het arrest van het hof van beroep in Gent van 13 november 

2007.2131 In een zaak over achterstallige onderhoudsgelden had de onderhoudsplichtige 

X gelden gestort op de kwaliteitsrekening van de advocaat van de 

onderhoudsgerechtigde Y. Het hof was van oordeel dat op die tegoeden door de 

schuldeisers van Y beslag kon worden gelegd in handen van de advocaat, aangezien de 

gelden in casu tot het vermogen van Y waren gaan behoren. Y was de rechthebbende 

van de gelden, en niet X, aangezien de betaling zonder voorbehoud was gebeurd, ook al 

werden ze op een kwaliteitsrekening van een raadsman gestort, en ongeacht een 

eventueel nog lopende procedure in hoger beroep. 

De Engelse Court of Appeal velde recent een gelijkaardig arrest door te oordelen dat 

wanneer gelden door een tenant op een escrow account van de advocaten van de 

tegenpartij waren gestort, deze niet langer deel uitmaakten van het vermogen van de 

tenant en dus niet vatbaar waren voor beslag door zijn persoonlijke schuldeisers.2132 

Ook wanneer er nog geen duidelijkheid bestaat omtrent de bestemmeling van de tegoeden op 

een derdenrekening is beslag door de schuldeiser van een potentiële bestemmeling reeds 

mogelijk op die voorwaardelijke vordering op de rekeninghouder (art. 1446 Ger.W.). Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij minnelijk kantonnement (zie ook: supra, nr. 339). Procespartijen 

kunnen ervoor opteren om de som geld die het voorwerp uitmaakt van een geschil te deponeren 

op de kwaliteitsrekening van één van de raadslieden. De uiteindelijke bestemmeling van het 

rekeningsaldo hangt daarbij af van de rechterlijke beslissing. Het Hof van Cassatie heeft in een 

arrest van 9 november 1990 aangenomen dat de consignatie van een som geld de draagwijdte 

van een voorwaardelijke betaling kan hebben, zodat de gelden toekomen aan de begunstigde 

zodra de voorwaarde is vervuld.2133 In dat geval kunnen de schuldeisers van de potentiële 

bestemmeling beslag leggen op de schuldvordering tegen de advocaat/beheerder. Het beslag 

kan dan wel nog geen uitwerking verkrijgen, maar de vordering is alvast gefixeerd en zal 

doorgang vinden zodra de voorwaarde zich realiseert.2134 Dat de consignatie reeds een 

voorwaardelijke betaling uitmaakt, zal echter moeten blijken uit de concrete 

omstandigheden.2135 Dat kan zowel afgeleid worden uit de onderlinge afspraken, als uit de 

specifieke procedure waarin het minnelijk kantonnement plaatsvindt.2136 Zo wordt er in het 

kader van een uitvoerend beslag van uitgegaan dat het kantonnement van de oorzaak van het 

beslag een voorwaardelijke betaling is.2137 Er vindt dan ook een (voorwaardelijke) 

eigendomsoverdracht plaats.2138 Bij een bewarend beslag wordt eerder van de 

                                                 
2131 Gent 13 november 2007, TGR 2008, 124, noot V. VAN HERREWEGHE. 
2132 Re A/Wear UK Ltd (In Administration) 2013 EWCA Civ 1626. Voor een bespreking, zie: M. DITCHBURN, “Insolvency and 

Deposits: Get your priorities right”, http://www.ukrealestatelawblog.com/2014/01/17/insolvency-and-deposits-get-your-

priorities-right/#page=1. 
2133 Cass. 9 november 1990, Arr. Cass. 1990-91, 288, nr. 135, Pas. 1990, I, 256 en RW 1991-92, 535, noot E. DIRIX. Zie hierover 

ook: E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 298, nr. 430; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar 

Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 111, nr. 189. 
2134 V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 525, nr. 12. 
2135 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 299, nr. 430. 
2136 Zie hiervoor: V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 

525, nr. 12; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 

112, nr. 189; A. ZENNER en I. PEETERS, “Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, 

RW 2004-05, (481) 498, nr. 26. 
2137 Cass. 2 februari 2007, Arr.Cass. 2007, 263, nr. 63, JT 2007, 527, noot C. ALTER, RW 2006-07, 1679, noot V. SAGAERT en 

TBH 2007, 341, noot I. PEETERS en A. ZENNER. Zie ook: Antwerpen 16 oktober 2001, P&B 2002, 59; Bergen 5 april 1995, Act. 

Dr. 1996, 110 en P&B 1996, 100; Gent 26 april 1996, RW 1996-97, 680, noot E. DIRIX; Beslagr. Charleroi 14 december 1999, 

RRD 2000, 208. 
2138 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 279, nr. 406. 

http://www.ukrealestatelawblog.com/2014/01/17/insolvency-and-deposits-get-your-priorities-right/#page=1
http://www.ukrealestatelawblog.com/2014/01/17/insolvency-and-deposits-get-your-priorities-right/#page=1
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tegenovergestelde hypothese uitgegaan, namelijk dat er nog geen sprake is van een 

voorwaardelijke betaling, maar eerder van een loutere bewaargeving.2139 In laatstgenoemd 

geval zullen de gelden tot het vermogen van de solvens behoren en dus tot de failliete boedel 

in geval van faillissement van de solvens. 

350. IS ER NOG SPRAKE VAN EXCLUSIEVE EIGENDOM? – De nieuwe wet beschouwt de 

kwaliteitsrekening als een afgescheiden, bestemmingsgebonden vermogen. Op de vraag wie de 

(exclusieve) eigenaar is van het rekeningtegoed zijn echter nog steeds twee antwoorden 

mogelijk: ofwel is dat de rekeninghouder, die de gelden onder zich houdt, zij het afgescheiden 

van zijn privévermogen, ofwel is dat de begunstigde. STORME omschrijft deze twijfel als volgt: 

“Spreken van vermogensafscheiding ontslaat er ons niet van om duidelijk te zeggen welke 

zakelijke rechten enerzijds de rekeninghouder en anderzijds de rechthebbende op de 

schuldvordering hebben, en de rechtsgevolgen daarvan uit te spreken, namelijk dat het zakelijk 

recht dat de ene en/of de andere heeft ook door diens schuldeisers in beslag kan worden 

genomen en in de boedel valt bij diens faillissement.”2140 Over de positie van het 

eigendomsrecht biedt de wet geen uitsluitsel, hoewel dit ook tijdens de parlementaire 

voorbereiding uitdrukkelijk aan de kaak werd gesteld.2141 In deel IV zal de regeling van de 

kwaliteitsrekening als illustratie dienen van een ruimere tendens tot relativering van de 

discussie omtrent het exclusieve eigendomsrecht (infra, nr. 540). De exclusiviteit van het 

eigendomsrecht staat nochtans onder druk, omdat de kwaliteitsrekening, zoals in het volgende 

punt wordt toegelicht, vaak als een trustachtige constructie wordt omschreven. 

d. Uitkomst: de kwaliteitsrekening als trustachtige figuur 

351. VERHOUDING TOT DE TRUST – De kwaliteitsrekening wordt vaak voorgesteld als een 

trustachtige figuur in het continentale recht.2142 De interne volheid van bevoegdheden van het 

eigendomsrecht wordt gedeeld tussen de beheerder en de economisch rechthebbende. In een 

arrest van het hof van beroep in Gent van 4 januari 2010, waar de kwaliteitsrekening van een 

notaris aan de orde was, wordt zelfs uitdrukkelijk gesproken van de notaris als juridische 

eigenaar en de beneficiaris van de tegoeden als de economische eigenaar.2143 

                                                 
Het kantonnement van de oorzaak van het beslag moet onderscheiden worden van het kantonnement van het voorwerp van het 

beslag, waarbij de onbeschikbaarheid blijft gelden en het goed louter in handen van een andere persoon, een sekwester, wordt 

bewaard. Zie: Ibid., 279, nr. 407. Het kantonnement van het voorwerp van een beslag geldt niet als voorwaardelijke betaling. 

Zie: Ibid., 333, nr. 485. Het voorwerp van het uitvoerend beslag kan ook niet altijd gekantonneerd worden wanneer de oorzaak 

van het beslag onder derden een alimentatieschuldvordering is (zie in dat verband: art. 1404 Ger.W.). Zie: Ibid., 293, nr. 424. 
2139 Gent 4 januari 1994, Proces & Bewijs 1994/3, 77, noot S. BRIJS; Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 1038; Brussel 16 

december 1997, TBBR 1999, 472, noot G. VAN MELLAERT; E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 

2004, (263) 281; V. SAGAERT, “Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement” (noot onder Cass. 2 

februari 2007), RW 2006-07, (1680) 1682; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere 

Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 240, nr. 285. 
2140 M.E. STORME, “De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken” in E. DIRIX, F. BOUCKAERT, M.E. STORME, L. LANOYE, J. 

ERAUW, I. PEETERS en A. VERBEKE, Voorrechten en hypotheken. Grondige studies, 5, Kwaliteitsrekeningen, Antwerpen, 

Kluwer, 1999, 57. 
2141 Verslag namens de commissie voor de justitie van 26 september 2013, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 1661/004, 38. 
2142 België: E. DIRIX en V. SAGAERT, “De kwaliteitsrekening herbezocht”, TPR 2004, (263) 269, nr. 6; V. SAGAERT, “De 

derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening?” (noot onder Brussel 26 maart 2002), TBBR 2003, (318) 

319, nr. 6. Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, “De notariële kwaliteitsrekening in het voorstel voor een nieuwe Notariswet”, 

WPNR 1996, 752-754; E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 211. 
2143 Gent 4 januari 2010, TGR 2010, 73-74. 
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Ook wanneer wordt uitgegaan van de kwalificatie als middellijke vertegenwoordiging is er 

soms sprake van een trustachtige opsplitsing van het eigendomsrecht op de schuldvordering.2144 

Dat komt in die zienswijze door de splitsing van de verbintenisrechtelijke en zakenrechtelijke 

gevolgen: de vertegenwoordiger is als rekeninghouder de wederpartij van de financiële 

instelling en voert het exclusieve beheer over de rekening, hoewel de zakenrechtelijke gevolgen 

reeds toekomen aan de begunstigde van de gelden. De rekeninghouder is de enige gerechtigde 

van de rekening zelf.2145 De begunstigde is de economisch rechthebbende. Bij middellijke 

vertegenwoordiging wordt er in tegenstelling tot bij fiduciaire eigendom tot beheer wel geen 

afstand gedaan van de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. De rekeninghouder voert 

inderdaad het exclusieve beheer over de gelden in eigen naam, maar voor rekening van de 

begunstigde. De begunstigde wordt zakenrechtelijk beschouwd als de exclusieve, volle 

eigenaar. Het rekeningtegoed valt daarbij niet in het vermogen van de vertegenwoordiger, maar 

komt exclusief toe aan de vertegenwoordigde. Wanneer het eigendomsrecht exclusief bij de 

begunstigden ligt, zoals bijvoorbeeld ook in het Nederlandse recht het geval is (supra, nr. 344), 

is er dan ook eigenlijk geen sprake van een echte trust.2146 Het eigendomsrecht van de 

vertegenwoordigde moet wel worden genuanceerd, aangezien het vaak enkel uitwerking krijgt 

in geval er een samenloop ontstaat bij de rekeninghouder.2147 De begunstigde van de 

derdengelden kan bijvoorbeeld niet zomaar afgifte vragen aan de bank, ook al is hij de 

eigenaar.2148 Dat is echter het (verbintenisrechtelijke) gevolg van het privatieve karakter van de 

lastgeving. Het eigendomsrecht van de begunstigde is vooral van belang voor de externe 

exclusiviteit ervan, namelijk het recht om zich als eigenaar beschermd te zien tegen derden (in 

het bijzonder de schuldeisers van de rekeninghouder) en die derden uit te sluiten van de 

eigendom. De interne exclusiviteit, die inhoudt dat óf de rekeninghouder óf de begunstigde de 

eigenaar moet zijn, is minder doorslaggevend. De impact op (de dubbele dimensie van) het 

exclusiviteitsbeginsel wordt hierna samengevat. 

352. IMPACT OP DE EXCLUSIVITEIT VAN HET EIGENDOMSRECHT – De keuze qua juridische 

grondslag van de kwaliteitsrekening beïnvloedt het beginsel van interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. Dit beginsel blijft overeind bij de kwalificatie als middellijke 

vertegenwoordiging, waar de rekeninghouder als lasthebber en de begunstigde als exclusieve 

eigenaar worden gekwalificeerd. Wanneer daarentegen gekozen wordt voor de uitwerking van 

de kwaliteitsrekening als een vorm van fiduciaire eigendom tot beheer, komt de volheid van 

eigenaarsbevoegdheden niet langer exclusief toe aan één eigenaar, maar is er sprake van een 

ware trustachtige figuur. 

                                                 
2144 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 8, nr. 7; M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang 

en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 1081, nr. 260. 
2145 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 8, nr. 7. Nederland: R.I.V.F. BERTRAMS, De escrow-

overeenkomst als zekerheids- en beheersinstrument voor geldstromen in Contracteren in de internationale praktijk, 5, 

Deventer, Kluwer, 2002, 33. 
2146 Zie in dezelfde zin: J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 507. 
2147 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 8, nr. 7. 
2148 Voor Nederland: B. BIERENS, “De kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 161. 
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In dit proefschrift wordt de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht omschreven als het 

vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden. Het moge duidelijk zijn dat dit vooruitzicht om 

volle eigenaar te worden enkel bestaat in hoofde van de begunstigde(n) van een 

kwaliteitsrekening en nooit in hoofde van de rekeninghouder. Daarom strookt het niet met de 

werkelijkheid om de rekeninghouder als (fiduciaire) eigenaar te kwalificeren. Wat wel kan is 

dat er verschillende begunstigden potentieel exclusieve eigenaar zijn van het rekeningtegoed. 

Dat is bijvoorbeeld zo wanneer bij een minnelijk kantonnement een rechterlijke beslissing 

wordt afgewacht om definitief te bepalen aan wie de gekantonneerde som toekomt (supra, nr. 

339). De mogelijkheid van verschillende potentiële gerechtigden zou hier kunnen doen denken 

aan het fideï-commis de residuo (supra, nr. 335). Het verschil is wel dat de beheerder bij een 

kwaliteitsrekening niet tot die groep van potentiële exclusieve eigenaars behoort, in 

tegenstelling tot de eerste begunstigde van een fideï-commis de residuo. De houder van een 

kwaliteitsrekening treedt enkel op voor rekening van de derde-bestemmelingen van de gelden. 

De interne exclusiviteit kan echter wel opgesplitst zijn wanneer er meerdere begunstigden, 

afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, het vooruitzicht hebben om de volheid van de 

eigenaarsbevoegdheden te verkrijgen. 

De externe exclusiviteit van het eigendomsrecht is gegarandeerd zowel bij de kwalificatie als 

middellijke vertegenwoordiging als bij de kwalificatie als fiduciaire eigendom tot beheer. De 

bescherming tegen de privéschuldeisers van de rekeninghouder is wat bij uitstek wordt beoogd 

wanneer het beheer van derdengelden aan iemand wordt toevertrouwd. De begunstigden 

worden beschermd tegen aanspraken van de privéschuldeisers van de houder, ofwel omdat die 

gelden afgescheiden zijn van zijn privévermogen (fiduciaire eigendom tot beheer), ofwel omdat 

ze zelfs in het geheel niet aan de rekeninghouder toekomen (middellijke 

vertegenwoordiging).2149 De algemene tegenwerpelijkheid van de werking van een 

kwaliteitsrekening geeft dus de doorslag en zorgt ervoor dat derden geen aanspraak kunnen 

maken op het rekeningtegoed van de kwaliteitsrekening. 

353. BESLUIT OVER NIEUWE BELGISCHE WETTELIJKE REGELING – De nieuwe wettelijke 

regeling in België koos voor de kwalificatie als fiduciaire eigendom tot beheer, waarbij de 

begunstigde in de parlementaire voorbereiding van het desbetreffende wetsvoorstel ook 

uitdrukkelijk als ‘economische eigenaar’ werd aangeduid (supra, nr. 346). De interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht is dus geschonden, ook al wordt daar niet echt dieper op 

ingegaan. De wetgever kiest er uitdrukkelijk voor om de juridische eigendom te laten toekomen 

aan de rekeninghouder en niet aan de belanghebbenden.2150 De nadruk ligt op de creatie van 

een afgescheiden vermogen in het nieuwe artikel 8/1 Hyp.W. Dat op zich moet voldoende zijn 

om bescherming te bieden tegen de privéschuldeisers van de rekeninghouder.2151 

De bescherming tegen misbruik van vertrouwen door de rekeninghouder ligt moeilijker. 

Daarvoor is een beroep nodig op de tuchtrechtelijke sancties van en de controle door de 

                                                 
2149 Zie in dezelfde zin voor Nederland: J.J. VAN HEES, “De balans van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN 

en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 

2007, (73) 75. 
2150 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 10, nr. 10. 
2151 Zie hiervoor ook: E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 4, nr. 2 en 10, nr. 10. 
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beroepsgroepen.2152 De wetgever probeerde wel reeds te anticiperen op misbruiken door het 

beheer van derdengelden aan strengere eisen te onderwerpen voor zowel advocaten,2153 

notarissen2154 als gerechtsdeurwaarders2155. De (burgerrechtelijke en strafrechtelijke) 

aansprakelijkheid van de beheerder komt in het vizier en eventueel kan een pauliaanse 

vordering worden ingesteld. Bij een onrechtmatig beheer hebben zowel de figuur van de trust 

als de continentaalrechtelijke constructies moeite met het verlenen van zakenrechtelijke 

bescherming aan de derde-begunstigden.2156 Zakenrechtelijke remedies zoals de zakelijke 

subrogatie worden versterkt door de erkenning van een afgescheiden doelvermogen. 

e. De kwaliteitsrekening als doelgebonden vermogen 

354. HET DOELGEBONDEN VERMOGEN: MOGELIJKHEID TOT RUIMERE ERKENNING – De creatie 

van een bestemmingsgebonden vermogen leidt tot een bevredigend resultaat voor die gevallen 

waar het beheer van goederen toevertrouwd wordt aan een welbepaald persoon, terwijl andere 

personen er toe gerechtigd zijn. Bij de theorie van fiduciaire eigendom tot beheer is de 

rekeninghouder de (fiduciaire) eigenaar, maar wordt de kwaliteitsrekening afgescheiden 

gehouden van zijn privévermogen. Ook wanneer zou worden gekozen voor de kwalificatie van 

middellijke vertegenwoordiging, is de creatie van een afgescheiden vermogen een must. 

Hoewel de middellijke vertegenwoordiger er geen eigenaar van is, dient de kwaliteitsrekening 

toch afgescheiden te blijven van zijn vermogen, omwille van het vereiste van 

identificeerbaarheid. Door het zakenrechtelijke specialiteitsbeginsel is de uitwerking van de 

eigendomsaanspraken van de begunstigden slechts mogelijk wanneer de goederen nog bepaald 

of bepaalbaar aanwezig zijn. Daaraan wordt wel geremedieerd door het aanvaarden van een 

numerieke mede-eigendom op het vermengde geheel (supra, nr. 348). De verplichting om 

derdengelden afgezonderd te houden van het privévermogen levert nog andere voordelen op. 

Zo is het bij vervreemding van die goederen eenvoudiger om aan te tonen dat andere 

vermogensbestanddelen ervoor in de plaats zijn gekomen, wat de werking van de zakelijke 

subrogatie faciliteert. 

De creatie van een afgescheiden vermogen in artikel 8/1 Hyp.W. past binnen de ruimere tendens 

richting een soepeler vermogensbegrip.2157 In erg uiteenlopende gevallen erkent de Belgische 

wetgever reeds een vermogensafscheiding (infra, nr. 513). De afscheiding van het vermogen, 

als uitzondering op de eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen (artt. 7-8 Hyp.W.), wordt 

doorgaans wel slechts aanvaard wanneer er voldoende publiciteit aan wordt gegeven, en er een 

maatschappelijk belang voorhanden is (supra, nr. 338). Dat vormt de conceptuele 

                                                 
2152 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 4, nr. 2. 
2153 Artikel 446quater Ger.W., ingevoerd door de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat 

de kwaliteitsrekening van advocaten betreft, B.S. 16 januari 2014. 
2154 Artikel 34 wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, gewijzigd door de wet van 22 november 2013 tot wijziging van 

de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 

16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft, B.S. 10 december 

2013. 
2155 Artikel 522/1 Ger.W., ingevoerd door de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, 

B.S. 22 januari 2014. 
2156 M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust 

fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 456. 
2157 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 6, nr. 4. 
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verantwoording waarom de nieuwe Belgische wettelijke regeling, in lijn met het Nederlandse 

recht, de kwaliteitsrekening beperkt tot de limitatief opgesomde beroepsgroepen. Daar is het 

maatschappelijke belang omwille van het vertrouwen in die beroepsgroepen duidelijk 

aanwezig.  

Toch vormt de keuze voor een beperkte regeling van de kwaliteitsrekening ook een gemiste 

kans. De kwaliteitsrekening zou perfect in ruimere zin uitwerking kunnen vinden, zolang 

voldaan is aan het publiciteitsvereiste.2158 Een bezwaar hiertegen gaat uit van het belang van 

het gelijkheidsbeginsel van de schuldeisers, waardoor slechts in beperkte gevallen een 

separatistenpositie kan worden gecreëerd.2159 Dat bezwaar kan niet overtuigen (zie ook: infra, 

nr. 523). Ook in de Nederlandse doctrine wordt het argument dat een ruimere toepassing van 

de kwaliteitsrekening zou leiden tot ongerechtvaardigde verrijking en een oncontroleerbare 

doorbreking van de paritas creditorum-regel bekritiseerd.2160 De onrechtvaardigheid vloeit net 

voort uit het feit dat schuldeisers beslag zouden kunnen leggen op vermogensbestanddelen die 

hun schuldenaar slechts ten titel van beheer onder zich heeft, en waarbij dat ook duidelijk 

kenbaar werd gemaakt.2161 Bij beheer van derdengelden komt het beginsel van de gelijkheid 

van de schuldeisers niet in het gedrang, omdat de schuldeisers van de rekeninghouder er niet 

redelijkerwijze kunnen van uit gaan dat zij ook maar enige claim kunnen vestigen op die 

derdengelden.2162 Zolang er voldoende visibiliteit is, weten de schuldeisers dat hun schuldenaar 

die gelden slechts tijdelijk als beheerder onder zich heeft. Er is dus geen sprake van het creëren 

van een separatistenpositie. 

Daarom is het wenselijk om de kwaliteitsrekening niet te beperken tot enkele beroepsgroepen 

en valt het te betreuren dat de Belgische wetgever in de nasleep van het cassatiearrest van 27 

januari 2011 niet opteerde voor het algemene wetsvoorstel betreffende de derdenrekening.2163 

Het enige vereiste daarbij is dat duidelijk uit de tenaamstelling moet blijken dat die gelden voor 

rekening van derden worden gehouden. Er valt zelfs iets voor te zeggen dat een regeling voor 

die vertrouwensberoepen eigenlijk minder noodzakelijk is, omwille van de deontologische 

verplichtingen die reeds op hen rusten en een zekere bescherming bieden, dan voor andere 

                                                 
2158 Zie in dezelfde zin naar Nederlands recht: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie 

onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 281. 
2159 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 6, nr. 4. 
2160 J.J. VAN HEES, “De balans van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), 

Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (73) 83. 
2161 A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 

141. Zie ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 589, nr. 578. 
2162 Zie hiervoor in dezelfde zin: E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 6, nr. 4. Zie ook: F. GEORGES, La 

saisie de la monnaie scripturale, Brussel, Larcier, 2006, 475, nr. 355. 
2163 Dat hebben wij reeds elders bepleit: D. GRUYAERT, “De derdenrekening: stand van zaken na het cassatiearrest van 27 

januari 2011”, TBBR 2012, (470) 482, nrs. 33 e.v. Zie in dezelfde zin voor Nederland: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van 

beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. 

STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 209; J.J. VAN HEES, “De balans van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, 

C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, 

Deventer, Kluwer, 2007, (73) 84; S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van 

de Wet op het notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 144. Zie ook voor de discussie over een algemene 

vermogensrechtelijke regeling van de derdenrekening: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht 

algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 581, nr. 574. 
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beheerders van derdengelden waarover niets is geregeld (zie ook: supra, nr. 344).2164 Zo wordt 

naar Nederlands recht de erkenning van een kwaliteitsrekening bijvoorbeeld nuttig geacht voor 

de pandhouder of vruchtgebruiker die in sommige gevallen inningsbevoegd zijn, maar die de 

gelden wel afgezonderd moeten houden van hun eigen vermogen (art. 3:246, lid 5 NBW en art. 

3:210, lid 1 NBW).2165 In het huidige Nederlandse recht is de werking van een dergelijke 

‘kwaliteitsrekening’ niet gegarandeerd omwille van het ProCall-arrest (supra, nr. 340). Ook de 

positie van de bewaarder van een beleggingsfonds is daardoor onzeker.2166 

Zolang een rekeninghouder duidelijk bij de tenaamstelling aangeeft dat hij optreedt in eigen 

naam, maar voor rekening van derden, zou dat tegenwerpelijk moeten zijn aan zijn schuldeisers. 

Wanneer schuldeisers beslag willen leggen op de rekening, zal het duidelijk zijn dat dit een 

kwaliteitsrekening betreft, waardoor de schuldeisers niet misleid kunnen zijn over de omvang 

van het vermogen van hun schuldenaar. Het publiciteitsvereiste blijft daarbij behouden, maar 

het maatschappelijke belang hoeft geen aparte voorwaarde te vormen. Het gebruik van de 

kwaliteitsrekening is immers in het algemeen maatschappelijk verantwoord. Van de nood aan 

een ruimere regeling van de kwaliteitsrekening getuigt ook het feit dat er naar Belgisch recht 

reeds een nieuw wetsvoorstel werd ingediend ter erkenning van de kwaliteitsrekening van de 

vastgoedmakelaars (supra, nr. 341). Dat doet vermoeden dat de rechtspraktijk in nog andere 

gevallen van oordeel zou kunnen zijn dat het gebruik van een kwaliteitsrekening moet worden 

beschermd.  

Opvallend is ook dat er in de Belgische rechtsleer bij de bespreking van het nieuwe artikel 8/1 

Hyp.W. wordt gepleit voor een ruime interpretatie en een toepassing naar analogie op andere 

kwaliteitsrekeningen die niet bij wet zijn geregeld.2167 Dat is ook hoe de Nederlandse 

rechtspraktijk omgaat met de kwaliteitsrekening; voor notarissen en gerechtdeurwaarders is er 

een wettelijke regeling die naar analogie wordt toegepast op andere beroepsgroepen die 

evenzeer voldoen aan het vereiste van maatschappelijk belang, zoals de advocaten en de 

accountants (supra, nrs. 338 en 340). De erkenning van de kwaliteitsrekening in andere gevallen 

zou gebaseerd kunnen zijn op de geldigheid van de grondslag van de kwaliteitsrekening, het 

risico op misbruik en de ‘state of the art’ ten aanzien van soortgelijke rekeningen in de 

praktijk.2168 De vraag in het Belgische recht is evenwel in hoeverre een analoge toepassing van 

artikel 8/1 Hyp.W. op andere beheerssituaties verenigbaar is met het strikte vereiste van een 

wettelijke bepaling uit het cassatiearrest van 27 januari 2011 (supra, nr. 339).2169 

                                                 
2164 J.J. VAN HEES, “De balans van de kwaliteitsrekening” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), 

Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (73) 85. 
2165 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 582, nr. 575; E.C.M. WOLFERT, “De kwaliteitsrekening: het woord is aan de wetgever”, Onderneming & Financiering 

2003, afl. 59, (2) 5. 
2166 J. VAN BREUGEL, “De kwaliteitsrekening na HR 13 juni 2003, RvdW 2003, 108”, Bedrijfsjuridische berichten 2004, 5, 

https://navigator.kluwer.nl.  
2167 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 30, nr. 19. 
2168 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 616, nr. 8. Deze auteur meent dat er moet 

geëvolueerd worden naar de algemene erkenning van een derdenrekening. 
2169 D. GRUYAERT, “De nieuwe wet op de kwaliteitsrekening van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders: eindpunt van 

de vermogensrechtelijke controverse” in X., Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2015, (77) 92, nr. 16. 

https://navigator.kluwer.nl/


 

370 

 

Een algemene wettelijke erkenning van de derdenrekening dringt zich ons inziens dan ook op. 

Verderop zal beargumenteerd worden dat dit kan plaatsvinden door de algemene erkenning van 

een doelgebonden vermogen in de Hypotheekwet (infra, nr. 530). 

355. FUNCTIONELE BENADERING VANUIT DE RECHTSGEVOLGEN – Het nieuwe doelgebonden 

afgescheiden vermogen uit artikel 8/1 Hyp.W. leunt sterk aan bij de kenmerken van een trust. 

Het trustvermogen, eerder dan de eigendomssituatie, vormt de kern van de nieuwe regeling. 

Dat er voor de kwaliteitsrekening een nieuwe regeling is uitgewerkt zonder de eigendomsvraag 

duidelijk te beantwoorden, doet de bedenking rijzen dat het er minder toe doet wie wordt 

aangeduid als, al dan niet ‘intern exclusieve’, eigenaar. De nadruk ligt op de concrete 

rechtsgevolgen van de rechtsfiguur van de kwaliteitsrekening. Niet alleen de onderlinge 

rechtsverhoudingen, maar vooral de verhouding ten opzichte van derden, de externe 

exclusiviteit, is van doorslaggevend belang. En daarover bestaat weinig twijfel onder de nieuwe 

wettelijke regeling. Zo is het duidelijk dat het eigendomsrecht op het rekeningtegoed wordt 

beschermd tegen aanspraken van derden (art. 8/1, tweede lid Hyp.W.). Derden worden 

uitgesloten van het rekeningtegoed, omdat de derdenrekening geen deel uitmaakt van de 

samenloop, noch van het huwelijksvermogen of van de nalatenschap van de rekeninghouder.2170 

Dit vormt een veruitwendiging van de externe dimensie van exclusieve eigendom, het recht om 

anderen uit te sluiten. De rechten van de economisch belanghebbenden dienen immers vooral 

te worden beschermd wanneer zij in het gedrang komen door aanspraken van derden.2171 Door 

het duidelijk regelen van de zakenrechtelijke gevolgen lijkt daarmee tegemoet gekomen aan de 

bekommernis die door STORME werd geuit dat spreken van een vermogensafscheiding ons niet 

ontslaat van het duidelijk bepalen wie welke zakelijke rechten heeft (supra, nr. 350), ook al 

wordt dus niet uitdrukkelijk bepaald wie eigenaar is. De rechtsgevolgen worden verwezenlijkt 

door het aanvaarden van een afgescheiden vermogen. De kwaliteitsrekening is daarom reeds 

een belangrijke indicatie dat een vermogenssplitsing, eerder dan een eigendomssplitsing, 

interessante perspectieven biedt. Die theorie wordt verder uitgewerkt in deel IV van dit 

proefschrift (infra, nrs. 510 e.v.). 

§3. Synthese: de impact van fiduciaire beheersvormen op het exclusiviteitsbeginsel 

356. EIGENDOM TOT BEHEER EN DE AANDUIDING VAN DE EXCLUSIEVE EIGENAAR – Wanneer 

goederen worden overgedragen aan een persoon, met het oog op een doelmatig beheer ten 

gunste van een ander, zijn er vanuit het beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

twee strekkingen mogelijk: of de volle, exclusieve eigendom ligt in handen van de beheerder, 

of de volle, exclusieve eigendom komt toe aan de begunstigde. 

De fiduciaire eigendomsoverdracht tot beheer in zijn zuiverste vorm veroorzaakt geen 

problemen op het niveau van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Wanneer aan de 

begunstigde ook zakenrechtelijke aanspraken toekomen, is de exclusieve eigendom van de 

                                                 
2170 Let wel, privéschuldeisers van de rekeninghouder kunnen in beginsel wel beslag leggen op de derdenrekening, voor het 

geval zou blijken dat de rekeninghouder eigen gelden op die derdenrekening had gestort om ze te onttrekken aan het verhaal 

van zijn schuldeisers (supra, nr. 349). 
2171 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 12, nr. 14. 
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beheerder moeilijker vol te houden en neigt de doctrine naar de erkenning van een trustachtige 

opsplitsing van het eigendomsrecht. 

Waar de begunstigde een zakenrechtelijke positie inneemt, kan het exclusiviteitsbeginsel echter 

eveneens worden gered door de begunstigde aan te duiden als de exclusieve eigenaar. Dat is 

vaak de enige juiste opvatting beschouwd vanuit het beginsel van interne exclusiviteit als de 

potentiële volheid van bevoegdheden over een goed. De positie van de beheerder is geen 

eigendomspositie. Hij wordt enkel ingeschakeld om een aantal exclusieve bevoegdheden ten 

aanzien van een goed van een ander uit te oefenen.2172 Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 

kwaliteitsrekening. De exclusieve eigendom ligt hier in handen van de begunstigde, terwijl de 

beheerder louter optreedt in eigen naam, maar voor rekening van die begunstigde. De figuur 

van de middellijke vertegenwoordiging zorgt voor een sterke bescherming van de aanspraken 

van de begunstigde, door de verschuiving van het exclusieve eigendomsrecht. De vraag rijst 

dan ook of de middellijke vertegenwoordiging in het algemeen als alternatief kan dienen voor 

de fiduciaire beheersconstructies. 

357. HET ALTERNATIEF VAN DE MIDDELLIJKE VERTEGENWOORDIGING? – Wat de rechtsfiguur 

van de kwaliteitsrekening betreft, biedt de middellijke vertegenwoordiging in plaats van de 

figuur van fiduciaire eigendom tot beheer, inderdaad een afdoende grondslag.2173 Dat wordt 

ook wel eens omschreven als de lastgevingstrust.2174 Voor die beheersconstructie is niet vereist 

dat de beheerder (juridische) eigenaar wordt van de desbetreffende gelden. De rekeninghouder 

voert het beheer in een bepaalde kwaliteit, namelijk louter als beroepsbeoefenaar voor rekening 

van de cliënten of derde-begunstigde. Zelf kan de rekeninghouder geen enkel eigendomsrecht 

claimen op de rekeningtegoeden. Dat er opgetreden wordt in eigen naam, is omwille van 

praktische overwegingen in verhouding tot de financiële instelling. Het is immers de 

rekeninghouder die alle interne, verbintenisrechtelijke bevoegdheden uitoefent. De goederen 

blijven buiten het bereik van de privéschuldeisers van de beheerder, omdat die goederen buiten 

het vermogen van de beheerder vallen. Het is de begunstigde die de hoedanigheid van 

exclusieve eigenaar heeft. Ook al komt het bijzondere vermogen van de kwaliteitsrekening niet 

toe aan de beheerder, toch is de creatie van een doelvermogen van belang. De afscheiding van 

het privévermogen van de beheerder waarborgt dat zijn schuldeisers geen aanspraak kunnen 

maken op het bijzondere vermogen van de kwaliteitsrekening, en beschermt dus het intreden 

van de elasticiteit van het eigendomsrecht waarbij de begunstigde de volle eigendom (opnieuw) 

verkrijgt. 

Ook in de common law rechtstraditie klinkt een pleidooi voor de vertegenwoordiging als 

alternatief voor de splitsing in een equitable en legal title, wanneer eigendom overgedragen 

wordt louter en alleen om te worden beheerd voor rekening van de begunstigde.2175 Wat de 

                                                 
2172 Zie voor Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, 

Deventer, Kluwer, 2007, 606. 
2173 Zie hiervoor: V. SAGAERT, “De derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening?” (noot onder Brussel 

26 maart 2002), TBBR 2003, 318-328; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het 

optreden in eigen naam voor andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 499 e.v.; M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, 

dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische 

recht”, RW 1996-97, (137) 138, nr. 3. 
2174 W.J. VAN DEN BERGH, “Een obligatoire trust”, WPNR 1986, (349) 369. 
2175 A. TETTENBORN, “Trust Property and Conversion: An Equitable Confusion”, CLJ 1996, vol. 55, 40. 
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werking van de kwaliteitsrekening betreft, is de beste juridische grondslag dus de middellijke 

vertegenwoordiging.  

Het alternatief van de middellijke vertegenwoordiging gaat echter niet op voor alle fiduciaire 

beheersconstructies. Tussen middellijke vertegenwoordiging en fiduciaire eigendom tot beheer 

bestaan immers ook belangrijke verschillen.2176 Soms is het bijvoorbeeld net de bedoeling van 

de insteller van de beheersconstructie om te voorkomen dat de goederen reeds in het vermogen 

van de begunstigde zouden vallen.2177 Dat is ook bij een trust het geval (supra, nr. 182). Bij de 

certificering van vennootschapseffecten is het bijvoorbeeld vaak de bedoeling om de 

patrimoniale rechten reeds toe te kennen aan de kinderen van de bestuurder van een 

vennootschap, maar het beheer ervan in handen te laten van iemand die de bestuurder voorlopig 

meer bekwaam acht. Bij een fiduciaire beheersconstructie wordt vaak beoogd om verregaande 

bevoegdheden toe te kennen aan de beheerder, waardoor aan hem het eigendomsrecht over de 

goederen wordt overgedragen.2178  

Waar de middellijke vertegenwoordiging ook geen soelaas biedt, is bij een fideï-commis de 

residuo. De eerste begunstigde kan voor eigen rekening (maar niet zonder implicaties voor de 

verwachter) verregaande beheers- en beschikkingsdaden stellen. Stel dat de eerste begunstigde 

optreedt als middellijk vertegenwoordiger van de verwachter. Dat zou betekenen dat de eerste 

begunstigde gedwongen is als vertegenwoordiger te handelen, hoewel hij de bedoeling heeft 

voor eigen rekening te handelen. De kwalificatie als vertegenwoordiging is dus moeilijk 

verenigbaar met de inherente beschikkingsbevoegdheid van de eerste begunstigde.2179 

Bovendien zijn er ook enkele specifieke beperkingen inherent aan de 

vertegenwoordigingsfiguur.2180 Ten eerste is er steeds een band van afhankelijkheid van de 

vertegenwoordiger ten opzichte van de vertegenwoordigde. Een vertegenwoordiger is in 

principe verplicht zich te conformeren aan het mandaat van de opdrachtgever. De overeenkomst 

van (middellijke) vertegenwoordiging is steeds herroepbaar door de vertegenwoordigde en 

opzegbaar door de vertegenwoordiger, in tegenstelling tot de fiduciaire rechtsfiguren.2181 

                                                 
Voor een onderscheid tussen ‘agency’ en ‘trust’, zie ook: H.L.E. VERHAGEN, Agency in Private International Law: The Hague 

Convention on the Law applicable to Agency, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 165-169. 
2176 M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 426 e.v. Frankrijk: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la 

common law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 58-59. 
2177 Zie voor Frankrijk: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, 

Parijs, Litec, 2004, 227, nrs. 282 e.v. 
2178 Voor Frankrijk: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre 

droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 59; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. 

Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 420, nr. 263. 
2179 Zie hiervoor: R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 328-329, nr. 383. 
2180 Zie hiervoor: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een 

trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 138, nr. 4; W. VAN GERVEN, 

Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 462, nr. 143. Voor Frankrijk: F. 

BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 228, 

nr. 285. 
2181 Zie uitgebreid: I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen 

naam voor andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 95-103. Zie voor het verschil met de fiducie: A. PEZARD, “La 

fiducie, un instrument juridique utile” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische 

implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (113) 114. Frankrijk: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française 

face au trust de la common law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 59. 
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Partijen kunnen hiervan afwijken en de onherroepelijkheid bedingen,2182 maar over het 

uitsluiten van de herroeping louter in het belang van de lastgever bestaat betwisting, omdat die 

herroeping van dwingend recht zou zijn.2183 Ten tweede is het verlenen van een 

vertegenwoordigingsbevoegdheid in beginsel ‘niet privatief’, wat betekent dat de 

vertegenwoordigde/eigenaar ook nog steeds over de goederen kan beschikken; ook al zou de 

vertegenwoordigde daarmee de verbintenisrechtelijke afspraken schenden, er komt aan een 

dergelijk beschikkingsverbod geen zakenrechtelijke werking toe.2184 De figuur van de 

kwaliteitsrekening vormt hierop een uitzondering, waarbij er sprake is van privatieve 

middellijke vertegenwoordiging. STORME spreekt uitdrukkelijk van de kwaliteitsrekening als 

vorm van ‘privatief bewind’, waar de onrechtmatige herroeping van de volmacht geen 

rechtsgevolg heeft.2185 Dit privatief bewind, of privatieve lastgeving, is naar Nederlands recht 

zelfs uitdrukkelijk bij wet geregeld (art. 7:423 NBW) en vormt evenzeer een alternatief voor de 

eigendom ten titel van beheer.2186 De lasthebber voert het beheer exclusief, met uitsluiting van 

de lastgever.2187 Privatieve lastgeving betekent enkel dat de uitoefening van sommige 

eigendomsbevoegdheden exclusief toekomt aan de vertegenwoordiger. Het beginsel van 

exclusieve eigendom is daarmee niet geschonden, aangezien het nog steeds de 

vertegenwoordigde is die de volle eigendom onder zich heeft. De privatieve middellijke 

vertegenwoordiging biedt echter geen alternatief voor alle vormen van eigendom tot beheer. 

358. EIGENDOM TOT BEHEER EN DE EIGENDOMSSPLITSING – In sommige situaties van 

eigendom tot beheer komt het exclusiviteitsbeginsel wel in het gedrang, namelijk wanneer de 

fiduciaire verhoudingen een zakenrechtelijke positie opleveren voor beide partijen. Deze 

zogenoemde trustachtige figuren brengen een eigendomssplitsing teweeg die sterk doet denken 

aan de Anglo-Amerikaanse trust. De juridische eigendom komt toe aan A (de “trustee”), maar 

de goederen worden beheerd ten gunste van B (de “beneficiary”) die de economische eigenaar 

is, (zakelijk) gerechtigd op de vermogenswaarde van de goederen. De beheerder heeft 

weliswaar het eigendomsrecht verkregen, maar de begunstigde geniet een zodanig sterke 

zakenrechtelijke positie dat dit eigenlijk neerkomt op een eigendomspositie. Naast het 

toekennen van het eigendomsrecht aan óf de beheerder, óf de begunstigde, lijkt er dus nog een 

                                                 
2182 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor 

andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 97. 
2183 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 769, nr. 

106, en de update hiervan te raadplegen op https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf. 
2184 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 138, nr. 4; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en 

fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 770, nr. 107. Zie ook: W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 462, nr. 143.Voor Frankrijk: F. BARRIÈRE, La 

réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 228, nr. 285. 
2185 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 771, nr. 

107. 
2186 Zie hiervoor: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. 

HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust 

and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 221; S. KORTMANN, D. 

FABER en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID 

en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 341; A.F.J.A. LEIJTEN, 

“Privatieve lastgeving in trustachtige verhoudingen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. 

STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 419-436. 
2187 Zie ook: W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over 

andermans vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 349, nr. 257. 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf
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derde weg mogelijk, en dat is die van de interne opsplitsing van het eigendomsrecht. Er wordt 

een splitsing gemaakt tussen het beheer en de vermogenswaarde die toekomen aan 

verschillende personen.2188  

Die eigendomssplitsing moet echter worden gerelativeerd. Vanuit de betekenis van exclusieve 

eigendom die in dit proefschrift werd uitgepuurd, als het recht op de volheid van bevoegdheden 

(intern) en het recht om derden uit te sluiten (extern), is er geen sprake van een 

eigendomssplitsing en een schending van het exclusiviteitsbeginsel. De interne exclusiviteit is 

bij eender welke vorm van eigendom tot beheer gegarandeerd, omdat enkel de begunstigde het 

vooruitzicht heeft op de volheid van bevoegdheden. De verregaande uitoefening van de 

beheerder van de ‘eigendomsbevoegdheden’ moet worden gekaderd in het onderscheid tussen 

de aanspraken op het goed zelf (“things as thing”) en de aanspraken op de vermogenswaarde 

van dat goed (“things as wealth”). Enkel de rechthebbende op de vermogenswaarde kan als 

intern exclusieve eigenaar worden beschouwd. Dat zal in deel IV verder worden toegelicht 

(infra, nr. 553). Een daadwerkelijke interne eigendomssplitsing doet zich enkel voor wanneer 

er meerdere potentiële gerechtigden zijn op de vermogenswaarde van het eigendomsobject. In 

dat geval is er sprake van de reeds genoemde gekruiste residuariteit (supra, nr. 335). Een mooie 

illustratie daarvan biedt het fideï-commis de residuo, waar er door de verregaande rechten van 

de eerste begunstigde enerzijds, en de zakenrechtelijke bescherming van de 

eigendomsverwachting van de verwachter anderzijds, sprake is van een eigendomssplitsing. De 

interne exclusiviteit is daarmee niet geschonden, maar enkel gemoduleerd, aangezien er in 

werkelijkheid, nog steeds slechts sprake is van één intern exclusieve eigenaar. 

De hele discussie over de interne exclusiviteit moet echter worden gerelativeerd. Bij een 

trustachtige constructie is vooral de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht van belang. 

De eigendomsaanspraak van de begunstigden bestaat uit het recht om derden uit te sluiten van 

de goederen. De begunstigden zien hun aanspraken op de goederen gewaarborgd vanuit het feit 

dat zij hun rechten kunnen inroepen tegen derden, vooral dan de schuldeisers van de trustee.2189 

Daarbij speelt het eigenlijk geen rol of die aanspraken van de begunstigden nu een 

eigendomsrecht of een zakelijk recht uitmaken. Op deze belangrijke vaststelling wordt in deel 

IV dieper ingegaan (infra, nr. 554). 

359. DE CREATIE VAN EEN TRUSTVERMOGEN EN HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL – Uit de 

bespreking van de fiduciaire eigendom tot beheer als trustachtige rechtsfiguur vloeit een 

alternatief voort voor de eigendomssplitsing, namelijk de vermogenssplitsing. Ons inziens is er 

echter nog steeds sprake van exclusieve eigendom, zij het in hoofde van de begunstigde en niet 

in hoofde van de beheerder. De vermogenssplitsing speelt echter wel hoe dan ook een 

belangrijke rol, ook wanneer de begunstigde als exclusieve eigenaar wordt beschouwd. De 

vermogensafscheiding zorgt ervoor dat de uitoefening van de elasticiteit van het 

eigendomsrecht, en dus de interne exclusiviteit, van de begunstigde wordt beschermd tegen 

zowel wanbeheer als insolvabiliteit van de beheerder. Het zakenrechtelijke specialiteitsbeginsel 

                                                 
2188 Zie ook: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 

730, nr. 37. Voor Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 

37, Deventer, Kluwer, 2007, 512. 
2189 Zie hiervoor ook: M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of 

property in a trust fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 476. 
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zal hierdoor immers minder snel miskend zijn. De vermogenssplitsing laat toe om de externe 

exclusiviteit van het eigendomsrecht te waarborgen, aangezien privéschuldeisers geen 

aanspraak kunnen maken op de beheerde goederen. De positie van de begunstigden dient vooral 

in geval van samenloop zakenrechtelijke bescherming te genieten. 

Of een ruimere aanvaarding van een doelgebonden vermogen een afdoende antwoord biedt 

voor alle hedendaagse trustachtige constructies, is echter nog een andere vraag. In de volgende 

afdeling komen de gevallen van eigendom tot zekerheid aan bod en in afdeling IV het specifieke 

geval van de zekerheidstrust. In de overkoepelende afdeling V omtrent de noodzaak aan een 

algemene trust zal worden teruggekoppeld naar het belang van het doelgebonden vermogen als 

aparte rechtsfiguur. 

AFDELING III. FIDUCIAIRE EIGENDOM TOT ZEKERHEID 

§1. Algemene theorie van fiduciaire eigendom tot zekerheid 

A. Prelude: Het gebruik van eigendom voor zekerheidsdoeleinden 

360. BEGRIPSOMSCHRIJVING – Naast het aanwenden van het eigendomsrecht tot beheer kan 

het ook dienen als zekerheidsinstrument. De eigendom van één of meerdere goederen wordt 

gebruikt als waarborg voor de nakoming van verbintenissen.2190 De schuldeiser verbindt zich 

ertoe de goederen (terug) over te dragen aan de schuldenaar wanneer de schuld is voldaan. Het 

verkrijgen of behouden van een eigendomsrecht verleent de sterkst mogelijke 

zekerheidspositie.2191 Wanneer de schuldenaar zijn verbintenis niet nakomt, behoudt de 

schuldeiser het exclusieve eigendomsrecht.2192 Het goed blijft buiten de boedel waardoor de 

schuldeiser een sterkere positie heeft dan de titularis van een zakelijk zekerheidsrecht.2193 

STOUFFLET duidt het eigendomsrecht daarom aan met de bekende woorden “la reine des 

sûretés”.2194 

                                                 
2190 V. SAGAERT, “De overlevingsstrijd van de fiduciaire eigendom naar Belgisch recht: de zekere crisis en de onzekere 

loutering”, NTBR 2013, (70) 74, nr. 14; J.-L. VAN BOXSTAEL, “La sûreté fiduciaire”, TBBR 1992, (217) 218. Voor Frankrijk: 

P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 15, nr. 17; P. SIMLER en P. 

DELEBECQUE, Droit civil: Les sûretés, la publicité foncière in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2009, 583, nr. 665; C. 

WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 140, nr. 151. 
2191 E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 14, nr. 15; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 183, nr. 210; J.-L. VAN BOXSTAEL, “La sûreté fiduciaire”, TBBR 1992, 

(217) 219. Voor Frankrijk: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 

538, Parijs, LGDJ, 2012, 206 e.v.; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, 

Litec, 2010, 427, nr. 577; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 5, nr. 3. 
2192 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 184, nr. 210; P. SIMLER 

en P. DELEBECQUE, Droit civil: Les sûretés, la publicité foncière in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2009, 597, nr. 

678. 
2193 I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 5, nr. 1; V. SAGAERT, “Nieuwe 

perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 

Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 59, nr. 21. Zie in dezelfde zin: E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 405, nr. 583. Voor Frankrijk: F. 

BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 241, 

nr. 302: “C’est là une illustration de la force de l’exclusivité de la propriété, qui n’est pas propre au mécanisme fiduciaire.” 
2194 J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, 

Brussel, Feduci, 1983, (319) 320, nr. 2. 
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361. EEN OMSTREDEN RECHTSFIGUUR – De aanwending van het eigendomsrecht als zekerheid 

is al decennia lang het voorwerp van controverse, ook in de ons omringende landen. De 

bezwaren die worden (in sommige gevallen: werden) geuit, komen zowel uit zakenrechtelijke 

als uit insolventierechtelijke hoek. In dit proefschrift gaat de aandacht vooral uit naar de 

verenigbaarheid van het eigendomsrecht in de rol van zekerheidstechniek met de intrinsieke 

kenmerken van het eigendomsrecht zelf.2195 Die verenigbaarheid is omstreden naar Belgisch 

recht, hoewel de bestemming om tot zekerheid te dienen niet a priori uitgesloten is door de 

wettelijke omschrijving van het eigendomsrecht in artikel 544 BW.2196 Het fiduciaire 

eigendomsrecht zou volgens sommigen echter een ‘ontmanteld’ eigendomsrecht zijn, ontdaan 

van bepaalde wezenskenmerken.2197 Zowel het eeuwigdurende als het exclusieve karakter van 

het eigendomsrecht komen daarbij in het vizier. 

Ondanks die terughoudendheid wordt er in bepaalde sectoren toch dankbaar gebruik gemaakt 

van de eigendom tot zekerheid. Enkele heel concrete toepassingen zijn ook bij wet erkend, vaak 

vanuit een Europeesrechtelijke beïnvloeding. De noden van de (commerciële en financiële) 

praktijk doen de roep om een soepel zekerhedenrecht en een flexibel vermogensrecht almaar 

luider klinken. De geleidelijke aanvaarding van eigendom tot zekerheid is daarbij ongetwijfeld 

één van de belangrijkste recente ontwikkelingen binnen het Europese goederenrecht.2198 

B. Het onderscheid tussen de voorbehouden en de overgedragen zekerheidseigendom 

362. BETEKENIS VAN HET ONDERSCHEID – Het is volgens de klassieke opvatting moeilijk, zo 

niet onmogelijk, om een correct beeld te krijgen van de erkenning van het eigendomsrecht als 

zekerheidsinstrument zonder een onderscheid te maken tussen twee types.  

Een eerste mogelijkheid is de voorbehouden of inherente eigendom tot zekerheid.2199 Daarbij 

wordt het eigendomsrecht van een goed niet overgedragen aan een schuldeiser, aangezien hij 

reeds de eigenaar is.2200 Hij behoudt het eigendomsrecht over het betrokken goed zolang de 

                                                 
2195 Zie bijvoorbeeld: A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE 

(eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 330, nr. 8. Frankrijk: D. 

LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 552, nr. 724. 
2196 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 405, 

nr. 583; J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, 

Brussel, Feduci, 1983, (319) 319, nr. 1. Zie ook: G. VERSCHELDEN, “Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover 

derden”, AJT 1998-99, (821) 825, nr. 21. 
2197 J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 144, 

nrs. 78 e.v.; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 409, nr. 

253. Zie ook: I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-

saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 30, www.lextenso.fr; Y. EMERICH, “Les fondements 

conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 

68. 
2198 Zie in dezelfde zin: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 2, nr. 1. 
2199 I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 7, nr. 7; V. SAGAERT, “Het 

eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 

Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 192, nr. 3; J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in 

A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 323, nr. 8. Frankrijk: M. BOURASSIN, V. 

BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 329, nrs. 1231 e.v.; M. GRIMALDI, 

“Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos de la réserve de propriété)” in X., Etudes offertes à Jacques Dupichot: Liber 

amicorum, Brussel, Bruylant, 2004, (169) 169, nr. 1; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 

2011, 561, nrs. 740 e.v.; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 140, nr. 151. 
2200 Voor CROCQ is het feit dat er geen overdracht van eigendom is door de schuldenaar aan de schuldeiser de reden waarom 

hij deze vormen van zekerheid niet beschouwt als fiduciaire eigendom tot zekerheid, maar als “propriétés-garanties non-

fiduciaires”. Zie P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 38, nr. 48. 

http://www.lextenso.fr/
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schuldenaar niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij dit type zekerheidseigendom wordt 

het eigendomsrecht dus aangewend tot zekerheid in een situatie waar het normaal reeds zou 

overgaan op de schuldenaar. Het eigendomsrecht is daarbij inherent aan de gefinancierde 

transactie; de zekerheidseigendom heeft enkel betrekking op de schuldvordering die verband 

houdt met het goed.2201 Die voorbehouden vorm van eigendom tot zekerheid wordt in ruime zin 

aanvaard in alle besproken rechtsstelsels (§2). 

Een tweede instrument is de overgedragen of accessoire zekerheidseigendom.2202 Daarbij is het 

eigendomsrecht geen interne waarborg en kan het accessoir zijn aan om het even welke 

schuldvordering. In tegenstelling tot de voorbehouden eigendom biedt een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid een volwaardig alternatief voor de zakelijke 

zekerheidsrechten, aangezien het eender welke schuld kan waarborgen.2203 De ruime 

toepassingsmogelijkheden maken van de eigendomsoverdracht tot zekerheid een verder 

doorgedreven vorm van zekerheidseigendom.2204 De overgedragen zekerheidseigendom is 

hevig gecontesteerd in de besproken rechtsstelsels, zoals verderop zal worden aangetoond (§3).  

363. BELANG VAN HET ONDERSCHEID – Aanvankelijk werd het gebruik van het 

eigendomsrecht als zekerheidsinstrument in het Belgische recht afgewezen omwille van de 

omzeiling van een aantal vereisten en gevolgen van het pandrecht.2205 Onder het oude pandrecht 

gold immers het vereiste van buitenbezitstelling (art. 2075 BW).2206 Bovendien voorzag artikel 

2078 BW in een procedure van pandverzilvering waardoor de schuldeiser, wanneer de 

schuldenaar in gebreke bleef, niet over het goed kon beschikken zonder rechterlijke machtiging 

en waarbij toe-eigening lange tijd uitgesloten was. Bij eigendom als zekerheid gelden die 

vereisten niet, aangezien de schuldeiser de volle eigendom heeft. Toch groeide de 

                                                 
2201 E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 484, nr. 10; E. DIRIX, “Posities van schuldeisers en hun 

zekerheidsrechten” in H. BRAECKMANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH (eds.), Faillissement & Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe 

recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, (365) 398, nr. 50; C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 472, nr. 488; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in 

XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 193, nr. 4. Voor 

Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 105, nr. 125; C. WITZ, La 

fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 142, nr. 154. 
2202 V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 192, nr. 3. Frankrijk: M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. 

JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 337, nrs. 1261 e.v.; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en 

P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 637, nrs. 842 e.v.; M. GRIMALDI, “Réflexions sur les sûretés 

propriétés (à propos de la réserve de propriété)” in X., Etudes offertes à Jacques Dupichot: Liber amicorum, Brussel, Bruylant, 

2004, (169) 169, nr. 1; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 549, nr. 719.  
2203 V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 195, nr. 7. 
2204 V. SAGAERT, “De overlevingsstrijd van de fiduciaire eigendom naar Belgisch recht: de zekere crisis en de onzekere 

loutering”, NTBR 2013, (70) 75, nr. 18. 
2205 P.H. DELVAUX, “La mobilisation des créances à titre de garantie” in X., La transmission des obligations in Bibliothèque de 

la faculté de droit de l’université catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 1980, (517) 546; J. KOKELENBERG, “Enige 

beschouwingen over de samenloop pand op handelszaak – warrant en fiduciaire eigendom”, TBBR 1994, (22) 36, nrs. 20 e.v.; 

E. KRINGS, “Actuele trends inzake zekerheden”, TPR 1992, (671) 683, nr. 19; L. SIMONT, “De overdracht van schuldvordering 

tot zekerheid” in X., Liber amicorum Frédéric Dumon, I, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, (259) 260 e.v.; A. 

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

fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 331, nr. 9. Zie hierover ook: E. DIRIX, “Grenzen 

van de wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in Postuniversitaire cyclus Willy 

Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 145, nr. 4; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), 

Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 

2002, (1) 22, nr. 46. 
2206 Het vereiste van buitenbezitstelling werd als heel beperkend ervaren en is dan ook verdwenen onder de nieuwe Pandwet 

(infra, nr. 379).  



 

378 

 

welwillendheid voor de aanwending van het eigendomsrecht als zekerheid. Daarvan getuigt de 

wettelijke erkenning naar Belgisch recht van enkele concrete gevallen van voorbehouden 

zekerheidseigendom, namelijk leasing (infra, nr. 387) en eigendomsvoorbehoud (infra, nr. 

366). Wat de overdracht van eigendom tot zekerheid betreft, werd de geldigheid in het 

Belgische recht uitdrukkelijk erkend in het Sart Tilman-arrest van 17 oktober 1996 van het Hof 

van Cassatie (infra, nr. 405).2207 

De vraag naar de geldigheid van zekerheidseigendom blijft pertinent bij de studie van het 

Nederlandse recht. Daar is er nog steeds sprake van een fiducia-verbod sinds de invoering van 

artikel 3:84, lid 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992 (infra, nr. 418). Een overdracht 

van eigendom die louter tot doel heeft zekerheid te verschaffen, is naar Nederlands recht niet 

geldig. Ondanks het fiducia-verbod is zekerheidseigendom wel tegenwerpelijk wanneer het om 

voorbehouden eigendom gaat, zoals bij eigendomsvoorbehoud (infra, nr. 366) of leasing (infra, 

nr. 387).2208 

Bij de vraag naar de tegenwerpelijkheid is het onderscheid tussen de voorbehouden en de 

overgedragen zekerheidseigendom nog meer van belang.2209 Indien een zekerheidsconstructie 

geldig is, maar geen zakelijke werking heeft, is het ultieme doel ervan voorbijgestreefd. 

STORME meent daarom dat het onderscheid tussen “geldig tussen partijen” en “tegenwerpelijk 

aan derden” geen enkel nut heeft in het zakenrecht.2210 Ook in het Franse recht wordt benadrukt 

dat een geldige clausule tot zekerheid weinig nut heeft wanneer het niet tegenwerpelijk is.2211 

 Aanvankelijk werd opgeworpen dat de zekerheidseigendom niet behoort tot de bij wet 

geregelde voorrechten waardoor het numerus clausus-beginsel zou zijn geschonden.2212 

Hiertegen werd ingebracht dat eigendom tot zekerheid geen voorrecht creëert, maar een zuiver 

eigendomsrecht uitmaakt.2213 Het eigendomsrecht is uiteraard wel een bij wet geregeld zakelijk 

recht waardoor het numerus clausus-beginsel buiten schot zou blijven.2214 Doordat een 

eigendom tot zekerheid de volle eigendom toekent aan de schuldeiser, zou er in principe geen 

bezwaar zijn, net zoals dat het uitgangspunt was bij de eigendomsoverdracht ten titel van beheer 

(supra, nr. 305). Dit element in het debat is uiteraard voor dit onderzoek met name van belang. 

Uit de verdere bespreking zal blijken dat de volle eigendom in handen van de schuldeiser moet 

worden genuanceerd (infra, nrs. 372 e.v.). 

                                                 
2207 Cass. 17 oktober 1996, Arr.Cass. 1996, 930, Bank Fin. 1997, 114, noot I. PEETERS, RW 1996-97, 1395, noot M.E. STORME 

en Rev.prat.soc. 1997, 145, nr. 6720, noot T. BOSLY. 
2208 O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 139; P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, 

Kluwer, 1992, 17; F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1186, nr. 41. 
2209 Zie ook: I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: 

artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 6, nr. 3. 
2210 M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie lijdt aan fantoompijn” (noot 

onder Cass. 7 mei 2010), RW 2011-12, (254) 266, nr. 31. 
2211 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 432, nr. 583. 
2212 Zie bijvoorbeeld: I. MOREAU-MARGREVE, “Evolution du droit de la pratique en matière des sûretés” in UNIVERSITE DE 

LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (77) 177. 
2213 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 879; P.-A. FORIERS, “Les opérations 

fiduciaires en droit belge” in C. WITZ (ed.), Les opérations fiduciaires: pratique, validité, régime juridique dans plusieurs pays 

européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (263) 290. 
2214 Voor deze discussie in Frankrijk, zie: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de 

droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 63, nr. 84. 
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Later werd aangenomen dat er aan een eigendomsrecht enkel een zekerheidsfunctie kan 

toekomen wanneer het inherent is aan de financieringsoperatie.2215 De zakelijke werking van 

een eigendomsrecht dat door een schuldeiser wordt voorbehouden, wordt in het hedendaagse 

recht niet langer betwist (infra, nr. 367). Anders is het voor de eigendomsoverdracht tot 

zekerheid. Het eigendomsrecht van de zekerheidshouder is doorgaans niet tegenwerpelijk aan 

de samenlopende schuldeisers. Enkel bij een aantal sectoriële wettelijke regelingen wordt de 

zekerheidsfunctie erkend. Op deze niet-tegenwerpelijkheid van de eigendomsoverdracht tot 

zekerheid is veel kritiek gekomen, niet in het minst vanuit de vergelijking met andere 

rechtsstelsels. Zo werd in het Franse recht de tegenwerpelijkheid van de eigendomsoverdracht 

tot zekerheid wettelijk erkend in 2007 binnen het kader van de nieuwe rechtsfiguur van de 

fiducie (infra, nr. 414). 

C. Verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel 

364. EXTERNE VS. INTERNE DIMENSIE – Eigendom tot zekerheid rust een schuldvordering uit 

met de sterkst mogelijke bescherming voor de competitie met andere schuldeisers. Die 

bescherming vloeit voort uit de externe dimensie van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

Door de externe exclusiviteit kan de schuldeiser die het eigendomsrecht over een goed verkrijgt 

(of behoudt) anderen van zijn goed uitsluiten. Hij is immers de exclusieve eigenaar (geworden). 

Zowel de voorbehouden als de overgedragen zekerheidseigendom doen vragen rijzen omtrent 

de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht.2216 Hoewel de schuldeiser/fiduciaire eigenaar 

beschikt over zakenrechtelijke bescherming omwille van de externe exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, komt er ook een zakenrechtelijke bescherming toe aan de schuldenaar. Die 

bescherming is eveneens gebaseerd op het eigendomsrecht, meer in het bijzonder op de 

eigendomsverwachting die de schuldenaar heeft. Zodra hij zijn schuld heeft voldaan aan de 

schuldeiser, verwerft de schuldenaar immers het eigendomsrecht. Daardoor heeft de 

schuldenaar het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden van het eigendomsrecht, wat 

eerder in dit proefschrift reeds voldoende bleek te zijn om als intern exclusieve eigenaar te 

worden beschouwd (supra, nr. 223). Bovendien is het nog maar de vraag of de schuldeiser zelf 

dergelijk vooruitzicht op de volheid van de eigendomsbevoegdheden heeft. De discussie 

omtrent de interne exclusiviteit zal echter van ondergeschikt belang blijken in vergelijking met 

de externe exclusiviteit. 

365. VERVOLG – Het opzet van het vervolg van deze afdeling is om bij de nadere analyse van 

zowel de voorbehouden als de overgedragen zekerheidseigendom duidelijkheid te scheppen 

omtrent de eigendomsverhoudingen en de betekenis van het exclusiviteitsbeginsel. Kan de 

titularis van de zekerheidseigendom worden aangeduid als de exclusieve eigenaar, of 

veroorzaakt de eigendom tot zekerheid noodgedwongen een eigendomssplitsing en dus een 

uitzondering op de exclusiviteit van het eigendomsrecht? Of komt het exclusieve 

eigendomsrecht net toe aan de schuldenaar, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan? In 

paragraaf twee wordt aangevat met een bespreking van de voorbehouden zekerheidseigendom. 

                                                 
2215 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 405, 

nrs. 583 e.v.;V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, 

B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 60, nr. 23. 
2216 Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 5, nr. 4. 
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§2. Behoud van eigendom tot zekerheid 

A. Eigendomsvoorbehoud 

1. Begripsomschrijving 

366. ZEKERHEID INTRINSIEK AAN EEN (KOOP)CONTRACT – In het Franse en Belgische recht 

geldt als uitgangspunt dat een eigendomsoverdracht plaatsvindt vanaf de loutere 

wilsovereenstemming tussen de partijen, dus zodra er een overeenkomst is omtrent het goed en 

de prijs, ook al is het goed nog niet geleverd of de koopprijs nog niet betaald (artt. 1138 en 1583 

BW/CC).2217 In sommige gevallen wenst een verkoper echter eigenaar te blijven totdat de 

volledige koopprijs is betaald. Daartoe kan een beding van eigendomsvoorbehoud worden 

opgenomen in de koopovereenkomst. De regel van eigendomsoverdracht solo consensu is 

immers niet van openbare orde en heeft slechts een suppletief karakter, zodat de partijen het 

moment van eigendomsoverdracht kunnen uitstellen.2218 Een eigendomsvoorbehoud heeft als 

functie de eigendomsoverdracht uit te stellen tot voldaan is aan de tegenprestatie, meestal de 

betaling van de volledige koopprijs.2219 De tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud 

werd pas erkend in de Faillissementswet van 8 augustus 1997, maar de geldigheid van een 

dergelijk beding werd wel reeds vóór de Faillissementswet aanvaard.2220 Het 

eigendomsvoorbehoud is naar Belgisch recht nog steeds geregeld in artikel 101 Faill.W.2221 Met 

                                                 
2217 België: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 

2006, 408, nr. 586; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, 82, nr. 61. Voor Frankrijk: M. BOURASSIN, V. 

BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 330, nr. 1233; P. CROCQ, “Réserve de 

propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 3, nr. 1; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du 

crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 561, nr. 741; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la 

structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 70, nr. 79. 
2218 België: PH. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en 

tegenwerpelijkheid van het beding in de verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La 

vente, Brugge, die Keure, 2002, (163) 165, nr. 1; F. DAVREUX en N. GENDRIN, “Développements récents à propos de la clause 

de réserve de propriété, utilité du privilège du vendeur et position du fournisseur et du prestataire de services” in C. BIQUET-

MATHIEU (ed.), Le point sur le droit des sûretés, Luik, Formation Permanente CUP, 2000, (275) 279; H. DE PAGE, Traité 

élémentaire de droit civil belge, IV, Les principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1972, 40, nr. 21, 4° en 294, nr. 275; W. 

DERIJCKE, “La réforme des sûretés réelles mobilières”, TBH 2013, (691) 717, nr. 123; E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 408, nr. 586; F. T’KINT, Sûretés et 

principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, 

Brussel, Larcier, 2004, 253, nr. 494. Frankrijk: G. BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé 

français: recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil in Bibliothèque de droit privé français, Parijs, LGDJ, 1999, 

134, nr. 187; L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, 

LGDJ, 2012, 211, nr. 248; M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 

333, nr. 1237; S. CALME, La réserve de propriété de droit français et de droit allemand dans le contexte européen, Frankfurt 

am Main, Peter Lang, 2011, 36; J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la 

lumière des droits français et allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 146, nr. 263; D. LEGEAIS, 

Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 561, nr. 741; Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, 

Parijs, PUF, 2011, 460-461, nr. 394.  
2219 W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 95, nr. 106; S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 70, nr. 

79. Zie ook reeds: J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), 

Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 333 e.v. Voor een uitgebreide analyse en de verschillende nuances, zie: J. DEL CORRAL, 

De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, I, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 139, nrs. 161 e.v. 
2220 E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 481, nr. 1; I. MOREAU-MARGREVE, “Evolution du droit de la 

pratique en matière des sûretés” in UNIVERSITE DE LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Les créanciers et le 

droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (77) 173; G. SCHRANS, “Het beding van eigendomsvoorbehoud en zijn externe 

werking tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak”, TPR 1982, (145) 147, nr. 4. Zie ook: E. DIRIX, “Artikel 101 

Faill. W.” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer Algemene bepalingen, C. Eigendom, Antwerpen, Kluwer, 2011, (1) 4, nr. 1. 
2221 Faillissementswet van 8 augustus 1997, B.S. 28 oktober 1997. 

http://www.lexisnexis.com/
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de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de roerende zakelijke zekerheden (beter bekend als 

de Pandwet)2222 zal daar verandering in komen (infra, nr. 368). 

In het Franse recht werd het eigendomsvoorbehoud in 2006 opgenomen in artikelen 2367 e.v. 

CC.2223 Vóór 2006 werd het eigendomsvoorbehoud ook reeds wettelijk erkend in specifieke 

wetgeving, zoals in de wet van 12 mei 1980 waar het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk 

tegenwerpelijk werd verklaard in geval van samenloop.2224 In de rechtsleer werd de 

tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud uitvoerig besproken en algemeen positief 

onthaald.2225 In artikel L.624-16 van de Code de commerce wordt ook de bevoegdheid tot 

revindicatie in geval van ondernemingen in moeilijkheden uitdrukkelijk geregeld. 

In het Nederlandse recht had het eigendomsvoorbehoud reeds vóór de invoering van het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek zakenrechtelijke werking naar ongeschreven recht.2226 In 1992 werd het 

eigendomsvoorbehoud verankerd in artikel 3:92 NBW.2227 Aangezien er geen sprake is van een 

overdracht van eigendom tot zekerheid, maar van een voorbehoud van het eigendomsrecht door 

de verkoper, ontsnapt die rechtsfiguur aan het fiducia-verbod van artikel 3:84, lid 3 NBW.2228 

Het Nederlandse recht kent geen consensueel stelsel, maar een stelsel van overdracht.2229 De 

levering die naar Nederlands recht vereist is voor de overdracht van een roerende zaak, vindt 

reeds plaats (art. 3:91 NBW), althans de feitelijke en niet de juridische levering.2230 De verkoper 

                                                 
2222 Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft 

en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, B.S. 2 augustus 2013. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze wet: J. 

BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, xii + 177 p.; E. DIRIX, De hervorming van 

de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, vi + 51 p.; F. HELLEMANS, V. SAGAERT en R. VAN RANSBEECK 

(eds.), Het Pand – Van een oude naar een moderne zekerheid, Brugge, die Keure, 2012, xiii + 223 p.; V. SAGAERT, “Enkele 

pijlers van de pandwet” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 53-77. 
2223 In 2006 werd een nieuw Boek IV ingevoerd in de Code civil getiteld: “Des sûretés” (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 

2006 relative aux sûretés, JO 24 mars 2006). 
2224 Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. Voorafgaand 

aan deze wet werd de tegenwerpelijkheid van een eigendomsvoorbehoud in geval van samenloop in de rechtspraak niet 

aanvaard. Zie hiervoor uitgebreid: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 39, 

nr. 50; J. GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste sur la clause de réserve de propriété”, D. 1981, chron., 1-16. 

Het eigendomsvoorbehoud werd nog verder uitgewerkt door de wet van 25 januari 1985 (Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 

relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) en de wet van 10 juni 1994 (Loi n° 94-475 du 10 juin 

1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises). Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets 

des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 
2225 Zie o.m.: Y. CHAPUT, “Les clauses de réserve de propriété”, JCP 1981, n° 3017; P. CROCQ, Propriété et garantie in 

Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, xviii + 500 p.; F. DERRIDA, “La clause de réserve de propriété et le droit 

des procédurs collectives”, D. 1980, chron., 293-308; J. GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste sur la clause de réserve de 

propriété”, D. 1981, chron., 1-16; J. GHESTIN en B. DESCHÉ, Traité des contrats: la vente, Parijs, LGDJ, 1990, 684, nr. 631; F. 

PÉROCHON, “La revendication favorisée (loi n° 94-475 du 10 juin 1994)”, D. 1994, chron., 251-254; G. RIPERT, R. ROBLOT, P. 

DELEBECQUE en M. GERMAIN, Traité de droit commercial, 2, Effets de commerce, Banque, Contrats commerciaux, Procédures 

collectives, Parijs, LGDJ, 2004, 1113, nr. 3160. 
2226 A. VEENHOVEN, Eigendomsoverdracht tot zekerheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1955, 2. Zie ook: H.J. SNIJDERS en E.B. 

RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 350, nr. 418. 
2227 Art. 3:92, lid 1 NBW: “Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van 

de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed 

zich te verbinden tot overdracht van de zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie.” 
2228 J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi, 2005, 238; A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, 

Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 542, nr. 543; N.C. VAN OOSTROM-

STREEP en S.E. BARTELS, “Fiduciaire verhoudingen in het vastgoedrecht” in T.M. BERKHOUT en A.A. VAN VELTEN (eds.), 

Vastgoedfinanciering in woelige tijden, s.l., Stichting Fundatie Baciene, 2012, (15) 27; W.H.M. REEHUIS, 

Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 47, nr. 55; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven 

in geblazen?”, MvV 2013, (138) 140; H. STOLZ, De voorwaarde in het vermogensrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 

2015, 168. Zie ook: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 148, nr. 192. 
2229 L.P.W. VAN VLIET, Transfer of movables in German, French, English and Dutch law, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2000, 

23. 
2230 J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 133. 
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onder eigendomsvoorbehoud verbindt zich tot overdracht van de zaak aan de koper onder de 

opschortende voorwaarde van voldoening van de overeengekomen prestatie.2231 De koper blijft 

tot aan de vervulling van de voorwaarde slechts houder van de zaak voor de vervreemder.2232 

De eigendom blijft bij de vervreemder totdat de verkrijger van het goed, die voorlopig louter 

de feitelijke macht heeft, de overeengekomen prestatie is nagekomen.2233 

In het Engelse recht wordt het eigendomsvoorbehoud aangeduid met “retention of ownership” 

of “retention of title”. Dat de verkoper zich het eigendomsrecht kan voorbehouden totdat aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan, ook al worden de goederen reeds geleverd aan de koper, is 

met zoveel woorden bepaald in section 17 (1) en 19 (1) van de Sale of Goods Act 1979.2234  

Een beding van eigendomsvoorbehoud zou onder het huidige Belgische recht enkel kunnen 

worden ingeroepen tot zekerheid van de schuldvordering die voortvloeit uit de verkoop van het 

goed waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft.2235 Dat vloeit voort uit een te 

letterlijke lezing van artikel 101, tweede lid Faill.W.2236 Schuldvorderingen uit een 

aannemingsovereenkomst zouden zo geen deel uitmaken van het eigendomsvoorbehoud, ook 

al houdt de verleende dienst verband met het roerend goed.2237 De nieuwe Pandwet verhelpt 

hieraan door uitdrukkelijk te bepalen dat een eigendomsvoorbehoud kan worden uitgeoefend 

“ongeacht de juridische aard van de overeenkomst waarin het is opgenomen” (art. 69, derde 

lid Pandwet). Een eigendomsvoorbehoud zal dus ook tegenwerpelijk zijn bij 

aannemingsovereenkomsten of gemengde contracten.2238 Of het eigendomsvoorbehoud zich 

                                                 
2231 W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 

2012, 693, nr. 963. 
2232 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 566, nr. 568; A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-

IV, Deventer, Kluwer, 2010, 526, nr. 527; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 

2013, 15, nr. 16. 
2233 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 69; J. HIJMA, en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, 

Deventer, Kluwer, 2014, 97, nr. 135; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk 

recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 693, nr. 963. 
2234 Section 17 (1): “Where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods the property in them is transferred 

to the buyer at such time as the parties to the contract intend it to be transferred.” 

Section 19 (1): “Where there is a contract for the sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the 

contract, the seller may, by the terms of the contract op appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain 

conditions are fulfilled; and in such a case, notwithstanding the delivery of the good to the buyer, or to a carrier or other bailee 

or custodier for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer until the conditions 

imposed by the seller are fulfilled.” 
2235 R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1365, nr. 

176. In de rechtsleer is men kritisch voor de beperking van het eigendomsvoorbehoud tot de verkoopovereenkomst, zie o.m.: 

E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak. Zekerheden 1998-2003”, TPR 2004, (1163) 1271, nr. 164; M.E. STORME, Zekerheden- 

en insolventierecht, Deel II en V, https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Insolventierecht2014.pdf, 390 en 410. 
2236 Daar staat immers: “de roerende goederen verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige 

betaling van de prijs.” 
2237 Gent 10 november 2003, TBH 2004, 405. Zie hierover: B. DE CONINCK, “La clause de réserve de propriété et son 

opposabilité en cas de concours”, TBBR 2005, (241) 248, nr. 18; E. DIRIX, “Artikel 101 Faill. W.” in E. DIRIX en A. CUYPERS 

(eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer Algemene 

bepalingen, C. Eigendom, Antwerpen, Kluwer, 2011, (1) 7, nr. 2; R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. 

Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1365, nr. 176; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig 

zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 

(189) 193, nr. 5. 
2238 Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 2463/003 en nr. 2463/005. Zie hierover ook: W. DERIJCKE, “La réforme des sûretés réelles 

mobilières”, TBH 2013, (691) 718, nr. 126; E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 

2013, 39, nr. 70. 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Insolventierecht2014.pdf
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daarmee ook uitstrekt tot de vergoeding van de diensten, of daarentegen nog steeds enkel de 

overdracht van het goed waarborgt, is nog maar de vraag.2239  

In Frankrijk wordt reeds een ruim toepassingsdomein toegekend aan het 

eigendomsvoorbehoud, ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst, wat maakt dat het ook 

mogelijk is bij aannemingsovereenkomsten.2240 Artikel 2367 CC is ruim geformuleerd.2241 Ook 

volgens het Nederlandse recht kan de aanneming van werk of een andere overeenkomst zoals 

een ruilovereenkomst een eigendomsvoorbehoud bevatten, gezien de ruime bewoordingen van 

artikel 3:92, tweede lid NBW.2242 

De geldigheid van het eigendomsvoorbehoud wordt in het merendeel van de Europese 

rechtsstelsels erkend.2243 Artikel 7 van de Insolventieverordening (infra, nr. 373) verplicht de 

lidstaten bovendien om een beding van eigendomsvoorbehoud in een grensoverschrijdende 

context te erkennen. Ook in artikel 9 van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van 

betalingsachterstand wordt de uitwerking van een geldig eigendomsvoorbehoud bestendigd.2244 

Wel wordt met die bepaling nog geen uitspraak gedaan over de geldigheid of 

tegenwerpelijkheid van dergelijke constructie.2245 Dat wordt immers beoordeeld volgens het 

nationale recht dat van toepassing is op basis van de regels van internationaal privaatrecht.2246 

                                                 
2239 V. SAGAERT en J. DEL CORRAL, Eigendomsvoorbehoud in APR, Mechelen, Kluwer, 2015, 66-67, nr. 90. 
2240 Cass.fr. 29 mei 2001, RTDCiv. 2001, 930, noot P. CROCQ; Cass.fr. 5 november 2003, Bull.civ. 2003, IV, 180, nr. 162, D. 

2003, 2963, noot A. LIENHARD en RTDCom. 2004, 600, noot A. MARTIN-SERF; Cass.fr. 19 november 2003, D. 2004, 801, noot 

A. LUCAS en F.-X. LUCAS. Zie ook: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, 

Dalloz, 2010, 330, nr. 1233; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 

2010, 626, nr. 832; S. CALME, La réserve de propriété de droit français et de droit allemand dans le contexte européen, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, 50; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 564, nr. 

745; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis 

Parijs - Dauphine, 2007, 70, nr. 79. 

Bij aannemingsovereenkomsten geeft het echter vaker aanleiding tot betwisting, zie de rechtspraak aangehaald in: P. CROCQ, 

“Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 3, nr. 1. 
2241 Art. 2367, eerste lid CC: “La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de 

propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.” 

(eigen nadruk) 
2242 Art. 3:92, lid 2 NBW bepaalt: “Een eigendomsvoorbehoud kan slechts geldig worden bedongen ter zake van vorderingen 

betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken 

of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden.” 

(eigen nadruk). Zie hiervoor o.a.: A.S. HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe Burgerlijk 

Wetboek, Deventer, Kluwer, 1988, 85; A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: 

Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 534, nr. 536; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in 

Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 11, nr. 12; H.C.F. SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van 

het nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11), Deventer, Kluwer, 1986, 311; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht 

in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 409, nr. 491. 
2243 Zie hierover: V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, “De invloed van het Europese recht op het Belgische zekerheden- en 

goederenrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 654, nr. 27. Zie ook: P. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud 

verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van het beding in verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en 

P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La vente, Brugge, die Keure, 2002, (163) 166, nr. 2; V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN 

ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, 

Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 472 e.v. 
2244 Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van 

betalingsachterstand bij handelstransacties, Pb.L. 48, 1-10. 
2245 V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, “De invloed van het Europese recht op het Belgische zekerheden- en goederenrecht” 

in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 640, nr. 10 en 654, nr. 27. 
2246 Zie: HvJ 26 oktober 2006, commissie v. Italië, nr. C-302/05, Pb.C. 30 december 2006, afl. 326, 16, www.curia.europa.eu. 

http://www.lexisnexis.com/
http://www.curia.europa.eu/
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367. TEGENWERPELIJKHEID – In tegenstelling tot de geldigheid, was de tegenwerpelijkheid 

van een beding van eigendomsvoorbehoud naar Belgisch recht geen evidentie.2247 Onder het 

oude recht was België één van de weinige rechtsstelsels waar een eigendomsvoorbehoud niet 

tegenwerpelijk was aan de andere schuldeisers in geval van samenloop.2248 De bezwaren die 

aanvankelijk werden geuit, hadden vooral betrekking op de leer van de schijnsolvabiliteit.2249 

De schuldenaar die het goed onder zich houdt, doet ten opzichte van zijn schuldeisers 

uitschijnen dat hij de eigenaar is van het goed, hoewel het eigendomsrecht nog in handen is van 

de verkoper, zo luidde het argument. Bovendien werd artikel 20, 5° Hyp.W. aangevoerd als 

dwingende regeling van de positie van de onbetaalde verkoper, waarvan niet zomaar 

contractueel kon worden afgeweken.2250  

In België werd de tegenwerpelijkheid van de clausule van eigendomsvoorbehoud pas 

uitdrukkelijk erkend in artikel 101 Faill.W., mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.2251 De 

zakelijke werking van een beding van eigendomsvoorbehoud is economisch gezien zeer 

waardevol. Het draagt bij tot faillissementsvoorkoming, zowel aan de kant van de verkopers 

(die door deze sterke zekerheidstechniek minder risico lopen om meegesleurd te worden in het 

faillissement van hun afnemers), als aan de kant van de kopers (die makkelijker een uitstel van 

betaling zullen krijgen door de mogelijkheid voor de verkoper om zich het eigendomsrecht van 

het overgedragen goed voor te behouden).2252 Bovendien heeft het terugvorderingsrecht ook 

nuttige gevolgen voor de boedel doordat de verkoper dikwijls beter is geplaatst dan de curator 

                                                 
2247 Zie ook: E. DIRIX, “Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid”, TPR 1998, (323) 337, nr. 22; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf 

jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 115, nr. 194. 
2248 Cass. 9 februari 1933, Pas. 1933, I, 103, concl. P. LECLERCQ. Dat werd later nog door het Hof bevestigd: Cass. 22 september 

1994, Arr.Cass. 1994, 772, nr. 395, Bull. 1994, 754, JLMB 1995, 124, noot J. CAEYMAEX, JT 1995, 237, Pas. 1994, I, 754, RW 

1994-95, 1264, noot E. DIRIX, T.Not. 1995, 572, noot F. BOUCKAERT en TBH 1995, 601, noot P. COPPENS. Zie hiervoor: E. 

DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 481, nr. 1; J. KOKELENBERG, “Fiduciaire eigendom tot zekerheid” in J. 

KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (61) 65, nrs. 5 e.v.; I. MOREAU-

MARGRÈVE, “Evolution du droit de la pratique en matière des sûretés” in UNIVERSITE DE LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES 

AFFAIRES (ed.), Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (77) 174; G. SCHRANS, “Het beding van 

eigendomsvoorbehoud en zijn externe werking tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak”, TPR 1982, (145) 145-

169; J.-L. VAN BOXSTAEL, “La sûreté fiduciaire”, TBBR 1992, (217) 221; P. VAN OMMESLAGHE, “Sûretés issues de la pratique 

et autonomie de la volonté” in A. BRUYNEEL en A.-M. STRANART (eds.), Les sûretés (sûretés traditionnelles, réelles et 

personnelles, en droit français et en droit belge; sûretés issues de la pratique; droit international privé): colloque de Bruxelles 

des 20 et 21 octobre 1983), Brussel, Feduci, 1984, (345) 385, nr. 10; G. VERSCHELDEN, “Eigendomsvoorbehoud tussen partijen 

en tegenover derden”, AJT 1998-99, (821) 833, nr. 56. 
2249 Zie hiervoor: E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 481, nr. 1; P. VAN OMMESLAGHE, “Sûretés issues de 

la pratique et autonomie de la volonté” in A. BRUYNEEL en A.-M. STRANART (eds.), Les sûretés (sûretés traditionnelles, réelles 

et personnelles, en droit français et en droit belge; sûretés issues de la pratique; droit international privé): colloque de 

Bruxelles des 20 et 21 octobre 1983), Brussel, Feduci, 1984, (345) 385, nr. 10. Voor Frankrijk: M. BOURASSIN, V. BREMOND 

en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 333, nr. 1237; C. MOULY, “Procédures collectives: 

assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 

1984, (529) 549, nr. 33;. 
2250 Zie voor een bespreking: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 409, nr. 587; F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis 

de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 253, nr. 494. 
2251 PH. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van 

het beding in de verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La vente, Brugge, die 

Keure, 2002, (163) 177, nr. 20; R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 557, nr. 1610; 

E. DIRIX en M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud in het Ontwerp van Faillissementswet: hopeloos onsamenhangend”, RW 

1995-96, 1421-1424; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: 

artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 7, nrs. 8 e.v.; F. 

T’KINT en W. DERIJCKE, “Dessaisissement et situation des créanciers en cas de faillite” in Le nouveau droit du concordat 

judiciaire et de la faillite: les lois des 17 juillet et 8 août 1997 in Centre d’études Jean Renauld, Brussel, Bruylant, 1997, (173) 

205, nr. 38.  
2252 Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 330/2, 7; E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 482, nr. 2. Zie ook voor 

Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 40, nr. 50. 
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om de waarde van de goederen niet verloren te laten gaan.2253 Waardevermindering kan zo 

worden vermeden doordat de realisatie van het eigendomsvoorbehoud vaak voordeliger is dan 

de snelle en dus suboptimale verkoop van de goederen.2254 

De tegenwerpelijkheid van het beding van eigendomsvoorbehoud toont ook aan dat het 

argument van de schijnsolvabiliteit achterhaald is.2255 Schuldeisers mogen er niet zomaar vanuit 

gaan dat al wat zich bij de schuldenaar bevindt, ook zijn eigendom uitmaakt. Voor een 

eigendomsvoorbehoud is het trouwens relatief eenvoudig om na te gaan of de vorige eigenaar 

eventueel nog titularis is van een eigendomsvoorbehoud. Dat vormt een argument om aan te 

nemen dat de publiciteit voor het eigendomsvoorbehoud niet zo strikt dient te zijn als bij een 

pandrecht, omdat men immers slechts bij één persoon navraag moet doen, door na te gaan van 

wie het goed afkomstig is.2256 Hoewel er voor het eigendomsvoorbehoud een geschrift vereist 

is, is er inderdaad geen vereiste van publiciteit.2257 Dat wordt behouden onder de nieuwe 

regeling in de Pandwet.2258 De reden daarvoor is het waarborgen van de flexibiliteit van dit 

zekerheidsinstrument en de bekommernis om kleine ondernemingen niet te belasten met een 

dergelijke formaliteit, te meer aangezien in de ons omringende rechtsstelsels ook geen 

publiciteit is vereist.2259 Volgens STORME is een gulden middenweg wenselijk, waarbij een 

voorbehouden zekerheid vanaf een bepaald tijdstip na de levering wel moet worden 

gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer het goed reeds 1 jaar geleverd is, en nog steeds niet is 

afbetaald.2260 Wij delen de overtuiging dat een zekere publiciteit wenselijk is, ook bij het 

eigendomsvoorbehoud (infra, nr. 560).  

368. TEGENWERPELIJKHEID IN ELK GEVAL VAN SAMENLOOP – Hoewel de wettelijke erkenning 

van de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud is opgenomen in de 

Faillissementswet, aanvaardde de meerderheid van de Belgische rechtsleer dat het 

                                                 
2253 Zie ook: M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie lijdt aan fantoompijn” 

(noot onder Cass. 7 mei 2010), RW 2011-12, (254) 263, nr. 22. 
2254 E. DIRIX, “Artikel 101 Faill. W.” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer Algemene bepalingen, C. Eigendom, Antwerpen, Kluwer, 2011, (1) 

6, nr. 2. 
2255 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 328, nr. 359. Zie ook: R. JANSEN, 

“Eigendomsvoorbehoud” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, (139) 145, 

nr. 8; A. ZENNER en I. PEETERS, “Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 

2004-05, (481) 505, nr. 34. Frankrijk: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit 

des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 101, nr. 156. 
2256 M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 993, nr. 90. 
2257 Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 49-329/17, 157-158; E. DIRIX, “Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten” in H. 

BRAECKMANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH (eds.), Faillissement & Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, 

Kluwer, 1998, (365) 399, nr. 52; M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie 

lijdt aan fantoompijn” (noot onder Cass. 7 mei 2010), RW 2011-12, (254) 262, nr. 21. 
2258 J. BAECK, “Achtergrond en krachtlijnen van de hervorming” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe zekerheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (1) 18, nr. 31; V. SAGAERT, “Enkele pijlers van de pandwet” in CBR Jaarboek 2013-2014, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (53) 67-68, nr. 28. 
2259 Voor een bespreking, zie: E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 38-

39, nr. 67. Frankrijk: P. CROCQ, “Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 20, 

nr. 59; M. GRIMALDI, “Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos de la réserve de propriété)”, Etudes offertes à Jacques 

Dupichot: Liber amicorum, Brussel, Bruylant, 2004, (169) 176, nr. 6; G. KHAIRALLAH, Les sûretés mobilières en droit 

international privé in Droit Civil. Série Etudes et Recherches, Parijs, Economica, 1984, 108, nr. 135. Voor het 

eigendomsvoorbehoud in commerciële situaties is naar Frans recht wel in een facultatieve publiciteit voorzien (art. L. 624-10 

C.com.). Voor een rechtsvergelijkend overzicht, zie: V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, 

Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 

2012, (423) 476. 
2260 M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 993, nr. 90. 

http://www.lexisnexis.com/
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eigendomsvoorbehoud ook in andere gevallen van samenloop tegenwerpelijk is.2261 Te denken 

valt aan de oude regeling van het gerechtelijk akkoord, de collectieve schuldenregeling, het 

beslag en de vereffening van vennootschappen. Het valt niet in te zien waarom een 

eigendomsvoorbehoud wel zakelijke werking zou hebben in een faillissementsprocedure, maar 

niet tegenwerpelijk zou zijn aan de concurrente schuldeisers in andere gevallen van samenloop. 

Een verschillende behandeling van gelijkaardige gevallen van samenloop zou ook vragen doen 

rijzen met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel (art. 10-11 Gw.).2262 

Een uitbreiding van de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud naar andere situaties 

van samenloop dan enkel het faillissement leek dus verantwoord en zelfs noodzakelijk. Die 

opvatting kon dan ook op bijval rekenen in de rechtspraak.2263 Toch bleef de tegenwerpelijkheid 

van het eigendomsvoorbehoud in alle gevallen van samenloop het voorwerp van controverse. 

Door sommige auteurs werd het niet aanvaard.2264 Ook in sommige rechtspraak werd de 

zakelijke werking van het eigendomsvoorbehoud geweigerd, in het kader van een collectieve 

schuldenregeling2265 en na de vereffening van een vennootschap.2266 Die laatste zienswijze werd 

uiteindelijk bijgetreden door het Hof van Cassatie in een arrest van 7 mei 2010, waarin het Hof 

oordeelde dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat inzake de tegenwerpelijkheid van het 

eigendomsvoorbehoud bij samenloop.2267 

In casu was er een eigendomsvoorbehoud bedongen met een koper die later in staat van 

collectieve schuldenregeling werd gesteld. De onbetaalde verkoper stelde een vordering 

tot revindicatie in, maar het beding van eigendomsvoorbehoud werd niet-tegenwerpelijk 

verklaard aan de concurrente schuldeisers. Aangezien het eigendomsvoorbehoud enkel 

wordt geregeld in de Faillissementswet, kon die tegenwerpelijkheid niet worden 

doorgetrokken naar andere situaties van samenloop. Het Hof greep terug naar het oude 

                                                 
2261 B. DE CONINCK, “La clause de réserve de propriété et son opposabilité en cas de concours”, TBBR 2005, (241) 248, nr. 19; 

F. DAVREUX en N. GENDRIN, “Développements récents à propos de la clause de réserve de propriété, utilité du privilège du 

vendeur et position du fournisseur et du prestataire de services” in C. BIQUET-MATHIEU (ed.), Le point sur le droit des sûretés, 

Luik, Formation Permanente CUP, 2000, (275) 281; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 411, nr. 591; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS 

(eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, 

Kluwer, 2002, (1) 8, nr. 10; V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” 

in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 59, nr. 22; G. 

VERSCHELDEN, “Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover derden”, AJT 1998-99, (821) 821, nr. 1. Contra: F. 

T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis de la Faculté de droit de l’Université 

catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 255, nr. 495. 
2262 E. DIRIX, “Grenzen van de wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 167, nr. 37. Zie ook: C. BIQUET-MATHIEU en F. GEORGES, 

“Les espaces de liberté dans le domaine des sûretés et garanties de paiement” in CDVA, Les espaces de liberté en droit des 

affaires, Brussel, Bruylant, 2007, (61) 101, nr. 32. 
2263 Beslagr. Leuven 26 oktober 1999, RW 2001-02, 32; Antwerpen 18 november 2002, DAOR 2002, 290 en RW 2003-04, 629. 

Kh. Gent 24 december 1999, TBBR 2000, 379. Contra: Beslagr. Brussel 9 april 2001, Jaarboek kredietrecht 2001, 474; Rb. 

Namen 8 oktober 2007, JLMB 2008, 73; Arbrb. Luik 2 feburari 2009, JLMB 2010, 513; Luik 23 november 2009, JLMB 2010, 

952. 
2264 Zie o.m.: J. CAEYMAEX, “La réserve de propriété en cas de concours” (noot onder Luik 23 november 2009), JLMB 2010, 

(955) 957; B. DE CONINCK, “La clause de réserve de propriété et son opposabilité en cas de concours”, TBBR 2005, (241) 251, 

nr. 25; W. DERIJCKE, “Sûretés: entre crédit et discrédit. Questions spéciales du droit des sûretés à l’usage des petites et moyennes 

entreprises”, Ann.Dr.Louvain 1999, (109) 155, nr. 58; P. JEHASSE, Manuel de la liquidation, Brussel, Kluwer, 2004, 306, nr. 

630; F. GEORGES, “Réserve de propriété et règlement collectif de dettes” (noot onder Rb. Namen 8 oktober 2007), JLMB 2008, 

80-81; F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis de la Faculté de droit de 

l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 255, nr. 495. 
2265 Rb. Namen 8 oktober 2007, JLMB 2008, 73, noot F. GEORGES. 
2266 Luik 23 november 2009, JLMB 2010, 952, noot J. CAEYMAEX. 
2267 Cass. 7 mei 2010, Arr.Cass. 2010, 1334, nr. 321, JLMB 2010, 1242, RW 2011-12, 271, noot M.E. STORME, NjW 2010, 503, 

noot R. FRANSIS en TBH 2011, 550, noot A. GIGOT. 
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argument dat uitging van de positie van de onbetaalde verkoper zoals geregeld in artikel 

20, 5° Hyp.W. (supra, nr. 367). Voor het Hof is de tegenwerpelijkheid van artikel 101 

Faill.W. dus slechts een uitzondering op de algemene regel, waardoor het beperkt blijft 

tot het geval van een faillissement.2268 Bij gebreke aan een soortgelijke regeling voor de 

collectieve schuldenregeling geldt aldaar de algemene regel van artikel 20, 5° Hyp.W. 

en dus de principiële niet-tegenwerpelijkheid van een beding dat daarvan afwijkt. 

Daaruit volgt dat het Hof ook bij andere gevallen van samenloop diezelfde redenering 

zou maken. 

Die erg restrictieve interpretatie strookt nochtans niet met het opzet van de wetgever in 1997 

en werd dan ook kritisch onthaald in de rechtsleer.2269 De uitspraak miskent bovendien het 

belang van een soepel leverancierskrediet voor onze moderne economie.2270 Een zorgwekkend 

gevolg is ook dat de onbetaalde verkoper die wordt geconfronteerd met een beslag, er baat bij 

zou hebben het faillissement van de koper te vorderen, indien aan de faillissementsvoorwaarden 

is voldaan, aangezien zijn zakenrechtelijke positie in dat geval sterker wordt.2271  

Wanneer er zich verschillende strekkingen aftekenen binnen de doctrine en de rechtspraak, kan 

enkel de wetgever een definitief einde stellen aan de rechtsonzekerheid. Dat is voor de 

tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud vrij snel gebeurd met de nieuwe Pandwet 

die voorziet in een gemeenrechtelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek.2272 Volgens de 

parlementaire voorbereidingen hoort het eigendomsvoorbehoud thuis in het Burgerlijk 

Wetboek en moet het daar verder worden uitgewerkt.2273 Reeds geruime tijd gingen er stemmen 

op om voor het eigendomsvoorbehoud een dergelijke algemene verankering in het Burgerlijk 

Wetboek uit te werken en daardoor aan te sluiten bij de ons omringende landen.2274 De vraag 

werd des te prangender na het zopas besproken cassatiearrest van 7 mei 2010. De nieuwe 

Pandwet maakt dat het eigendomsvoorbehoud tegenwerpelijk is in alle gevallen van samenloop, 

en niet enkel bij faillissement.2275 

                                                 
2268 R. FRANSIS, “Tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud bij samenloop: de wetgever is opnieuw (dringend) aan 

zet” (noot onder Cass. 7 mei 2010), NjW 2010, (503) 503, nr. 1. 
2269 E. DIRIX, “Artikel 101 Faill. W.” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer Algemene bepalingen, C. Eigendom, Antwerpen, Kluwer, 2011, 18, 

nr. 13; V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, “De invloed van het Europese recht op het Belgische zekerheden- en 

goederenrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 655, nr. 28; M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van 

Cassatie lijdt aan fantoompijn” (noot onder Cass. 7 mei 2010), RW 2011-12, (254) 263, nr. 22. 
2270 R. FRANSIS, “Tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud bij samenloop: de wetgever is opnieuw (dringend) aan 

zet” (noot onder Cass. 7 mei 2010), NjW 2010, (503) 504, nr. 3. Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 186, nr. 211. 
2271 E. DIRIX, “Artikel 101 Faill. W.” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, C. Eigendom, Antwerpen, Kluwer, 2011, 18, 

nr. 13. 
2272 Artikel 69, eerste lid van de Pandwet luidt: “Roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht 

opschort tot de volledige betaling van de prijs, kunnen worden teruggevorderd wanneer de koper in gebreke blijft de koopprijs 

te betalen voor zover dit schriftelijk is opgesteld uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed.” 
2273 Memorie van toelichting, Parl. St. 2012-13, nr. 2463/001, 30. 
2274 Zie reeds: M. GRÉGOIRE, “Questions liées à l’invocation d’une clause de réserve de propriété” in X., Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (465) 475, nr. 13. 
2275 A. APERS en D. GRUYAERT, “Eigendomsvoorbehoud en onroerende incorporatie volgens de nieuwe Pandwet: welk nieuws 

onder de zon?”, TPR 2015, (83) 91; J. BAECK, “Achtergrond en krachtlijnen van de hervorming” in J. BAECK en M. KRUITHOF, 

Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, (1) 17, nr. 29; E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke 

zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 39, nr. 69; R. JANSEN, “Eigendomsvoorbehoud” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het 

nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, (139) 147, nr. 13; V. SAGAERT, “Enkele pijlers van de pandwet” in CBR 

Jaarboek 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, (53) 65, nr. 22. 
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2. Juridische grondslag en verhouding tot het interne exclusiviteitsbeginsel 

369. OPZET – De beoordeling van de eigendomssituatie bij een eigendomsvoorbehoud is geen 

sinecure. Vanuit een functionele analyse levert het eigendomsvoorbehoud qua finaliteit een 

zakelijke zekerheidsstelling op. Toch houden verschillende auteurs voor wat de juridische 

grondslag betreft, vast aan het volwaardige eigendomsrecht van de verkoper in plaats van het 

gelijk te stellen met een zakelijke zekerheid. Er kunnen echter bezwaren worden geuit op het 

exclusieve eigendomsrecht van de verkoper. Het eigendomsvoorbehoud wordt daarom vaak 

vergeleken met een bezitloos pandrecht. Die twee mogelijke theoretische inbeddingen leveren 

een verschillende uitkomst op voor het beginsel van exclusieve eigendom en worden hierna aan 

een analyse onderworpen. 

a. Het eigendomsvoorbehoud als volwaardig eigendomsrecht 

370. DE VERKOPER BLIJFT EXCLUSIEVE EIGENAAR – Een eerste juridische kwalificatie 

beschouwt het eigendomsvoorbehoud als een volwaardig eigendomsrecht waardoor het 

exclusiviteitsbeginsel in eerste instantie niet in het gedrang komt. De verkoper blijft tot bij de 

volledige betaling van de verkoopprijs eigenaar van de verkochte goederen.2276 Dat is althans 

de gangbare opvatting in de besproken continentaalrechtelijke rechtsstelsels. Ook naar Engels 

recht wordt ervan uitgegaan dat de verkoper zich het volle eigendomsrecht voorbehoudt.2277 De 

koper beschikt slechts over een “possessory interest”.2278 De eigendomsoverdracht wordt 

uitgesteld.2279 De goederen worden reeds feitelijk geleverd, maar indien de prijs niet volledig 

wordt betaald kan de verkoper de goederen revindiceren, omdat hij nog steeds als eigenaar 

geldt.2280 De verkoper kan de goederen terugvorderen wanneer de koper insolvabel wordt en 

                                                 
2276 België: B. DE CONINCK, “La clause de réserve de propriété et son opposabilité en cas de concours”, TBBR 2005, (241) 254, 

nr. 35; R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 557, nr. 1609; E. DIRIX, 

“Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 5; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la 

faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, 643, nr. 3.7.5.7. Frankrijk: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit 

des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 331, nr. 1235; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in 

Manuel, Parijs, Litec, 2010, 629, nr. 835; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 

1995, 84, nr. 104; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, 

onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 75, nr. 86. Nederland: W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, 

Deventer, Kluwer, 2013, 3, nr. 3 en 45, nr. 50; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks 

Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 351, nr. 420 en 403, nr. 486. 
2277 Clough Mill Ltd. v Martin [1985] 1 W.L.R. 111. Zie ook: I. DAVIES, “United Kingdom” in I. DAVIES (ed.), Retention of 

Title Clauses in Sale of Goods Contracts in Europe, Aldershot, Ashgate, 1999, (101) 102; W. GOODHART, “Notes of Cases: 

Clough Mill Ltd. v. Martin - A comeback for Romapla?”, Mod.L.Rev. 1986, vol. 49, (96) 96-102; C. MITCHELL, Hayton & 

Mitchell: Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies, London, Sweet & Maxwell, 2010, 150, nr. 4-

41; L. SMITH, “Security” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, (403) 446, nr. 5.82. 
2278 Aluminium Industrie Vaassen B.V. v Romalpa Aluminium Ltd. [1976] 1 W.L.R. 676. Zie ook: I. DAVIES, “United Kingdom” 

in I. DAVIES (ed.), Retention of Title Clauses in Sale of Goods Contracts in Europe, Aldershot, Ashgate, 1999, (101) 101; R. 

GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 20, nr. 1-28. 
2279 Uitzonderlijk wordt het eigendomsvoorbehoud in verband gebracht met een ontbindende voorwaarde in plaats van met een 

opschorting, zie voor Frankrijk: A. DE MARTEL-TRIBES, “Les clauses de réserve de propriété: deux ensignements tirés d’un 

échec”, JCP 1977, I, n° 2875, nr. 7. 
2280 W. DERIJCKE, “La réforme des sûretés réelles mobilières”, TBH 2013, (691) 718, nr. 124. Nederland: A.I.M. VAN MIERLO 

en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 539, nr. 540; 

F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1186, nr. 41. Frankrijk: W. DROSS, Droit 

des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 96, nr. 106; M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit 

des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 104, nr. 160; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit 

in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 565, nr. 747; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil: Les sûretés, la publicité foncière in 

Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2009, 640, nr. 730. Zie ook: Cass.fr. 27 oktober 2009, n° 09-81345, www.dalloz.fr, 

waar een arrest van de appèlrechter werd vernietigd omdat de terugname van het goed door een verkoper onder 

http://www.dalloz.fr/


 

389 

 

moet dus niet vrezen om in samenloop te komen met de andere schuldeisers van de koper.2281 

De verkoper kan ook een volgrecht uitoefenen tegen derden wanneer de koper het goed zou 

hebben doorverkocht, al moet hier wel rekening worden gehouden met de bescherming van 

derde-verkrijgers te goeder trouw. 

Het eigendomsrecht van de verkoper heeft in deze strekking ook een keerzijde. In principe blijft 

de verkoper het risico van verlies van het goed dragen (res perit domino), al kan dat contractueel 

anders worden bedongen.2282 Aangezien de verkoper eigenaar blijft, behoort het bezwaarde 

goed ook nog steeds tot zijn vermogen en kan het door zijn schuldeisers in beslag worden 

genomen.2283 Wanneer de goederen zich bij de koper bevinden, betreft het een beslag in handen 

van een derde (art. 1503 Ger.W.). Wat de rechtspositie van de derde-verkrijgers of de 

schuldeisers van de verkoper (na beslag of faillissement) betreft, geldt dat zij niet meer rechten 

kunnen doen gelden dan waarover de verkoper onder eigendomsvoorbehoud beschikt.2284 Enkel 

wanneer de schuldenaar dus verzuimt te betalen, kan een derde-verkrijger of een schuldeiser 

het goed revindiceren. De koper beschikt over verweermiddelen om dergelijk beslag af te 

wenden (infra, nrs. 373 e.v.). 

371. OPSCHORTENDE VOORWAARDE OF TERMIJN? – Het eigendomsvoorbehoud bezwaart of 

moduleert het eigendomsrecht van de verkoper. Na de betaling van de koopprijs wordt de koper 

immers onmiddellijk de volle, exclusieve eigenaar. Er bestaat discussie over de vraag of de 

koper voorafgaand aan de betaling moet worden aangeduid als een eigenaar onder opschortende 

voorwaarde of als een eigenaar onder opschortende termijn.2285 Volgens de meerderheidsvisie 

                                                 
eigendomsvoorbehoud als een diefstal werd beschouwd. Zie hierover ook: S. CALME, La réserve de propriété de droit français 

et de droit allemand dans le contexte européen, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, 35. 
2281 Voor Nederland: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 

3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 540, nr. 541; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 

2013, 74, nr. 90; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, 

Deventer, Kluwer, 2012, 701, nr. 972; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk 

Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 403, nr. 486; F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, voorrang en preferentie”, TPR 2006, 

(1157) 1191, nr. 47. Zie voor Frankrijk reeds: art. 121 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la 

liquidation judiciaires des entreprises; S. CALME, La réserve de propriété de droit français et de droit allemand dans le contexte 

européen, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, 99. 
2282 P. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van 

het beding in verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La vente, Brugge, die Keure, 

2002, (163) 172, nr. 12; E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 7; E. DIRIX, “Artikel 101 Faill. W.” 

in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer Algemene bepalingen, C. Eigendom, Antwerpen, Kluwer, 2011, (1) 12, nr. 7; E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 414, nr. 594. Frankrijk: Cass.fr. 26 

mei 2010, n° 09-66.344, D. 2010, 1483; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, 

Parijs, Litec, 2010, 565, nr. 816; J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit 

privé, Parijs, PUF, 2000, 160, nr. 89; P. CROCQ, “Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, 

www.lexisnexis.com, 4, nr. 3; P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil: Les sûretés, la publicité foncière in Précis Dalloz. 

Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2009, 640, nr. 730; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit 

classique, Parijs, PUF, 2008, 394, nr. 243. Zie ook vanuit rechtsvergelijkend perspectief: V. SAGAERT, “Security interests” in 

S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law 

of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 475. 
2283 P. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van 

het beding in verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La vente, Brugge, die Keure, 

2002, (163) 168, nr. 5; E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 5; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la 

continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, 643, nr. 3.7.5.7. 
2284 E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 5. Voor Nederland: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN 

VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 540, nr. 542. 
2285 Voor het belang van dit onderscheid, zie: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke 

goederen in Property Law Series, I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 170, nr. 194 e.v. Voor Frankrijk: H. AL DABBAGH, La clause 

de réserve de propriété dans les ventes mobilières à crédit: étude de droit comparé français et irakien, Aix-en-Provence, 
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in het Belgische recht is er sprake van een opschortende termijn gekoppeld aan de verbintenis 

tot eigendomsoverdracht.2286 De verbintenis bestaat reeds, maar is niet opeisbaar zolang de 

toekomstige gebeurtenis, namelijk de betaling van de koopprijs, zich niet realiseert. Die 

strekking in de rechtsleer acht het onmogelijk dat de eigendomsoverdracht aan een 

opschortende voorwaarde zou zijn onderworpen. Het zou strijdig zijn met de aard van een 

koopovereenkomst wanneer de eigendomsoverdracht slechts voorwaardelijk is.2287 De 

eigendomsoverdracht behoort immers tot de essentie van de koop, alleen het tijdstip ervan kan 

worden uitgesteld. Ook in de rechtspraak komt die klassieke opvatting voor en wordt de 

kwalificatie als opschortende voorwaarde verworpen.2288 

Die klassieke visie is echter met succes bestreden.2289 Daarbij wordt vertrokken van het 

traditionele onderscheid tussen een termijn en een voorwaarde als modaliteit van een 

verbintenis. Het verschil schuilt in het zekere dan wel onzekere karakter van de toekomstige 

gebeurtenis waarvan de opeisbaarheid of de uitdoving van de verbintenis afhangt.2290 Van de 

                                                 
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, 48, nr. 51 e.v.; P. CROCQ, “Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 

2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 14, nrs. 37 e.v. 
2286 R. BARBAIX, “De schenking als successieplanningsinstrument. Civielrechtelijke grenzen aan de contractvrijheid”, TEP 

2008, (190) 202, nr. 203; F. BUYSSENS, “Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van een onroerend 

goed”, Not.Fisc.M. 2001, (33) 35, nr. 7; P. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk 

bekeken en tegenwerpelijkheid van het beding in verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), 

De koop/La vente, Brugge, die Keure, 2002, (163) 167, nr. 4; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Les 

principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1972, 40, nr. 21, 4°; E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 

4; M. GRÉGOIRE, “Questions liées à l’invocation d’une clause de réserve de propriété” in X., Mélanges offerts à Pierre Van 

Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (465) 467, nr. 3; J.H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, 

“Overzicht van rechtspraak – Bijzondere overeenkomsten 1995-1998”, TPR 2002, (57) 94, nr. 9; J. MEERTS, 

“Eigendomsvoorbehoud” in Gerechtelijk akkoord & faillissement, losbl., 2007, (1) 6, nr. 1.5.1; G. SCHRANS, “Het beding van 

eigendomsvoorbehoud en zijn externe werking tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak”, TPR 1982, (145) 148, 

nr. 5; S. STIJNS, “De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariële praktijk tegen het licht gehouden van de 

recente rechtspraak en rechtsleer”, Not.Fisc.M. 2008, (77) 88, nr. 16.1; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. 

SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Overzicht van rechtspraak – Bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming 1999-2006”, TPR 

2008, (1411) 1422, nr. 10; R. TIMMERMANS, De onderhandse koop en verkoop van een onroerend goed door particulieren in 

Recht en praktijk, 58, Mechelen, Kluwer, 2009, 109; J. VAN DEN BERGH en A. DE CALUWÉ, Afbetalingsovereenkomsten, 

financieringshuur, brouwerijovereenkomsten in APR, Gent, Story-Scientia, 1975, 20, nr. 32. Zie hierover uitgebreid: J. DEL 

CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, I, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 158, nrs. 182 e.v. 
2287 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 413, 

nr. 594. 
2288 Cass. 9 februari 1933, Pas. 1933, I, 103, concl. P. LECLERCQ: “vente pure et simple avec terme quant au paiement d’une 

partie du prix et au transfert de la propriété”; Cass. 22 september 1994, Arr.Cass. 1994, 772, nr. 395, Bull. 1994, 754, JLMB 

1995, 124, noot J. CAEYMAEX, JT 1995, 237, Pas. 1994, I, 754, RW 1994-95, 1264, noot E. DIRIX, T.Not. 1995, 572, noot F. 

BOUCKAERT en TBH 1995, 601, noot P. COPPENS; Cass. 8 september 2005, Arr.Cass. 2005, 1581 en Pas. 2005, 1585. Zie ook: 

Gent 27 juni 1987, TGR 1987, nr. 10, 19; Rb.Brugge 22 maart 1989, Rec.gén.enr.not. 1989, 336, nr. 23743; Luik 4 december 

1990, Rec.gén.enr.not. 1994, 271, nr. 24375; Antwerpen 25 mei 1998, AJT 1999-2000, 197; Gent 11 september 2000, 

Not.Fisc.M. 2002, 111; Bergen 18 oktober 2001, P&B 2002, 161, noot E. BREWAEYS; Gent 24 oktober 2001, RW 2005-06, 308; 

Brussel 13 februari 2003, Rec.gén.enr.not. 2004, 118; Rb. Charleroi 20 juni 2001, Rec.gén.enr.not. 2002, 115, nr. 25.234; Rb. 

Gent 30 maart 2004, T.Not. 2006, 523, noot. 
2289 J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, I, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 175, nr. 200 e.v.; M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, 

eigendomsvoorbehoud: een poging tot systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut 

niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (403) 431, nr. 17. Zie ook: M. GRÉGOIRE, “Questions liées à l’invocation d’une 

clause de réserve de propriété” in X., Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, (465) 466, nr. 2; 

R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 424, nr. 494; G. VERSCHELDEN, 

“Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover derden”, AJT 1998-99, (821) 822, nr. 6. Voor Frankrijk: H. AL DABBAGH, 

La clause de réserve de propriété dans les ventes mobilières à crédit: étude de droit comparé français et irakien, Aix-en-

Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, 52, nr. 65. 
2290 Cass. 17 april 1975, Arr.Cass. 1975, 914; Brussel 21 februari 2001, JLMB 2002, 1310; H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, I, Introduction, théorie générale des droits et des 

lois, les personnes - la famille, Brussel, Bruylant, 1961, 203, nr. 136A. Zie hiervoor ook: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht 

bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 175, nr. 200; E. 

http://www.lexisnexis.com/


 

391 

 

betalingsverplichting van de koper onder eigendomsvoorbehoud kan bezwaarlijk worden 

gezegd dat dit een zekere gebeurtenis is. Het is niet omdat de verplichting van de koper juridisch 

vaststaat, dat hij zich daaraan ook zal houden. De daadwerkelijke nakoming van de 

betalingsverplichting is objectief onzeker, wat trouwens precies de reden is waarom het 

eigendomsvoorbehoud wordt bedongen. Bovendien is de betaling ook subjectief onzeker, 

aangezien een beding van eigendomsvoorbehoud anders overbodig zou zijn.2291 Bijgevolg moet 

de effectieve betaling van de koopprijs als een opschortende voorwaarde worden beschouwd, 

aangezien die betaling zowel objectief als subjectief onzeker is.2292 

Wij sluiten ons aan bij de opvatting dat het beding van eigendomsvoorbehoud een opschortende 

voorwaarde is, aangezien de betaling van de koopprijs een toekomstige, maar onzekere 

gebeurtenis betreft.2293 Dat is in lijn met de opvatting in de ons omringende landen.2294 Voor 

het Nederlandse recht staat in artikel 3:92 NBW uitdrukkelijk te lezen: 

“Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in 

de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander 

verschuldigde prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot 

overdracht van de zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening 

van die prestatie.” (eigen nadruk) 

Het Nederlandse rechtsstelsel bevat een wettelijk vermoeden dat het bij een beding van 

eigendomsvoorbehoud om een opschortende voorwaarde gaat.2295 Meer nog, een 

                                                 
VAN HOECKE, “Overeenkomsten met een ontbindende voorwaarde of tijdsbepaling, van bepaalde of van onbepaalde duur” 

(noot onder Gent 9 juni 2000), TBBR 2002, (154) 156 e.v. 
2291 Volgens een bepaalde strekking in de doctrine kan een toekomstige gebeurtenis als een termijn worden gekwalificeerd 

wanneer de gebeurtenis objectief onzeker, maar subjectief zeker is. Dat betekent dat naar het oordeel van de partijen de 

verwezenlijking van de gebeurtenis een zeker feit is. Zie: J. DE CONINCK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die 

Keure, 2007, 76, nr. 68; M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen in Reeks Notariële Praktijkstudies, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 8, nr. 10. Hierop wordt echter kritiek geuit, zie: I. CLAEYS en L. PHANG, “Van bepaalde duur naar 

onbepaalde duur en terug”, TPR 2008, (375) 428-429, nr. 69. 
2292 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence, I, 

Introduction, théorie générale des droits et des lois, les personnes - la famille, Brussel, Bruylant, 1961, 224, nr. 152; F. 

DEREME, “Vente parfaite ou sous condition, résolution d’une vente sous seing privé, aspects civils et fiscals”, Rec.gén.enr.not. 

2000, (67) 71; E. VAN HOECKE, “Overeenkomsten met een ontbindende voorwaarde of tijdsbepaling, van bepaalde of van 

onbepaalde duur” (noot onder Gent 9 juni 2000), TBBR 2002, (154) 157; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 541. Zie hiervoor uitgebreid: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht 

van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 178, nr. 201.Voor Nederland: 

H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 406, nr. 

489. 
2293 Zie voor een uitgebreide bespreking: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke 

goederen in Property Law Series, I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 174, nrs. 199 e.v. Zie ook reeds: E. KRINGS, “Actuele trends 

inzake zekerheden”, TPR 1992, (671) 680, nr. 15. 
2294 Zie hiervoor ook: J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen in Property 

Law Series, I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 183, nr. 208. 
2295 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 218, nr. 239; O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 

Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 133; N.E.D. FABER, “Levering van toekomstige goederen en 

overdracht onder opschortende voorwaarde” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN 

(eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (179) 

206; J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi, 2005, 239; A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, 

Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 524, nr. 523; J.A.J. PETER, 

Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 135; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud 

in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 13, nr. 14; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het 

Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 694, nr. 963; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in 

geblazen?”, MvV 2013, (138) 140; H.C.F. SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het nieuwe B.W. 

(titel 1 t/m 5, titel 11), Deventer, Kluwer, 1986, 308; H. STOLZ, De voorwaarde in het vermogensrecht, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgevers, 2015, 167; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 

37, Deventer, Kluwer, 2007, 555; F.M.J. VERSTIJLEN, “Het eigendomsvoorbehoud in nevelen”, WPNR 2007, (824) 824; R.D. 
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eigendomsvoorbehoud onder opschortende termijn wordt er geherkwalificeerd in een 

onmiddellijke overdracht van het goed met de gelijktijdige vestiging van een recht van 

vruchtgebruik voor de overdrager op het goed gedurende de termijn die de partijen zijn 

overeengekomen (art. 3:85, lid 2 NBW). Voor het Engelse recht is section 19 (1) van de Sale 

of Goods Act van belang: 

“Where there is a contract for the sale of specific goods or where goods are 

subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of the contract 

or appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are 

fulfilled; and in such a case, notwithstanding the delivery of the goods to the buyer, or 

to a carrier or other bailee or custodier for the purpose of transmission to the buyer, 

the property in the goods does not pass to the buyer until the conditions imposed by the 

seller are fulfilled.” 

Ook hier is sprake van een eigendomsoverdracht onder opschortende voorwaarde, dikwijls de 

betaling van de koopprijs.2296 De opschortende werking van een eigendomsvoorbehoud is ook 

in het Franse recht een uitgemaakte zaak.2297 Art. 2367 CC bepaalt uitdrukkelijk:  

“La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve 

de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de 

l'obligation qui en constitue la contrepartie.” (eigen nadruk) 

Over de vraag of het een opschortende voorwaarde of een opschortende termijn betreft, bestaat 

naar Frans recht wel geen eensgezindheid.2298 Het merendeel van de Franse rechtsleer 

beschouwt het eigendomsvoorbehoud als een opschortende voorwaarde.2299 Ook de Cour de 

cassation kwalificeerde het reeds als een opschortende voorwaarde2300, maar laat het nu eerder 

afhangen van de wil van de partijen.2301 

                                                 
VRIESENDORP, Het eigendomsvoorbehoud in Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 11. Zie ook: E.B. RANK-

BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 229; W. SNIJDERS, 

“Bezitloze zekerheid op roerende zaken” in X., Honderd jaar rechtsleven: de Nederlandse juristenvereniging 1870-1970, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, (25) 30; G. VERSCHELDEN, “Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover derden”, AJT 

1998-99, (821) 822, nr. 7. 
2296 De clausule die bepaalt dat het eigendomsrecht pas overgaat bij betaling van de koopprijs staat beter bekend als de Romalpa-

clausule: Aluminium Industrie Vaassen B.V. v Romalpa Aluminium Ltd. [1976] 1 W.L.R. 676. Zie ook: M. BRIDGE (ed.), 

Benjamin’s Sale of Goods, London, Sweet & Maxwell, 2010, 274, nr. 5-131; R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, 

London, Sweet & Maxwell, 2003, 20, nr. 1-28. 
2297 Zie hiervoor: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 

197, nr. 355 en 455, nr. 815; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 91, nr. 100; J. 

DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et 

allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 148, nr. 266; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: 

contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 81, nr. 80. 
2298 J. GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste sur la clause de réserve de propriété”, D. 1981, chron., (1) 2-3. Zie hiervoor ook: S. 

RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - 

Dauphine, 2007, 81, nr. 80. Deze auteur ontkent zowel de kwalificatie als voorwaarde als de kwalificatie als termijn. 
2299 L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

210, nrs. 247 e.v.; M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 

2008, 198, nr. 355; F. DERRIDA, “La clause de réserve de propriété et le droit des procédurs collectives”, D. 1980, chron., (293) 

298, nr. 13; J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits 

français et allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 148, nr. 267; A. GHOZI, “Nature juridique et 

transmissibilité de la clause de réserve de propriété”, D. 1986, chron., 317-322. Contra: J. GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste 

sur la clause de réserve de propriété”, D. 1981, chron., (1) 7, nr. 22; J. GHESTIN en B. DESCHÉ, Traité des contrats: la vente, 

Parijs, LGDJ, 1990, 663, nr. 600. 
2300 Cass.fr. 20 november 1979, Bull.civ. 1979, IV, 237, n° 300 en D. 1980, I.R., 571. 
2301 Cass.fr. 9 januari 1996, D. 1996, 184; Cass.fr. 17 juli 1991, Bull.civ. 1991, III, 127, n° 218. Zie ook: F. COLLART DUTILLEUL 

en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2011, 185, nr. 194; H. KENFACK, “Ventes conditionnelles”, 

JurisClasseur Contrats - Distribution, 2014, www.lexisnexis.com, nr. 117.  
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De kwalificatie van het eigendomsvoorbehoud als opschortende voorwaarde kunnen we ook 

ontwaren in de Draft Common Frame of Reference. De toelichting bij het tweede lid van artikel 

VIII.2-203 beschouwt het eigendomsvoorbehoud als een voorbeeld van “a special form of 

agreement as to the time ownership is to pass, the particularity being that it is still uncertain 

whether the agreed point in time will come or not.” Die laatste omschrijving vertaalt zich als 

een toekomstige maar onzekere gebeurtenis, wat overeenkomt met de opschortende 

voorwaarde. 

Nu de kwalificatie van het eigendomsvoorbehoud als opschortende voorwaarde is uitgeklaard, 

moet verder worden ingegaan op de eigendomssituatie. Het strookt immers niet met de 

werkelijkheid om onverkort vast te houden aan het exclusieve eigendomsrecht in hoofde van 

de verkoper onder eigendomsvoorbehoud. Verschillende elementen tonen aan dat de exclusieve 

eigendom onder druk komt te staan. 

b. Kritiek: elementen die afwijken van de kwalificatie van de verkoper als exclusieve eigenaar 

i. Verzakelijkte eigendomsverwachting voor de koper (‘Anwartschaftsrecht’) 

372. DE KOPER ALS ‘ECONOMISCHE EIGENAAR’ – Volgens de klassieke opvatting kan de koper 

onder eigendomsvoorbehoud vóór het tijdstip van betaling geen enkele zakenrechtelijke 

aanspraak claimen op het goed.2302 Wij treden de strekking bij die er daarentegen van uitgaat 

dat de leveringshandeling als voorwaarde voor de overdracht onmiddellijk plaatsvindt, zij het 

onder opschortende voorwaarde van betaling van de koopprijs.2303 Het sluiten van de 

overeenkomst brengt daardoor wel degelijk reeds zakenrechtelijke gevolgen teweeg, aangezien 

de overdracht enkel nog afhangt van de vervulling van de voorwaarde. Hieronder verklaren we 

ons nader. 

De koper onder eigendomsvoorbehoud oefent pendente conditione reeds bepaalde 

eigendomsbevoegdheden uit. Hij is titularis van de gebruiks- en genotsbevoegdheden over het 

goed en draagt reeds het waardeverlies van het goed dat hij onder zich houdt.2304 De koper mag 

wel niet beschikken over het goed zolang hij niet de volledige prijs heeft betaald.2305 Doet hij 

dat wel, dan kan hij in principe worden vervolgd voor misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.).  

Toch kunnen partijen contractueel bedingen dat de koper reeds het recht op 

voortverkoop heeft.2306 De gebruiken in het handelsverkeer zorgen ervoor dat dergelijk 

recht zelfs wordt vermoed wanneer het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft op 

goederen die de koper in de normale exploitatie van zijn onderneming moet 

                                                 
2302 België: E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 5. Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in 

Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 84, nr. 104. Nederland: W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in 

Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 21, nr. 22. 
2303 J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, I, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 193, nr. 216. 
2304 België: V. SAGAERT en J. DEL CORRAL, Eigendomsvoorbehoud in APR, Mechelen, Kluwer, 2015, 83, nr. 124. Nederland: 

art. 7:10, eerste lid NBW Zie: D.L. RODRIGUES LOPES, Eigendom en beperkte rechten in Recht en Praktijk Vastgoedrecht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 54. Frankrijk: P. CROCQ, “Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, 

www.lexisnexis.com, 44, nr. 139 en 47, nr. 150. 
2305 Zie echter: F.M.J. VERSTIJLEN, “Het eigendomsvoorbehoud in nevelen”, WPNR 2007, (824) 825. 
2306 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 820, nrs. 925 e.v. Voor Nederland: A.I.M. VAN 

MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 

543, nr. 545; J. HIJMA, en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 98, nr. 

136; J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 155. 
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voortverkopen. Bovendien is het dikwijls omwille van de doorverkoop dat de koper in 

staat zal zijn om de volledige koopprijs te betalen.2307 Partijen doen er goed aan om 

dergelijke bevoegdheid nauwkeurig te regelen in het contract. 

Het uitoefenen van bepaalde gebruiks- en genotsbevoegdheden op een goed levert op zich nog 

geen deel van het eigendomsrecht op. Er zijn ons vele situaties bekend waar een gebruiks- en 

genotsbevoegdheid wordt verleend aan een derde, zonder dat dit het exclusieve eigendomsrecht 

van de eigenaar zelf aantast. Dat is het geval bij het toekennen van zowel persoonlijke als 

zakelijke rechten (supra, nrs. 202 e.v.). Toch wordt de koper onder eigendomsvoorbehoud vaak 

aangeduid met de term ‘economische eigenaar’.2308 Aan de term ‘economische eigenaar’ komt 

in beginsel geen zakenrechtelijke betekenis toe (supra, nr. 300). Daarmee zou geen afbreuk 

worden gedaan aan het traditionele uitgangspunt dat de verkoper, in de hoedanigheid van 

juridische eigenaar, nog steeds de enige exclusieve eigenaar is. Wat het eigendomsvoorbehoud 

betreft, komt er aan de koper als ‘economische eigenaar’ echter wel een zakenrechtelijke 

betekenis toe. De koper beschikt immers niet enkel over verbintenisrechtelijke aanspraken 

tegenover de verkoper, maar geniet ook zakenrechtelijke bescherming. Daardoor komt het 

(exclusieve) eigendomsrecht van de verkoper op de helling te staan. De koper onder 

eigendomsvoorbehoud maakt reeds een zakenrechtelijke aanspraak op het goed zelf, met 

uitwerking erga omnes. De koper is titularis van een verzakelijkte eigendomsverwachting, wat 

in navolging van het Duitse recht ook een ‘Antwartschaftsrecht’ wordt genoemd.2309 De 

zakenrechtelijke bescherming van de koper komt tot uiting in de volgende hypothesen. 

373. BESCHERMING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT VAN VERKOPER – Een eerste lakmoesproef 

is het faillissement van de verkoper. De figuur van het eigendomsvoorbehoud is er in hoofdzaak 

om de verkoper te beschermen tegen de insolvabiliteit van de koper, maar ook de omgekeerde 

hypothese kan zich voordoen. Wat als het de verkoper is die in staat van faillissement verkeert 

vooraleer de koper de volledige koopprijs heeft betaald? Wanneer wordt vastgehouden aan het 

(exclusieve) eigendomsrecht van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud, behoort het 

desbetreffende goed tot het vermogen van de verkoper (supra, nr. 370). Dat zou betekenen dat 

het ook deel uitmaakt van de failliete boedel. De curator van de verkoper zou in naam van de 

boedel het reeds geleverde, maar nog niet betaalde goed kunnen revindiceren van de koper. 

Toch kan een koper dergelijke revindicatie afwenden door de geplande afbetalingen te blijven 

doen.2310 Vanuit economisch standpunt kan de volledige betaling van de prijs door de koper 

trouwens ook een goede zaak zijn voor de failliete boedel, en dus voor de samenlopende 

                                                 
2307 Nederland: J.E. FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, Nijmegen, Ars Aequi, 2005, 239. 
2308 V. SAGAERT en J. DEL CORRAL, Eigendomsvoorbehoud in APR, Mechelen, Kluwer, 2015, 71, nr. 98. Voor Nederland, zie: 

D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 

29, Deventer, Kluwer, 2004, 69; D.L. RODRIGUES LOPES, Eigendom en beperkte rechten in Recht en Praktijk Vastgoedrecht, 

Deventer, Kluwer, 2012, 534. 
2309 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 433, nr. 501. Deze auteur meent dat de koper geen 

zakelijk recht heeft, maar wel een recht met zakelijke werking. 
2310 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 429, nr. 499; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als 

volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, 

Kluwer, 2006, (189) 200, nr. 15. Naar Nederlands recht: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust 

in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 69; A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN 

VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 530, nr. 531; J.A.J. 

PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 132; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. 

HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 694, nr. 964; L. VAN VLIET, 

“Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 330; R.D. VRIESENDORP, Het 

eigendomsvoorbehoud in Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 58 e.v. 
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schuldeisers van de verkoper. De afbetaling door de koper zorgt onmiddellijk voor liquide 

middelen die onder de chirografaire schuldeisers kunnen worden verdeeld.  

De koper kan het goed dus alsnog aan de samenloop onttrekken door de voorwaarde in 

vervulling te laten gaan en de volledige koopprijs te betalen. Vaak wordt dit aangeduid als de 

zakenrechtelijke werking van de positie van de koper. Dit zakelijk recht, vanuit het Duitse recht 

ook wel aangeduid met de term Anwartschaftsrecht, blijft in principe onderscheiden van het 

eigendomsrecht dat de koper kan verkrijgen; de essentie is dat de koper reeds beschikt over een 

zakelijk recht, dat ook als zodanig kan worden overgedragen aan derden.2311 Ook al behoort het 

goed volgens de traditionele opvatting toe aan de verkoper, toch kan de koper naderhand het 

goed revindiceren uit de failliete boedel. Het revindicatierecht is net de eigendomsvordering bij 

uitstek. Dat doet vermoeden dat aan de koper reeds (een deel van) het eigendomsrecht toekomt. 

Ook de Europese wetgever erkent, in een grensoverschrijdende context, de sterke positie van 

de koper onder eigendomsvoorbehoud in geval van faillissement van de verkoper.2312 Dat blijkt 

duidelijk uit de Europese verordening nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (hierna: 

de Insolventieverordening).2313 Artikel 7, lid 2 van de Insolventieverordening, dat thans 

ongewijzigd is overgenomen in artikel 10, lid 2 van de verordening 2015/8482314, bepaalt dat 

de opening van een insolventieprocedure tegen de verkoper nadat de levering van het goed heeft 

plaatsgevonden, geen grond voor ontbinding of opzegging van de verkoop kan zijn en niet belet 

dat de koper de eigendom van het gekochte goed verkrijgt wanneer het goed zich op het tijdstip 

van de opening van de insolventieprocedure op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt 

dan die waar de procedure werd geopend. Indien de koper de prijs betaalt, verkrijgt hij dus het 

eigendomsrecht over het goed.2315  

Aanvankelijk werd de bescherming van de koper in geval van insolvabiliteit van de verkoper 

behoedzaam geïnterpreteerd en slechts als een uitzondering beschouwd op de algemene regel 

die inhoudt dat de koper onder normale omstandigheden louter houder is van het goed.2316 Men 

wou uit de bescherming tegen het faillissement van de verkoper geen volwaardige 

zakenrechtelijke positie van de koper afleiden. Die mening werd later bijgesteld, door de positie 

van de koper wel degelijk als een volwaardige zakenrechtelijke positie te beschouwen.2317 

SAGAERT omschrijft het gevolg van die zakenrechtelijke bescherming van de koper als volgt: 

“Hence, the buyer also has a virtual ownership of the good pendente conditione. The 

                                                 
2311 Nederland: J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 142; A.H. 

SCHELTEMA, De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde, Den Haag, Scheltema, 2003, 343; T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 557. 
2312 Zie reeds: M. VIRGOS en E. SCHMIT, Rapport sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité, s.l., Union 

Européenne, 1996, 79, nr. 114. 
2313 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures, Pb.L. 160, 1-18. Voor 

een algemene bespreking van deze verordening, zie: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Verhaalsrechten en zekerheidsposities van 

schuldeisers onder de Europese Insolventieverordening”, TBH 2001, (580) 580-600; N. WATTÉ en V. MARQUETTE, “Le 

règlement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité”, TBH 2001, (565) 565-579. 
2314 Verordening (EG) nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures, 

Pb.L. 141, 19-72. 
2315 M. VEDER, Cross-border insolvency proceedings and security rights in Series law of business and finance, 8, Deventer, 

Kluwer, 2004, 357. Zie ook: V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste 

postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 201, nr. 15. 
2316 E. DIRIX en V. SAGAERT, “Verhaalsrechten en zekerheidsposities van schuldeisers onder de Europese 

Insolventieverordening”, TBH 2001, (580) 597, nr. 48. 
2317 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 62, nr. 63. 
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proprietary powers relating to the goods are, at different levels, divided between two persons 

(seller and buyer).”2318 

374. BESCHERMING TEGEN TWEEDE VERKOOP DOOR VERKOPER – Een koper onder 

eigendomsvoorbehoud wordt hangende de voorwaarde ook beschermd tegen latere daden van 

beschikking door de verkoper. In principe is de verkoper/eigenaar tijdens het 

eigendomsvoorbehoud nog steeds beschikkingsbevoegd en kan hij de goederen overdragen op 

een derde.2319 Daarbij kan hij de rechten van de koper echter niet miskennen.2320 De koper onder 

eigendomsvoorbehoud kan ondanks een verdere beschikking door de verkoper nog steeds het 

eigendomsrecht verwerven door de volledige koopsom te voldoen.2321 Een derde-

rechtsverkrijger kan immers niet meer rechten doen gelden dan waarover de rechtsvoorganger 

beschikt. Bovendien is bij roerende goederen het werkelijke bezit te goeder trouw het 

doorslaggevende criterium in geval van concurrerende rechtsposities (art. 1141 BW), waardoor 

de koper onder eigendomsvoorbehoud niet kan worden verontrust van zodra de goederen aan 

hem zijn geleverd. Een koper onder eigendomsvoorbehoud heeft dus een zeer actieve rol te 

spelen in het verkrijgen van het eigendomsrecht, ook al zou het goed een tweede maal worden 

vervreemd door de verkoper. 

375. BESCHERMING TEGEN REVINDICATIE DOOR VERKOPER – De koper onder 

eigendomsvoorbehoud wordt ook beschermd tegen de revindicatievordering van de verkoper 

zelf. De verkoper kan enkel revindiceren wanneer de koper in gebreke blijft de koopprijs te 

betalen.2322 Zolang de koper zijn verplichtingen nakomt, kan de verkoper, ondanks zijn 

vermeende hoedanigheid als eigenaar, het goed niet revindiceren. De overdracht hangt immers 

enkel af van de vervulling van de voorwaarde. Dit vormt een extra argument om het exclusieve 

eigendomsrecht van de verkoper te nuanceren (infra, nr. 378). Hij beschikt immers allerminst 

over een actief recht om de elasticiteit van het eigendomsrecht te doen intreden en de volheid 

van de eigendom terug te verkrijgen. 

Bovendien, wanneer de revindicatie van de verkoper wel gegrond is doordat de koper inderdaad 

niet heeft voldaan aan de verplichting tot betaling van de volledige koopprijs, wordt de koper 

toch beschermd voor wat de waarde van het goed betreft. De verkoper is immers onderhevig 

                                                 
2318 V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive Property Law and 

Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International Property Law, 

München, Sellier, 2011, (119) 129. 
2319 E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 5; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des 

entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, 643, nr. 3.7.5.7. Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, 

Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 698, nr. 967a; W.H.M. REEHUIS, 

Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 46, nr. 53; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 417, nr. 497. Frankrijk: W. DROSS, Droit des biens 

in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 96, nr. 107. 
2320 Nederland: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2010, 540, nr. 542. 
2321 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 429-430, nr. 499. Frankrijk: F. ZENATI-CASTAING 

en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 391, nr. 242. Nederland: W.H.M. REEHUIS 

en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 698, nr. 967a; 

R.D. VRIESENDORP, Het eigendomsvoorbehoud in Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 51 e.v. 
2322 E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 489, nr. 25; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des 

entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, 644, nr. 3.7.5.10. Zie ook: G. VERSCHELDEN, “Eigendomsvoorbehoud 

tussen partijen en tegenover derden”, AJT 1998-99, 821 (824), nr. 16. Nederland: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, 

Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 539, nr. 540. 
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aan het verrijkingsverbod en heeft enkel recht op de waarde ten belope van zijn schuldvordering 

(infra, nr. 377). De koper heeft het recht op de residuaire vermogenswaarde. 

376. LOSSINGSRECHT – De sterke positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud blijft 

ook zichtbaar wanneer de koper zelf failliet gaat. Artikel 108 Faill.W. bepaalt dat de curator, 

indien het belang van de boedel het vereist, de terugvordering zoals bedoeld in artikel 101 

Faill.W. kan afwijzen, met toestemming van de rechter-commissaris, na betaling van de 

koopprijs zoals die was afgesproken tussen de verkoper onder eigendomsvoorbehoud en de 

gefailleerde koper.2323 Dat staat beter bekend als het lossingsrecht van de curator. Hij zal dit 

lossingsrecht inroepen wanneer de nog openstaande schuld niet opweegt tegen de marktwaarde 

van het goed, of wanneer het goed van doorslaggevend belang is voor de tijdelijke voortzetting 

van de werkzaamheden van de onderneming.2324 Wanneer de waarde van het goed ondertussen 

hoger is dan de afgesproken prijs, heeft de curator er belang bij om het resterende bedrag te 

betalen en zo het goed ‘vrij te kopen’. Het feit dat de curator in geval van faillissement van de 

koper de mogelijkheid heeft om de revindicatie door de verkoper af te wijzen, is moeilijk 

verenigbaar met de idee van het exclusieve eigendomsrecht in handen van de verkoper. De 

verkoper beschikt duidelijk niet over de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. 

De curator van de koper kan evenzeer beslissen geen gebruik te maken van dit optierecht en in 

te stemmen met de terugvordering door de verkoper. Aan de positie van de verkoper zijn enkele 

beperkingen gesteld die hierna worden besproken. 

ii. Beperkingen opgelegd aan de positie van de verkoper (als ‘exclusieve’ eigenaar) 

377. VERRIJKINGSVERBOD – De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud mag voor de 

verkoper geen verrijking opleveren.2325 Ook dat valt moeilijk te rijmen met de kwalificatie van 

de verkoper onder eigendomsvoorbehoud als de volwaardige en exclusieve eigenaar. Na de 

uitoefening van zijn zekerheidsrecht mag de verkoper onder eigendomsvoorbehoud er niet beter 

aan toe zijn dan wanneer de schuldenaar wel voldaan had aan zijn betalingsverplichting. Artikel 

105 Faill.W. bepaalt daartoe in het algemeen dat hij die een goed terugvordert, verplicht is de 

door hem in mindering ontvangen bedragen, alsmede alle voorschotten gedaan voor vracht of 

vervoer, commissie, verzekering of andere kosten terug te geven. Bij een 

                                                 
2323 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 414, 

nr. 595 en 416, nr. 597. Dit lossingsrecht geldt ook bij faillissement van de leasingnemer (infra, nr. 393): J. BEKAERT, “[Het 

passief van het faillissement] Leasing” in X., Faillissement & Reorganisatie, II.H.20.C, Antwerpen, Kluwer, 2006, (1) 17. Zie 

ook: I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, 641, nr. 3.7.5.5. 

Voor Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, 

Deventer, Kluwer, 2012, 701, nr. 972. 
2324 E. DIRIX, “Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten” in H. BRAECKMANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH (eds.), 

Faillissement & Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, (365) 415, nr. 82; E. DIRIX en R. DE 

CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 416, nr. 597. Zie voor de 

regeling naar Engels recht: I. DAVIES, “United Kingdom” in I. DAVIES (ed.), Retention of Title Clauses in Sale of Goods 

Contracts in Europe, Aldershot, Ashgate, 1999, (101) 120. 
2325 P. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van 

het beding in verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La vente, Brugge, die Keure, 

2002, (163) 172, nr. 13; B. DE CONINCK, “La clause de réserve de propriété et son opposabilité en cas de concours”, TBBR 

2005, (241) 256, nr. 41; E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 484, nr. 8; R. JANSEN en V. SAGAERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1376, nr. 195; I. PEETERS, “Eigendom tot 

zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 8, nr. 13. 
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eigendomsvoorbehoud in het bijzonder moet de waarde van het teruggenomen goed worden 

vergeleken met het nog verschuldigde saldo. Wanneer op het moment van de revindicatie de 

waarde van het goed hoger is dan het saldo van de openstaande schuldvordering, moet de 

verkoper het verschil terugbetalen aan de koper.2326 Dat is ook uitdrukkelijk zo geregeld in de 

nieuwe Pandwet.2327 In Frankrijk geldt dezelfde regel (art. 2371 CC).2328 Het verrijkingsverbod 

geldt ook bij de doorverkoop van het goed door de koper, waar de vordering van de verkoper 

op de geldsom komt te liggen. Ook dan is de verkoper niet gerechtigd op de meerprijs die de 

koper met de doorverkoop kon realiseren.2329 Bij de Engelse retention of title wordt evenzeer 

aanvaard dat een koper die bevoegd is de goederen door te verkopen dat doet voor eigen 

rekening, waardoor de meerwaarde dus aan hem en niet aan de verkoper toekomt.2330 

Een verkoper onder eigendomsvoorbehoud die het goed terugvordert uit het faillissement van 

de koper is ook een vergoeding verschuldigd aan de curator voor de redelijke kosten van 

bewaring van dat goed (art. 101, vierde lid Faill.W.). Wanneer de waarde van het goed lager is 

dan de waarde van de schuldvordering, moet de verkoper een nieuwe niet-bevoorrechte 

schuldvordering indienen voor het resterende bedrag.2331 

Naar Nederlands geldend recht is er specifiek voor het eigendomsvoorbehoud geen wettelijke 

verplichting voorzien voor de schuldeiser om de meerwaarde van het goed over te dragen. Dit 

wordt echter wel als onwenselijk ervaren.2332 De rechtsleer neemt aan dat er bij het 

eigendomsvoorbehoud, net als voor de huurkoop, een verplichting tot overdracht van de 

meerwaarde bestaat.2333 De verkoper moet aan de wederpartij ook het reeds betaalde bedrag 

restitueren, onder aftrek van de gemaakte kosten en de geleden schade.2334 

378. GEEN ACTIEVE ELASTICITEIT – Ook de zopas besproken verzakelijking van de positie 

van de koper (supra, nrs. 372 e.v.) heeft belangrijke gevolgen voor de (eigendoms)positie van 

de verkoper. In dit proefschrift wordt de interne exclusiviteit in verband gebracht met de actieve 

elasticiteit van het eigendomsrecht. Een verkoper onder eigendomsvoorbehoud is echter 

volledig afhankelijk van de gedraging van de koper. Hij kan enkel passief afwachten of de 

volledige koopprijs wordt betaald en kan in dat geval niet verhinderen dat de koper de volle, 

exclusieve eigendom verkrijgt. Bovendien, wanneer de koper in gebreke blijft, heeft de 

verkoper onder eigendomsvoorbehoud enkel recht op de verzilveringswaarde en niet op de 

                                                 
2326 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 415, 

nr. 595. 
2327 Nieuw art. 72 van de Pandwet: “De verkoper verrekent de waarde van het teruggevorderde goed met zijn schuldvordering. 

Overtreft deze waarde het bedrag van de schuldvordering dan is de verkoper tot afdracht aan de koper verplicht van het saldo.” 
2328 Cass.fr. 5 maart 1996, Bull.civ. 1996, IV, n° 72; M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des 

sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 331, nr. 1235; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, 

Parijs, Litec, 2010, 634, nr. 839; Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 463, nr. 397. 
2329 Zie bijvoorbeeld naar Frans recht: Cass.fr. 15 januari 1991, Bull.civ. 1991, IV, n° 31 en D. 1993, somm comm, 297. 
2330 V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius 

Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 498. 
2331 V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive Property Law and 

Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International Property Law, 

München, Sellier, 2011, (119) 129. 
2332 L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 330. 
2333 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 69; J.J. VAN HEES, Leasing in Serie onderneming en recht, 8, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, 184; L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 332. 
2334 A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2010, 540, nr. 541. 
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volledige vermogenswaarde van het goed, omwille van het zopas besproken verrijkingsverbod. 

Indien de goederen alsnog in exclusieve eigendom terugkeren naar de verkoper moet een 

eventuele meerwaarde worden afgedragen aan de koper. De verkoper onder 

eigendomsvoorbehoud is volgens een bepaalde strekking in de rechtsleer dan ook geen 

eigenaar, maar louter titularis van een zakelijk zekerheidsrecht. Dat komt in het volgende punt 

aan bod. 

c. Kwalificatie van eigendomsvoorbehoud als stil pandrecht 

379. EIGENDOMSVOORBEHOUD ALS ZAKELIJK ZEKERHEIDSRECHT – Omdat het voorbehouden 

eigendomsrecht dient als waarborg voor de betaling van een schuld, wordt het 

eigendomsvoorbehoud in de rechtsleer soms beschouwd als een louter zakelijk 

zekerheidsrecht.2335 De koper onder eigendomsvoorbehoud wordt gelijkgesteld met een 

pandgevende schuldenaar. Volgens STORME is de bescherming van de koper in geval van 

faillissement van de verkoper (‘Anwartschaftsrecht’, zie: supra, nr. 372) de hoofdreden om het 

eigendomsvoorbehoud als een pandrecht te beschouwen, waarbij de koper onder 

eigendomsvoorbehoud reeds over een eigendomsrecht beschikt en de verkoper slechts titularis 

is van een zakelijk zekerheidsrecht.2336 In geval van faillissement van de verkoper lijkt de 

positie van de koper inderdaad sterk op die van een pandgevende schuldenaar.2337 

Ook de gelijkenissen tussen de verkoper onder eigendomsvoorbehoud en de pandhoudende 

schuldeiser zijn legio.2338 Vooral het verrijkingsverbod in hoofde van een verkoper onder 

eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 377) doet denken aan de rechtstoestand van een 

pandhoudende schuldeiser. Het verschil is wel dat bij uitoefening van de zekerheid de verkoper 

onder eigendomsvoorbehoud vrij over de goederen mag beschikken en mag beslissen om het 

niet uit te winnen.2339 Een pandhouder kan zich het goed daarentegen traditioneel niet toe-

eigenen.2340 Met de nieuwe Belgische Pandwet komt daar echter verandering in.2341 

                                                 
2335 W. DERIJCKE, “La réforme des sûretés réelles mobilières”, TBH 2013, (691) 719, nr. 130; E. DIRIX, 

“Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 484, nr. 8; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in 

het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 723, nr. 24; F. T’KINT en W. DERIJCKE, “Dessaisissement et situation des créanciers 

en cas de faillite” in Le nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite: les lois des 17 juillet et 8 août 1997 in Centre 

d’études Jean Renauld, Brussel, Bruylant, 1997, (173) 206, nr. 39. Voor Frankrijk: M. CABRILLAC, noot onder Cass.fr. 1 

oktober 1985, D. 1986, (248) 249; J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit 

privé, Parijs, PUF, 2000, 155, nr. 86; M. GRIMALDI, “Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos de la réserve de propriété)” 

in X., Etudes offertes à Jacques Dupichot: Liber amicorum, Brussel, Bruylant, 2004, (169) 175, nr. 5; C. MOULY, “Procédures 

collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, 

Parijs, LGDJ, 1984, (529) 550, nr. 34. Voor Nederland: D.F. KOPALIT, “De Franse fiducie en de overdracht tot zekerheid”, 

WPNR 2009, (701) 704; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, 

Deventer, Kluwer, 2012, 418, nr. 498; T.H.D. STRUYCKEN, “The Numerus Clausus and Party Autonomy in the Law of Property” 

in J. VAN DER WEIDE en R. WESTRIK (eds.), Party Autonomy in International Property Law, München, Sellier, 2011, (59) 75. 
2336 M.E. STORME, Zekerheden- en insolventierecht, Deel II en V, Gent, M.E. Storme, 2014, 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Insolventierecht2014.pdf, 408-410. 
2337 Zie ook: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 151, nr. 173. 
2338 E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 484, nr. 8; M.E. STORME, “Zekerheidsoverdracht, numerus clausus 

van zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na het cassatiearrest van 17 oktober 1996” (noot onder Cass. 17 

oktober 1996), RW 1996-97, (1398) 1402, nr. 14. 
2339 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 415, 

nr. 595. Voor Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 

3, Deventer, Kluwer, 2012, 700, nr. 970; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 

2013, 5, nr. 5. 
2340 Nederland: art. 3:237, lid 3 NBW. 
2341 De partijen kunnen bedingen dat de pandhouder zich het goed mag toe-eigenen. Dergelijk beding is wel nietig wanneer de 

pandgever een consument is (art. 49 Pandwet). 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Insolventierecht2014.pdf
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De koper onder eigendomsvoorbehoud kan het goed onder zich houden waardoor er sprake is 

van een bezitloos of stil pandrecht. Een verschilpunt naar Nederlands recht is dat het stil 

pandrecht, in tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud, een geregistreerde akte vereist.2342 

Een bezitloos pand is naar huidig Belgisch recht niet mogelijk (met uitzondering van de 

inpandgeving van schuldvorderingen), maar met de nieuwe Pandwet wordt daaraan verholpen. 

In het Burgerlijk Wetboek wordt een algemene erkenning ingeschreven van de inpandgeving 

zonder buitenbezitstelling, maar evenwel ook mits registratie.2343 

380. BEZWAREN – Het pleidooi om het eigendomsvoorbehoud te beschouwen als een louter 

zekerheidsrecht stoot echter op bezwaren.2344 De meerderheid van de auteurs blijft het 

eigendomsrecht van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud beschouwen als een volwaardig 

eigendomsrecht, ook al vervult dat eigendomsrecht louter een zekerheidsfunctie.2345 Wanneer 

de verkoper onder eigendomsvoorbehoud het goed terugvordert, oefent hij geen verhaal uit op 

de opbrengst van het goed, wat net typerend is voor een zakelijk zekerheidsrecht. Het 

eigendomsvoorbehoud verleent niet het recht om bij voorrang te worden betaald uit de 

opbrengst van het goed, maar wel het recht om tot revindicatie over te gaan van het goed in 

natura.2346 Het eigendomsvoorbehoud is volgens die opvatting geen afhankelijk recht, 

aangezien dat niet verenigbaar zou zijn met de aard van het eigendomsrecht zelf, en dus is het 

geen beperkt zekerheidsrecht.2347 Ook de Europese Insolventieverordening 1346/2000 behoudt 

het onderscheid tussen een zakelijk zekerheidsrecht en een eigendomsvoorbehoud (art. 41). 

                                                 
2342 Nederland: art. 3:237, lid 1 NBW Zie ook: O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek in Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 47. Die registratie heeft echter tot doel om 

de datum van vestiging met zekerheid te kunnen vaststellen. De registers zijn niet algemeen raadpleegbaar. Zie hierover: S.E. 

BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 565, 

nr. 567. 
2343 Art. 29 Pandwet. 
2344 Voor een grondige bespreking van de bezwaren, zie: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 143, 

nrs. 164 e.v. Voor een studie vanuit het internationaal privaatrecht, zie: G. KHAIRALLAH, Les sûretés mobilières en droit 

international privé in Droit Civil. Série Etudes et Recherches, Parijs, Economica, 1984, 105, nrs. 130 e.v. 
2345 J. BAECK, “Achtergrond en krachtlijnen van de hervorming” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe zekerheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (1) 11, nr. 14; E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481) 483, nr. 5; R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 432, nr. 500; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig 

zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 

(189) 196, nr. 9. Zie ook voor Nederland: O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek in Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 134; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. 

HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 692, nr. 962; V. SAGAERT, 

“Verslag van het debat over het preadvies ‘Eigendomsvoorbehoud’ van Prof. P.L. Nève op de jaarvergadering van de 

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking d.d. 15 december 2000 te Den Haag” in X., Jaarboek Nederlandse Vereniging 

voor Rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 2001, (91) 99; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in 

Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 418, nr. 498; R.D. VRIESENDORP, Het eigendomsvoorbehoud in Serie 

recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 63 e.v. 
2346 J. BAECK, “Achtergrond en krachtlijnen van de hervorming” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe zekerheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (1) 11, nr. 14; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in 

XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 196, nr. 9. 

Nederland: O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek in Studiepockets 

privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 134; V. SAGAERT, “Verslag van het debat over het preadvies 

‘Eigendomsvoorbehoud’ van Prof. P.L. Nève op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 

d.d. 15 december 2000 te Den Haag” in X., Jaarboek Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 

2001, (91) 99. 
2347 Naar Nederlands recht wordt uitdrukkelijk uitgegaan van de onverenigbaarheid van een accessoir karakter met de eigenheid 

van een eigendomsrecht: Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), 1241; HR 18 februari 1994, NJ 1994, 462, noot W.M.K.; W.H.M. 

REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 692, 

nr. 962. 



 

401 

 

Ook in de Franse doctrine is de kwalificatie van het eigendomsvoorbehoud als volwaardig 

eigendomsrecht de meerderheidsopvatting.2348 CROCQ omschrijft het eigendomsvoorbehoud 

daarom niet als sûreté, maar als garantie.2349 Toch geeft de Franse Cour de cassation voorrang 

aan de kwalificatie als zekerheidsrecht.2350 Ook de Franse wetgever beschouwde het 

eigendomsvoorbehoud recent uitdrukkelijk als een zakelijk zekerheidsrecht (art. 2329, 4° 

CC).2351 Het eigendomsvoorbehoud houdt zodanig verband met de gewaarborgde 

schuldvordering dat het er wel een accessoir recht van uitmaakt (art. 2367 CC).2352 

De kritiek luidt verder dat wanneer de verkoper niet de eigenaar is, maar hij net als een 

pandhoudende schuldeiser een zakelijk recht uitoefent op het geleverde goed, dit betekent dat 

het eigendomsrecht reeds moet toekomen aan de koper, zoals ook het geval is bij een 

pandgever.2353 Als het eigendomsrecht bij een eigendomsvoorbehoud niet in handen rust van 

de verkoper, dan moet het reeds in handen liggen van de koper. Dat argument is een mooie 

illustratie van de continentaalrechtelijke opvatting dat er over een goed steeds slechts één 

interne exclusieve eigenaar bestaat. In het volgende punt wordt de verhouding van een beding 

van eigendomsvoorbehoud tot het exclusiviteitsbeginsel van het eigendomsrecht scherpgesteld. 

3. Vernieuwde functionele analyse van het eigendomsvoorbehoud vanuit de exclusiviteit van 

het eigendomsrecht  

a. Koper als exclusieve eigenaar? 

381. ACTIEVE ELASTICITEIT IN HANDEN VAN KOPER – De theorie van intern exclusieve 

eigendom die in dit proefschrift wordt uiteengezet, duidt als exclusieve eigenaar aan de persoon 

die over de mogelijkheid beschikt om de volheid van bevoegdheden over een goed te 

verkrijgen, door het actief uitoefenen van de elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 

239). In het geval van een eigendomsvoorbehoud is dat de koper. Hij is de enige partij die het 

vooruitzicht op de volheid van de bevoegdheden heeft, zij het dat dit aan een voorwaarde is 

                                                 
2348 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 253, nr. 301; F. DERRIDA, “Droit 

des faillites (clause de réserve de propriété)”, D. 1985, I.R., (1) 8, nrs. 39-40; J. GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste sur la 

clause de réserve de propriété”, D. 1981, chron., (1) 9-10, nr. 36; C. GINESTET, “La qualification des sûretés”, Defrénois 1999, 

I, art. 36927, (80) 88, nr. 12; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 563, nr. 742; F. 

MACORIG-VENIER, “L’exclusivité”, Petites affiches, 11 februari 2011, n° 30, www.lextenso.fr; J. STOUFFLET, “L'usage de la 

propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 320, nr. 

2. Contra: C. MOULY, “Procédures collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects 

actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 552, nrs. 35bis-36. 
2349 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 242, nr. 291. Zie ook: M. 

CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 4, nr. 4. Zie ook naar 

Belgisch recht: V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 196, nr. 9. 
2350 Cass.fr. 9 mei 1995, RTDCiv. 1996, 441, noot P. CROCQ; Cass.fr. 23 januari 2001, Bull.civ. 2001, IV, n° 23, D. 2001, 702, 

noot A. LIENHARD, JCP G 2001, I, n° 321, 998, nr. 13, noot M.C., RTDCiv. 2001, 399, noot P. CROCQ en RTDCom. 2001, 518, 

noot A. MARTIN-SERF. Zie hiervoor ook: M. CABRILLAC, noot onder Cass.fr. 1 oktober 1985, D. 1986, 248-250; P. CROCQ, 

“Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 17, nr. 51. 
2351 Art. 2329 CC, ingevoerd door art. 3 van de Ordonnance n° 2009-112 van 30 januari 2009: “Les sûretés sur les meubles 

sont: 1° Les privilèges mobiliers; 2° Le gage de meubles corporels; 3° Le nantissement de meubles incorporels; 4° La propriété 

retenue ou cédée à titre de garantie.” 
2352 Art. 2367, tweede lid CC: “La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.” Zie 

hiervoor uitgebreid: P. CROCQ, “Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 15, 

nrs. 41 e.v. 
2353 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 253, nr. 301. Zie hierover ook: V. 

SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune 

Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 476. 

http://www.lextenso.fr/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/
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verbonden, namelijk de betaling van de koopprijs.2354 De koper bevindt zich echter in een 

actieve positie om de eigendomsbevoegdheden aan te trekken, aangezien hij (en hij alleen) 

beslist of de voorwaarde voor de eigendomsoverdracht in vervulling gaat. De koper kan het 

goed en de eventuele waardestijging die erin ligt besloten, voor zich opeisen door de koopprijs 

te voldoen.2355 De eigendomsovergang hangt uitsluitend af van de voldoening van de 

verzekerde schuldvordering(en).2356 Noch de verkoper, noch diens schuldeisers kunnen die 

eigendomsovergang beletten.2357 De koper moet daardoor als de exclusieve eigenaar (onder 

voorwaarde) worden beschouwd. 

De verkoper daarentegen kan niet als intern exclusieve eigenaar worden beschouwd, aangezien 

hij volledig afhankelijk is van het al dan niet handelen van de koper.2358 Van actieve elasticiteit 

in hoofde van de verkoper is dus geen sprake. Bovendien moet een verkoper ook steeds de 

meerwaarde van het goed overdragen wanneer hij het goed revindiceert in geval van 

wanbetaling door de koper. De verkoper heeft enkel recht op de waarde ten belope van zijn 

schuldvordering. Door het verrijkingsverbod heeft de verkoper dus niet per se het vooruitzicht 

op de volheid van bevoegdheden. 

In de rechtsleer wordt dit verrijkingsverbod soms over het hoofd gezien en wordt aan de 

verkoper evengoed de potentiële volheid van bevoegdheden toegekend.2359 De Franse auteur 

CROCQ verdedigt dat bij een eigendomsvoorbehoud beide partijen in principe het vooruitzicht 

hebben op de volheid van bevoegdheden, aangezien de verkoper bij niet-betaling het goed kan 

revindiceren en de koper de volheid van bevoegdheden verkrijgt wanneer aan de koopprijs werd 

voldaan.2360 Aangezien dat tot een eigendomssplitsing zou leiden, wat onverenigbaar is met het 

continentale eigendomsbegrip, kiest CROCQ ervoor om het eigendomsrecht in handen te leggen 

                                                 
2354 Frankrijk: M. CABRILLAC, noot onder Cass.fr. 1 oktober 1985, D. 1986, (248) 250: “Elle le paraît d’autant moins que la 

réserve de propriété respecte parfaitement les deux traits essentiels qui caractérisent l’affectation à titre de sûreté. Tel est 

indéniablement le cas pour le premier qui veut que l’affectation ne soit que provisoire et que le débiteur ait vocation à la pleine 

propriété du bien grevé […]” (eigen nadruk); S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure 

du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 78, nr. 88. Zie voor Nederland: F.M.J. VERSTIJLEN. en J.G. 

KNOT, “Het internationale eigendomsvoorbehoud in Nederland” in F.J.L. KAPTEIN, J.G. KNOT, R. KOOLHOVEN, D.F. KOPALIT, 

E.F. VERHEUL en F.M.J. VERSTIJLEN (eds.), Het internationale eigendomsvoorbehoud in Recht en praktijk, CA 13, Deventer, 

Kluwer, 2015, (1) 3: “[…] dat ook de koper een goederenrechtelijke positie verwerft, op grond waarvan hij het zelf in de hand 

heeft onvoorwaardelijk eigenaar te worden door de prestaties te verrichten waarvoor het eigendomsvoorbehoud is bedongen.” 
2355 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 69. 
2356 J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 149. 
2357 L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 330. 
2358 Zie ook voor Frankrijk: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la 

propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 74, nr. 84: “Le transfert de propriété ne dépend en rien du vendeur, mais 

seulement de son cocontractant; il n’est requis du premier ni qu’il remette la chose, ni qu’il consente à l’acte, ni même qu’il 

le réitère. Ce n’est pas qu’il n’a rien à faire, c’est qu’il n’y a rien à exiger de sa part.” 
2359 Zie: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 194, nr. 241: “dans le cas de 

la propriété-garantie, il s’agirait d’une situation exceptionnelle qui serait par définition temporaire et que chacun des deux 

titulaires de droit réel aurait une vocation, suivant qu’il y a paiement ou non, à se voir reconnaître une plénitude de 

prérogatives sur le bien. La qualification de droit de propriété serait alors justifiée pour chaque droit sur le bien dans la 

mesure où existe une plénitude potentielle de prérogatives sur le bien.” Zie ook: C. MOULY, “Procédures collectives: assainir 

le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, 

(529) 554, nr. 36: “Jusqu’à l’échéance, la valeur de la chose est inhibée, stérilisée; elle n’appartient ni au créancier ni au 

débiteur mais chacun des deux a une vocation à l’obtenir.” 
2360 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 81, nr. 99: “En effet, le créancier 

a une vocation à recouvrer la plénitude de ses prérogatives en cas de défaut de paiement par le débiteur. Il peut donc bien être 

considéré comme un propriétaire (indépendamment de la particularité d’un tel démembrement dans ce cas et du problème de 

sa validité au regard du principe du numerus clausus des garanties réelles, ce que nous reverrons plus loin.” Ibid., 204, nr. 

255. Zie ook: M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français 

in Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 234, nr. 434. 
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van degene die het grootste belang aan bevoegdheden heeft: “le seul critère possible de choix 

est alors celui de l’importance respective des prérogatives sur le bien.”2361 De keuze valt op de 

debiteur/koper onder eigendomsvoorbehoud. Hij wordt als eigenaar aangeduid, terwijl de 

schuldeiser/verkoper als titularis van een zakelijk zekerheidsrecht wordt beschouwd. Een extra 

argument is dat dit ook strookt met de normale gang van zaken bij een eigendomsvoorbehoud, 

namelijk dat inderdaad wordt voldaan aan de prijs en de koper dus eigenaar wordt.2362 

Opmerkelijk is dat CROCQ hier de vergelijking maakt met POTHIER die aan het einde van het 

feodale tijdperk de exclusieve eigendom toekende aan de titularis van de dominium utile op 

basis van diens uitgebreide bevoegdheden in verhouding tot die van de titularis van de 

dominium directum (supra, nr. 131).2363 

De meest valabele reden waarom de schuldenaar/koper onder eigendomsvoorbehoud als 

eigenaar kan worden aangeduid, en die niet werd besproken door CROCQ, is dat de residuaire 

vermogenswaarde steeds aan hem toekomt. Wanneer de verkoper het goed revindiceert, is hij 

gehouden tot de overdracht van de meerwaarde. Naarmate er meer is afbetaald, stijgt ook de 

economische waarde van de eigendomsverwachting, die de koper kan verzilveren door de 

eigendomsverwachting aan een derde over te dragen.2364 Het is die residuaire vermogenswaarde 

die de elasticiteit van het eigendomsrecht in werking doet treden, en dus de potentiële volheid 

van bevoegdheden of de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht uitmaakt. 

Let wel, het intern exclusieve eigendomsrecht van de koper is gemoduleerd, want het hangt af 

van de betaling van de koopprijs. Daarom moet er voor de eigendomsvraag een onderscheid 

worden gemaakt naargelang het tijdstip van beoordeling. Dat wordt hierna verder uitgewerkt. 

382. KOPER IS PENDENTE CONDITIONE DETENTOR VAN HET GOED – Ondanks de actieve 

bevoegdheid van de koper om de elasticiteit van het eigendomsrecht te doen intreden, door het 

betalen van de prijs, kan niet worden ontkend dat hij nog geen eigenaar is zolang de koopprijs 

niet werd betaald. Het ganse opzet van het eigendomsvoorbehoud is net dat de verkoper zich 

het eigendomsrecht voorbehoudt totdat aan die voorwaarde is voldaan, en ook de koper zelf is 

zich hiervan terdege bewust. Een minderheid van de doctrine beschouwt de koper onder 

eigendomsvoorbehoud nochtans wel reeds als bezitter van het goed.2365 Die auteurs beroepen 

zich op het feit dat een koper onder eigendomsvoorbehoud het goed enkel moet teruggeven 

wanneer hij in gebreke blijft de koopprijs te betalen. Wanneer hij de koopprijs wel betaalt, kan 

hij niet worden verplicht om het goed te restitueren. Daarom kan de koper onder 

eigendomsvoorbehoud niet gelijk worden gesteld met een huurder of bewaarnemer, die louter 

detentor zijn, omdat laatstgenoemden ab initio gebonden zijn tot teruggave van het goed. 

Vanuit de theorie van de intern exclusieve eigendom is de koper bij machte om door zijn eigen 

handelen, namelijk het betalen van de prijs, de volheid van de eigendomsbevoegdheden, en dus 

                                                 
2361 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 204, nr. 255. 
2362 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 204, nr. 255. 
2363 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 205, nr. 255. 
2364 Zie ook voor Nederland: J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 149. 
2365 België: J. VAN DEN BERGH en A. DE CALUWÉ, Afbetalingsovereenkomsten, financieringshuur, brouwerijovereenkomsten 

in APR, Gent, Story-Scientia, 1975, 24, nr. 43. Frankrijk: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de 

la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 81, nr. 93; P. THERY, Sûretés et publicité foncière 

in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1988, 359, nr. 334. Nederland: R.D. VRIESENDORP, Het eigendomsvoorbehoud 

in Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 33. 
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het exclusieve eigendomsrecht, te verkrijgen. Die uitwerking van de actieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht doet vermoeden dat de koper reeds de goederen voor zichzelf houdt, als 

bezitter. Toch kan niet worden ontkend dat een koper door het aanvaarden van een beding van 

eigendomsvoorbehoud weet dat hij nog geen eigenaar is van het goed, zolang hij de koopprijs 

niet volledig heeft voldaan. Daardoor is hij geen bezitter, maar detentor van het bezwaarde 

goed. De kwalificatie van de koper onder eigendomsvoorbehoud als bezitter van het geleverde 

goed is dan ook bestreden geweest. Ten eerste zou het niet mogelijk zijn om, onverminderd de 

hypothese van een verkrijging a non domino, het bezit van een goed over te dragen zonder ook 

de eigendom ervan over te dragen.2366 Ten tweede veronderstelt bezit dat men de wil heeft het 

goed voor zichzelf te houden. Volgens de meerderheidsopvatting kan men van de koper onder 

eigendomsvoorbehoud bezwaarlijk zeggen dat hij reeds de wil heeft om de feitelijke 

heerschappij over een goed voor zichzelf uit te oefenen (intentioneel element van bezit), 

aangezien aan zijn titel een restitutieplicht verbonden is voor zover hij de koopprijs niet zou 

betalen. Het is net wezenlijk voor de koop onder eigendomsvoorbehoud dat de koper de 

feitelijke heerschappij (nog) niet voor zichzelf kan uitoefenen.2367 Daarom moet de koper onder 

eigendomsvoorbehoud volgens de meerderheid worden beschouwd als de detentor van het 

goed.2368 Dat is ook de betekenis die naar Nederlands recht als vanzelfsprekend wordt 

toegekend aan de ‘macht’ van de verkrijger onder eigendomsvoorbehoud (art. 3:91 NBW).2369 

Hoogstens kan worden gezegd dat de houder waarlijk voor een ander bezit, als 

vertegenwoordiger.2370 

                                                 
2366 J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen in Property Law Series, I, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 192, nr. 215. 
2367 M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie lijdt aan fantoompijn” (noot 

onder Cass. 7 mei 2010), RW 2011-12, (254) 260, nr. 17. 
2368 Zie reeds: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Les principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1972, 40, nr. 

21, 4°. Zie ook: P. COLLE en B. VAN DEN BRANDE, “Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en 

tegenwerpelijkheid van het beding in verschillende samenloopsituaties” in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), De koop/La 

vente, Brugge, die Keure, 2002, (163) 168, nr. 6; J. DEL CORRAL, De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke 

goederen in Property Law Series, I, Antwerpen, Intersentia, 2013, 192, nr. 215; B. DE CONINCK, “La clause de réserve de 

propriété et son opposabilité en cas de concours”, TBBR 2005, (241) 254, nr. 35; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten 

in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 413, nr. 594; E. DIRIX, “Artikel 101 Faill. W.” in E. 

DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer Algemene bepalingen, C. Eigendom, Antwerpen, Kluwer, 2011, (1) 11, nr. 6; J. MEERTS, “Eigendomsvoorbehoud” 

in Gerechtelijk akkoord & faillissement, losbl., 2007, (1) 6, nr. 1.5.2; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig 

zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 

(189) 200, nr. 14; M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie lijdt aan 

fantoompijn” (noot onder Cass. 7 mei 2010), RW 2011-12, (254) 260, nr. 17; M. VAN LATHEM, “Het afbetalingscontract en het 

eigendomsvoorbehoud”, RW 1947, (1025) 1030; G. VERSCHELDEN, “Eigendomsvoorbehoud tussen partijen en tegenover 

derden”, AJT 1998-99, (821) 824, nr. 14. Voor Frankrijk: M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des 

sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 629, nr. 835; S. CALME, La réserve de propriété de droit français et de droit allemand 

dans le contexte européen, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, 43; P. CROCQ, “Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil 

Code Art. 2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 22, nr. 66; J. GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste sur la clause de réserve de 

propriété”, D. 1981, chron., (1) 7, nr. 22; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du 

droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 71, nr. 79. 
2369 A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2010, 527, nr. 529 en 541, nr. 542; J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, 

Kluwer, 2007, 134; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 49, nr. 57; H.J. 

SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 412, nr. 493. 

Zie echter contra: R.D. VRIESENDORP, Het eigendomsvoorbehoud in Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 33 e.v. 
2370 J. VAN DE VOORDE, “Vendre et usucaper ne vaut: kan de verkoper het verkochte goed door verkrijgende verjaring 

terugnemen? Tegelijkertijd een verkenning van het houderschap als een rechtspositie behept met een ab initio teruggaveplicht”, 

TBO 2014, (45) 63, nr. 9. Hetzelfde kan gezegd worden van een fiduciaire eigenaar van wie men moeilijk kan beweren dat hij 

“voor zichzelf” bezit, gezien de teruggaveplicht, de doelgebondenheid en de rekenschapsplicht waaraan hij onderworpen is, 

hoewel hij juridisch wel “als eigenaar” bezit. 

http://www.lexisnexis.com/
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Ook de strekking in de rechtsleer die het eigendomsvoorbehoud kwalificeert als een stil 

pandrecht, waarbij de verkoper onder eigendomsvoorbehoud pandhouder is en de koper onder 

eigendomsvoorbehoud de pandgever/eigenaar is, is van oordeel dat hangende de voorwaarde, 

de koper slechts detentor is van het goed.2371 Nochtans zou men hier verwachten dat de koper 

eigenlijk reeds bezitter (en zelfs eigenaar) is, aangezien hij een zakelijk zekerheidsrecht verleent 

aan de verkoper. Er moet dus een belangrijk onderscheid worden gemaakt naargelang het 

tijdstip waarop de eigendomsvraag wordt gesteld. Dat wordt in wat volgt verder toegelicht. 

383. ZAKENRECHTELIJK BESCHERMDE EIGENDOMSVERWACHTING – De koper beschikt over 

een heel sterke eigendomsverwachting waarbij hij effectief zelf bepaalt of de 

eigendomsoverdracht zal plaatsvinden of niet. Daarom wordt de eigendomsvraag verschillend 

beantwoord naargelang de concrete situatie. Bijvoorbeeld wanneer de verkoper failliet gaat 

hangende het eigendomsvoorbehoud, kan de eigendomsverwachting van de koper vervroegd 

uitwerking krijgen. Op dat moment is de eigendomsverwachting van de koper zakenrechtelijk 

beschermd en kan hij het betrokken goed revindiceren uit de failliete boedel mits hij alsnog de 

volledige koopprijs voldoet. De bescherming die de koper geniet tegen de insolvabiliteit van de 

verkoper is meteen het mooiste bewijs dat de voorbehouden zekerheidseigendom niet exclusief 

is.2372 In principe blijft de verkoper eigenaar totdat de koopprijs werd voldaan. Maar ook de 

koper kan als eigenaar optreden en het goed revindiceren uit de failliete boedel van de verkoper 

door de betaling van de koopprijs verder te zetten. Hier kan worden teruggekoppeld aan het 

onderscheid tussen de interne en externe exclusiviteit (supra, nr. 47). De nadruk ligt op de 

positie die zowel de verkoper als de koper hebben om derden uit te sluiten. Dat is de externe 

dimensie van exclusiviteit. De interne dimensie van exclusiviteit wordt hierna besproken. 

b. Intern geplitste eigendom? 

384. INTERNE OPSPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT – Uit de voorgaande bespreking is 

gebleken dat zowel de verkoper als de koper onder eigendomsvoorbehoud een zekere 

zakenrechtelijke bescherming genieten. Volgens sommige auteurs is het eigendomsrecht zelfs 

verdeeld tussen die twee partijen.2373 Men zou kunnen zeggen dat beide partijen, verkoper en 

koper onder eigendomsvoorbehoud, elk titularis zijn van een functioneel verschillende 

dimensie van het eigendomsrecht.2374 Er ontstaat een opsplitsing van het eigendomsrecht 

waarbij de koper onmiddellijk reeds de gebruiks- en genotsbevoegdheid krijgt, maar de 

verkoper een recht op de waarde van het goed – tot een plafond van de eigen schuldvordering 

                                                 
2371 M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van Cassatie lijdt aan fantoompijn” (noot 

onder Cass. 7 mei 2010), RW 2011-12, (254) 259-260, nrs. 16-18. 
2372 V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 196, nr. 8. 
2373 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1018, nr. 35 Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, 

meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 160, nr. 88; P. THERY, Sûretés et publicité foncière in Droit fondamental. 

Droit civil, Parijs, PUF, 1988, 359, nr. 334. Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie 

onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 553. 
2374 Zie in die zin ook: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex Dominium: The History and Significance of the Concept 

of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 252. 
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– behoudt.2375 De residuaire waarde komt toe aan de koper, wat tot uiting komt in het 

verrijkingsverbod in hoofde van de verkoper (supra, nr. 377). 

In Nederland worden de aanhangers van die opvatting aangeduid als de dualisten.2376 Zij menen 

dat de levering onder eigendomsvoorbehoud ervoor zorgt dat de wisseling van eigenaars niet 

abrupt gebeurt, maar zich uitstrekt over een zekere periode tijdens de welke er sprake is van 

gedeelde eigendom.2377 De eigendom die verkoper en koper delen, heeft voor beiden 

zakenrechtelijke en verbintenisrechtelijke gevolgen. De levering onder eigendomsvoorbehoud 

is gebaseerd op een overeenkomst waarbij de eigendomsbevoegdheden over vervreemder en 

verkrijger functioneel worden verdeeld.2378 Beide partijen beschikken over een voorwaardelijk 

eigendomsrecht.2379 Sommige aanhangers van het dualisme zijn voorzichtiger in hun 

bewoordingen en beschouwen de eigendomsverwachting van de koper eerder als een beperkt 

zakelijk recht dan als een eigendomssplitsing.2380 De eigendomsverwachting die reeds een 

goederenrechtelijke positie uitmaakt, kan niets meer zijn dan een beperkt recht, als afsplitsing 

in plaats van opsplitsing van het eigendomsrecht.2381 

Dat de koper titularis is van een eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde levert voor 

hem reeds een goederenrechtelijke positie op.2382 Er zijn gelijktijdig twee titularissen van het 

eigendomsrecht, elk weliswaar onder een voorwaarde die tegengesteld is aan die van de andere 

                                                 
2375 J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 156, nr. 

86. 
2376 N.E.D. FABER, “Overdracht van voorwaardelijke eigendom” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), 

Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (33) 52; J.J. VAN HEES, 

Leasing in Serie onderneming en recht, 8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 101; H.C.F. SCHOORDIJK, “De 

eigendomsvoorbehoudclausule en het gewijzigd ontwerp van wet (boek 3 nieuw B.W.)”, WPNR 1971, 457-462; H.J. SNIJDERS 

en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 412, nr. 493; A.I.M. 

VAN MIERLO en H. WAMMES, “Gedeeltelijk prijsgeven van een eigendomsvoorbehoud en de artt. 3.2.20, 3.5.4 en 3.4.2.7b 

NBW”, WPNR 1989, (791) 795. Zie hiervoor: P.L. NÈVE, Eigendomsvoorbehoud in Nederlandse Vereniging voor 

Rechtsvergelijking, 60, Deventer, Kluwer, 2000, 59; J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, 

Deventer, Kluwer, 2007, 142. Zie ook: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: 

Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 547, nr. 550. 
2377 J.H. NIEUWENHUIS, Uit de ban van hier en nu: ontwikkelingen op het gebied van de overdracht van roerende zaken 

bevattende tevens enige beschouwingen omtrent de status van overgangsvormen in het privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1980, 

53. 
2378 J.H. NIEUWENHUIS, Uit de ban van hier en nu: ontwikkelingen op het gebied van de overdracht van roerende zaken 

bevattende tevens enige beschouwingen omtrent de status van overgangsvormen in het privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1980, 

54-55. Zie ook: J.J. VAN HEES, Leasing in Serie onderneming en recht, 8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 59. 
2379 H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 412, 

nr. 493. 
2380 Zie ook: J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 150: “Ervan 

uitgaande dat de koper als gevolg van de voorwaardelijke overdracht een goederenrechtelijk recht heeft verkregen, kan dit 

recht als ‘voorwaardelijk eigendomsrecht’ worden aangeduid. Gebruik van deze term schept echter gevaar voor verwarring, 

omdat de koper hangende de vervulling van de voorwaarde nog geen eigendomsrecht heeft. Eigendom is immers het meest 

omvattende recht dat men op een zaak kan hebben, zo bepaalt art. 5:1. Het zou hiermee in strijd zijn aan te nemen dat door 

middel van een voorwaardelijke eigendomsoverdracht het eigendomsrecht over twee personen kan worden verdeeld. Hangende 

de vervulling van de voorwaarde berust het eigendomsrecht bij de verkoper, zij het dat zijn eigendomsrecht door de overdracht 

onder opschortende voorwaarde is beperkt.” Zie ook: E.B. RANK-BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen- en 

verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 228; A.H. SCHELTEMA, De goederenrechtelijke werking van de ontbindende 

voorwaarde, Den Haag, Scheltema, 2003, 346 e.v. 
2381 A.H. SCHELTEMA, De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde, Den Haag, Scheltema, 2003, 348. 
2382 N.E.D. FABER, “Overdracht van voorwaardelijke eigendom” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), 

Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (33) 52; A.I.M. VAN MIERLO 

en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 547, nr. 550; 

W.H.M. REEHUIS, Stille verpanding, Arnhem, Gouda Quint, 1987, 150, nr. 207; F.M.J. VERSTIJLEN, “Het 

eigendomsvoorbehoud in nevelen”, WPNR 2007, (824) 825. 
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partij.2383 De eigendomsovergang ligt volledig buiten de macht van de vervreemder en hangt af 

van de verkrijger. De verkrijger onder eigendomsvoorbehoud heeft vanaf het moment van de 

levering een absolute aanspraak op het goed, namelijk dat hij van rechtswege eigenaar zal 

worden wanneer de volledige koopprijs is betaald.2384 Door de voorwaarde in vervulling te doen 

gaan, is de eigendomspositie van de koper tegenwerpelijk aan de schuldeisers van de verkoper, 

ook al vindt de vervulling van de voorwaarde pas plaats wanneer er reeds een samenloop is 

ontstaan tussen de schuldeisers van de verkoper. Die derdenwerking zorgt ervoor dat de koper 

over een zeer sterke zakenrechtelijke positie beschikt.2385  

385. KRITIEK – Tegen de aanduiding van de koper onder eigendomsvoorbehoud als 

voorwaardelijke eigenaar en de opvatting van gesplitste eigendom wordt echter kritiek geuit. In 

Nederland worden deze auteurs aangeduid als de monisten, die vasthouden aan de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht.2386 Een prominente aanhanger is KORTMANN die over het 

eigendomsvoorbehoud het volgende schrijft:  

“Men drukt dit ook wel aldus uit, dat de verkoper eigenaar is onder ontbindende 

voorwaarde en de koper eigenaar onder opschortende voorwaarde. Daarmee wordt de 

idee gewekt dat de eigendom is gesplitst en dat er twee eigenaren zijn van hetzelfde 

goed. Het aanvaarden van een dergelijke splitsing gaat mij te ver. De verkoper onder 

eigendomsvoorbehoud is de eigenlijke eigenaar en tevens bezitter van de zaak. De koper 

is houder van de zaak, maar heeft een goederenrechtelijk gekleurde positie.”2387 

Volgens de monistische strekking is de aanspraak van de koper beperkt tot “een op de levering 

gebaseerde goederenrechtelijke positie welke als gevolg van de vervulling van de opschortende 

voorwaarde tot een volwaardig eigendomsrecht wordt.”2388 De monisten zien de 

eigendomsverwachting als een persoonlijk recht met goederenrechtelijke trekken.2389 Of de 

verkrijger van het goed de onvoorwaardelijke eigendom zal verwerven, heeft hij zelf in handen 

doordat hij enkel de overeengekomen tegenprestatie moet voldoen. Ook volgens VRIESENDORP 

is een eigendomsverwachting echter nog geen eigendomsrecht, waardoor er hangende de 

voorwaarde nog steeds sprake is van één exclusieve eigenaar.2390 Er is sprake van een 

                                                 
2383 Nederland: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2010, 548, nr. 550; J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 

2007, 150; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 

2007, 557. Frankrijk: P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 204, nr. 651. 
2384 Nederland: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2010, 548, nr. 550. 
2385 Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, 

Kluwer, 2007, 557-558. 
2386 Zie hiervoor: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2010, 547, nr. 550; P.L. NÈVE, Eigendomsvoorbehoud in Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 

60, Deventer, Kluwer, 2000, 59; J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, Deventer, Kluwer, 2007, 

145; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 21, nr. 22; T.H.D. STRUYCKEN, 

De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 556. 
2387 S.C.J.J. KORTMANN, “Past “de trust” in het Nederlandse recht?” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, 

A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming 

en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (169) 189-190. 
2388 Deze omschrijving wordt eraan gegeven vanuit de tegengestelde strekking, de dualisten: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 412, nr. 493. Zie ook: A.H. 

SCHELTEMA, De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde, Den Haag, Scheltema, 2003, 346. 
2389 Zo wordt de monistische visie omschreven door: J.A.J. PETER, Levering van roerende zaken in Recht en praktijk, 53, 

Deventer, Kluwer, 2007, 142. 
2390 R.D. VRIESENDORP, Het eigendomsvoorbehoud in Serie recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1985, 88: “De term 

‘voorwaarde’ in het begrip ‘opschortende voorwaarde’ bij het eigendomsvoorbehoud betekent niets meer dan dat iemand nu 
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opeenvolging, niet van gezamenlijkheid.2391 Er wordt dus vastgehouden aan de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht. Die opvatting is duidelijk ingegeven vanuit het 

benadrukken van de exclusiviteit van het eigendomsrecht.2392 Naast de monistische en 

dualistische visie is er nog een derde mogelijkheid, namelijk het behoud van exclusieve 

eigendom, maar dan in hoofde van de koper, zoals reeds besproken (supra, nr. 381). Vanuit die 

verschillende zienswijzen wordt een nieuw verklaringsmodel voorgesteld. 

c. Nieuw verklaringsmodel voor het eigendomsvoorbehoud 

386. FUNCTIONELE BENADERING – In dit proefschrift wordt de actieve elasticiteit als 

verklaringsmodel gehanteerd voor de intern exclusieve eigendom. De intern exclusieve 

eigenaar is hij die het actieve vooruitzicht heeft op de volheid van bevoegdheden. Volgens die 

theorie is het de koper die als eigenaar moet worden beschouwd. Dit strookt met de 

minderheidsstrekking naar Belgisch recht die de positie van de verkoper overtuigend 

kwalificeert als een zakelijk zekerheidsrecht. Het eigendomsrecht van de koper is echter 

afhankelijk van een modaliteit. Het opzet is net dat de verkoper eigenaar blijft totdat de 

volledige prijs is betaald. Dat verklaart waarom een koper onder eigendomsvoorbehoud nog 

geen bezitter maar detentor is. Wel kan de koper ook hangende de voorwaarde zijn toekomstige 

positie als exclusieve eigenaar reeds opeisen, bijvoorbeeld in geval van samenloop. Ook al is 

de voorwaarde voor de eigendomsoverdracht op dat moment nog niet vervuld, de koper kan 

ervoor kiezen om die voorwaarde alsnog te doen intreden door de betaling te voldoen en zo het 

exclusieve eigendomsrecht te verkrijgen, tegenwerpelijk aan derden. 

De vraag wie van de partijen bij een eigendomsvoorbehoud intern exclusieve eigenaar is, hangt 

dus af van de context waarin deze wordt gesteld. Vaak zal de aanduiding van een eigenaar pas 

relevant zijn wanneer derden aanspraak trachten te maken op de goederen in kwestie. Zowel de 

verkoper als de koper onder eigendomsvoorbehoud willen zich vooral beschermd zien tegen de 

situatie van samenloop. Beide partijen, zowel de verkoper als de koper onder 

eigendomsvoorbehoud, beogen duidelijk vooral de externe exclusiviteit van de 

eigendomspositie, namelijk het recht om anderen van het goed uit te sluiten. Dat men 

bijvoorbeeld vasthoudt aan het eigendomsrecht van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud, 

is uit vrees dat de positie van de verkoper onvoldoende zou zijn beschermd in geval van 

samenloop.2393 De bescherming tegen de koper zelf, in geval van wanbetaling of misbruik van 

vertrouwen, vloeit reeds voldoende voort uit het contract waarin is bedongen dat de verkoper 

het goed kan revindiceren wanneer niet tijdig aan de voorwaarde is voldaan. 

De discussie omtrent de interne exclusiviteit moet worden gerelativeerd. De aanhangers van de 

verschillende theorieën zijn het immers eens over de gevolgen van het eigendomsvoorbehoud. 

                                                 
(nog) geen eigendomsrecht heeft, maar dat hij mogelijk op een later tijdstip de gerechtigde wordt. Het is in het geheel niet 

zeker dat het ooit tot een volwaardig en onvoorwaardelijk eigendomsrecht komt.” 

Zie ook: R.M. WIBIER en C.H.M.A. SMID, “Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en faillissement – 

beschikken over voorwaardelijke eigendom: een fictie te ver!”, WPNR 2009, (724) 727.  
2391 P.L. NÈVE, Eigendomsvoorbehoud in Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 60, Deventer, Kluwer, 2000, 60-

61. Zie ook: O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek in Studiepockets 

privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 133. 
2392 A.H. SCHELTEMA, De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde, Den Haag, Scheltema, 2003, 344. 
2393 Zie in dezelfde zin: I. DAVIES, “United Kingdom” in I. DAVIES (ed.), Retention of Title Clauses in Sale of Goods Contracts 

in Europe, Aldershot, Ashgate, 1999, (101) 102. 
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Het verschil tussen een ‘persoonlijk recht met goederenrechtelijke trekken’, een 

‘voorwaardelijk eigendomsrecht’ of een ‘zakenrechtelijke aanspraak’ in hoofde van de koper 

situeert zich vooral op een theoretisch niveau. Zowel de koper als de verkoper genieten van de 

externe exclusiviteit van het eigendomsrecht, waarbij het minder van belang is of er nog sprake 

is van interne exclusiviteit en zo ja, aan wie die exclusieve eigendom dan moet toekomen (zie 

ook: infra, nr. 554). 

B. Leasing 

1. Begripsomschrijving 

387. JURIDISCHE KWALIFICATIE – Een andere techniek van voorbehouden eigendom tot 

zekerheid is de leasing.2394 De leasing is een overeenkomst gesloten in het raam van een 

driehoekige financieringsoperatie.2395 De toekomstige gebruiker van een specifiek roerend of 

onroerend2396 goed (leasingnemer) laat de aankoop van dat goed bij een derde financieren door 

een (rechts)persoon (leasinggever) die het goed volgens de instructies aankoopt en vervolgens 

het gebruik en genot ervan tegen vergoeding afstaat aan de gebruiker.2397 De leasingnemer heeft 

                                                 
2394 R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1363, nr. 

172; C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 472, nr. 488; V. SAGAERT, 

“Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 

Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 194, nr. 6. Nederland: J.J. VAN HEES, Leasing in Serie onderneming en recht, 

8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 62. Frankrijk: M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des 

sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 329, nr. 1231 en 334, nrs. 1248 e.v.; M. GRIMALDI, “Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos 

de la réserve de propriété)” in X., Etudes offertes à Jacques Dupichot: Liber amicorum, Brussel, Bruylant, 2004, (169) 170, nr. 

1; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis 

Parijs - Dauphine, 2007, 83, nr. 95. Verenigd Koninkrijk: H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of 

Personal Property Security, Oxford, Oxford University Press, 2007, 205, nr. 5.45. 
2395 In wat volgt wordt de financiële leasing besproken. Daarnaast bestaat ook de operationele leasing, die eigenlijk neerkomt 

op een huurovereenkomst met betrekking tot roerende goederen. Meestal betreft het materieel dat een specifiek onderhoud 

vereist en dat door de producent zelf verhuurd wordt. Het aspect van financiering is niet of slechts bijkomstig van belang. De 

lessor is dan zowel de juridische als de economische eigenaar. Zie hiervoor: A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het 

eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die 

Keure, 1996, (13) 15, nr. 2; I. VEROUGSTRAETE, “Privaatrechtelijke aspecten van finance leasing in België”, TPR 1973, (741) 

742, nr. 2. In de verdere bespreking beperken we ons tot de financiële leasing, aangezien alleen bij die variant het 

eigendomsrecht een zekerheidsfunctie vervult. Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in 

Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 21, nr. 27. Voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. 

PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 567, nr. 568; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 152, nr. 197. 
2396 Zie voor de onroerende leasing in het Belgisch recht: V. SAGAERT, “Onroerende leasing” in P. BESELAERE, O. LENAERTS, 

B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Handboek Leasing, in Recht en onderneming, 23, Brugge, die Keure, 2007, (281) 281-

319; A. VAN OEVELEN, “Overeenkomsten op basis van het recht van erfpacht en het recht van opstal – Onroerende leasing: een 

theoretisch kader” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), Oude en nieuwe rechtsfiguren: erfpacht, 

opstal, onroerende leasing, time-sharing, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (1) 56-63. 
2397 België: L. DE KEYSER, “Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchising en factoring”, RW 1983-84, (2407) 

2410; E. DIELTIËNS, Financiële leasing van roerende goederen, Gent, Mys & Breesch, 1992, 16; E. DIRIX, “Nieuwe 

overeenkomsten tot zekerheid”, TPR 1998, (323) 339, nr. 25; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 429, nr. 614; J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, 

avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 238, nr. 5; I. PEETERS, 

“Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 9, nr. 14; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar 

Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 116, nr. 195; I. VEROUGSTRAETE, 

“Privaatrechtelijke aspecten van finance leasing in België”, TPR 1973, (741) 741, nr. 1. Frankrijk: M. CABRILLAC, C. MOULY, 

S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 434, nr. 585; P. CROCQ, Propriété et garantie in 

Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 43, nr. 56; J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai 

sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 

286, nr. 519; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 568, nr. 748; C. WITZ, La fiducie en 

droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 143, nr. 155. Nederland: J.J. VAN HEES, Leasing in Serie onderneming en recht, 

8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 11; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk 
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de optie om aan het einde van de overeenkomst het goed aan te kopen tegen een vooraf 

vastgestelde prijs.2398 

Het leasingcontract wordt fragmentarisch door de Belgische wetgever geregeld. De 

roerende leasing vinden we terug in het K.B. nr. 55 van 10 november 1967 dat weliswaar 

uitsluitend betrekking heeft op de leasing voor beroepsdoeleinden (art. 1, 1°, a van het 

K.B. nr. 55).2399 Daarnaast valt de roerende leasing ook onder de ruimere term van de 

‘financieringshuur’ in de zin van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.2400 

Die wet is van toepassing op de leasing van roerende goederen door particuliere 

personen voor privédoeleinden.2401 Onder de term ‘financieringshuur’ vallen echter ook 

de zuivere twee-partijen-verhoudingen waardoor het toepassingsdomein van de wet 

ruimer is dan leasing alleen. In de praktijk komt deze vorm van financiering voor 

consumenten slechts weinig voor door de hoge kostprijs.2402 Deze vorm van leasing 

wordt dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 

De onroerende leasing was naar Belgisch recht aanvankelijk enkel geregeld in het kader 

van de BTW-wetgeving, meer bepaald door het K.B. van 28 december 1970.2403 In een 

recente wet van 4 maart 2012 werd beslist om artikel 1 van het K.B. nr. 55 van 10 

november 1967 zodanig te wijzigen dat ook de onroerende leasing er een plaats in 

kreeg.2404 Al die wettelijke regelingen blijven echter op de vlakte, aangezien ze niet 

ingaan op de privaatrechtelijke gevolgen van de leasingsovereenkomst.2405 Ze geven 

ook geen duidelijke definitie, maar sommen enkel de kenmerken op van de 

leasingsoperatie (zie art. 1, 1° en 2° van het K.B. nr. 55).2406 

Naar analogie met het eigendomsvoorbehoud wordt de geldigheid van een leasingconstructie 

in alle besproken rechtsstelsels aanvaard aangezien de eigendom tot zekerheid ook hier een 

                                                 
recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 704, nr. 976; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks 

Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 152, nr. 196. 
2398 België: J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder 

Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 239, nr. 7; A.-M. STRANART, Les sûretés, Gent, E. Story-Scientia, 1992, 121, nr. 86. 

Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 43, nr. 56; D. LEGEAIS, 

Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 568, nr. 748. Nederland: A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke 

aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 221. 
2399 K.B. nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in 

financieringshuur, B.S. 14 november 1967. Zie voor een bespreking: E. DIELTIËNS, Financiële leasing van roerende goederen, 

Gent, Mys & Breesch, 1992, 44 e.v.; I. VEROUGSTRAETE, “Privaatrechtelijke aspecten van finance leasing in België”, TPR 

1973, (741) 746, nr. 8. 
2400 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 9 juli 1991. Art. 1, 10° definieert de financieringshuur als volgt: 

“elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij de ene partij zich ertoe verbindt de andere het genot 

van een lichamelijk roerend goed te verschaffen tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt periodiek te 

betalen en waarin, eveneens expliciet of stilzwijgend, een koopaanbod is vervat.” 
2401 F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis de la Faculté de droit de l’Université 

catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 257, nr. 497; A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht 

bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 

(13) 20, nr. 6. 
2402 A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE 

en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 21, nr. 6. 
2403 K.B. van 28 december 1970 met betrekking tot de toepassing van de belasting op de toegevoegde waarde op de onroerende 

financieringshuur, B.S. 30 december 1970. Dit K.B. werd vervangen door het K.B. nr. 30 van 29 december 1992 met betrekking 

tot de toepassing van de belasting op de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur, B.S. 31 december 1992. 
2404 Artikel 22 van de Wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen, B.S. 18 april 2012. 

Het gevolg hiervan is dat ook ondernemingen gespecialiseerd in onroerende leasing een erkenning dienen te bekomen bij de 

minister van economie (art. 2, § 1 van het K.B. nr. 55). Zie: Parl. St. Kamer 2011-12, nr. 53K1850/1, p. 17. 
2405 A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE 

en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 15, nr. 3. 
2406 Zie in gelijkaardige zin: J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et 

fiduciaire” (noot onder Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 236, nr. 4; A. VERHEYDEN, “Le leasing: une institution aux 

contours et au régime toujours incertains”, JT 1993, (325) 325, nr. 2. 
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wezenlijk deel van de transactie zelf uitmaakt (supra, nr. 366). Omdat leasing net als het 

eigendomsvoorbehoud een waarborg is die inherent is aan de overeenkomst zelf, wordt leasing 

in het Franse recht eveneens soms omschreven als propriété-garantie in plaats van propriété-

sûreté.2407 Opdat het eigendomsrecht ten volle de zekerheidsfunctie kan vervullen, moet de 

leasing uiteraard niet enkel geldig, maar ook samenloopbestendig zijn.2408 Zulks wordt thans 

algemeen aanvaard.2409 Bij het Belgische cassatiearrest van 27 november 1981 schreef 

procureur-generaal DUMON dat die tegenwerpelijkheid voortvloeide uit de eigen aard en 

doelstellingen van de (roerende) leasing, namelijk om de financieringsmogelijkheden van de 

ondernemingen uit te breiden en daardoor de expansie van handel en nijverheid te 

bevorderen.2410 Het Hof van Cassatie oordeelde in dat arrest van 27 november 1981 dat niets 

de tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht van de leasinggever aan derden afhankelijk 

maakt van de inachtneming van enige formaliteit of publiciteitsvereiste.2411 De enige mogelijke 

sancties voor het niet bevestigen van de identificatieplaatjes zijn het verlies van het speciale 

statuut van ‘professionele leasinggever’, eventuele strafsancties en de verplichte stopzetting van 

de activiteit als ‘professionele leasingmaatschappij’. Bij onroerende leasing geldt als enige 

vereiste voor de tegenwerpelijkheid de overschrijving van de vestigingsakte in het 

hypotheekregister (art. 1 Hyp.W.).2412 

In het Franse recht is wel publiciteit vereist voor de tegenwerpelijkheid.2413 Dat is zelfs 

expliciet in de wet bepaald voor wat roerende goederen betreft onder de vorm van de 

inschrijving in een register op de rechtbank van koophandel (art. L.313-10 C.mon.fin.).2414 De 

                                                 
2407 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 33, nr. 42, 38, nr. 48 en 243, nr. 

293. Zie ook: G. BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français: recherches au confluent du 

droit fiscal et du droit civil in Bibliothèque de droit privé, 313, Parijs, LGDJ, 1999, 150, nr. 216; M. BOUTEILLE, Les propriétés 

conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 456, nr. 814; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties 

du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 569, nrs. 749. Zie echter: C. MOULY, “Procédures collectives: assainir le régime des 

sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 555, nr. 

37. 
2408 A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE 

en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 23, nr. 10. 
2409 Zie o.m.: E. DIRIX, “Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid”, TPR 1998, (323) 340, nr. 25; J. HERBOTS, “Réflexions à propos 

de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 241, nr. 

11; R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1363, nr. 

172; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 10, nr. 16; A. VAN OEVELEN, “De 

zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), 

Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 23, nr. 10; I. VEROUGSTRAETE, “Privaatrechtelijke aspecten van finance 

leasing in België”, TPR 1973, (741) 763, nr. 22. Frankrijk: C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 

1981, 144, nr. 156 en de aldaar geciteerde auteurs. 
2410 Cass. 27 november 1981, Arr.Cass. 1981, 431 en RW 1981-82, 2141, concl. F. DUMON, noot. Zie in dezelfde zin: E. DIRIX 

en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 432, nr. 617. 

In een later cassatiearrest werd die tegenwerpelijkheid bevestigd: Cass. 17 juni 1993, RCJB 1996, 227, noot J.H. HERBOTS. 
2411 Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 

2006, 430, nr. 615; J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot 

onder Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 243, nr. 14; A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij 

leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 

27, nr. 11. 
2412 A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE 

en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 23, nr. 9; I. VEROUGSTRAETE, “Privaatrechtelijke 

aspecten van finance leasing in België”, TPR 1973, (741) 774, nr. 35. 
2413 M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 335, nr. 1249; Y. 

PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 466, nr. 398. Een uitzondering wordt echter gemaakt indien de 

onderneming in het buitenland is gevestigd: Cass.fr. 11 mei 1982, RTDCom. 1983, 275, noot J. HÉMARD en B. BOULOC. Zie 

hierover ook: J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les 

sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 333, nr. 28. 
2414 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier. 
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Franse Cour de cassation verleent wel alsnog bescherming aan de derde-verkrijger die het goed 

ten bezwarende titel en te goeder trouw in zijn bezit kreeg.2415 Dan blijft de publiciteit dus 

zonder gevolg.2416 Voor onroerende goederen hangt het verplichte of facultatieve karakter van 

de publiciteit af van de bepalingen in het decreet van 4 januari 1955.2417 

De leasing (crédit-bail) werd in de Franse wetgeving geïntroduceerd in 1966.2418 De 

huidige regeling staat geschreven in de Code monétaire et financier (art. L.313-7 e.v. 

C.mon.fin.). Het voorwerp kan eveneens zowel bestaan uit roerende als onroerende 

goederen (art. L.313-7 C.mon.fin.). De crédit-bail is wel enkel mogelijk voor 

bedrijfsuitrusting, waardoor het dus uitsluitend voorkomt bij professionelen. De term 

‘leasing’ wordt in het Franse recht als dusdanig enkel gebruikt als synoniem van het 

ruimere begrip ‘location financière’, voor de situaties van financieringshuur die niet 

onder het genoemde toepassingsdomein vallen.2419 

Ook in het Nederlandse recht, dat nochtans een fiducia-verbod kent (art. 3:84, lid 3 NBW), is 

de leasing rechtsgeldig en tegenwerpelijk.2420 In het Sogelease-arrest van 19 mei 1995 werd 

aangaande een sale and lease back-constructie door de Hoge Raad beslist dat dit geen 

eigendomsoverdracht tot zekerheid uitmaakt (infra, nr. 419).2421 De financiële leasing laat zich 

dikwijls beschouwen als een variant van huurkoop (art. 7A:1576h NBW), een verkoop op 

afbetaling met levering onder eigendomsvoorbehoud.2422 Het verschil met de loutere huurkoop 

is dat er bij leasing een driepolige constructie ontstaat.2423 

                                                 
2415 Cass.fr. 14 oktober 1997, Bull.civ. 1997, IV, 224, nr. 257. 
2416 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 335, nr. 1249. 
2417 Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 
2418 Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Zie: G. BLANLUET, Essai sur la notion de 

propriété économique en droit privé français: recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil in Bibliothèque de droit 

privé, 313, Parijs, LGDJ, 1999, 151, nr. 218; L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque 

de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 214, nr. 250; M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des 

sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 329, nr. 1232; G. KHAIRALLAH, Les sûretés mobilières en droit international privé in Droit Civil. 

Série Etudes et Recherches, Parijs, Economica, 1984, 108, nr. 134; C. MOULY, “Procédures collectives: assainir le régime des 

sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 538, nr. 

12; Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 465, nr. 398. 
2419 Voor een bespreking van het onderscheid dat in het Franse recht wordt gemaakt, zie: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, 

Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 215, nr. 250; P. CROCQ, Propriété 

et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 43, nr. 56. 
2420 W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 

2012, 704, nr. 976; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 153, nr. 198; J.W. TELLEGEN en O. TELLEGEN-COUPERUS, “Fiducia cum creditore en ons systeem van zakelijke 

rechten”, TPR 2002, 1475-1495. 
2421 HR 19 mei 1995, NJ 1996, nr. 119, noot W.M. KLEIJN, RvdW 1995, nr. 116C, 665, AA 1995, 872, noot R.D. VRIESENDORP 

en NTBR 1995, 207, noot E.B. RANK-BERENSCHOT. Zie voor een bespreking o.m.: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. 

PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 260, nr. 277; J.H.A. LOKIN, “De spagaat van 

de Hoge Raad: eigendom en zekerheid” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: 

libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (137) 138; S.C.J.J. KORTMANN en J.J. VAN HEES, 

“Reïncarnatie in het recht, ofwel: de nieuwe gedaante van de zekerheidsoverdracht”, NJB 1995, 991-996; G.W. MINCKE, “Sale 

and lease back, art. 3:84 lid 3 BW, eigendomsvoorbehoud en de numerus clausus”, NTBR 1995, 175-179; F.M.J. VERSTIJLEN, 

“Paritas creditorum, voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1194, nr. 53. 
2422 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 567, nr. 568; W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 7, nr. 7; W.H.M. 

REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 703, 

nr. 975; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 140; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 153, nr. 198; A.A. VAN VELTEN, 

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 215 e.v. Zie ook: L. VAN VLIET, 

“Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 327. 
2423 W.H.M. REEHUIS, Eigendomsvoorbehoud in Monografieën BW, Deventer, Kluwer, 2013, 8, nr. 7; W.H.M. REEHUIS en 

A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 705, nr. 977 en 

707, nr. 978. 
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Net als in de continentale rechtsstelsels blijft de lessor naar Engels recht de absolute eigenaar 

en beschikt de lessee slechts over een “possessory interest”.2424 De lessor behoudt zich het recht 

voor op zijn eigendom, in plaats van een zekerheidsrecht uit te oefenen op de eigendom van de 

lessee.2425 In het Engelse recht moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de financial 

lease, hire purchase en conditional sale. Bij een financial lease blijven de goederen, meestal 

aangekocht bij een derde-partij, eigendom van de lessor. Wanneer de lessee de optie of de 

verplichting heeft om de desbetreffende goederen aan te kopen, is er sprake van respectievelijk 

een hire purchase of een conditional sale.2426 Het onderscheid is echter niet altijd duidelijk te 

maken, zeker wanneer de financial lessee ook het recht krijgt op de opbrengst indien de 

goederen zouden worden verkocht.2427 Bovendien hebben de drie rechtsfiguren dezelfde 

juridische grondslag: het eigendomsrecht wordt voorbehouden door de verschaffer van het goed 

en biedt zo een sterkere zekerheid dan een louter zekerheidsrecht.2428 Dit zal verderop echter 

worden genuanceerd (infra, nr. 390). 

388. SALE AND LEASE BACK – Een specifiek geval van leasing is de sale and lease back-

constructie. In het Franse recht staat dit bekend als de ‘cession-bail’.2429 Hier komt de leasing 

tot stand doordat X goederen in eigendom overdraagt aan Y, die ze onmiddellijk terug verhuurt 

aan X.2430 Die financieringstechniek bestaat uit twee onderdelen van eenzelfde transactie, 

gesloten tussen dezelfde twee partijen. De sale and lease back is een onbenoemde 

overeenkomst.2431 Doordat X de goederen waarvan hij eigenaar was, verkocht heeft aan Y, kan 

hij liquiditeitsproblemen oplossen of geld vrijhouden. Aangezien X de goederen naderhand 

terug leaset van Y, verliest hij echter niet het gebruik en genot van de overgedragen goederen, 

wat bij een verkoop uiteraard wel het geval is. 

Net als bij een klassieke leasing is het eigendomsrecht inherent aan de financieringsoperatie en 

daarom tegenwerpelijk aan derden.2432 De eigendomsoverdracht kadert binnen een ruimere 

                                                 
2424 R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 20, nr. 1-28. 
2425 Zie bijvoorbeeld: Christopher Moran Holdings Ltd. v Bairstow (ook naar verwezen als Re Park Air Services Plc.) [2000] 

2 AC 172. Zie hierover ook: R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 20, nr. 1-

28; L. SMITH, “Security” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, (403) 447, nr. 5.83. 
2426 Zie voor een bespreking van deze rechtsfiguren: H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal 

Property Security, Oxford, Oxford University Press, 2007, 203-204, nr. 5.43. 
2427 H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal Property Security, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 205, nr. 5.45. 
2428 H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal Property Security, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 204, nr. 5.44. 
2429 L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

217, nr. 252; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 435, nr. 

585; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs 

- Dauphine, 2007, 102, nr. 122. 
2430 J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder Cass. 7 

juni 1993), RCJB 1996, (234) 241, nr. 10; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten 

en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 11, 

nr. 18; I. VEROUGSTRAETE, “Privaatrechtelijke aspecten van finance leasing in België”, TPR 1973, (741) 753, nr. 14. Frankrijk: 

P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 33, nr. 42. Nederland: G. VAN DIJCK 

en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Discussie over goederenrecht”, TvI 2004, 194; F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, 

voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1193, nr. 51. 
2431 Zie ook: A. VERHEYDEN, “Le leasing: une institution aux contours et au régime toujours incertains”, JT 1993, (325) 326, 

nr. 3. 
2432 Zie reeds: Brussel 7 februari 1990, RW 1990-91, 639, noot H. LIBERT. Zie ook: J. BEKAERT, “[Het passief van het 

faillissement] Leasing” in X., Faillissement & Reorganisatie, II.H.20.C, Antwerpen, Kluwer, 2006, (1) 6; R. JANSEN en V. 

SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1363, nr. 172; V. SAGAERT, “Het 
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economische verhouding waardoor de tegenwerpelijkheid vlot wordt aangenomen.2433 

Doorgaans wordt aanvaard dat bij insolvabiliteit van de leasingnemer, het eigendomsrecht van 

de leasinggever door de levering constituto possessorio aan de samenlopende schuldeisers van 

de leasingnemer tegenwerpelijk is.2434 Dat werd bevestigd door de toenmalige voorzitter van 

het Belgische Hof van Cassatie tijdens een zitting van de Commissie Justitie van de Senaat, 

waar hij verkondigde dat “het Hof dus conventionele mechanismen toestaat, waaronder het sale 

and lease back-principe, ondanks het faillissement en samenlooptoestanden.”2435 

Omdat er bij de sale and lease back een echte eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen de 

leasingnemer en de leasinggever, wordt die figuur dikwijls in verband gebracht met de 

omstreden figuur van de eigendomsoverdracht tot zekerheid. Nochtans werd de constructie 

zoals gezegd ook erkend in het Nederlandse recht (in het Sogelease-arrest van de Hoge Raad) 

ondanks het fiducia-verbod.2436 Die verhouding tot het Nederlandse fiducia-verbod wordt meer 

in detail uitgewerkt in paragraaf 3 (infra, nr. 419). 

2. De uitwerking van de zekerheidsfunctie in strijd met het interne exclusiviteitsbeginsel? 

a. De rechtspositie van de leasinggever 

389. HET EXCLUSIEVE EIGENDOMSRECHT VAN DE LEASINGGEVER ALS UITGANGSPUNT – In de 

klassieke leasing als driepartijenverhouding verkrijgt de leasinggever een volwaardig 

eigendomsrecht van de derde-leverancier.2437 De overdracht van de titel is niet aan bepaalde 

voorwaarden gebonden. Het eigendomsrecht van de leasinggever wordt niet beperkt doordat de 

leasingnemer zich bepaalde rechten zou voorbehouden of een eigendom onder opschortende 

voorwaarde zou hebben, aangezien de leasinggever niet van de leasingnemer maar van een 

derde het volle eigendomsrecht verkrijgt, of reeds volle eigenaar is.2438 Tot zover is er geen 

                                                 
eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 

Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 194, nr. 6; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en 

Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 301, nr. 491. Zie eveneens: R. FRANSIS, “De conversie van fiduciaire 

eigendomsoverdracht van een schuldvordering in een pand bij samenloop” (noot onder Cass. 3 december 2010), RW 2010-11, 

(1178) 1180, nr. 5. 
2433 A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust 

en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 332, nr. 11. 
2434 Cass. 17 juni 1993, Pas. 1993, I, 582, concl. JANSSENS DE BISTHOVEN, Arr.Cass. 1993, 598, RCJB 1996, 727, noot J. 

HERBOTS, JT 1993, 732 en TBH 1994, 148, noot; R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden 

(2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1363, nr. 172. Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 431, nr. 615. 
2435 Verslag van het Hof van Cassatie 2003, Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 453/1, 12. Zie ook: R. JANSEN en V. SAGAERT, 

“Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1363, nr. 172. 
2436 Zie voor een bespreking o.m.: J.J. VAN HEES, Leasing in Serie onderneming en recht, 8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 

63 e.v.; J.H.A. LOKIN, “De spagaat van de Hoge Raad: eigendom en zekerheid” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. 

VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (137) 138; 

F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1194, nr. 53. 
2437 A. DE CALUWE en G. BOGAERT, “Eigendomsrecht bij leasing”, RW 1981-82, (2130) 2130, nr. 1; E. DIELTIËNS, Financiële 

leasing van roerende goederen, Gent, Mys & Breesch, 1992, 70; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire 

figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 719, nr. 16. 

Volgens sommige auteurs volstaat het dat de leasinggever ten aanzien van het in leasing gegeven goed over een recht beschikt 

dat hem toelaat een gebruiksrecht op lange termijn op dit goed te verlenen. Vanuit dat perspectief zou niet alleen een eigenaar, 

maar ook een erfpachter of opstalhouder de hoedanigheid van leasinggever kunnen hebben. Zie: A. VAN OEVELEN, 

“Overeenkomsten op basis van het recht van erfpacht en het recht van opstal – Onroerende leasing: een theoretisch kader” in 

KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), Oude en nieuwe rechtsfiguren: erfpacht, opstal, onroerende 

leasing, time-sharing, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (1) 58-59, nr. 44. 
2438 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 719, nr. 

16. 
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strijdigheid met het exclusiviteitsbeginsel. Het eigendomsrecht van de leasinggever is ook niet 

onderworpen aan een ontbindende voorwaarde, aangezien de leasingnemer slechts een 

aankoopoptie heeft waaraan geen terugwerkende kracht toekomt.2439 Het volle eigendomsrecht 

van de leasinggever is bovendien verder overdraagbaar (hoewel de verkrijger rekening moet 

houden met de eerder afgesloten leasingovereenkomst). Het in leasing gegeven goed behoort 

dus in beginsel exclusief tot het vermogen van de leasinggever.2440 

390. EIGENDOM ALS ZEKERHEIDSRECHT – Toch vervult het eigendomsrecht van de 

leasinggever vooral een zekerheidsfunctie.2441 Het eigendomsrecht wordt enkel functioneel, als 

instrument, gebruikt. Men mag niet uit het oog verliezen dat financiële leasing in de eerste 

plaats een financieringstechniek is en dat de leasingmaatschappij in het geleasede goed als 

zodanig vaak niet is geïnteresseerd.2442 Het goed wordt aangekocht of opgericht volgens de 

instructies van de leasingnemer en de leasinggever is in de eerste plaats een kredietverlener. In 

de rechtspraak werd de positie van een leasinggever reeds vergeleken met een bank die de 

aankoop van een goed financiert.2443 Wanneer de leasingnemer aan het einde van het contract 

beslist om het goed niet te kopen, zal de leasinggever zich in de praktijk vaak zo snel mogelijk 

                                                 
2439 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 719, nr. 

16. Frankrijk: G. BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français: recherches au confluent du 

droit fiscal et du droit civil in Bibliothèque de droit privé, 313, Parijs, LGDJ, 1999, 151, nr. 219; L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, 

Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 216, nr. 251. 
2440 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 719, nr. 

16. 
2441 België: J. BEKAERT, “[Het passief van het faillissement] Leasing” in X., Faillissement & Reorganisatie, II.H.20.C, 

Antwerpen, Kluwer, 2006, (1) 3; L. DE KEYSER, “Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchising en 

factoring”, RW 1983-84, (2407) 2411; E. DIELTIËNS, Financiële leasing van roerende goederen, Gent, Mys & Breesch, 1992, 

80; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 430, 

nr. 614; J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder 

Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 256, nr. 33; J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL 

en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 332, nr. 27; H. VANDENBERGHE, “Eigendomsvoorbehoud 

bij leasing”, RW 1980-81, (2762) 2766, nrs. 6 e.v.; A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” 

in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 21-22, 

nrs. 7-8. Frankrijk: G. BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français: recherches au confluent 

du droit fiscal et du droit civil in Bibliothèque de droit privé, 313, Parijs, LGDJ, 1999, 151, nr. 220; G. KHAIRALLAH, Les 

sûretés mobilières en droit international privé in Droit Civil. Série Etudes et Recherches, Parijs, Economica, 1984, 108, nr. 

134; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 569, nr. 749; C. WITZ, La fiducie en droit 

privé français, Parijs, Economica, 1981, 144, nr. 156. Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht 

in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 153, nr. 198; J.B. VEGTER, “Over de strekking van het 

fiduciaverbod bij een financiële sale - lease back”, WPNR 1995, (534) 534. 
2442 België: J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder 

Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 257, nr. 34; F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers 

in Précis de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 256, nr. 497; J. STOUFFLET, 

“L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, 

(319) 332, nr. 26; A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN 

NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 21, nr. 7. Zie ook: A. VERHEYDEN, “Le 

leasing: une institution aux contours et au régime toujours incertains”, JT 1993, (325) 332, nr. 16. Frankrijk: G. BLANLUET, 

Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français: recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil in 

Bibliothèque de droit privé français, Parijs, LGDJ, 1999, 154, nr. 226; J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: 

essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 

2014, 286, nr. 519; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 144, nr. 156. 
2443 Brussel 4 december 1996, RW 1996-97, 1236. Zie hiervoor: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 430, nr. 614; J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de 

garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 332, nr. 26. 
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van het goed ontdoen.2444 Volgens VANDENBERGHE is de positie van de leasinggever dan ook 

een “zakelijk zekerheidsrecht verkleed als een eigendomsrecht”.2445 

Als (juridische) eigenaar is de leasinggever vooral geïnteresseerd in twee attributen van het 

eigendomsrecht, die niet specifiek zijn aan het eigendomsrecht, maar gemeenschappelijk zijn 

aan alle zakelijke rechten: het volgrecht en het recht van voorrang.2446 Hierin weerklinkt 

duidelijk de externe dimensie van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Ten eerste kan de 

leasinggever door het volgrecht zijn eigendomsaanspraken op het goed ook doen gelden 

wanneer dat goed in handen van derden overgaat, behoudens toepassing van artikel 2279 BW. 

Ten tweede verleent het recht van voorrang aan de leasinggever de mogelijkheid om zijn 

rechten uit te oefenen in geval van insolvabiliteit van de leasingnemer. Specifiek voor (de 

externe dimensie van) het eigendomsrecht in vergelijking met de beperkt zakelijke rechten is 

het revindicatierecht. Als juridische eigenaar kan de leasinggever het geleasede goed 

terugnemen en zo voorrang krijgen op de andere schuldeisers.2447 Op de uitoefening van dit 

revindicatierecht moet dieper worden ingegaan. 

391. UITOEFENING VAN HET TERUGVORDERINGSRECHT – De leasinggever behoudt de aan het 

eigendomsrecht verbonden remedie voor het geval de leasingnemer niet zou betalen, namelijk 

de revindicatie. De leasinggever heeft daarbij niet de verplichting om het goed te verkopen.2448 

Wel zijn er enkele beperkingen die voortvloeien uit het feit dat het eigendomsrecht uitsluitend 

wordt aangewend als zekerheid. Belangrijk is dat de leasinggever zich niet mag verrijken door 

de uitoefening van zijn terugvorderingsrecht.2449 De leasinggever mag dus nooit beter af zijn 

dan wanneer de leasingnemer wel had voldaan aan zijn verplichtingen. Indien dat wel zo was, 

zou de leasinggever er belang bij hebben dat de leasingnemer insolvabel werd.  

Wanneer de leasinggever het geleasede goed revindiceert, en dat goed blijkt bij de realisatie 

ervan meer waard te zijn dan de nog openstaande schuldvordering, moet de leasinggever het 

resterende bedrag afdragen aan de failliete boedel van de leasingnemer. Het bedrag van de 

schuldvordering van de leasinggever moet dus worden toegerekend op de verkoopopbrengst of 

-waarde van het goed.2450 Een leasinggever is, wanneer hij het geleasede goed terugvordert uit 

                                                 
2444 F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis de la Faculté de droit de l’Université 

catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 257, nr. 497: “Son premier souci, lorsqu’un contrat prend fin sans que 

l’utilisateur lève l’option qui lui est consentie, est de se débarrasser au plus vite du bien.” 
2445 H. VANDENBERGHE, “Eigendomsvoorbehoud bij leasing”, RW 1980-81, (2762) 2767, nr. 8. Zie hierover ook: E. DIRIX, 

“Functionele analyse van zekerheidsrechten” in W. PINTENS, E. DIRIX, A. ALEN en P. SENAEVE (eds.), Vigilantibus Ius 

Scriptum: Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, (119) 119. 
2446 A. DE CALUWE en G. BOGAERT, “Eigendomsrecht bij leasing”, RW 1981-82, (2130) 2135, nr. 7; E. DIELTIËNS, Financiële 

leasing van roerende goederen, Gent, Mys & Breesch, 1992, 70; A.-M. STRANART, Les sûretés, Gent, E. Story-Scientia, 1992, 

123, nr. 87; A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, 

H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 21, nr. 7. 
2447 A. DE CALUWE en G. BOGAERT, “Eigendomsrecht bij leasing”, RW 1981-82, (2130) 2136, nr. 7; E. DIELTIËNS, Financiële 

leasing van roerende goederen, Gent, Mys & Breesch, 1992, 72; A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het 

eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die 

Keure, 1996, (13) 22, nr. 8. 
2448 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 433, 

nr. 618. Zie ook: J. BEKAERT, “[Het passief van het faillissement] Leasing” in X., Faillissement & Reorganisatie, II.H.20.C, 

Antwerpen, Kluwer, 2006, (1) 5. 
2449 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 433, 

nr. 618; R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1364, 

nr. 173. 
2450 Brussel 23 juni 1999, RW 1999-2000, 367, noot E. DIRIX; Cass. 8 november 2002, Pas. 2002, 2150, DAOR 2002, 249 en 

RW 2003-04, 1459, noot A. VAN OEVELEN; Gent 9 januari 2006, RW 2006-07, 1366; Kh. Brugge 16 maart 2009, TGR-TWVR 
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het faillissement van de leasingnemer, ook een vergoeding verschuldigd aan de curator voor de 

redelijke kosten van bewaring van dat goed (art. 101, vierde lid Faill.W.).2451 

b. De rechtspositie van de leasingnemer 

392. TITULARIS VAN ECONOMISCHE EIGENDOM – De leasingnemer mag het goed gebruiken 

en beschikt in principe enkel over een aankoopoptie aan het einde van de leasingtermijn en kan 

tijdens het leasingcontract nog geen eigendomsrecht claimen op het goed, ook niet onder 

opschortende voorwaarde (supra, nr. 389). De eigendomsoverdracht vindt, in tegenstelling tot 

bij een eigendomsvoorbehoud, niet automatisch plaats wanneer de laatste betaling van het saldo 

van de prijs is voldaan.2452 Toch beschikt de leasingnemer reeds over het exclusieve 

gebruiksrecht van het goed. Dat komt vooral tot uiting bij een roerende leasing waar de 

leasingnemer de economische levensduur van het in leasing overgedragen goed mag uitputten. 

Hij draagt ook de lasten en moet zowel de waardevermindering als de technische veroudering 

van het goed ondergaan.2453 Het risico van de netto-verkoopwaarde wanneer de leasinggever 

bij wanprestatie het goed terugvordert en verkoopt, ligt dan ook bij de leasingnemer.2454 Om 

die redenen wordt de leasingnemer beschouwd als de ‘economische eigenaar’ van het geleasede 

goed2455, maar hieraan komt, zoals gezegd, in principe geen zakenrechtelijke betekenis toe 

(supra, nr. 300). Eerder zagen wij reeds dat dat uitgangspunt moet worden genuanceerd voor 

wat betreft de positie van een koper onder eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 372). Dat geldt 

ook voor de leasingnemer. 

393. ZAKENRECHTELIJKE AANSPRAAK OP HET GELEASEDE GOED – De economische eigendom 

van de leasingnemer wordt op verschillende manieren zakenrechtelijk ingekleurd. Wanneer de 

leasingnemer in staat van insolvabiliteit verkeert en de leasinggever wil revindiceren, kan 

                                                 
2009, 332. Zie hiervoor: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 433, nr. 618. 
2451 Kh. Hasselt 1 februari 2004, RW 2005-06, 908; Kh. Hasselt 1 februari 2005, NjW 2006, 132, noot P. COUSSEMENT en RABG 

2006, 674; R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 

1364, nr. 174. 
2452 A. DE CALUWE en G. BOGAERT, “Eigendomsrecht bij leasing”, RW 1981-82, (2130) 2130, nr. 1. 
2453 A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE 

en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 22, nr. 7. Voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN 

MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 567, nr. 568; W.H.M. 

REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 152, 

nr. 197. 
2454 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 433, 

nr. 618. 
2455 J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder Cass. 7 

juni 1993), RCJB 1996, (234) 257, nr. 34; R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-

2010)”, TPR 2012, (1223) 1363, nr. 172; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten 

en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 9, 

nr. 14; H. VANDENBERGHE, “Eigendomsvoorbehoud bij leasing”, RW 1980-81, (2762) 2765, nr. 6; A. VAN OEVELEN, “De 

zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), 

Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, (13) 22, nr. 7. Frankrijk: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la 

fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 312, nr. 397; G. BLANLUET, Essai sur la notion de 

propriété économique en droit privé français: recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil in Bibliothèque de droit 

privé, 313, Parijs, LGDJ, 1999, 152, nr. 221; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 144, nr. 156. 

Nederland: J.J. VAN HEES, Leasing in Serie onderneming en recht, 8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 112; A.A. VAN VELTEN, 

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 221; F.M.J. VERSTIJLEN, 

“Paritas creditorum, voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1193, nr. 49. 
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alsnog de verdere uitvoering van de leasingovereenkomst worden gevorderd.2456 De curator kan 

beslissen dat het voordeliger is om de resterende betalingen te verrichten. Dat is het 

lossingsrecht (supra, nr. 376). Ook een faillissement van de leasinggever verontrust de rechten 

van een leasingnemer niet zolang hij de overeenkomst verder stipt uitvoert.2457 Dat is anders bij 

een gewone koopoptie.2458 Daarom wordt, ook in de Engelse doctrine, gezegd dat de 

leasingnemer eigenlijk de eigenaar is.2459 Vanuit onze theorie beschouwd, beschikt de 

leasingnemer over de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht.  

In een Belgisch cassatiearrest van 7 juni 2013 wordt bevestiging gevonden voor de 

zakenrechtelijke aanspraken van de leasingnemer op het geleasede goed.2460  

De feiten van onderliggende zaak waren als volgt. Een leasingnemer had de geleasede 

goederen in gebruik gegeven aan een derde. Die derde ging failliet waardoor de 

geleasede goederen in handen van de curator kwamen. De leasingnemer stelde in haar 

eigen hoedanigheid, dus niet als vertegenwoordiger van de leasinggever, een vordering 

tot revindicatie van de geleasede goederen in op grond van art. 101, eerste lid Faill.W. 

Het Hof van Cassatie bevestigde de uitspraak van de appèlrechter. Het Hof oordeelde: 

“Een leasingnemer, die voor het faillissement met de gefailleerde een overeenkomst 

heeft gesloten op grond waarvan deze laatste gehouden is tot teruggave van de 

geleasede goederen, die hem door de leasingnemer ter beschikking werden gesteld, 

heeft hoedanigheid en belang om op grond van die overeenkomst de geleasede goederen 

terug te vorderen.” 

Door toe te staan dat de leasingnemer het revindicatierecht uitoefent, erkent het Hof de 

zakenrechtelijke aanspraak die de leasingnemer kan maken op de geleasede goederen en de 

tegenwerpelijkheid daarvan jegens derden. De leasingnemer oefent in casu een specifieke 

eigendomsremedie uit. Een eerste lezing van het arrest doet vermoeden dat het Hof van Cassatie 

zakenrechtelijke uitwerking toekent aan de economische eigendomspositie van de leasingnemer 

en daarbij afstand doet van het beginsel van interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. Bij 

een nadere lezing valt het op dat het Hof de hoedanigheid en belang van de leasingnemer niet 

afleidt uit de positie die voortvloeit uit de leasingsovereenkomst, maar uit de 

gebruiksovereenkomst die met de derde was gesloten. Dat zou betekenen dat niet enkel een 

economische eigenaar, maar ook andere houders van een goed (zoals huurders en 

                                                 
2456 Kh. Ieper 29 juni 1998, RW 1999-00, 21, noot; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 434, nr. 618. Frankrijk: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-

BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 335, nr. 1250. 
2457 J. BEKAERT, “[Het passief van het faillissement] Leasing” in X., Faillissement & Reorganisatie, II.H.20.C, Antwerpen, 

Kluwer, 2006, (1) 31-32; E. DIRIX, “Faillissement en lopende overeenkomsten”, RW 2003-04, (201) 210, nr. 25. Een 

cassatiearrest zaaide hierover wel verwarring: Cass. 24 juni 2004, RW 2005-06, 53 en TBH 2005, 241: “dat de curator wel een 

einde kan stellen aan een overeenkomst die de gefailleerde bindt, indien de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijk is 

voor het beheer van de boedel als een goed huisvader, onverminderd de rechten die dan voortvloeien voor de medecontractant 

van de failliet wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst.” 
2458 Een optiecontract wordt beschouwd als een lopende overeenkomst waarvan de curator mag beslissen om een overeenkomst 

waarbij door de gefailleerde aan een derde een optie werd verleend, niet te honoreren. Zie: E. DIRIX, “Faillissement en lopende 

overeenkomsten”, RW 2003-04, (201) 206, nr. 14, voetnoot 40. 
2459 R. GOODE, R., Commercial Law, London, LexisNexis, 2004, 722: “For practical purposes the lessee is the owner”. Zie 

ook voor België: J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot 

onder Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 257, nr. 34. Frankrijk: G. BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique 

en droit privé français: recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil in Bibliothèque de droit privé français, Parijs, 

LGDJ, 1999, 155, nr. 229; Lyon 25 juni 1975, Gaz.Pal. 1977, I, 222, noot E.M.B. 
2460 Cass. 7 juni 2013, Pas. 2013, 1284, TBH 2013, 683, TBO 2015, 80, noot N. APPERMONT en RW 2013-14, 579, noot D. 

GRUYAERT. 
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bewaarnemers) de revindicatie kunnen instellen, aangezien zij zelf een teruggaveverplichting 

hebben ten opzichte van de eigenaar en dus beschikken over hoedanigheid en belang.2461 

Opnieuw moet net als bij het eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 386) worden benadrukt dat de 

doorslaggevende betekenis niet toekomt aan de discussie omtrent de interne exclusiviteit, maar 

wel aan de werking van de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht. Dat de leasinggever 

het eigendomsrecht voorbehoudt, is omwille van het volgrecht en het recht van voorrang (supra, 

nr. 390). Het Belgische cassatiearrest van 7 juni 2013 biedt een illustratie van het feit dat zowel 

de leasingnemer als de leasinggever uit zijn op de uitsluitingsbevoegdheid, op basis van de 

eigendomsvordering, namelijk het recht om het goed in handen van een derde te revindiceren. 

Van die externe exclusiviteit zou men perfect kunnen zeggen dat die intern wordt gedeeld tussen 

de leasinggever en leasingnemer (infra, nr. 555). 

394. INTERNE OPSPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT? – De sterke zakenrechtelijke positie 

van de leasingnemer leidt tot het in vraag stellen van het uitgangspunt van onsplitsbaarheid van 

het eigendomsrecht.2462 De leasinggever als kredietverlener blijft de eigenaar van het 

gefinancierde goed. Toch vervult het eigendomsrecht slechts een zekerheidsfunctie waardoor 

het lijkt op een zakelijk zekerheidsrecht. Daardoor neigt de leasingsfiguur tot een interne 

opsplitsing van het eigendomsrecht in een juridische en een economische eigendom, net zoals 

bij het eigendomsvoorbehoud werd beargumenteerd (supra, nr. 383).2463 Sommige auteurs 

spreken van een opsplitsing in een waarde-eigendom (propriété financière) en een 

gebruikseigendom (propriété d’usage).2464 

395. LEASINGNEMER ALS EXCLUSIEVE EIGENAAR? – Toch kan de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht via een copernicaanse revolutie worden behouden. Volgens het 

verklaringsmodel van de interne exclusiviteit als vorm van actieve elasticiteit (supra, nr. 239) 

is het de leasingnemer, en de leasingnemer alleen, die het vooruitzicht heeft op de volheid van 

bevoegdheden door de actieve uitoefening van de elasticiteit van het eigendomsrecht.2465 Het 

is dus eigenlijk de leasingnemer, en niet de leasinggever, die als exclusieve eigenaar moet 

worden aangewezen. Het exclusieve eigendomsrecht van de leasingnemer is echter opnieuw 

                                                 
2461 Zie hiervoor: N. APPERMONT, “Hof van Cassatie ent vordering tot revindicatie op de economische realiteit?” (noot onder 

Cass. 7 juni 2013), TBO 2015, 81-82; D. GRUYAERT, “Het Hof van Cassatie heeft zeer (te?) ruime interpretatie aan de 

bevoegdheid tot revindicatie” (noot onder Cass. 7 juni 2013), RW 2013-14, 579-583. 
2462 J.J. VAN HEES, Leasing in Serie onderneming en recht, 8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 112: “Te veel is in het verleden 

vastgehouden aan de gedachte dat het goederenrecht een gesloten systeem vormt, waarin een splitsing van het eigendomsrecht 

niet zou passen. Het gevolg is dat de juridische positie van de leasenemer nog steeds niet geheel in overeenstemming is met 

zijn economisch belang bij het leaseobject.” 
2463 E. DIRIX, “Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid”, TPR 1998, (323) 340, nr. 25: “Leasing is een kredietoperatie waarbij 

het eigendomsrecht van de gefinancierde zaak wordt opgedeeld in de juridische eigendom (voor de leasinggever) en de 

economische eigendom (voor de leasingnemer).” Zie ook: A. VAN OEVELEN, “De zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht 

bij leasing” in J. KOKELENBERG, F. VAN NESTE, H. VUYE en P. WÉRY (eds.), Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1996, 

(13) 21, nr. 7. Contra: A. DE CALUWE en G. BOGAERT, “Eigendomsrecht bij leasing”, RW 1981-82, (2130) 2137, nr. 9. 

Frankrijk: J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, 

Brussel, Feduci, 1983, (319) 333, nr. 28: “Il [le preneur] a au fond, pendant la durée du contrat, la ‘propriété utile’ du bien 

avec ses avantages financiers qui assurent la rémunération des capitaux engagés et leur garantie.” Nederland: J.J. VAN HEES, 

Leasing in Serie onderneming en recht, 8, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 112. 
2464 J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, 

Brussel, Feduci, 1983, (319) 331, nr. 26. 
2465 Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif 

à la lumière des droits français et allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 286, nr. 519; S. RAVENNE, 

Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 

2007, 95, nr. 112. 
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gemoduleerd, en zelfs in een verregaandere mate dan bij een koper onder 

eigendomsvoorbehoud. De leasingnemer beschikt immers nog niet over een eigendomsrecht 

onder opschortende voorwaarde, maar over een loutere aankoopoptie (supra, nr. 389). Wel is 

hij de enige die door eigen toedoen de eigendomsallocatie kan bepalen. Zijn aankoopoptie is 

ook reeds zakenrechtelijk beschermd. De leasinggever zal het goed weliswaar terug verkrijgen 

wanneer de leasingnemer beslist om het goed na de lease periode niet aan te kopen,2466 maar de 

leasinggever oefent daarbij geen eigen actief recht uit. Bovendien wordt het recht van de 

leasinggever op de waarde van het goed (propriété financière) beperkt door het 

verrijkingsverbod. De residuaire waarde komt steeds toe aan de leasingnemer. 

Een mooie illustratie van de gedachte dat de leasingnemer de ‘werkelijke’ eigenaar is, is ook te 

vinden in het Nederlandse recht. In de memorie van antwoord bij de Tijdelijke wet huurkoop 

onroerende zaken werd het probleem van de waardestijging van het goed opgeworpen.2467 De 

vraag rees wie van de partijen, huurverkoper of huurkoper, in geval van onteigening van de 

onroerende zaak recht zou hebben op de waardestijging die sinds het sluiten van de 

overeenkomst had plaatsgevonden.2468 In artikel 13 van de wet werd bepaald dat wat overblijft 

van de werkelijke waarde na voldoening van de vordering van de huurverkoper, moet toekomen 

aan de huurkoper.2469 De leasingnemer is, bij roerende of onroerende huurkoop,2470 de 

rechthebbende op de residuaire vermogenswaarde, wat verderop zal worden aangeduid als het 

standaardcriterium voor het bepalen van de exclusieve eigenaar (infra, nr. 544). Net als bij het 

eigendomsvoorbehoud moet er voor de eigendomsvraag een onderscheid worden gemaakt 

naargelang de context. In het volgende punt worden de bevindingen daaromtrent samengevat. 

C. Synthese: impact van voorbehouden eigendom op het exclusiviteitsbeginsel 

396. RELATIEF BELANG VAN DE INTERNE EXCLUSIEVE EIGENDOM – Wat de bespreking van de 

voorbehouden zekerheidseigendom vooral oplevert, is dat de aanduiding van een intern 

exclusieve eigenaar moet worden gerelativeerd. Traditioneel wordt bij de voorbehouden 

zekerheidseigendom omwille van het beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

volgehouden dat de zekerheidseigenaar een volwaardig eigendomsrecht uitoefent. Zowel de 

                                                 
2466 Zie o.m.: F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis de la Faculté de droit de 

l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 256, nr. 497. 
2467 Wet van 21 juni 1973 houdende tijdelijke regeling betreffende huurkoop van onroerend goed, Stb. 1973, 289; Kamerstukken 

II 1972, 11 277, nr. 6, 8: “Voor de – in economisch oogpunt met een hypothecaire geldschieter te vergelijken – huurverkoper 

komt deze wijze van verdeling er op neer dat hem de schade die hij lijdt door de – door de onteigening veroorzaakte – 

verbreking van het huurkoopcontract wordt vergoed. Het restant van de op de werkelijke waarde van het te onteigenen goed 

gebaseerde schadeloosstellingssom komt aan de huurkoper toe.” 
2468 Zie voor een bespreking: L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 

2008/8, (327) 331. 
2469 Art.13: “1. Bij onteigening van een goed dat in huurkoop is verkocht, worden zowel de rechthebbende als de huurkoper 

wiens recht vóór de terinzagelegging ingevolge artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet in de openbare registers is 

ingeschreven, gedagvaard en wordt de aan elk hunner verschuldigde schadeloosstelling afzonderlijk begroot. 

2.Uit het bedrag van de werkelijke waarde van het goed wordt aan de huurverkoper een schadeloosstelling toegekend wegens 

de aanspraken uit de huurkoopovereenkomst, welke hij verliest; hetgeen vervolgens overblijft, komt aan de huurkoper toe. 

3. Indien er ten nadele van de huurkoper een wanverhouding blijkt te bestaan tussen de bij de huurkoopovereenkomst bedongen 

wederzijdse rechten en verplichtingen, past de rechter ambtshalve artikel 9 toe, alvorens hij overeenkomstig het eerste en 

tweede lid van dit artikel de aan de rechthebbende en de huurkoper toekomende schadeloosstelling vaststelt.” 
2470 L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 332. Zie in 

dezelfde zin ook reeds: A. VAN OVEN, “Fiduciaire rechtverhoudingen”, NJB 1956, n° 25, (529) 532: “Zou men het recht van de 

huurverkoper beperken tot wat het werkelijk is – t.w. een beperkt zakelijk zekerheidsrecht – dan zou – aldus BUINING – de 

wettelijke regeling belangrijk eenvoudiger worden.” 
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koper onder eigendomsvoorbehoud als de leasingnemer genieten echter van een sterke 

zakenrechtelijke aanspraak op het betrokken goed, naast en dikwijls bovengeschikt aan het 

eigendomsrecht van de verkoper/leasinggever. De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht 

is geschonden wanneer men ervan uitgaat dat zowel de zekerheidsnemer als de zekerheidsgever 

een aanspraak maakt op de waarde van het goed.2471 Ons inziens wordt daarbij echter over het 

hoofd gezien dat de residuaire vermogenswaarde wel nog steeds enkel toekomt aan de 

leasingnemer/koper onder eigendomsvoorbehoud. De zekerheidseigenaar heeft enkel recht op 

de waarde ten belope van de schuldvordering. Gezien de zekerheidseigenaar in geval van 

revindicatie dan ook verplicht is een eventuele meerwaarde van het goed over te dragen aan de 

schuldenaar, is het de schuldenaar die als enige het vooruitzicht heeft op de volheid van 

bevoegdheden. Zo kan de intern exclusieve eigendom worden gered, zij het dat de 

zekerheidsgever, namelijk de koper onder eigendomsvoorbehoud of de leasingnemer, en niet 

de zekerheidsnemer, de verkoper of leasinggever, er de titularis van is. Een extra argument 

hiervoor is dat de schuldenaar de enige is die beschikt over een actieve bevoegdheid om de 

volle eigendom aan te trekken door de elasticiteit van het eigendomsrecht. Spreken van een 

volwaardig exclusief eigendomsrecht in hoofde van de schuldeiser is problematisch. De 

voorbehouden eigendom tot zekerheid creëert in hoofde van de schuldeiser eerder een soort 

zakelijk zekerheidsrecht. 

Het aanduiden van de intern exclusieve eigenaar is afhankelijk van de context en moet gebeuren 

volgens een gefaseerde functionele beoordeling. Zolang niet voldaan is aan de voorwaarde 

waarvoor zekerheid wordt verleend, blijft de schuldeiser eigenaar. Dat verklaart waarom de 

schuldenaar hangende de voorwaarde slechts detentor van het goed is, ook al heeft hij de actieve 

mogelijkheid om eigenaar te worden. Zodra de schuldenaar zijn eigendomsverwachting echter 

in gevaar ziet komen, kan hij alsnog zijn schuld voldoen en het exclusieve eigendomsrecht 

claimen. Die bescherming van de eigendomsverwachter doet geen afbreuk aan de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht, aangezien er op een gegeven moment slechts één actuele 

eigenaar is, afhankelijk van de concrete situatie die zich voordoet. Sommige auteurs spreken 

daarbij van een ‘voorwaardelijke eigendom’ voor de schuldenaar.2472 De erkenning van een 

eigendom onder opschortende voorwaarde, zoals het Duitse Anwartschaftsrecht, is naar 

Belgisch recht niet uitdrukkelijk erkend.2473 Toch lijken we daar in de praktijk niet ver van 

verwijderd. Aangezien de koper onder eigendomsvoorbehoud een sterke zakenrechtelijke 

bescherming geniet in geval van insolvabiliteit van de verkoper, wordt verdedigd dat de 

zekerheidseigendom niet exclusief is, maar dat de koper over een zakenrechtelijke positie 

(Anwartschaftsrecht) beschikt.2474 

                                                 
2471 Zie in die zin voor Frankrijk: C. MOULY, “Procédures collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à 

René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 554, nr. 36: “Jusqu’à l’échéance, la 

valeur de la chose est inhibée, stérilisée; elle n’appartient ni au créancier ni au débiteur mais chacun des deux a vocation à 

l’obtenir.” 
2472 Zie voor Nederland: E.B. RANK-BERENSCHOT, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, Deventer, 

Kluwer, 1992, 230. 
2473 Zie: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 724, 

nr. 24. 
2474 V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 196, nr. 8. 
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De verschillende opvattingen omtrent de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht blijven 

echter beperkt tot een dogmatisch discours. Vanuit een functionele benadering, waarbij de focus 

ligt op de concrete rechtsgevolgen van de constructies, heerst er eensgezindheid dat de 

bescherming van de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht voorop staat. 

397. BELANG VAN DE EXTERNE EXCLUSIVITEIT – De verkoper onder eigendomsvoorbehoud 

of de leasinggever doet afstand van de bevoegdheden op het goed in natura ten voordele van de 

schuldenaar. Door het eigendomsrecht voor te behouden is het hen te doen om de externe 

dimensie van het eigendomsrecht, namelijk het recht om derden uit te sluiten, door zich te 

beroepen op het volgrecht of het recht van voorrang. Vanuit de functionele benadering wordt 

ook in de nieuwe Pandwet benadrukt dat het eigendomsvoorbehoud een volwaardig 

zekerheidsrecht is, net zoals het pandrecht.2475 Omwille van de functionele gelijkenis wordt het 

eigendomsvoorbehoud dan ook zoveel mogelijk onderworpen aan dezelfde regels die gelden 

voor de andere zekerheidsrechten. Op de functionele benadering wordt in deel IV uitgebreid 

verder ingegaan (infra, nr. 499). De verkoper onder eigendomsvoorbehoud heeft een (extern) 

exclusief recht op het goed waardoor hij niet in samenloop komt met andere schuldeisers.2476 

Dat eigendomsrecht is echter enkel ten belope van zijn schuldvordering. 

De zekerheidseigenaar heeft dus het recht om derden uit te sluiten, met uitzondering van de 

zekerheidsgever, namelijk de koper onder eigendomsvoorbehoud of de leasingnemer. Die 

zekerheidsgever beschikt op zijn beurt over het recht om derden uit te sluiten van het goed door 

zijn recht van voorrang en volgrecht. Beide partijen beschikken dus over de attributen van de 

externe dimensie, die echter niet eigen zijn aan het eigendomsrecht, maar aan alle zakelijke 

rechten. Het is dus vooral cruciaal dat beide partijen een zakenrechtelijke aanspraak kunnen 

maken op het goed, omwille van de rechtsbescherming, waardoor de vraag wie van hun de 

‘exclusieve eigenaar’ is sterk wordt gerelativeerd. 

§3. Overdracht van eigendom tot zekerheid 

A. Begripsomschrijving 

398. DEFINITIE – Naast het behoud van eigendom tot zekerheid, wordt ook de fiduciaire 

overdracht van een eigendomsrecht tot zekerheid onderzocht. Een schuldenaar draagt een 

eigendomsobject over aan zijn schuldeiser met het specifieke doel zekerheid te verschaffen 

voor eender welke schuld en op voorwaarde dat de schuldeiser dit goed terug overdraagt zodra 

de schuldenaar zijn verplichtingen is nagekomen.2477 De overdracht mag de schuldeiser dus niet 

                                                 
2475 Zie hiervoor: E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 9, nr. 12. 
2476 P. CROCQ, “Réserve de propriété”, JurisClasseur Civil Code Art. 2367 à 2372, www.lexisnexis.com, 5, nr. 5. 
2477 Zie voor België: H. COLIN, “De cessie-retrocessietransactie (wet van 2 januari 1991): een wettelijke regeling inzake 

fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheidstelling”, RW 1991-92, (1) 2, nrs. 7 e.v.; P.H. DELVAUX, “La mobilisation des 

créances à titre de garantie” in X., La transmission des obligations in Bibliothèque de la faculté de droit de l’université 

catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 1980, (517) 546; C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 487, nr. 495; I. MOREAU-MARGREVE, “Evolution du droit de la pratique en matière des sûretés” 

in UNIVERSITE DE LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 

1983, (77) 177; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: 

artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 32, nr. 18. Zie ook: 

V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 207, nr. 23. Voor Nederland: A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire 

zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 1; P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 4. Voor 

http://www.lexisnexis.com/


 

423 

 

verrijken. De schuldeiser wordt enkel eigenaar van het goed opdat hij bij niet-nakoming van de 

verzekerde schuldvordering de waarde van het goed kan aanwenden tot voldoening van zijn 

schuldvordering. 

Een fiduciaire overdracht van eigendom tot zekerheid biedt de hoogst mogelijke zekerheid voor 

een schuldeiser, aangezien hij een goed van zijn debiteur in eigendom krijgt (supra, nr. 360). 

Bovendien laat die constructie toe om roerende goederen tot zekerheid aan te wenden zonder 

dat de debiteur het gebruik ervan moet afstaan.2478 Dat is vooral interessant in zoverre er voor 

de vestiging van een pandrecht een buitenbezitstelling nodig is.2479  

399. DISCUSSIE OMTRENT GELDIGHEID EN TEGENWERPELIJKHEID – Eerder werd er reeds op 

gewezen dat de geldigheid en tegenwerpelijkheid van de fiduciaire eigendomsoverdracht 

problematischer is dan bij het voorbehoud van eigendom tot zekerheid (supra, nr. 362). De 

nationale rechtsstelsels nemen erg verschillende standpunten in omtrent de geldigheid en 

tegenwerpelijkheid van de fiduciaire overdracht van eigendom tot zekerheid.2480 Omwille van 

de duidelijkheid worden het Belgische en Franse rechtsstelsel (punt B) afzonderlijk besproken 

van het Nederlandse recht (punt C) en het Engelse recht (punt D), waarna wordt afgesloten met 

een comparatieve analyse van enkele bijzondere vormen van eigendom tot zekerheid (punt E). 

B. De eigendomsoverdracht tot zekerheid naar Belgisch en Frans recht 

1. Wat voorafging: geleidelijke erkenning van de zekerheidsoverdracht 

a. Specifieke onbenoemde vormen van eigendom tot zekerheid 

400. RECHTSONZEKERHEID NAAR BELGISCH RECHT – De erkenning van de fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid is in ons rechtssysteem steeds omstreden geweest.2481 Lange 

tijd bestond noch over de geldigheid, noch over de tegenwerpelijkheid van een 

                                                 
Frankrijk: F. BARRIÈRE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 

2004, 235, nr. 292; M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 337, 

nrs. 1261 e.v. 
2478 E. DIRIX, “Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid”, TPR 1998, (323) 350, nr. 34. Nederland: I.M. VAN MIERLO, 

“Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 2001, 301, nrs. 14 e.v. 
2479 Sinds de nieuwe Pandwet kan in het Belgische recht het vereiste van buitenbezitstelling vermeden worden door een 

registerpand te vestigen. 
2480 Zie hiervoor ook: V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on 

Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 505 e.v. 
2481 Zie o.m.: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 

2006, 435, nr. 619; F. T’KINT, “La fiducie-sûreté” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: 

praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, 247-260; I. MOREAU-MARGREVE, “Evolution du droit de la pratique en matière 

des sûretés” in UNIVERSITE DE LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Les créanciers et le droit de la faillite, 

Brussel, Bruylant, 1983, (77) 177; C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 472, nr. 488; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: 

artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 18, nr. 34; V. 

SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-

2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 208, nr. 23; M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, 

vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), 

Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (403) 429-434; J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété 

à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 336, nr. 33; J.-L. 
VAN BOXSTAEL, “La sûreté fiduciaire”, TBBR 1992, 217-233; A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een 

genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, 

Brussel, Bruylant, 1997, (327) 327- 336. 
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eigendomsoverdracht tot zekerheid eensgezindheid.2482 Een belangrijk argument van de 

voorstanders was het beginsel van de contractsvrijheid dat partijen moest toelaten om fiduciaire 

rechtsverhoudingen in het leven te roepen.2483 De enige beperking daarbij zijn de regels van 

openbare orde. De tegenstanders echter meenden dat de overdracht van fiduciaire eigendom tot 

zekerheid geen volwaardig eigendomsrecht uitmaakt en leidt tot een opsplitsing van het 

eigendomsrecht tussen de schuldeiser en de schuldenaar, wat strijdig zou zijn met de openbare 

orde.2484 Het beginsel van exclusiviteit van het eigendomsrecht vormde een groot bezwaar, 

naast de veinzing en omzeiling van de (publiciteits)regels inzake pand.2485 

401. ENKELE UITZONDERINGSGEVALLEN – Ondanks het omstreden karakter van een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid is het rechtsklimaat naar Belgisch en Frans recht steeds 

gunstiger geweest voor de overdracht van schuldvorderingen tot zekerheid.2486 De kennisgeving 

aan de schuldenaar (art. 1690 BW) voorziet in de nodige publiciteit en maakt de overdracht 

jegens hem en andere derden tegenwerpelijk. Voorbeelden van wettelijke toepassingen naar 

                                                 
2482 Voor een overzicht, zie: E. DIRIX, “Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid”, TPR 1998, (323) 334, nr. 18; I. PEETERS, 

“Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 20, nrs. 39 e.v.; M.E. STORME, “Van trust gespeend? 

Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 715, nrs. 11 e.v. 
2483 E. KRINGS, “Actuele trends inzake zekerheden”, TPR 1992, (671) 680, nr. 14; I. MOREAU-MARGREVE, “Evolution du droit 

de la pratique en matière des sûretés” in UNIVERSITE DE LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Les créanciers et 

le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (77) 177; F. T’KINT, “La fiducie-sûreté” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De 

trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (247) 252, nr. 9; P. VAN OMMESLAGHE, 

“Sûretés issues de la pratique et autonomie de la volonté” in A. BRUYNEEL en A.-M. STRANART (eds.), Les sûretés (sûretés 

traditionnelles, réelles et personnelles, en droit français et en droit belge; sûretés issues de la pratique; droit international 

privé): colloque de Bruxelles des 20 et 21 octobre 1983), Brussel, Feduci, 1984, (345) 389. 
2484 Brussel 25 mei 1932, RHA 1932, 253; P.H. DELVAUX, “La mobilisation des créances à titre de garantie” in X., La 

transmission des obligations in Bibliothèque de la faculté de droit de l’université catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 

1980, (517) 547. Dat was toch zeker zo voor wat de tegenwerpelijkheid van dit mechanisme betreft, zie: I. MOREAU-MARGREVE, 

“Evolution du droit et de la pratique en matière de sûretés” in UNIVERSITE DE LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES, 

Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (77) 177; A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. 

Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, 

Brussel, Bruylant, 1997, (327) 329, nr. 7. 
2485 Zie ook: H. COLIN, “De cessie-retrocessietransactie (wet van 2 januari 1991): een wettelijke regeling inzake fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheidstelling”, RW 1991-92, (1) 4, nrs. 20 e.v. 
2486 P.H. DELVAUX, “La mobilisation des créances à titre de garantie” in X., La transmission des obligations in Bibliothèque de 

la faculté de droit de l’université catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 1980, (517) 539 e.v.; M.-F. DE POVER, Trust – 

Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 92; E. DIRIX, “Grenzen van de 

wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 

Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 172, nr. 44; C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 489, nr. 497; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en 

hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 33, nr. 

36; L. SIMONT, “De overdracht van schuldvordering tot zekerheid” in X., Liber amicorum Frédéric Dumon, I, Antwerpen, 

Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, (259) 276 e.v.; J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. 

BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 324, nr. 10 338, nr. 37; A.-M. STRANART, Les 

sûretés, Gent, E. Story-Scientia, 1992, 129, nrs. 93 e.v.; F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des 

créanciers in Précis de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 162, nr. 303; A. 

VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 120, nrs. 199 

e.v. Voor Frankrijk: M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 341, 

nr. 1266; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 51, nrs. 63 e.v.; C. MOULY, 

“Procédures collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit 

commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 538, nr. 13; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie 

de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 107, nr. 128; C. WITZ, “Les transferts fiduciaires 

à titre de garantie” in C. WITZ, Les opérations fiduciaires: pratique, validité, régime juridique dans plusieurs pays européens 

et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (55) 60; C. WITZ, “La fiducie en Europe: France, Suisse, Luxembourg, 

Allemagne, Liechtenstein. Analyse des lois existantes et des projets en cours” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en 

de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (51) 64. Voor Nederland gold dat enkel onder het 

oude recht: A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 30. 
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Belgisch recht zijn de loonoverdracht2487 en de bijzondere regeling betreffende de 

schuldvorderingen die voortvloeien uit overheidsopdrachten.2488 Een andere illustratie is de 

overdracht tot zekerheid van levensverzekeringen.2489 Te denken valt ook aan de wet van 18 

november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel.2490 Die wet strekt ertoe de verkoop 

en inpandgeving van goederen die zich in pakhuizen bevinden te versoepelen, doordat die 

transacties op basis van documenten, zonder materiële verplaatsing, kunnen plaatsvinden. Het 

origineel waardepapier wordt ‘warrant’ genoemd en vertegenwoordigt het pandbezit over de 

goederen (art. 4, §3). Het dubbel wordt ‘ceel’ genoemd en belichaamt het beschikkingsrecht 

over de koopwaar, bezwaard met het pandrecht (art. 4, §4). In de praktijk diende de ceel als 

beveiliging voor het pandrecht. Alleen wanneer de warrant en de ceel worden overgedragen aan 

dezelfde persoon, verkrijgt deze de vrije beschikking over de koopwaar (art. 4, §1). De 

overdracht van zowel de warrant als de ceel aan een kredietverlenende bank maakt een 

fiduciaire overdracht tot zekerheid uit.2491 

Ook in het financieel recht groeide de mogelijkheid van een eigendomsoverdracht tot zekerheid. 

Zo is er de cessie-retrocessietransactie van effecten die reeds werd geregeld door de wet van 2 

januari 1991.2492 Een cessie-retrocessie is een tussen dezelfde partijen gesloten eenmalige 

overeenkomst met het oog op de contante verkoop van effecten, onlosmakelijk verbonden met 

een terugkoop op termijn van effecten met dezelfde kenmerken.2493 De bepalingen over de 

cessie-retrocessies werden afgeschaft in artikel 69 van de wet van 15 december 2004 

betreffende financiële zekerheden.2494 Die wet verruimde de toepassing van de rechtsfiguur van 

                                                 
2487 Art. 27-35 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, B.S. 30 april 1965 

(hierna: de Loonbeschermingswet); art. 1390ter en artt. 1409 e.v. Ger.W.; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in 

Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 345, nr. 514; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als 

volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, 

Kluwer, 2006, (189) 218, nr. 37. 
2488 Art. 23 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 

van werken, levering en diensten, B.S. 22 januari 1994. De schuldvorderingen van de aannemers inzake de uitvoering van een 

overheidsopdracht zijn in principe niet vatbaar voor inpandgeving, overdracht of beslag. Om de voltooiing van de werken te 

bevorderen, wordt echter een uitzondering toegestaan, wanneer “de schuldvorderingen, vóór de voorlopige oplevering, door 

de aannemer worden afgestaan of in pand gegeven ten voordele van kredietverleners, als ze worden aangewend tot waarborg 

van krediet of voorschotten verleend met het oog op de uitvoering van de opdracht, voor zover dit krediet of deze voorschotten 

gelijktijdig met of na de betekening van deze overdracht of inpandgevingen worden aangewend” (art. 23, §3). 
2489 Zie hiervoor: D.D. ROMBOUTS, “De inpandgeving en de overdracht tot zekerheid van levensverzekeringen: vindt de fiscus 

de werkelijke verkrijger van het beneficium?”, RW 2006-07, 1302-1311. Zie ook: Gent 19 maart 2012, TGR-TWVR 2012, 189. 
2490 Wet van 18 november 1862 houdende de invoering van het warrantstelsel, B.S. 20 november 1862. 
2491 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 367, 

nr. 540. Zie ook: W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII/1B, Brussel, 

Story-Scientia, 1989, 698, nr. 731. 
2492 Artt. 23-25bis van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair 

beleidsinstrumentarium, gewijzigd door wet van 15 juli 1998, B.S. 25 januari 1991 en opgeheven door de wet van 15 december 

2004, B.S. 1 februari 2005. Zie hierover uitgebreid: H. COLIN, “De cessie-retrocessietransactie (wet van 2 januari 1991): een 

wettelijke regeling inzake fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheidstelling”, RW 1991-92, 1-9; I. PEETERS, “Eigendom tot 

zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 42, nrs. 97 e.v. Zie ook: M VAN DER HAEGEN, “L’impact de la 

directive concernant les garanties financières de lege ferenda” in AEDBF, Bancaire en financiële zekerheden/Sûretés bancaires 

et financières, Brussel, Bruylant, 2004, (263) 295, nr. 42. 
2493 Zie oud art. 23 van de wet van 2 januari 1991. Zie ook: H. COLIN, “De cessie-retrocessietransactie (wet van 2 januari 1991): 

een wettelijke regeling inzake fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheidstelling”, RW 1991-92, (1) 8, nr. 42. 
2494 Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-

zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, B.S. 1 februari 2005. (hierna: de wet 

betreffende financiële zekerheden of W.F.Z.) 
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eigendomsoverdracht tot zekerheid tot alle financiële activa.2495 Sindsdien worden de cessie-

retrocessieovereenkomsten (“repo’s”) geregeld in artikel 13 W.F.Z. De wet vormde een 

fundamentele doorbraak voor de eigendom tot zekerheid (infra, nr. 425). 

Ook het Franse recht kende vóór de wet tot invoering van de fiducie in 2007 (infra, nr. 413) 

reeds enkele rechtsfiguren die werden beschouwd als onbenoemde vormen van fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid.2496 Kenmerkend voor al deze “fiducies innommées” was 

dat de schuldeiser werkelijk eigenaar werd van het overgedragen goed. Het ging tot zijn eigen 

vermogen behoren en niet langer tot dat van de schuldenaar. Het behoorde ook niet tot het 

vermogen van een derde of tot een speciaal soort afgezonderd vermogen (patrimoine 

affectée).2497 De schuldeiser/fiduciaire werd beschouwd als de exclusieve eigenaar en de 

schuldenaar/fiduciant beschikte over niets meer dan een persoonlijke aanspraak.2498 

Een voorbeeld van een fiducie innommée is het recht van wederinkoop, la vente à réméré, sinds 

2009 genaamd la vente avec faculté de rachat (art. 1659 CC).2499 Een verkoper kan zich het 

recht voorbehouden om het verkochte goed terug te kopen mits teruggave van de 

oorspronkelijke koopprijs en de wettig gemaakte kosten en herstellingen. De verkoper blijft dus 

de intern exclusieve eigenaar aangezien hij nog tijdelijk de actieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht (supra, nr. 239) in handen heeft. Dergelijke clausule kan dienen als zekerheid 

waarbij het goed eigenlijk eerder wordt geleend dan verkocht.2500 Naar Belgisch recht bestaat 

eenzelfde regeling van het recht van wederinkoop (artt. 1659 e.v. BW). Een beding van 

wederinkoop kan wel niet voor langer dan vijf jaar worden bedongen. Bovendien vormt de prijs 

van de ‘lening’ noodzakelijkerwijze de volledige (koop)prijs van het goed.2501 In de praktijk 

komt het daarom maar weinig voor. Een duidelijker toepassingsgeval van de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid naar Frans recht is de Loi Dailly. 

b. De Franse ‘loi Dailly’: eigendomsoverdracht van professionele schuldvorderingen 

402. CESSION DAILLY – In de ‘loi Dailly’ van 1981 erkende de Franse wetgever de overdracht 

van bepaalde schuldvorderingen als zekerheidsinstrument.2502 Een kredietinstelling kon de 

                                                 
2495 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze wet: C. BODDAERT, “De wet op de financiële zekerheden van 15 december 

2004” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 1-

75; V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1521-1550.  
2496 M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français in 

Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 209 e.v.; F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in 

Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 215, nr. 265; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de 

droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 25, nrs. 32 e.v.; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 

2011, 571, nr. 751 ; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, 

onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 99, nr. 117; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981 139, nr. 150. 

Zie ook de rechtspraak aangehaald in: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de 

l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 268, nr. 344. Zie ook: M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit 

des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 338, nrs. 1263 e.v.; F. MACORIG-VENIER, “L’exclusivité”, Petites affiches, 11 februari 2011, 

n° 30, www.lextenso.fr 
2497 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 882. 
2498 C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981 242, nr. 246. 
2499 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

270, nr. 345; M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 337, nr. 1261; 

Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 468, nr. 400. 
2500 Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 468, nr. 400. 
2501 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 337, nr. 1261. 
2502 Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. 

http://www.lextenso.fr/
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eigendom verkrijgen van de professionele schuldvorderingen van haar cliënten, tot zekerheid 

van het verleende krediet.2503  

Onder het huidige recht wordt dit geregeld in artt. L.313-23 e.v. van de Code monétaire 

et financier. De overdracht van de schuldvorderingen tot zekerheid komt tot stand door 

het opstellen van een borderel die door de beroepsbeoefenaar aan de kredietinstelling 

wordt bezorgd. Dit document dient enkele verplichte vermeldingen te bevatten. De 

professionele schuldvorderingen kunnen wel enkel worden overgedragen aan een 

kredietinstelling of een andere financiële instelling (art. L.313-23 C.mon.fin.). 

De overdracht van de schuldvordering is zowel geldig tussen partijen, als tegenwerpelijk aan 

derden.2504 De tegenwerpelijkheid geldt vanaf de datum van het borderel, ongeacht de 

vervaldatum of invorderbaarheid van de schuldvordering en zonder dat aan extra vormvereisten 

moet worden voldaan (art. L.313-27).2505 Er is dus geen publiciteit vereist wat aanleiding kan 

geven tot conflicten in de praktijk.2506 

403. EIGENDOMSVERHOUDINGEN – Een ‘cession Dailly’ heeft een volle eigendomsoverdracht 

tot gevolg (art. L.313-24 C.mon.fin.). De financiële instelling (cessionnaire) en niet langer de 

overdrager (cédent) wordt eigenaar van de schuldvorderingen.2507 De financiële instelling kan 

ervoor kiezen om de schuldvorderingen voor haar rekening te laten innen door de 

oorspronkelijke eigenaar van de schuldvorderingen.2508 Zij kan echter ook de schuldenaars op 

de hoogte brengen, waardoor ze enkel bevrijdend kunnen betalen aan de kredietinstelling, en 

niet langer aan hun oorspronkelijke schuldeiser (art. L.313-28 C.mon.fin.). De 

schuldvorderingen vormen geen afgescheiden vermogen, maar behoren tot het vermogen van 

de overnemer.2509 Aangezien de ‘cession Dailly’ louter dient tot zekerheid, gaat het om een 

tijdelijke eigendom en keren de overgedragen schuldvorderingen automatisch terug naar het 

vermogen van de overdrager zodra aan de oorspronkelijke schuld is voldaan.2510 

                                                 
2503 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

236, nrs. 294 e.v.; L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, 

LGDJ, 2012, 222, nr. 259; M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 

338, nr. 1263; M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 430, nr. 

580; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 51, nr. 63; D. LEGEAIS, Sûretés 

et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 572, nr. 752. C. WITZ, “Les transferts fiduciaires à titre de garantie” in 

C. WITZ, Les opérations fiduciaires: pratique, validité, régime juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce 

international, Parijs, Feduci, 1985, (55) 67 e.v. Zie voor een vergelijking met het Nederlands recht: J.T.A.M. VAN MIERLO, 

“Bezitloze zekerheidsrechten op roerende goederen. Tegengestelde rechtsontwikkelingen in Nederland en Frankrijk”, T.Not. 

1993, (178) 183. Voor een vergelijking met het Belgische recht: J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” 

in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 339, nr. 39; G. VAN HAEGENBORGH, “De 

Franse Dailly-wet: een bruikbare fiduciaire cessie?”, RW 1991-92, 521-530. 
2504 Zie bijvoorbeeld: Cass.fr. 8 januari 1991, D. 1991, 44. 
2505 Dit nieuwe artikel moest verhelpen aan de vroegere rechtspraak van de Cour de cassation die stelde dat een cessionnaire 

geen betaling meer kon vorderen van schulden die pas opeisbaar werden na de situatie van samenloop: Cass.fr. 26 april 2000, 

JCP E 2000, 1134, noot D. LEGEAIS en D. 2000, 717, noot C. LARROUMET. Door die wetswijziging paste het Hof haar opvatting 

aan: Cass.fr. 7 december 2004, D. 2005, jur, 230, noot C. LARROUMET. Zie: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in 

Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 573, nr. 752. 
2506 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 339, nr. 1263. 
2507 Cass.fr. 8 januari 1991, Bull.civ. 1991, IV, n° 8 en RTDCiv. 1991, 368, noot M. BANDRAC; F. BARRIERE, La réception du 

trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 237, nr. 296; P. CROCQ, Propriété 

et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 85, nr. 106. 
2508 D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 572, nr. 752. 
2509 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

237, nr. 296. 
2510 Cass.fr. 22 november 2005, D. 2005, 3081, noot X. DELPECH en Droit & Patrimoine 2006, n° 151, 80, noot J.-P. MATTOUT 

en A. PRÜM; V. LASBORDES- DE VIRVILLE, “La cession de créance à titre de garantie”, Revue de Droit bancaire et financier 
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404. DRAAGWIJDTE – Die eigendomsoverdracht tot zekerheid heeft slechts een beperkt 

toepassingsdomein. De Cour de cassation heeft dan ook geoordeeld en meermaals bevestigd 

dat uit dit specifieke geval geen algemeen principe van eigendomsoverdracht van 

schuldvorderingen tot zekerheid kon worden afgeleid.2511 Wel werd er in die rechtsfiguur een 

onbenoemde vorm van fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid gezien die gelijkenissen 

vertoont met de trust.2512 

c. Het Belgische Sart Tilman-arrest van 17 oktober 1996 

405. ZEKERHEIDSOVERDRACHT IS GELDIG, MAAR NIET TEGENWERPELIJK – Op 17 oktober 

1996 kreeg het Belgische Hof van Cassatie de kans om duidelijkheid te scheppen omtrent het 

algemene statuut van een eigendomsoverdracht tot zekerheid.2513 Het Hof vulde de 

verwachtingen slechts deels in, maar over één argument kon geen twijfel bestaan.2514 Het Hof 

oordeelde dat “het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de artikelen 7, 8 en 9 van 

de Hypotheekwet noodzakelijkerwijs afwijken van de artikelen 1165, 1134 en 1135 van het 

Burgerlijk Wetboek, aangezien zij tot gevolg hebben dat een overeenkomst die een niet bij de 

wet bepaalde zakelijke zekerheid stelt, niet aan de schuldeisers in samenloop kan worden 

tegengeworpen.” De overdracht van schuldvorderingen tot zekerheid creëerde een niet bij wet 

bepaalde zekerheid en druist dus in tegen de wettige redenen van voorrang. 

Een vzw had een kredietverlening van een bank verkregen doordat ze zich ertoe 

verbonden had de schuldvorderingen voor subsidies die door diverse overheden waren 

verschuldigd over te dragen op de bank. De bank had die overdracht bekend gemaakt 

aan de betrokken overheden, zodat zij de subsidies rechtstreeks kon ontvangen. De vzw 

werd in vereffening gesteld waardoor er een samenloop van schuldeisers ontstond. De 

vereffenaars betwistten dat de bank het recht had om de overgedragen 

schuldvorderingen aan de vereffening te onttrekken. De vereffenaars en enkele 

werknemers eisten dan ook de teruggave van de na de samenloop geïnde bedragen. 

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd de bank veroordeeld tot teruggave van 

de geïnde subsidies aan de boedel. Daarop werd door de bank een cassatievoorziening 

ingediend. Het Hof verwierp alle cassatiemiddelen, maar corrigeerde de sanctie van het 

hof van beroep; de sanctie tegen een niet bij wet bepaalde zekerheid is niet de nietigheid, 

maar de niet-tegenwerpelijkheid aan de schuldeisers in samenloop. 

406. INTERPRETATIE VAN HET ARREST – De interpretatie van dat arrest bleek geen 

sinecure.2515 Het Hof zaaide verwarring door te overwegen dat “het [beroeps]arrest de 

                                                 
2009, n° 1, www.lexisnexis.com; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de 

la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 107, nr. 128. 
2511 Cass.fr. 19 december 2006, JCP E 2007, 1131, rapport M. COHEN-BRANCHE, noot D. LEGEAIS, RTDCiv. 2007, 160, noot 

P. CROCQ en D. 2007, 319, noot R. DAMMANN en G. PODEUR en 344, noot C. LARROUMET; Cass.fr. 26 mei 2010, D. 2010, 

1340, noot A. LIENHARD en RTDCiv. 2010, 597, noot P. CROCQ. 
2512 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

238, nr. 297. 
2513 Cass. 17 oktober 1996, Arr.Cass. 1996, 930, Pas. 1996, I, 992, concl. J. PIRET, Bank Fin. 1997, 114, noot I. PEETERS, RW 

1996-97, 1395, noot M.E. STORME, en Rev.prat.soc. 1997, 145, nr. 6720, noot T. BOSLY. 
2514 Zie voor een uitgebreide bespreking: I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten 

en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 37, 

nrs. 49 e.v. 
2515 Zie hiervoor ook: C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 490, nrs. 

499 e.v.; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy 

http://www.lexisnexis.com/
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litigieuze overeenkomst niet kwalificeert als een overdracht tot schuldvordering en dat de 

bestreden beslissing derhalve geen verband houdt met de artikelen 1689 en 1690 van het 

Burgerlijk Wetboek.” Volgens sommige auteurs houdt dit arrest dan ook geen uitdrukkelijke 

veroordeling in van de overdracht van een schuldvordering tot zekerheid.2516 Wat echter wel 

met zekerheid kon worden gezegd is dat het Hof een overeenkomst die een zakelijke zekerheid 

in het leven roept waarin niet door de wet is voorzien in een situatie van samenloop als niet-

tegenwerpelijk beschouwt, omwille van de strijdigheid met het beginsel van de gelijkheid van 

de schuldeisers (artt. 7, 8 en 9 Hyp.W.) en met het numerus clausus-beginsel.2517 

Na het cassatiearrest van 17 oktober 1996 werd door de meerderheid van de rechtspraak en 

rechtsleer een onderscheid gemaakt tussen de interne en externe werking van een fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid.2518 De eigendomsoverdracht tot zekerheid is in die 

interpretatie te beschouwen als geldig, maar niet tegenwerpelijk. Het Hof erkende de geldigheid 

tussen partijen door te oordelen dat een overeenkomst die een zakelijke zekerheid buiten de wet 

om vestigt, niet nietig moet worden verklaard2519, wat in latere rechtspraak bevestiging 

vond.2520 Het principe van de wilsautonomie in het contractenrecht dat door de pleitbezorgers 

van de fiduciaire rechtsverhoudingen naar voren werd geschoven (supra, nr. 400), haalde op 

het niveau van de interne werking dus de bovenhand. 

Wat de externe werking betreft, nam de meerderheidsstrekking na 1996 aan dat een fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid niet kan worden tegengeworpen aan concurrerende derden 

op grond van de duidelijke overweging van het Hof dat een niet bij wet voorziene zakelijke 

zekerheid niet kan worden tegengeworpen aan de schuldeisers in de samenloop.2521 Het gebrek 

aan externe werking ontneemt elk nut aan een dergelijke overeenkomst, aangezien de beoogde 

                                                 
Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 209, nr. 25; A. ZENNER en I. PEETERS, “Tegenwerpelijkheid 

van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 2004-05, (481) 494, nr. 21. 
2516 I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 39, nr. 54. 
2517 M. CHARLIER, “La Cour de cassation et le quotidien” in X., Liber amicorum Commission droit et vie des affaires, Brussel, 

Bruylant, 1998, (3) 4-5; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 435, nr. 619; V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe 

kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1038, nr. 57. 
2518 C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 493, nrs. 500 e.v. 494; I. 

PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 39, nr. 54; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht 

als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, 

Kluwer, 2006, (189) 210, nr. 26; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, 

TPR 1998, (703) 715, nrs. 11-13. Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 435, nr. 619. 
2519 Het Hof overweegt dat “het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen de overweging van het arrest volgens welke de 

overeenkomst van 19 november 1984 nietig moet worden verklaard wegens strijdigheid met de openbare orde, ook al was het 

gegrond, niet tot cassatie kan leiden.” [eigen nadruk] 
2520 Cass. 4 april 2003, Arr.Cass. 2003, 878, Pas. 2003, 733, RW 2003-04, 1689, noot M.E. STORME en Bank.Fin.R. 2003, 375, 

noot I. PEETERS. In dezelfde zin: Luik 24 april 2001, TBBR 2002, 402. 
2521 Antwerpen 28 februari 2000, RW 2002-03, 97; Luik 24 april 2001, TBBR 2002, 402; E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 435, nr. 619; V. SAGAERT, “Het 

eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 

Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 210, nr. 26. Contra: PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. 

CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, 

Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 25, nr. 54; F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in 

Précis de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 161, nr. 301. Volgens deze auteurs 

kan er in het algemeen uit de bewoordingen van het arrest niets afgeleid worden over de fiduciaire eigendomsoverdracht tot 

zekerheid. 
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zekerheidsstelling net bedoeld is voor situaties van samenloop. Door de niet-tegenwerpelijkheid 

van de overdracht tot zekerheid komt de zekerheidsfunctie niet tot (volle) uitwerking. 

Tegen het Sart Tilman-arrest zou kunnen worden ingebracht dat het eigendomsrecht dat ten titel 

van zekerheid wordt overgedragen wel een door de wet bepaalde zekerheid is, aangezien het 

eigendomsrecht zelf uiteraard een door de wet erkend zakelijk recht is.2522 Dat werd ook 

opgeworpen bij het voorbehoud van eigendom tot zekerheid (supra, nr. 363). Dit argument kon 

niet overtuigen aangezien de zekerheidseigendom geen volwaardige eigendom uitmaakt. De 

zekerheidsoverdracht zou volgens sommigen zelfs neerkomen op een opsplitsing van het 

eigendomsrecht, in strijd met het exclusiviteitsbeginsel, waarbij de schuldeiser als juridische 

eigenaar niet de gehele eigendomspositie overneemt, gezien de sterke bescherming waarvan de 

schuldenaar zou blijven genieten.2523 Verderop zal over de verhouding tot het 

exclusiviteitsbeginsel een nieuw standpunt worden ingenomen (infra, nr. 434). Aan dat debat 

werd een belangrijke bijdrage geleverd door de evolutie richting de herkwalificatie van 

zekerheidseigendom in een pandrecht die in het volgende punt wordt besproken. 

2. Conversie van eigendomsoverdracht tot zekerheid in pandrecht 

a. De Belgische Sart Tilman-theorie wankelt: op weg naar ruimere erkenning? 

407. CASS. 4 APRIL 2003 – Na het Sart Tilman-arrest leek een eerste kantelpunt het 

cassatiearrest van 4 april 2003.2524 Het Hof van Cassatie oordeelde “dat de overdracht in 

eigendom van een som geld door een schuldenaar ten bate van zijn schuldeiser geen 

inpandgeving uitmaakt ook al geschiedt die overdracht tot zekerheid van de schuldeiser.” 

Een leasingnemer had tot waarborg van zijn verbintenissen een geldsom betaald aan de 

leasinggever. Die som moest worden teruggegeven aan de leasingnemer nadat deze zijn 

verplichtingen was nagekomen. De discussie in casu ging enkel over de vraag of de 

leasinggever ook de interesten die de som gegenereerd had, moest teruggeven aan de 

schuldenaar wanneer deze naar behoren zijn verbintenis had uitgevoerd. De 

overeenkomst zelf vermeldde hier niets over. In het bestreden arrest werd beslist dat de 

leasinggever net zoals een pandhouder de opbrengst van het zekerheidsgoed niet voor 

zich mocht houden. De leasinggever diende dus ook de interesten van de som tot 

zekerheid terug te geven. Het Hof van Cassatie oordeelde daarentegen dat de schuldeiser 

het eigendomsrecht had verkregen en daardoor als eigenaar recht heeft op wat het goed 

voortbrengt. De interesten kwamen dus toe aan de leasinggever.  

Met dit arrest bevestigde het Hof uitdrukkelijk de rechtsgeldigheid van een tussen partijen 

gesloten fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid.2525 Sommige auteurs lazen er ook een 

                                                 
2522 Zie hiervoor ook: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, 

(703) 716, nr. 12. 
2523 M.E. STORME, “Zekerheidsoverdracht, numerus clausus van zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na het 

cassatiearrest van 17 oktober 1996” (noot onder Cass. 17 oktober 1996), RW 1996-97, (1398) 1399, nr. 4. Zie ook: C. LEBON, 

Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 496, nr. 503. Dit tegenargument werd 

reeds voor het arrest van 17 oktober 1996 in sommige rechtspraak en rechtsleer verdedigd (supra, nr. 400). 
2524 Cass. 4 april 2003, Arr.Cass. 2003, 878, Pas. 2003, 733, RW 2003-04, 1689, noot M.E. STORME en Bank.Fin.R. 2003, 375, 

noot I. PEETERS. 
2525 I. PEETERS, “Een verdere stap naar een coherent juridisch kader voor de fiduciaire eigendom tot zekerheid” (noot onder 

Cass. 4 april 2003), Bank.Fin.R. 2003, 377-380. Zie ook: V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, “De invloed van het Europese 

recht op het Belgische zekerheden- en goederenrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese 

recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 649, nr. 20, voetnoot 65. 
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welwillendheid in richting een ruimere erkenning van de tegenwerpelijkheid van een fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid.2526 Het Hof sprak immers uitdrukkelijk over “een aldus 

verkregen eigendomsrecht door de schuldeiser”, terwijl het Hof er in het Sart Tilman-arrest nog 

van uitging dat de fiduciaire eigendom niet binnen het numerus clausus-beginsel paste 

waardoor ook de kwalificatie als volwaardig eigendomsrecht impliciet werd afgewezen. Het 

arrest van 4 april 2003 plaatste de deur dus op een kier voor de fiduciaire eigendomsoverdracht 

tot zekerheid. Een bedenking die hier moet worden gemaakt is dat de overdracht van chartaal 

geld tot zekerheid wel steeds een speciaal karakter heeft gekend (infra, nr. 422).2527 

408. UITSPRAAK VOORZITTER VAN HET HOF VAN CASSATIE – Een volgende aanwijzing van 

de jurisprudentiële evolutie is de uitspraak in de Commissie Justitie van de Senaat van de 

toenmalige voorzitter van het Hof van Cassatie VEROUGSTRAETE: 

“De garantiemechanismen die door de economische operatoren zijn gecreëerd hebben 

tot doel te ontsnappen aan de gelijkheid voor de schuldeisers, een begrip dat in het 

verleden te strikt is geïnterpreteerd. Het Hof staat dus conventionele 

waarborgmechanismen, waaronder het sale and lease back-principe toe, ondanks het 

faillissement en samenlooptoestanden. Na het onduidelijke arrest van 17 oktober 1996 

(het Sart Tilman-arrest) dat de heer Zenner in herinnering brengt, heeft het Hof beseft 

dat het vrij veel onrust had gezaaid onder de economische en commerciële operatoren. 

Dit arrest heeft geen gevolgen gehad.”2528 

Het is moeilijk om in te schatten welke waarde men aan dergelijke uitspraak mag hechten. Van 

een verdere ontwikkeling in de cassatierechtspraak spreken, is te verregaand. Wel kan dit 

worden gezien als een aanwijzing dat de Sart Tilman-doctrine onder druk kwam te staan.2529 

b. Conversie in pand door rechtspraak als compromis 

409. FRANSE RECHTSPRAAK – In het gemene Franse recht werd de fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid reeds vroeg in een pandrecht omgevormd en dus nietig 

verklaard wanneer niet aan het vereiste van buitenbezitstelling was voldaan.2530 Ook in een 

arrest van 19 december 2006 oordeelde de Cour de cassation dat de overdracht van de 

schuldvorderingen uit een leaseovereenkomst aan de bank tot zekerheid van het verkregen 

krediet niet een eigendomsrecht maar een louter pandrecht opleverde op die 

schuldvorderingen.2531 Het Hof weigerde daarmee om de eigendomsoverdracht tot zekerheid 

                                                 
2526 I. PEETERS, “Een verdere stap naar een coherent juridisch kader voor de fiduciaire eigendom tot zekerheid” (noot onder 

Cass. 4 april 2003), Bank.Fin.R. 2003, 377-380; V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging 

tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1039, nr. 58. 
2527 Zie ook: R. FRANSIS, “De conversie van fiduciaire eigendomsoverdracht van een schuldvordering in een pand bij 

samenloop” (noot onder Cass. 3 december 2010), RW 2010-11, (1178) 1180, nr. 5; M.E. STORME, “De zakenrechtelijke 

kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de betaling van een geldsom tot zekerheid” (noot onder Cass. 4 april 

2003), RW 2003-04, (1689) 1689-1693. 
2528 Verslag van het Hof van Cassatie, Parl. St. Senaat 2003-04, nr. 3-453/1. 
2529 J. BEKAERT, “[Het passief van het faillissement] Leasing” in X., Faillissement & Reorganisatie, II.H.20.C, Antwerpen, 

Kluwer, 2006, (1) 6; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 222, nr. 44. Zie voor een ruimere interpretatie: 

A. ZENNER en I. PEETERS, “Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 2004-

05, (481) 496, nr. 24. 
2530 Cass.fr. 13 januari 1965, JCP 1966, II, n° 14.469, noot R.D.M. 
2531 Cass.fr. 19 december 2006, Bull.civ. 2006, IV, n° 250, JCP E 2007, 1131, rapport M. COHEN-BRANCHE, noot D. LEGEAIS, 

RTDCiv. 2007, 160, noot P. CROCQ en D. 2007, 319, noot R. DAMMANN en G. PODEUR en 344, noot C. LARROUMET. Zie ook 
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van een schuldvordering, die wel reeds geldig was voor de ‘cession Dailly’ (supra, nr. 402), 

een ruimere draagwijdte te geven.2532 Dat werd hevig bekritiseerd in de rechtsleer.2533 

410. BELGISCHE RECHTSPRAAK – Een belangrijke mijlpaal voor de discussie naar Belgisch 

recht omtrent de zekerheidseigendom en het exclusiviteitsbeginsel is het cassatiearrest van 3 

december 2010.2534 In de eerste plaats herhaalt het Hof van Cassatie letterlijk het klassieke 

uitgangspunt van het Sart Tilman-arrest, namelijk dat een niet bij wet bepaald zakelijk 

zekerheidsrecht niet aan de schuldeisers in de samenloop kan worden tegengeworpen.2535 De 

zekerheidscessie van een schuldvordering wordt door het Hof zelfs, anders dan in het Sart 

Tilman-arrest, uitdrukkelijk als een dergelijke niet bij wet bepaalde zakelijke zekerheid 

gekwalificeerd.2536 De tegenwerpelijkheid van de fiduciaire eigendomsoverdracht wordt als 

zodanig dus niet erkend. Het Hof zet zijn redenering echter voort met de overweging: “Een 

overeenkomst waarbij een schuldvordering tot zekerheid wordt overgedragen, kan derhalve ten 

aanzien van de schuldeisers in de samenloop nooit meer opleveren dan een pandrecht op deze 

schuldvordering zodat de overnemer van de schuldvordering niet meer rechten kan uitoefenen 

dan deze waarover een pandhouder beschikt.” 

De kredietnemers hadden zich ertoe verbonden “met het oog op de uitvoering van hun 

verplichtingen alle bedragen en vergoedingen af te staan die hun, uit welke hoofde ook, 

kunnen toekomen, alsook de huurpenningen van hun onroerende goederen.” Het 

appèlhof meende dat de verwijzing door eiser naar het cassatiearrest van 17 oktober 

1996 niet meer actueel was.2537 Het appèlhof wees daarbij op de wettelijke 

ontwikkelingen zoals de erkenning van de tegenwerpelijkheid aan de failliete boedel 

van een eigendomsvoorbehoud (art. 101 Faill.W.). Het leidde daaruit af dat de wetgever 

ontegensprekelijk de tegenwerpelijkheid van conventionele waarborgmechanismen in 

geval van samenloop had aanvaard. Het Hof van Cassatie koos voor een compromis 

door de conversie in een pandrecht. 

Het Hof oordeelt dus pro de mogelijkheid van conversie van de niet-tegenwerpelijke 

eigendomsoverdracht tot zekerheid in een tegenwerpelijk pandrecht.2538 Dit is een toepassing 

                                                 
reeds: Cass.fr.req. 24 mei 1933, S. 1935, I, 257, noot H. BATIFFOL. Voor een bespreking: J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété 

à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 337, nr. 35. 
2532 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 341, nr. 1266; R. 

LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (2e partie)”, Defrénois 2007, art. 38639 2e, (1194) 

1205, nr. 38. 
2533 A. AYNES en P. DUPICHOT, “Chroniques Janvier 2006 – octobre 2007: les grandes lignes d’un nouveau paysage”, Droit & 

Patrimoine 2008, n° 166, (82) 92; L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit 

privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 229, nr. 267; C. LARROUMET, “La cession de créance de droit commun à titre de garantie” (noot 

onder Cass.fr. 19 december 2006), D. 2007, 344-346. Zie hierover ook: V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. 

AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, 

Hart Publishing, 2012, (423) 508. 
2534 Cass. 3 december 2010, Arr.Cass. 2010, nr. 712, concl. Adv.-gen. G. DUBRULLE, RW 2010-11, 1177, noot R. FRANSIS, 

TBBR 2011, 497, noot F. GEORGES, TBH 2011, 866, noot M. GRÉGOIRE en L. CZUPPER, Bank Fin.R. 2011, 120, noot I. PEETERS, 

Ius & Actores 2011 en NjW 2010, 834, noot V. SAGAERT. 
2535 Zie ook: R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 

1380, nr. 201. 
2536 In dezelfde zin: I. PEETERS, “Cessie tot zekerheid: een verrassend slot van de controverse” (noot onder Cass. 3 december 

2010), Bank Fin.R. 2011, (123) 123, nr. 5. 
2537 Brussel 26 januari 2009, RW 2010-11, 810, Bank Fin.R. 2011, 117, noot I. PEETERS. 
2538 R. FRANSIS, “De conversie van fiduciaire eigendomsoverdracht van een schuldvordering in een pand bij samenloop” (noot 

onder Cass. 3 december 2010), RW 2010-11, (1178) 1178, nr. 1; I. PEETERS, “Cessie tot zekerheid: een verrassend slot van de 

controverse” (noot onder Cass. 3 december 2010), Bank Fin.R. 2011, (123) 124, nr. 7. 
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van de gerechtelijke conversie van rechtshandelingen2539, zoals die reeds eerder werd 

bepleit.2540 Het Hof volgt daarbij ook het voorbeeld van de Franse Cour de cassation die eerder 

in dezelfde zin uitspraak had gedaan (supra, nr. 409).2541 De uitkomst van het arrest werd 

positief onthaald, omdat de niet-tegenwerpelijkheid van de Sart Tilman-doctrine tot een 

overmatig en onbillijk resultaat leidde.2542 Bovendien is er geen betere manier om het hoofd te 

bieden aan het argument van de wetsontduiking van de regels van het pandrecht (supra, nr. 400) 

dan door de conversie van de overdracht tot zekerheid in een pandrecht, waardoor de ontdoken 

regels rechtstreeks toepassing vinden. Door de herkwalificatie van het overeengekomen 

zekerheidsrecht wordt alsnog rekening gehouden met de wil van de partijen om aan de 

schuldeiser een voorrangspositie te verlenen.2543 De bedoeling van de partijen om een zekerheid 

te stellen, wordt geëerbiedigd, al wordt het geconverteerd naar een bestaande rechtsfiguur. Het 

resultaat is dat hier reeds het domein van de zakelijke zekerheidsrechten een niet-conceptuele, 

maar functionele invulling krijgt (infra, nr. 499).2544 

c. Wettelijke verankering van de conversie in pand 

i. Eigendom tot zekerheid onder de nieuwe Belgische Pandwet 

411. WETTELIJKE VERANKERING – De conversie door het Hof van Cassatie van de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid in een pandrecht werd wettelijk verankerd in de nieuwe 

Pandwet op 11 juli 2013.2545 Een doordachte aanpassing van de regels inzake pand werd reeds 

langer als alternatief beschouwd voor de invoering van de techniek van de eigendomsoverdracht 

tot zekerheid.2546 De grootste innovatie van de Pandwet is dat wordt afgestapt van het vereiste 

van buitenbezitstelling voor de geldigheid van een pand.2547 Een bezitloos pandrecht is voortaan 

mogelijk en wordt voor de tegenwerpelijkheid onderworpen aan een nieuwe voorwaarde van 

                                                 
2539 R. FRANSIS, “De conversie van fiduciaire eigendomsoverdracht van een schuldvordering in een pand bij samenloop” (noot 

onder Cass. 3 december 2010), RW 2010-11, (1178) 1178, nr. 2; I. PEETERS, “Cessie tot zekerheid: een verrassend slot van de 

controverse” (noot onder Cass. 3 december 2010), Bank Fin.R. 2011, (123) 124, nr. 8. 
2540 M.E. STORME, “Zekerheidsoverdracht, numerus clausus van zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na het 

cassatiearrest van 17 oktober 1996” (noot onder Cass. 17 oktober 1996), RW 1996-97, (1398) 1400, nr. 6 en 1402, nr. 13. 
2541 Cass.fr. 19 december 2006, JCP E 2007, 1131, rapport M. COHEN-BRANCHE, noot D. LEGEAIS, RTDCiv. 2007, 160, noot 

P. CROCQ en D. 2007, 319, noot R. DAMMANN en G. PODEUR en 344, noot C. LARROUMET. Deze zienswijze werd bevestigd in: 

Cass.fr. 26 mei 2010, D. 2010, 1340, noot A. LIENHARD en RTDciv. 2010, 597, noot P. CROCQ. 
2542 I. PEETERS, “Cessie tot zekerheid: een verrassend slot van de controverse” (noot onder Cass. 3 december 2010), Bank Fin.R. 

2011, (123) 124, nr. 8. 
2543 R. FRANSIS, “De conversie van fiduciaire eigendomsoverdracht van een schuldvordering in een pand bij samenloop” (noot 

onder Cass. 3 december 2010), RW 2010-11, (1178) 1179, nr. 3; I. PEETERS, “Cessie tot zekerheid: een verrassend slot van de 

controverse” (noot onder Cass. 3 december 2010), Bank Fin.R. 2011, (123) 125, nr. 10. Zie over de wilsautonomie bij zakelijke 

zekerheidsrechten ook: C. BIQUET-MATHIEU en F. GEORGES, “Les espaces de liberté dans le domaine des sûretés et garanties 

de paiement” in CDVA, Les espaces de liberté en droit des affaires, Brussel, Bruylant, 2007, (61) 79 e.v. 
2544 I. PEETERS, “Cessie tot zekerheid: een verrassend slot van de controverse” (noot onder Cass. 3 december 2010), Bank Fin.R. 

2011, (123) 125, nr. 10. 
2545 Deze wet is nog niet operationeel, maar zal uiterlijk op 1 januari 2017 in werking treden (zie art. 109 Pandwet). 
2546 A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust 

en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 336, nr. 20; A. VERBEKE en I. PEETERS, 

Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 381, nr. 711. 
2547 Art. 2 van de nieuwe Pandwet bepaalt: “Onder voorbehoud van artikel 4, tweede lid, komt het pandrecht tot stand door de 

overeenkomst tussen pandgever en pandhouder.” Die uitzondering van artikel 4, tweede lid betreft de situatie waar de 

pandgever een consument is. In dat geval is er een geschrift vereist voor het pand zonder buitenbezitstelling. Daar is het pand 

dus nog een vormelijke in plaats van een louter consensuele overeenkomst. 
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registratie in een nationaal pandregister.2548 Een pand met buitenbezitstelling blijft echter 

evengoed mogelijk en tegenwerpelijk aan derden.2549 

Sinds de nieuwe wet is elk conventioneel zekerheidsrecht op roerende goederen 

noodzakelijkerwijze een pandrecht in de zin van de wet.2550 De functionele benadering van de 

zekerheidsrechten die inhoudt dat alle soorten zekerheidsrechten die een gelijkaardige 

uitwerking kennen een rationele en geïntegreerde aanpak behoeven, ligt hieraan ten grondslag 

(infra, nr. 499).2551 Wanneer een eigendomsoverdracht tot zekerheid roerende lichamelijke 

goederen tot voorwerp heeft, is er registratie of buitenbezitstelling vereist voor de 

tegenwerpelijkheid.2552 Voor schuldvorderingen bepaalt artikel 62 van de Pandwet 

uitdrukkelijk dat een overdracht tot zekerheid aan de overnemer enkel een pandrecht op de 

overgedragen schuldvordering verleent.2553 In de rechtsleer wordt die conversie van een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid in een pandrecht ook aangenomen bij lichamelijke roerende 

goederen.2554 In de wet zelf komt dit echter niet aan bod.2555 Wanneer een eigendomsoverdracht 

tot zekerheid roerende lichamelijke goederen betreft, is de zekerheidspositie, net zoals bij een 

pandrecht, dus niet tegenwerpelijk wanneer niet aan het vereiste van registratie of 

buitenbezitstelling is voldaan. Bij schuldvorderingen is de situatie van de schuldeiser gunstiger, 

want de tegenwerpelijkheid van een pand op een schuldvordering vloeit reeds voort uit de 

pandovereenkomst (art. 60). De schuldeiser die een schuldvordering tot zekerheid verkrijgt, 

verwerft het bezit dus reeds krachtens de overeenkomst.2556 Met de nieuwe Pandwet is voor het 

Belgische recht, althans met zekerheid voor schuldvorderingen, een voorlopig eindpunt bereikt 

in het debat over de eigendomsoverdracht tot zekerheid, door de herkwalificatie in een 

pandrecht. 

412. BEOORDELING VANUIT HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL – Door de eigendomsoverdracht 

tot zekerheid te herkwalificeren in een pandrecht wordt de discussie omtrent de schending van 

de exclusiviteit van het eigendomsrecht gesloten. Aangezien de schuldeiser niet meer dan een 

zakelijk zekerheidsrecht op het goed heeft, blijft de exclusieve eigendom ervan in handen van 

de schuldenaar. Een zakelijk (zekerheids)recht is verenigbaar met de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht omwille van de demembratietheorie (supra, nrs. 207 e.v.).  

                                                 
2548 Over dit pandregister, zie: W. DERIJCKE, “Het pandregister: efficiëntie, transparantie en privacy” in A. DE BOECK, V. 

SAGAERT en R. VAN RANSBEECK (eds.), Publiciteit in het zakenrecht in Leerstoel Professor C. Matheeussen, 9, Brugge, die 

Keure, 2015, 161-175. 
2549 Zie artt. 39 e.v. Pandwet. 
2550 E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 12, nr. 17. 
2551 E. DIRIX, “Functionele analyse van zekerheidsrechten” in W. PINTENS, E. DIRIX, A. ALEN en P. SENAEVE (eds.), Vigilantibus 

Ius Scriptum: Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 119-128; E. DIRIX, De hervorming van de 

roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 3, nr. 3 en 9, nr. 12. 
2552 E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 12, nr. 17. 
2553 I. PEETERS en P. NOBELS, “Pand op geldsommen en schuldvorderingen” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe 

zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 111-137. 
2554 E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 12, nr. 17.  
2555 I. PEETERS en P. NOBELS, “Pand op geldsommen en schuldvorderingen” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe 

zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, (111) 136, nr. 64: “Voor andere roerende goederen blijft dit vraagstuk een 

‘alles-of-niets’-discussie: heeft men bij samenloop een exclusief eigendomsrecht of louter een chirografair vorderingsrecht? 

Het blijft dus cruciaal te weten vanaf wanneer een verrichting (bv. factoring, sale-and-lease-back) waarbij een schuld en een 

daarmee gerelateerde overgang van een eigendomsrecht betrokken zijn, nu wel of niet als een zekerheidsoverdracht kan of 

moet gekwalifieerd worden. We betreuren dat deze vraagstelling niet aan bod is gekomen in de voorbereidende werken.” 
2556 E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 12, nr. 17. 
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De conversie in een pandrecht biedt nog een andere interessante bijdrage tot de studie van het 

exclusiviteitsbeginsel. Het is duidelijk dat het de schuldeiser vooral te doen is om de externe 

exclusiviteit, namelijk het recht om andere derden uit te sluiten van aanspraken op het goed, los 

van de vraag of hij daartoe ook de interne exclusieve eigenaar is. De externe exclusiviteit is een 

kenmerk dat algemeen beschouwd niet alleen toekomt aan het eigendomsrecht, maar aan alle 

zakelijke rechten (supra, nr. 47). 

ii. Wettelijke erkenning van de Franse ‘fiducie-sûreté’ 

413. DE FIDUCIAIRE OVERDRACHT IN HET ALGEMEEN – De Franse rechtscultuur stond reeds in 

een vroeg stadium open voor een ruimere erkenning van de fiduciaire eigendomsoverdracht.2557 

In 2007 werd door de Franse wetgever uiteindelijk voorzien in een nieuwe rechtsfiguur, de 

fiducie. Een eigenaar (constituant) draagt bepaalde goederen over aan een fiduciaire, en heeft 

daarbij een bepaald doel voor ogen. Deze doelgebonden eigendomsoverdracht wordt geregeld 

in artikel 2011 e.v. CC. Met de invoering van de fiducie werd tegemoet gekomen aan de roep 

in de rechtsleer tot het invoeren van een trustachtige figuur. Op de ontstaansgeschiedenis en de 

algemene bepalingen van de fiducie zal dan ook dieper worden ingegaan in de afdeling omtrent 

de noodzaak aan een trustachtige figuur in de continentale rechtsstelsels (infra, nrs. 444 e.v.). 

414. DE FIDUCIAIRE OVERDRACHT TOT ZEKERHEID IN HET BIJZONDER – Dat de rechtsfiguur 

van de fiducie ook kon dienen tot zekerheid en niet louter een beheersinstrument uitmaakte, 

bleek onvoldoende uit de nieuwe wet van 2007.2558 Nochtans was dit wel het opzet van de 

Franse wetgever.2559 Een wetswijziging in 2009 kwam tegemoet aan de twijfel door bepalingen 

in te voeren die specifiek betrekking hebben op de fiducie-sûreté voor roerende goederen (artt. 

2372-1 e.v. CC) en onroerende goederen (art. 2488-1 e.v. CC).2560 Sinds de invoering van de 

Franse fiducie in 2007, en de aanvulling in 2009, is de eigendomsoverdracht tot zekerheid naar 

Frans recht een verworvenheid. Aangezien de schuldeiser volgens de Franse 

meerderheidsopvatting beschermd wordt door het exclusieve karakter van het overgedragen 

eigendomsrecht, leidt dat ertoe dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid (fiducie-sûreté) wordt 

aangeduid als de nieuwe reine des sûretés.2561 

De fiducie-sûreté heeft een veel ruimere draagwijdte dan de andere constructies van eigendom 

tot zekerheid: het kan eender welk goed omvatten en dienen tot zekerheid van eender welke 

                                                 
2557 Zie in het bijzonder: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 129, nrs. 152 

e.v.; C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, vii + 351 p. Voor een bespreking: D. LEGEAIS, 

Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 555, nrs. 731 e.v.; J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des 

fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 320, nrs. 2 e.v. Zie ook: 

P. CROCQ, “L’évolution des garanties du paiement: de la diversité à l’unité” in X., Mélanges Christian Mouly, II, Parijs, Litec, 

1998, 317-334. 
2558 L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

223, nr. 261; Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 470, nr. 402. 
2559 Rapport n° 11 (2006-2007) de M. Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2006, 

www.senat.fr, 43: “Sur ce point, elle a fait le choix de légiférer de manière globale sur l’institution de la fiducie, sans tenter 

de la réglementer en fonction des usages spécifiques –à titre de sûreté ou à titre de gestion– que pourraient en faire les parties.” 
2560 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et l’allègement des procédures. 
2561 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 869; J. DUBARRY, Le transfert 

conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand in Bibliothèque de 

droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 183, nr. 335. 

http://www.senat.fr/
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schuldvordering.2562 De fiducie-sûreté heeft een ruimere reikwijdte dan de vormen van 

eigendomsoverdracht tot zekerheid die reeds door de wet waren erkend, zoals de ‘cession 

Dailly’ (supra, nr. 402) of zoals de specifieke regeling voor financiële instrumenten (infra, nr. 

430). Door de flexibiliteit van de fiducie-sûreté zijn er verschillende type-situaties denkbaar.2563 

Een constituant kan zelf de schuldenaar zijn en daarom een goed tot zekerheid overdragen, 

maar de eigendomsoverdracht kan evenzeer gebeuren voor een schuld van een derde. De 

fiduciaire kan de schuldeiser zijn en dus tegelijk ook één van de bénéficiaires van de 

constructie, maar dat is niet noodzakelijk zo. Bovendien kan de constituant de goederen in 

detentie houden voor rekening van de bénéficiaire (fiducie sans dépossession), waarbij er 

sprake is van een stille zekerheid. De soepele regeling die toelaat zo goed als alles contractueel 

te regelen is de sterkte en meteen ook de zwakte van de fiducie-sûreté. Over vele vraagstukken 

omtrent de uitwerking van de fiducie heerst er nog steeds onduidelijkheid.2564 Hoewel de 

fiducie-sûreté door de wettelijke invoering een algemene rechtsfiguur uitmaakt, blijft de fiducie 

qua personeel toepassingsdomein beperkt (zie ook: infra, nr. 447); enkel banken, 

verzekeringsmaatschappijen en advocaten kunnen optreden als fiduciaire (art. 2015 CC). 

Bij wanbetaling beschikt de fiduciaire over een comfortabele positie, aangezien hij zich op het 

eigendomsrecht van het goed kan beroepen.2565 Toch blijft de fiduciaire eigendom louter een 

eigendom tot zekerheid. Een schuldeiser kan zich niet verrijken op basis van de gestelde 

zekerheid, en dat geldt ook voor de fiduciaire eigenaar tot zekerheid.2566 Dit verrijkingsverbod 

betekent dat de fiduciaire eigenaar gehouden is tot overdracht van de meerwaarde en dat de 

constituant dus gerechtigd is op de residuaire vermogenswaarde (art. 2372-4 en art. 2488-4 

CC). 

Met de wettelijke regeling van de ‘fiducie nommée’ werd de creatie van een afgescheiden 

vermogen in het leven geroepen (art. 2011 CC), in tegenstelling tot de ‘fiducies innommées’ 

waar de overgedragen goederen in het eigen vermogen van de fiduciaire kwamen te liggen 

(supra, nr. 401). De goederen vallen niet langer in het privévermogen van de fiduciaire om 

bescherming te bieden aan het doel dat met de overdracht werd beoogd.2567 Het afgescheiden 

vermogen wordt afgeschermd van de aanspraken van privéschuldeisers van de fiduciaire. Toch 

behoudt de fiduciaire (die vaak de schuldeiser zelf is) volgens de rechtsleer de hoedanigheid 

van exclusieve eigenaar van de overgedragen goederen.2568 De Franse rechtsleer houdt vast aan 

                                                 
2562 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 871; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties 

du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 583, nr. 766; Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 460-

471, nr. 403. Voor een afweging tussen de fiducie-sûreté en de andere zekerheidsrechten, zie: J.-J. ANSAULT, “Fiducie-sûreté 

et sûretés réelles traditionnelles: que choisir ?”, Droit & Patrimoine 2010, n° 192, 52-66. 
2563 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 871; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties 

du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 585, nr. 770; Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 460-

472, nr. 403. 
2564 Zie bijvoorbeeld: B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill 

Law Journal 2013, 905-935; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 584, nr. 767. 
2565 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 901; M. BOURASSIN, V. BREMOND en 

M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 375, nr. 1341. 
2566 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 374, nr. 1340; P. 

CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: un 

modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 18; S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 120, nr. 

143. 
2567 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 888. 
2568 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 886. 
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de volle eigendomsoverdracht van de goederen uit het vermogen van de constituant aan de 

fiduciaire. De fiduciaire wordt daarom beschouwd als de exclusieve eigenaar, maar houdt de 

goederen afgescheiden van zijn privévermogen. De goederen vormen dus geen deel van zijn 

vermogen, hoewel hij er (tijdelijk) eigenaar van is. Die redenering wankelt en zal worden 

herbeschouwd vanuit onze invulling van het exclusiviteitsbeginsel als het vooruitzicht op de 

volheid van bevoegdheden. De creatie van een afgescheiden vermogen en de verhouding tot 

het exclusiviteitsbeginsel wordt verder uitgebreid geanalyseerd (infra, nrs. 450 e.v.). 

Een bijzonderheid van de Franse fiducie-sûreté verdient nog onze aandacht. In 2009 werd 

uitdrukkelijk erkenning gegeven aan de mogelijkheid om het voorwerp aan te wenden tot 

zekerheid van andere schuldvorderingen wanneer de waarde van het goed hoger is dan de 

aanvankelijk verzekerde schuldvordering. Zo kan de meerwaarde nieuwe kredieten opleveren 

bij dezelfde of een andere schuldeiser.2569 Die mogelijkheid tot recharge is voortaan 

uitdrukkelijk geregeld in de wet (artt. 2372-5 en 2488-5 CC).2570 Het moet wel in het contract 

zijn opgenomen.2571 De toepassing van een recharge wijkt af van het accessoriteitsbeginsel van 

het zekerheidsrecht: de beëindiging van de oorspronkelijk verzekerde vordering doet de 

zekerheidseigendom niet eindigen.2572 

Wat de waarde van het overgedragen goed betreft, werd met de nieuwe wet nog in een 

bijzondere bepaling voorzien. De overeenkomst gesloten tussen de constituant en de 

fiduciaire moet uitdrukkelijk op straffe van nietigheid vermelden wat de gewaarborgde 

schuldvordering is en hoeveel de geschatte waarde van het overgedragen goed bedraagt 

(art. 2372-2 en art. 2488-2 CC).2573 Zo wordt erover gewaakt dat een schuldenaar die 

een goed overdraagt dat meer waard is dan de openstaande schuld, zelf een 

schuldvordering heeft met betrekking tot die overwaarde, waardoor hij over die 

schuldvordering ook vrij kan beschikken, bijvoorbeeld als waarborg om een extra 

financiering aan te gaan.2574 

C. Het verbod op de eigendomsoverdracht tot zekerheid naar Nederlands recht 

1. Wat voorafging: geldigheid van zekerheidsoverdracht onder het oude recht 

415. ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD VAN 1929 – Aanvankelijk werd de geldigheid van een 

zekerheidsoverdracht erkend in het Nederlandse recht. De reden daarvoor was dat het pandrecht 

als zekerheidsrecht onder het oude Burgerlijk Wetboek van 1838 een belangrijk gebrek 

vertoonde, namelijk het vereiste van buitenbezitstelling (art. 1196 en 1198 oud BW).2575 De 

Hoge Raad erkende de zekerheidsoverdracht in enkele arresten van 1929.  

                                                 
2569 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 890; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties 

du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 588, nr. 781. 
2570 Dat was impliciet eigenlijk ook reeds mogelijk voor de wijziging in 2009. Zie: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. 

JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 371, nr. 1336. 
2571 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 896. 
2572 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 890; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties 

du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 589, nr. 781. 
2573 D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 590, nr. 782. 
2574 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

242, nr. 303. 
2575 J.P.A. COOPMANS, Renaissance van oud recht, Deventer, Kluwer, 1965, 10; A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, 

vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 7; I.M. VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; 

opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 2001, 293, nr. 3; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, 
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In het eerste arrest De Haan/Heineken, ook wel bekend als het Bierbrouwerij-arrest, 

werd door de zekerheidsgever Bos een inventaris van een koffiehuis in eigendom 

overgedragen aan NV Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij als zekerheid voor de 

terugbetaling van een geldlening.2576 Bos werd later failliet verklaard en curator De 

Haan betwistte de geldigheid van de zekerheidsovereenkomst wegens strijdigheid met 

de regels inzake pand (art. 1198 oud BW) en met de gelijkheid van de schuldeisers (art. 

1178 oud BW).2577 De Hoge Raad verwierp deze argumenten en verklaarde de 

zekerheidsoverdracht geldig. In het iets later gewezen arrest Hakkers/Van Tilburg 

oordeelde de Hoge Raad in dezelfde zin.2578  

Vanaf 1929 tekende de Hoge Raad verder de concrete lijnen van de zekerheidsoverdracht 

uit.2579 In 1941 oordeelde de Hoge Raad dat de regels van het pandrecht naar analogie van 

toepassing waren op de positie van de zekerheidsnemer in geval van wanprestatie van de 

zekerheidsgever. De uitwerking van de zekerheidseigendom betrof eigenlijk een 

zekerheidsrecht.2580 De eigenaar kon zijn eigendomsrecht slechts uitoefenen tot verhaal. 

416. SPLITSING VAN DE EIGENDOM – Die eigendomsoverdracht tot zekerheid werd door 

sommige auteurs beschouwd als een manifestatie van gesplitste eigendom, in strijd met het 

exclusiviteitsbeginsel.2581 De overdrager houdt formeel op eigenaar te zijn, maar behoudt wel 

nog het gebruiks- en genotsrecht. In zekere zin activeerde dit ook naar Nederlands recht de 

herinnering aan de opsplitsing in een dominium directum en een dominium utile (supra, nrs. 

116 e.v.).2582 De positie van de schuldenaar wordt in verregaande mate zakenrechtelijk 

beschermd, waardoor de schuldeiser niet de volle rechtspositie van een eigenaar heeft.2583 Zo 

blijft het overgedragen goed buiten het faillissement van de zekerheidshouder.2584 De 

schuldenaar kan na terugbetaling van zijn schuld het goed ook terugvorderen van derden die op 

de hoogte waren van de zekerheidsconstructie. Dit zijn volgens MEIJERS allemaal indicaties om 

                                                 
Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 87, nr. 119; O. SALAH, “Het fiduciaverbod 

nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 138. 
2576 HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616, noot P. SCHOLTEN. 
2577 Zie voor een bespreking: J. JAROLIMEK, Eigendom tot zekerheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1956, 109; A.I.M. VAN MIERLO, 

Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 7; I.M. VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid 

in Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 2001, 296, nr. 5; F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, 

voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1193, nr. 50. 
2578 HR 21 juni 1929, NJ 1929, 1096. Zie ook: HR 1 november 1929, NJ 1929, 1745, noot P.SCHOLTEN. 
2579 Zie voor een bespreking: A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 7; I.M. 

VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 2001, 

298, nrs. 8 e.v.; M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 797, nr. 659, en de arresten 

aangehaald in voetnoot 12. 
2580 HR 3 januari 1941, NJ 1941, nr. 470, 673, besproken in: A. VEENHOVEN, Eigendomsoverdracht tot zekerheid, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1955, 18. Zie ook: C.J.H. JANSEN, “Fiduciaire rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, 

C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, 

Deventer, Kluwer, 2007, (105) 113, en de verdere rechtspraak daar aangehaald; S. DE GROOT en A. SALOMONS, 

“Zekerheidsoverdracht in het Nederlandse BW, de Franse Code civil en de Europese DCFR”, Ars Aequi 2011, (383) 384; 

T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

492; L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 328; A. 
VEENHOVEN, Eigendomsoverdracht tot zekerheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1955, 17. 
2581 J.P.A. COOPMANS, Renaissance van oud recht, Deventer, Kluwer, 1965, 8; W.J. SLAGTER, Juridische en economische 

eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 38; W. SNIJDERS, “Bezitloze zekerheid op roerende zaken” in X., Honderd jaar 

rechtsleven: de Nederlandse juristenvereniging 1870-1970, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, (25) 32. Zie ook: S. VAN ERP, “La 

fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, Brussel, Larcier, 2009, 

23.  
2582 J.P.A. COOPMANS, Renaissance van oud recht, Deventer, Kluwer, 1965, 9. 
2583 E.M. MEIJERS, Algemene leer van het burgerlijk recht, I, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 

Universitaire Pers, 1958, 89. 
2584 Zie ook: HR 28 juni 1957, NJ 1957, 1009; HR 13 maart 1959, NJ 1959, 1249. 
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de schuldenaar als rechthebbende te beschouwen, en de schuldeiser slechts een beperkt 

zekerheidsrecht toe te kennen.2585 Nochtans ging een andere strekking in de rechtsleer uit van 

de volle eigendomsoverdracht van het goed, waardoor de fiduciarius door de overdracht 

eigenaar werd en de schuldenaar louter houder was van het goed.2586 Slechts een minderheid 

beschouwde de zekerheidsoverdracht net als MEIJERS als een beperkt zekerheidsrecht, waarbij 

de begunstigde de eigenaar was en de fiduciarius een loutere pandhouder.2587 Die kwalificatie 

als zakelijk zekerheidsrecht werd echter weerlegd door de Hoge Raad: “Aldus oordelend, heeft 

de Rb. miskend dat geen wetsbepaling eraan in de weg staat overeen te komen dat algehele 

voldoening in zoverre slechts obligatoire gevolgen heeft dat daardoor een verplichting voor de 

fiduciaire eigenaar ontstaat om de goederen weer in eigendom over te dragen aan de 

schuldenaar.”2588 

2. Het fiducia-verbod van artikel 3:84, lid 3 NBW 

417. HET ONTWERP MEIJERS – Aan de goedgunstige houding tegenover de fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid kwam een einde door het Burgerlijk Wetboek van 1992.2589 

MEIJERS drukte tijdens de voorbereidende werken de ongeldigheid van de eigendomsoverdracht 

tot zekerheid door.2590 Aangezien men bij de fiduciaire eigendomsoverdracht beweerde 

eigendom over te dragen, maar in werkelijkheid louter een formele eigendomsoverdracht in het 

leven riep waarbij de eigendomsbelangen toekwamen aan de ‘economische eigenaar’, moest 

dergelijke constructie ongeldig worden verklaard, aangezien het ‘onwaarachtige rechtsfiguren’ 

opleverde waarbij men iets anders beoogde dan werd gezegd.2591 De bevoegdheden van de 

zekerheidsnemer werden in goederenrechtelijke zin beperkt ten gunste van de zekerheidsgever, 

                                                 
2585 E.M. MEIJERS, Algemene leer van het burgerlijk recht, I, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 

Universitaire Pers, 1958, 90. 
2586 Zie bijvoorbeeld: J. JAROLIMEK, Eigendom tot zekerheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1956, 84 en 111. Zie voor een bespreking: 

A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 13. 
2587 De pleitbezorger hier was VAN OVEN in zijn herwerkte versie van de Asser-serie: A. VAN OVEN, Zakenrecht: 

zekerheidsrechten in Asser-serie 3/III, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1978, 117 e.v. Zie bijvoorbeeld op p. 114: “Het resultaat 

[van zekerheidseigendom] is een beperkt zakelijk recht, dat – afgezien van zijn ‘bezitloosheid’ – een opvallende gelijkenis 

vertoont met het pandrecht.” Zie ook: W. SNIJDERS, “Bezitloze zekerheid op roerende zaken” in X., Honderd jaar rechtsleven: 

de Nederlandse juristenvereniging 1870-1970, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, (25) 31. Voor de herkwalificatie van een 

fiduciaire eigendom in een pandrecht, zie ook: J.H.A. LOKIN, “De spagaat van de Hoge Raad: eigendom en zekerheid” in N.E.D. 

FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, 

Deventer, Kluwer, 2007, (137) 146-147. 
2588 HR 3 oktober 1980, NJ 1981, nr. 60, 137. Zie voor een bespreking: A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, vuistloos en 

stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 20 e.v. 
2589 Zie voor een bespreking o.m.: O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk 

Wetboek in Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 17 e.v.; I.M. VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot 

zekerheid in Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 2001, 291-312; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-

BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 150 e.v., nr. 194. 

De discussie tussen voor- en tegenstanders van de fiduciaire eigendom deed zich al veel langer voor. Zie bijvoorbeeld: H.F.W. 

FISCHER, “De vergadering van Almelo en Hengelo”, NJB 1956, 577-579. 
2590 Art. 3.4.2.2, lid 3 Ontwerp Meijers (infra, nr. 475). Zie ook: C.J.H. JANSEN, “Fiduciaire rechtshandelingen in historisch 

perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. 

mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (105) 114; TH.A.L. KLIEBISCH, “Vijf jaar fiducia-verbod” in S.C.J.J. 

KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in 

Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (75) 76; J.W. DU PON, en C.J. VAN ZEBEN (eds.), Parlementaire 

geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek, Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, Deventer, Kluwer, 1981, 316 

(hierna verkort: Parl.Gesch boek 3 NBW); H.C.F. SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het nieuwe 

B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11), Deventer, Kluwer, 1986, 271 e.v. 
2591 P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 7. Zie bijvoorbeeld wat betreft het eigendomsvoorbehoud: H.C.F. 

SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11), Deventer, Kluwer, 

1986, 308. 
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zodat er volgens MEIJERS sprake was van “de dwaasheid dat op één en dezelfde zaak in 

werkelijkheid twee beperkte rechten drukken.”2592 Aangezien eigendom het meest omvattende 

recht op een zaak is, kan een figuur die alleen zekerheid voor de nakoming van een verbintenis 

beoogt, dan ook geen eigendom uitmaken.2593 Hieruit blijkt duidelijk de impact van het 

exclusiviteitsbeginsel op dit debat. 

Een andere beweegreden voor de afschaffing van de fiduciaire eigendomsoverdracht was dat 

deze bepaalde dwingende wetsbepalingen omzeilde die door de praktijk als verouderd werden 

ervaren, zoals de regels inzake pand.2594 Daarom werd een bezitloos of stil pandrecht ingevoerd 

in het nieuwe Burgerlijk Wetboek (art. 3:237, lid 1 NBW).2595 Op die manier werd tegemoet 

gekomen aan de behoefte in de praktijk om bezitloze zekerheden te vestigen.2596 MEIJERS 

wenste daarbij de verplichte publicatie van het stil pandrecht op te leggen in openbare registers 

om bescherming tegen de schijn van kredietwaardigheid te bieden. Dergelijk registerpand met 

publiciteitsmechanisme werd echter niet opgenomen en doet bij sommige auteurs reeds vragen 

rijzen omtrent de geldigheid van de motieven voor het fiducia-verbod.2597 Het was net dit 

registerpandrecht dat een volwaardig alternatief had moeten bieden voor de 

zekerheidsoverdracht. Weliswaar brengen andere auteurs hiertegen in dat het argument van de 

schijnbare kredietwaardigheid niet mag worden overschat.2598 De versoepeling van het 

pandrecht, en meer bepaald het wegvallen van het vereiste van buitenbezitstelling, bood volgens 

die laatste zienswijze reeds een voldoende tegenwicht voor het fiducia-verbod, wat de 

zekerheidsfunctie betreft.2599 

418. ARTIKEL 3:84, LID 3 NBW – Het uiteindelijke fiducia-verbod luidde als volgt:  

“Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de 

strekking mist het goed na overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, 

is geen geldige titel van overdracht van het goed.” 

                                                 
2592 E.M. MEIJERS, Algemene leer van het burgerlijk recht, I, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 

Universitaire Pers, 1958, 285. Zie ook: W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, 

Boom Juridische Uitgevers, 2006, 309. 
2593 D.L. RODRIGUES LOPES, Eigendom en beperkte rechten in Recht en Praktijk Vastgoedrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 53. 
2594 Toelichting Meijers, Parl.Gesch boek 3 NBW, 317. Zie ook: E.M. MEIJERS, Algemene leer van het burgerlijk recht, I, De 

Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, Universitaire Pers, 1958, 89. 
2595 O.K. BRAHN, Stille verpanding en eigendomsvoorbehoud volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek in Studiepockets 

privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 19; A.I.M. VAN MIERLO, “Van zekerheidsoverdrachten, de dingen die voorbij gaan 

(en daarvoor in de plaats komen!)”, WPNR 1991, 887-890; I.M. VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid in 

Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 2001, 308, nr. 26; S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du 

droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, Brussel, Larcier, 2009, 23. Zie ook: W. SNIJDERS, 

“Bezitloze zekerheid op roerende zaken” in X., Honderd jaar rechtsleven: de Nederlandse juristenvereniging 1870-1970, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, (25) 38. 
2596 Zie ook: M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 798, nr. 659. 
2597 J.H.A. LOKIN, “De spagaat van de Hoge Raad: eigendom en zekerheid” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. 

VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (137) 148. 

Zie ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 564, nr. 567; S.C.J.J. KORTMANN, ““Werkelijke overdracht”… met een fiduciair karakter” in Groninger 

Opmerkingen en Mededelingen 2010, XXVII, (63) 65. 
2598 Zie hiervoor: O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 139. Zie ook: S.E. BARTELS, 

A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 565, nr. 567. 
2599 V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius 

Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 514. 
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Het fiducia-verbod betekent niet dat het gebruik van het eigendomsrecht voor 

zekerheidsdoeleinden naar Nederlands recht in het geheel niet mogelijk is.2600 Het enige wat 

verboden is, is een overdracht van eigendom die louter tot zekerheid dient. Wat de wetgever 

met het nieuwe artikel 3:84, lid 3 NBW vooral heeft beoogd, is het afkeuren van de splitsing 

van een volledig recht over meerdere personen.2601 Het fiducia-verbod verzet zich dus niet tegen 

een volledige overdracht met een louter verbintenisrechtelijke fiducia-verhouding als 

gevolg.2602 Bovendien zijn er na 1992 nog wettelijke evoluties geweest die het verbod op de 

fiduciaire zekerheidsoverdracht doen relativeren.2603 De wettelijke invoering van de financiële 

zekerheidsovereenkomst onder invloed van Europa is een belangrijke illustratie en komt aan 

bod in punt E (infra, nr. 431). Het Nederlandse recht kent dus wel degelijk zekerheidsfiguren 

die van een fiduciaire aard zijn.2604 

419. INTERPRETATIE DOOR DE HOGE RAAD – De beperkte strekking van het fiducia-verbod 

bleek ook uit de rechtspraak van de Hoge Raad. In het zogenaamde Sogelease-arrest van 19 

mei 1995 beperkte de Hoge Raad de reikwijdte van artikel 3:84, lid 3 NBW.2605 In casu was de 

aankoop van drukpersen gefinancierd via een sale and lease back-operatie. Een overdracht tot 

zekerheid kan enkel met nietigheid worden bedreigd, aldus het Hof, indien zij louter een 

overdracht ten titel van verhaal beoogt, om de verkrijger met andere woorden te beschermen in 

zijn schuldeisersbelangen. Wanneer de overdracht echter een overgang van het goed zonder 

enige beperking uitmaakt, wordt dit niet door het verbod van artikel 3:84, lid 3 NBW getroffen, 

ook al gebeurt de overdracht voornamelijk om de verkrijger een vorm van zekerheid te 

bieden.2606 Het strekt dan immers tot een werkelijke overdracht van de eigendom aan de 

verkrijger, terwijl de overdrager nog louter persoonlijke rechten behoudt, zoals een persoonlijk 

gebruiksrecht en een optie om de goederen op het einde van de leasetermijn in eigendom te 

verkrijgen. Een sale and lease back-operatie zoals in casu beantwoordt aan het criterium 

“werkelijke overdracht”. 

                                                 
2600 S.C.J.J. KORTMANN, “Van fiducia-fobie naar fiducia-filie”, WPNR 1995, (455) 455; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw 

leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 139 e.v.; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks 

Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 151, nr. 194; W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom 

en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 310. 
2601 W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 

2012, 151, nr. 194. 
2602 Zie hiervoor ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 566-567, nr. 568; J.B. VEGTER, “Over de strekking van het fiduciaverbod bij een financiële sale - lease 

back”, WPNR 1995, (534) 536. 
2603 Zie hiervoor: O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 139 e.v. 
2604 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 566, nr. 568. 
2605 HR 19 mei 1995, NJ 1996, nr. 119, noot W.M. KLEIJN, RvdW 1995, nr. 116C, 665, AA 1995, 872, noot R.D. VRIESENDORP 

en NTBR 1995, 207, noot E.B. RANK-BERENSCHOT. Zie ook: S.C.J.J. KORTMANN, “Van fiducia-fobie naar fiducia-filie”, WPNR 

1995, (455) 456; G.W. MINCKE, “Sale and lease back, art. 3:84 lid 3 BW, eigendomsvoorbehoud en de numerus clausus”, 

NTBR 1995, 175-179; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, 

Deventer, Kluwer, 2007, 500; J.B. VEGTER, “Over de strekking van het fiduciaverbod bij een financiële sale - lease back”, 

WPNR 1995, 534-536. 
2606 T. HARTLIEF, C.E. DU PERRON en A.C. VAN SCHAICK (eds.), Wet en rechtspraak: burgerlijk wetboek: boeken 3, 5 en 6, 

Deventer, Kluwer, 2007, 99; S.C.J.J. KORTMANN, ““Werkelijke overdracht”… met een fiduciair karakter” in Groninger 

Opmerkingen en Mededelingen 2010, XXVII, (63) 67; I.M. VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; 

opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 2001, 307, nr. 24, voetnoot 37; M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie 

onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 806, nrs. 665 e.v.; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, 

Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 401, nr. 485; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus 

clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 500; L. VAN VLIET, “Eigendom als 

zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 329. 
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Tien jaar later diende de Hoge Raad zich in een arrest van 18 november 2005 opnieuw 

uit te spreken over een sale and lease back en oordeelde het Hof dat er geen sprake was 

van een “werkelijke overdracht”, aangezien de betrokken voertuigen voor een 

aanzienlijk lagere prijs dan hun marktwaarde waren verkocht aan de leasemaatschappij 

en vervolgens terug in lease waren gegeven.2607 Dat wees er op dat partijen slechts een 

overdracht ten titel van verhaal beoogden, waarbij de voertuigen slechts als onderpand 

dienden voor de door de lessor verstrekte geldlening, en dat de lessor in geval van 

verzuim door de lessee verhaal kon uitoefenen op de voertuigen, maar ook gehouden 

was tot afdracht van het overschot.2608 De wanverhouding tussen de koopprijs en de 

werkelijke waarde van de overgedragen goederen toonde aan dat de partijen geen 

werkelijke overdracht hadden beoogd. De overdracht was dan ook nietig omdat deze in 

strijd was met het fiducia-verbod. De voorwaarde voor een geldige 

zekerheidsoverdracht gesteld in het Sogelease-arrest, namelijk de “werkelijke 

overdracht”, wordt strikt toegepast. De schuldeiser/verkrijger moet de exclusieve 

eigenaar worden door de volle eigendomsoverdracht of er is sprake van een schending 

van het fiducia-verbod. 

Het fiducia-verbod was sinds de invoering onmiddellijk omstreden en levert vaak 

interpretatiemoeilijkheden op. Er is zelfs een pleidooi hoorbaar tot afschaffing van het fiducia-

verbod (infra, nr. 476). De algemene rechtsfiguur van de eigendomsoverdracht tot zekerheid is 

echter naar huidig Nederlands recht niet geldig en niet tegenwerpelijk.2609 Door het fiducia-

verbod lijkt ook een trust naar Nederlands recht niet mogelijk (infra, nrs. 475 e.v.). 

D. Eigendomsoverdracht tot zekerheid naar Engels recht 

420. DE RECHTSFIGUUR VAN DE ‘MORTGAGE’ – In het Engelse recht is de overdracht van 

eigendom tot zekerheid mogelijk binnen de figuur van de ‘mortgage’. Verkeerdelijk wordt vaak 

gedacht dat die rechtsfiguur overeenkomt met de hypotheek naar continentaal recht.2610 Het 

betreft daarentegen een volle eigendomsoverdracht van een (roerend of onroerend) goed onder 

de expliciete of impliciete voorwaarde dat het goed terug wordt overgedragen aan de 

                                                 
2607 HR 18 november 2005, NJ 2006, nr. 151 (BTL Lease/Erven Van Summeren). 
2608 Voor een bespreking, zie: S.C.J.J. KORTMANN, ““Werkelijke overdracht”… met een fiduciair karakter” in Groninger 

Opmerkingen en Mededelingen 2010, XXVII, (63) 70; J.H.A. LOKIN, “De spagaat van de Hoge Raad: eigendom en zekerheid” 

in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. 

Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (137) 140; M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 

2012, 812, nr. 670; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 141; T.H.D. STRUYCKEN, De 

numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 504; L. VAN VLIET, 

“Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 329. 
2609 S. DE GROOT en A. SALOMONS, “Zekerheidsoverdracht in het Nederlandse BW, de Franse Code civil en de Europese 

DCFR”, Ars Aequi 2011, 383-390; J.T.A.M. VAN MIERLO, “Bezitloze zekerheidsrechten op roerende goederen. Tegengestelde 

rechtsontwikkelingen in Nederland en Frankrijk”, WPNR 1993, 107-111; J.W. TELLEGEN en O. TELLEGEN-COUPERUS, “Fiducia 

cum creditore en ons systeem van zakelijke rechten”, TPR 2002, 1475-1495. Zie hiervoor ook: V. SAGAERT, “Security interests” 

in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common 

law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 514. 
2610 Zie hierover: V. SAGAERT, “Harmonization of Security Rights on Immoveables: An Ongoing Story” in E.H. HONDIUS, 

M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 

2011, (1043) 1046. Zie ook: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 23, nr. 

30. 
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schuldenaar wanneer de schuld is voldaan.2611 De mortgage vereist niet dat ook het bezit wordt 

overgedragen.2612 Wel moet het geregistreerd worden, ook als het roerende goederen betreft.2613  

Het recht op de wederoverdracht van het goed wordt zakenrechtelijk beschermd vanuit de 

Equity en wordt aangeduid met de term ‘equity of redemption’.2614 Dat zorgt ervoor dat de 

eigendomsoverdracht louter als zekerheidsinstrument dient en dat de overdrager de teruggave 

van het goed kan eisen wanneer de schuld is voldaan.2615 De regels van Equity beschermen dus 

de zekerheidsgever die de ‘equitable title’ blijft behouden.2616 

De mortgage wordt omschreven als een “security transfer of ownership”.2617 De mortgagee 

wordt de volle eigenaar en de mortgagor behoudt enkel het recht om het goed terug te claimen 

wanneer voldaan is aan de schuld. Toch is het gebruik van de term mortgage niet altijd 

consequent en het verschil met de charge, die een louter zakelijk zekerheidsrecht oplevert, is 

ook naar Engels recht voorwerp van debat.2618 Die moeilijke demarcatie tussen 

zekerheidseigendom en een beperkt zekerheidsrecht geldt zeker sinds de hervormingen van de 

Law of Property Act 1925 waar mortgages in unregistered land worden omschreven als “a 

charge by way of legal mortgage”.2619 Bovendien nemen de mortgages in registered land sinds 

de Land Registration Act 2002 de hoedanigheid aan van een legal charge.2620 Wat mortgages 

op roerende goederen betreft, is er echter wel steeds sprake van een eigendomsoverdracht en 

niet van een zakelijk zekerheidsrecht.2621 

                                                 
2611 Santley v Wilde [1899] 2 Ch 474 CA; Maugham v Sharpe (1864) 17 CB NS 443, geciteerd in H. BEALE, M. BRIDGE, L. 

GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal Property Security, Oxford, Oxford University Press, 2007, 81, nr. 4.01. Zie 

ook: R. GOODE, Commercial Law, London, LexisNexis, 2004, 586; R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, 

Sweet & Maxwell, 2003, 35, nr. 1-50; F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, 

Oxford University Press, 2002, 140. 
2612 Het vereiste van buitenbezitstelling voor het totstandkomen van een mortgage werd afgeschaft in de Bills of Sale Act 1854. 
2613 Zie hiervoor uitgebreid: L. SMITH, “Security” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2007, (403) 442, nr. 5.74. 
2614 Zie reeds: Santley v Wilde [1899] 2 Ch 474 CA. Zie ook: H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of 

Personal Property Security, Oxford, Oxford University Press, 2007, 82, nr. 4.02; R. BRADGATE, Commercial Law, London, 

Butterworths, 2000, 518-522; L. SMITH, “Security” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2007, (403) 442, nr. 5.74. 
2615 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction to Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 248. Zie bijvoorbeeld ook: 

Lord Nottingham in Thornborough v. Baker (1675) 3 Swanst. 628, 630: “In natural justice and equity the principal right of the 

mortgagee is to the money, and his right to the land is only as security for the money.” 
2616 Zie bijvoorbeeld: Lord Nottingham in Thornborough v. Baker (1675) 3 Swanst. 628, 630: “In natural justice and equity 

the principal right of the mortgagee is to the money, and his right to the land is only as security for the money.” Dit wordt 

aangehaald in: W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische 

Uitgevers, 2006, 308. Zie ook: D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), 

International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 61, nr. 145; C. LEBON, Het 

goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 486, nr. 494. 
2617 R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 5, nr. 1-05. 
2618 S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction to Land Law, Oxford, Hart Publishing, 2012, 242. Zie ook: L. SMITH, 

“Security” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 

2007, (403) 404, nr. 5.04. 
2619 Zie ook: V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials and Text on Property Law 

in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (423) 517. 
2620 Section 23(1)(a) Land Registration Act 2002; S. GARDNER en E. MACKENZIE, An Introduction to Land Law, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, 245; K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 694, nr. 6.1.2. 

Zie hierover ook: V. SAGAERT, “Harmonization of Security Rights on Immoveables: An Ongoing Story” in E.H. HONDIUS, 

M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 

2011, (1043) 1047.  
2621 L. SMITH, “Security” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, (403) 442, nr. 5.74. 
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De mortgage komt heel dicht in de buurt van de continentaalrechtelijke fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid.2622 Let wel, in vergelijking met het huidige Belgische recht, 

dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid herkwalificeert in een pandrecht, liggen de interne 

eigendomsverhoudingen net andersom. In het Engelse recht is de verkrijger van het 

zekerheidsrecht in continentaalrechtelijke termen de exclusieve eigenaar van het goed en wordt 

de overdrager van het goed zakenrechtelijk beschermd door het recht op teruggave van het goed 

zodra de schuld is voldaan. In het Belgische recht daarentegen blijft de overdrager/pandgever 

van het goed de exclusieve eigenaar, terwijl de verkrijger/pandhouder over een zakelijk 

zekerheidsrecht beschikt. Dit is slechts een semantische discussie en levert functioneel geen 

verschil op. Daarvoor vonden wij bevestiging in de implementatie in het Engelse recht van de 

Europese richtlijn betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten (infra, nr. 429). Wanneer 

de mortgage ingepast wordt in de terminologie van de richtlijn wordt uitdrukkelijk gekozen 

voor de categorie ‘financiële zekerheidsovereenkomst die leidt tot de vestiging van een zakelijk 

zekerheidsrecht’ in plaats van voor de categorie ‘financiële zekerheidsovereenkomst die leidt 

tot overdracht’. De eigendomsoverdracht aan de schuldeiser/mortgagee is immers nooit vol, 

maar altijd slechts tot zekerheid. De gelijkenis tussen de mortgage en een zakelijk 

zekerheidsrecht is dus groter dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Naar Engels recht 

stelt men zich doorgaans niet de vraag of de schuldeiser nu (exclusieve) eigenaar is of niet 

aangezien er naar Engels recht geen sprake is van een interne dimensie van exclusieve 

eigendom (supra, nr. 42). 

De relativiteit van die discussie doet vermoeden dat het minder van belang is wie in de interne 

rechtsverhouding als ‘eigenaar’ wordt aangeduid.2623 Op het vlak van de externe rechtsgevolgen 

leveren beide kwalificaties dezelfde sterke derdenwerking op. Dat wijst er opnieuw op dat er 

voor de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht een belangrijkere rol is weggelegd dan 

voor de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. Op die manier wordt de semantische 

discussie geneutraliseerd. Die gedachte wordt verder uitgewerkt in deel IV (infra, nr. 554). 

421. GEBRUIK VAN DE TRUST – Wat eigendomsoverdracht tot zekerheid naar Engels recht 

betreft, wordt ook de rechtsfiguur van de trust in bepaalde gevallen aangewend met als doel 

een zekerheid te stellen voor een openstaande schuld.2624 Er zijn daarbij verschillende opties. 

Een schuldenaar kan zichzelf uitroepen tot trustee van bepaalde goederen ten voordele van de 

schuldeiser, of een schuldenaar kan de goederen overdragen aan een derde-trustee of aan de 

                                                 
2622 V. SAGAERT, “Harmonization of Security Rights on Immoveables: An Ongoing Story” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK 

en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1043) 

1047; W.J. ZWALVE, Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 

2006, 308. 
2623 Over het risico van een te ver doorgedreven dogmatiek, zie ook: V. SAGAERT, “Verslag van het debat over het preadvies 

‘Eigendomsvoorbehoud’ van Prof. P.L. Nève op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 

d.d. 15 december 2000 te Den Haag” in X., Jaarboek Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, -

2001, (91) 107-108. 
2624 W.F. FRATCHER, Trust in International Encyclopedia of Comparative Law, VI, Property and Trust, 11, Tübingen, Mohr 

Siebeck, 1973, 27, nrs. 44 e.v. Zie hierover ook: M. GRIMALDI en F. BARRIÈRE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. 

HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 

(1085) 1090; N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in Fiduciaire verhoudingen: libellus 

amicorum prof.mr. S.C.J.J. Kortmann in Serie onderneming en recht, 41, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 251. 
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schuldeiser zelf. Ook in de DCFR wordt het gebruik van de trust als zekerheidsinstrument 

onderschreven.2625 

Het aanwenden van de trust als zekerheid kan bijvoorbeeld nuttig zijn om te ontsnappen aan de 

registratievoorschriften voor bepaalde zekerheden, nl. charges.2626 De Engelse rechtbanken 

deinzen er echter niet voor terug om zekerheidsfiguren te herkwalificeren.2627 Wanneer de 

essentie van de zogenaamde trust en de zakenrechtelijke aanspraken van de partijen met 

betrekking tot de trustgoederen overeenkomen met die van een zekerheidsrecht, wordt de trust 

geherkwalificeerd in een loutere charge of mortgage.2628 Een mooie illustratie van hoe dit in 

concreto wordt beoordeeld, biedt de overweging van Slade J in de zaak Re Bond Worth Ltd:2629 

“In my judgment, any contract which, by way of security for the payment of a debt, 

confers an interest in property defeasible or destructible upon payment of such debt, or 

appropriates such property for the discharge of the debt, must necessarily be regarded 

as creating a mortgage or a charge, as the case may be. The existence of the equity of 

redemption is quite inconsistent with the existence of a bare trustee-beneficiary 

relationship.” 

Als uitgangspunt geldt dat de trust niet als een “independent security device” wordt erkend naar 

Engels recht.2630 Wel kent het Engelse recht vormen van “quasi security”, zoals sale and lease 

back en retention of title.2631 Bij bepaalde financieringstransacties kan ook de trust worden 

gebruikt als quasi security.2632 Dat is het geval bij een Quistclose trust.2633 Met uitzondering 

van dat specifieke geval, wordt een trust vooral aangewend ten titel van beheer (supra, nr. 182). 

Bij een Quistclose trust verschaft de ene partij een krediet aan de andere partij voor een 

bepaald doel onder de vorm van een primary trust.2634 Het verleende krediet moet dus 

                                                 
2625 Zie voor een bespreking: C. VON BAR en E. CLIVE, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: 

Draft Common Frame of Reference (DCFR), volume 5, München, Sellier European Law Publishers, 2009, 5390. 
2626 Section 395 van de Companies Act 1985. Zie voor een bespreking: N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: 

Engelse perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus 

amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 251.  
2627 Zie bijvoorbeeld: Re Spectrum Plus Ltd [2005] 2 AC 680. Zie ook: Agnew v Inland Revenu Commissioners [2001] 2 AC 

710, besproken in R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 23-24, nr. 1-33. 
2628 C. MITCHELL, Hayton & Mitchell: Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies, London, Sweet 

& Maxwell, 2010, 148, nr. 4-32; L. SMITH, “Security” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of 

English law, Oxford, Oxford University Press, 2007, (403) 461, nr. 5.107. Zie in dezelfde zin: N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in 

het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire 

verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 252. 
2629 Re Bond Worth Ltd [1979] 3 WLR 629, 648, geciteerd in N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse 

perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum 

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 252. Zie ook: G.A. MUIR, “RE BOND WORTH LTD [1979] 3 All 

ER 919: Case Comment”, Auckland University Law Review 1980-83, (123) 123-128. 
2630 R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 37, nr. 1-53. 
2631 N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. 

VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 252-

253. 
2632 Zie in dezelfde zin: N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. 

JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, 

Kluwer, 2007, (247) 253. 
2633 De naam “Quistclose trust” is ontleend aan de zaak Barclays Bank Ltd v Quistclose Inverstment Ltd [1970] AC 567. Voor 

een bespreking, zie: H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal Property Security, Oxford, 

Oxford University Press, 2007, 303, nr. 6.118 e.v.; M. BRIDGE, “The Quistclose Trust in a World of Secured Transactions”, 

Oxford Journal of Legal Studies 1992, 333-361; J.A. GLISTER, “The Nature of Quistclose Trusts: Classification and 

Reconciliation”, Cambridge Law Journal 2004, 632-655. 
2634 Indien deze primary trust niet is ingesteld ten gunste van welbepaalde beneficiaries, maar eerder ten gunste van een abstract 

doel, dan kan de kredietverlener beschouwd worden als de beneficiary van zowel de primary trust als de secondary trust. Zie: 

Twinsectra Ltd. v Yardley and Others [2002] 2 AC 164, besproken in H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, 
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voor dat welbepaalde doel worden aangewend. Indien het krediet inderdaad voor het 

vooropgestelde doel wordt gebruikt, zal de kredietverschaffer slechts als een 

chirografaire schuldeiser aanspraak kunnen maken op een terugbetaling. Wanneer het 

afgesproken doel niet wordt nageleefd, dan wel indien dit niet langer mogelijk blijkt te 

zijn, zal de kredietverschaffer op grond van een secondary trust als beneficiary 

aanspraak kunnen maken op de teruggave van het verstrekte krediet.2635  

E. Enkele bijzondere gevallen van eigendom tot zekerheid 

1. De eigendomsoverdracht van een geldsom tot zekerheid 

422. BETALING VAN EEN WAARBORG – Het verhaal van de eigendomsoverdracht tot zekerheid 

luidt enigszins anders wanneer het overgedragen goed bestaat uit een geldsom.2636 Het gebeurt 

dikwijls dat een schuldenaar een waarborg moet betalen ter garantie van de nakoming van zijn 

verbintenissen. De schuldeiser wordt dan eigenaar van de gelden en kan er vrij over beschikken, 

weliswaar onder de verplichting eenzelfde bedrag terug te geven wanneer de schuldenaar zijn 

verbintenissen is nagekomen.2637 De geoorloofdheid van die zekerheidsovereenkomst wordt 

algemeen aangenomen.2638 De rechtsfiguur werd in het Belgische recht vroeger omschreven als 

een ‘onregelmatig pand’,2639 tot het Hof van Cassatie op 4 april 2003 oordeelde dat een betaling 

van een geldsom tot zekerheid geen inpandgeving uitmaakt en dat de schuldeiser als eigenaar 

moet worden beschouwd (supra, nr. 407).2640 

                                                 
The Law of Personal Property Security, Oxford, Oxford University Press, 2007, 312, nr. 6.137. Zie ook: C. MITCHELL, Hayton 

& Mitchell: Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies, London, Sweet & Maxwell, 2010, 193, nr. 

5-35 e.v.; N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en 

N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, 

(247) 254. 
2635 D.J. HAYTON, “Trusts” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER 

(eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 

1996, (3) 49. Voor het verband tussen de primary trust en de secondary trust, zie ook: H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en 

E. LOMNICKA, The Law of Personal Property Security, Oxford, Oxford University Press, 2007, 310, nr. 6.132. 
2636 E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 15, nr. 16; I. MOREAU-MARGRÈVE, “Evolution du 

droit de la pratique en matière des sûretés” in UNIVERSITE DE LIEGE: COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Les 

créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (77) 180; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig 

zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 

(189) 216, nr. 34; A.-M. STRANART, Les sûretés, Gent, E. Story-Scientia, 1992, 123, nrs. 89 e.v.; F. T'KINT, “La fiducie-sûreté” 

in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, 

(247) 252, nr. 10; A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE 

(eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 333, nr. 14. Voor 

Frankrijk: F. BARRIÈRE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 877; L. BOUGEROL-

PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 230, nr. 269; P. 

CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 34, nrs. 43 e.v.; J. STOUFFLET, “L'usage 

de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 

341, nr. 44. 
2637 E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 15, nr. 16. 
2638 A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 129, 

nr. 219. Voor Frankrijk: Cass.fr. 17 mei 1994, Bull.civ. 1994, IV, 142, nr. 178; Cass.fr. 3 juni 1997, Bull.civ. 1997, IV, 147, 

nr. 165. 
2639 Zie bijvoorbeeld: Cass. 11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 889, RW 2003-04, 1233 en JT 2001, 633. Zie ook: E. DIRIX, “Nieuwe 

overeenkomsten tot zekerheid”, TPR 1998, (323) 349, nr. 34, voetnoot 92. 
2640 Cass. 4 april 2003, Arr.Cass. 2003, 878, Pas. 2003, 733, RW 2003-04, 1689, noot M.E. STORME en Bank.Fin.R. 2003, 375, 

noot I. PEETERS. Zie ook reeds: Cass. 26 juli 1872, Pas. 1872, I, 452, concl. M. DE TER KIELE. Zie: E. DIRIX, “Actuele trends in 

de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, 

Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 16, nr. 16; L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, II, Brussel, Bruylant, 1978, 575, 

nr. 1371; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 40, nr. 94. 
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Wat de zakelijke werking betreft, mag de schuldeiser in geval van faillissement van de 

schuldenaar de waarborgsom behouden ten belope van de nog openstaande schuld.2641 

Krachtens de overeenkomst dient de schuldeiser het bedrag enkel terug te geven wanneer de 

schuldenaar zijn verbintenis is nagekomen. Die overeenkomst is tegenwerpelijk aan derden, 

dus de overige schuldeisers moeten de voldoening van de gewaarborgde vordering uit de 

waarborgsom ondergaan.2642  

Wanneer het de schuldeiser is die failliet gaat op een moment dat de schuldenaar nog aan zijn 

verbintenis moet voldoen, kan de schuldenaar overgaan tot compensatie tussen de waarborgsom 

en de gewaarborgde verbintenis, aangezien beide schuldvorderingen verknocht zijn.2643 

Wanneer de schuldenaar zijn verbintenis echter wel al was nagekomen, maar de waarborgsom 

nog niet terugbetaald kreeg, zal hij als gewone schuldeiser in de boedel moeten aansluiten.2644 

Bij de overdracht van soortgoederen, zoals een som geld, zal er vaak noodzakelijkerwijze 

sprake zijn van een volle eigendomsoverdracht omwille van de vermenging die in feite optreedt 

in het vermogen van de verkrijger (‘confusio nummorum’).2645 Door die vermenging ontstaat er 

een volwaardig eigendomsrecht in hoofde van de schuldeiser, ook al dient de overdracht louter 

tot zekerheid en ook al rust er op de schuldeiser een teruggaveverplichting.  

Op de schuldeiser rust geen verplichting tot belegging van de overgedragen geldsom.2646 

Gebeurt dat toch, dan vloeit uit het cassatiearrest van 4 april 2003 voort dat aangezien de 

schuldeiser als eigenaar moet worden beschouwd van de overgedragen geldsom, hij ook recht 

heeft op de opbrengsten ervan (supra, nr. 407).2647 Dat strookt echter niet met het functionele 

karakter van de fiduciaire zekerheidsconstructie. Het eigendomsrecht wordt enkel aangewend 

als zekerheidsrecht en zou dan ook geen bron van verrijking mogen opleveren.2648 Wanneer de 

geldsom interesten opbrengt, moeten die worden gerestitueerd of in mindering worden gebracht 

op de gewaarborgde schuld. 

                                                 
2641 Zie hiervoor: E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), 

Het zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 16, nr. 16. 
2642 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 406, 

nr. 584; I. PEETERS, “Een verdere stap naar een coherent juridisch kader voor de fiduciaire eigendom tot zekerheid” (noot onder 

Cass. 4 april 2003), Bank.Fin.R. 2003, (377) 379, nr. 7, voetnoot 21. Zie ook voor Frankrijk: Cass.fr. 3 juni 1997, D. 1998, 61; 

Cass.fr. 9 april 1996, D. 1996, 399. 
2643 E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 16, nr. 16; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in 

E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 40, nr. 94. Voor Frankrijk: F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, 

McGill Law Journal 2013, (869) 878. 
2644 Cass. 9 maart 2000, Arr.Cass. 2000, afl. 3, 544, RW 2000-01, 480, noot A. DE WILDE en TBBR 2002, 585, noot I. VERVOORT; 

E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht, 

absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 16, nr. 16. 
2645 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 719, nr. 

17. Voor Frankrijk: F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 877; D.R. MARTIN, 

“De la revendication des sommes d'argent”, D. 2002, (3279) 3280. 
2646 Het Hof van Cassatie besliste in een zaak waar de overdracht van een geldsom tot zekerheid als een onregelmatig pand 

werd gekwalificeerd, dat een pandhouder niet verplicht is om de in pand gegeven geldsom interesten te doen opbrengen: Cass. 

11 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 889, RW 2003-04, 1233 en JT 2001, 633. 
2647 Cass. 4 april 2003, Arr.Cass. 2003, 878, Pas. 2003, 733, RW 2003-04, 1689, noot M.E. STORME en Bank.Fin.R. 2003, 375, 

noot I. PEETERS. In dezelfde zin ook: Gent 17 januari 2005, RW 2007-08, 1250 en TBBR 2007, 194. Zie R. JANSEN en V. 

SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1382, nr. 203. 
2648 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 407, 

nr. 585. 
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423. STORTING OP EEN KWALITEITSREKENING – De uitwerking van de overdracht van een 

geldsom tot zekerheid is wel anders indien die geldsom nog identificeerbaar is, bijvoorbeeld 

door de storting op een kwaliteitsrekening.2649 In die situatie komt aan de schuldenaar een 

zakelijk recht op restitutie toe in plaats van een louter persoonlijke aanspraak. Die techniek 

wordt dikwijls gehanteerd wanneer de waarborg in handen van een derde wordt betaald die 

instaat voor het beheer ervan. Frequente toepassingsgevallen van dergelijke overdracht van een 

geldsom tot zekerheid zijn de escrow account (supra, nr. 338) en het minnelijk kantonnement 

(supra, nr. 339). 

2. De Europese richtlijn betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten 

a. De erkenning van de overdracht van financiële activa tot zekerheid 

424. RICHTLIJN 2002/47/EG EN 2009/44/EG – Enkele bijzondere gevallen van 

eigendomsoverdracht tot zekerheid zijn ontstaan onder invloed van Europese instrumenten. Een 

eerste geval is de Richtlijn 2002/47/EG van 6 juni 2002 betreffende financiële 

zekerheidsovereenkomsten die ervoor zorgde dat de nationaalrechtelijke opvattingen omtrent 

de fiduciaire eigendom tot zekerheid moesten worden bijgesteld.2650 De Europese wetgever 

wenste in het algemeen de nationale bepalingen die een grensoverschrijdende 

zekerheidsstelling belemmerden, te neutraliseren.2651 De richtlijn voorziet dan ook in een snelle 

en niet-formalistische procedure voor de realisatie van de fiduciaire eigendomsoverdracht tot 

zekerheid van financiële activa om financiële stabiliteit te waarborgen en besmettingseffecten 

te beperken ingeval een partij in gebreke zou blijven.2652 De eigendomsoverdracht tot zekerheid 

moest dus als zodanig worden erkend in het recht van de lidstaten.2653 Die richtlijn werd 

                                                 
2649 Zie reeds: I. MOREAU-MARGREVE, “Evolution du droit de la pratique en matière des sûretés” in UNIVERSITE DE LIEGE: 

COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Les créanciers et le droit de la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, (77) 181. Zie 

ook: E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (1) 16, nr. 16; M.E. STORME, “De zakenrechtelijke 

kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de betaling van een geldsom tot zekerheid” (noot onder Cass. 4 april 

2003), RW 2003-04, (1689) 1691. Frankrijk: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque 

de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 234, nr. 271. 

Na het Belgische cassatiearrest van 27 januari 2011 en het daaropvolgende wetgevend optreden heeft dergelijke 

kwaliteitsrekening slechts zakelijke werking wanneer het binnen het wettelijke kader past (supra, nr. 340). 
2650 Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiële 

zekerheidsovereenkomsten, Pb.L. 168, 43-50. 
2651 W. BOSSU, “De richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten: inhoudelijke analyse” in AEDBF, Bancaire en 

financiële zekerheden/Sûretés bancaires et financières, Brussel, Bruylant, 2004, (227) 231, nr. 7; J. DIAMANT, De Collateral 

Richtlijn in Recht en Praktijk – Financieel Recht, 12, Deventer, Kluwer, 2014, 51; V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, “De 

invloed van het Europese recht op het Belgische zekerheden- en goederenrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), 

Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 644, nr. 15; H. SEELDRAYERS, “De 

Europese Richtlijn inzake de zekerheidsovereenkomsten – Krachtlijnen en artikelsgewijze commentaar”, TFR 2003, 337-364 

en 420-443; F. T’KINT en W. DERIJCKE, “La Directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière au regard des 

principes généraux de droit des sûretés”, Euredia 2003, 41-57; D. TURING, “The EU Collateral Directive”, Journal of 

International Banking and Financial Law 2002, 187-188; M VAN DER HAEGEN, “L’impact de la directive concernant les 

garanties financières de lege ferenda” in AEDBF, Bancaire en financiële zekerheden/Sûretés bancaires et financières, Brussel, 

Bruylant, 2004, 263-298. Frankrijk: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 575, nr. 753. 
2652 Overweging 17 van de Richtlijn 2002/47/EG. 
2653 H. SEELDRAYERS, “De Europese Richtlijn inzake de zekerheidsovereenkomsten – Krachtlijnen en artikelsgewijze 

commentaar”, TFR 2003, (337) 420, nr. 79. 
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gewijzigd door Richtlijn 2009/44/EG.2654 De nieuwe richtlijn moet het grensoverschrijdende 

gebruik van financiële zekerheden, inclusief kredietvorderingen, verder vergemakkelijken.2655 

In de richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘de financiële zekerheidsovereenkomst 

die leidt tot overdracht’ en ‘de financiële zekerheidsovereenkomst die leidt tot de vestiging van 

een zakelijk zekerheidsrecht’.2656 In dat laatste geval blijft de zekerheidsverschaffer volgens de 

bepalingen van de richtlijn de exclusieve eigenaar. 

De Europese wetgever introduceert de mogelijkheid van de volle eigendomsoverdracht tot 

zekerheid in één welbepaald geval, namelijk wanneer het financiële activa zijn die het voorwerp 

van het eigendomsrecht uitmaken. Het toepassingsdomein blijft beperkt tot financiële 

verplichtingen, namelijk de verplichtingen die worden gewaarborgd door een financiële 

zekerheidsovereenkomst en die recht geven op afwikkeling in contanten en/of levering van 

financiële instrumenten (art. 2, 1°, f van de richtlijn). Het toepassingsdomein van de richtlijn is 

verder beperkt tot situaties waar zowel de zekerheidsverschaffer als de zekerheidsnemer 

behoren tot een specifieke categorie van financiële of gespecialiseerde rechtspersonen (art. 

1.2.a-d van de richtlijn). Wel volstaat het dat slechts één van de partijen tot die categorie 

behoort, zolang de andere partij geen natuurlijke persoon is (art. 1.2.e van de richtlijn). Voor 

die gevallen voorziet de richtlijn wel een “opt out” mogelijkheid voor de lidstaten (art. 1.3 van 

de richtlijn). 

De richtlijn wil vooral de samenloopbestendigheid van dergelijke 

financiëlezekerheidsovereenkomsten waarborgen.2657 Bij de omzetting van de richtlijn zijn 

verschillen waarneembaar, maar aan dit basisprincipe kon geen afbreuk worden gedaan. 

Daarmee bracht de richtlijn harmonisatie in het recht van de nationale stelsels, ondanks de vele 

verschillen die zij in het gemene recht vertonen, zoals hierboven besproken.2658  

De omzetting van de richtlijn in de verschillende rechtsstelsels biedt een mooie illustratie van 

het problematische statuut van de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. Doordat de 

volheid van eigenaarsbevoegdheden steeds aan één persoon moet toekomen in de continentale 

rechtsstelsels, wordt naargelang het geval de schuldeiser of de schuldenaar aangeduid als de 

exclusieve eigenaar. Bij de omzetting van de richtlijn leidt dit tot moeilijkheden en tot situaties 

die gekunsteld aandoen. Nochtans wilde de richtlijn net duidelijkheid scheppen door twee 

zekerheidsinstrumenten van elkaar te onderscheiden, zoals hierboven besproken de 

                                                 
2654 Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG 

betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en 

afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en 

kredietvorderingen betreft, Pb.L. 146, 37-43. 
2655 Overweging 6 van de Richtlijn 2009/44/EG. 
2656 Art. 2, 1, a-c van de Richtlijn. 
2657 F. T’KINT en W. DERIJCKE, “La Directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière au regard des principes 

généraux de droit des sûretés”, Euredia 2003, (41) 52, nr. 18. Zie ook: V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, “De invloed van 

het Europese recht op het Belgische zekerheden- en goederenrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van 

het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 649, nr. 20. 

Bij financiële zekerheidsovereenkomsten is een snelle en gemakkelijke uitoefening van de zekerheid van doorslaggevend 

belang. Zie ook: L. VAN VLIET, “De kredietcrisis en de financiëlezekerheidsovereenkomst. Repurchase agreements, securities 

lending en margin accounts”, NTBR 2008/10, 426-431. 
2658 Voor een rechtsvergelijkende bespreking, zie ook: E. DIRIX, “Verhaalsrechten van zekerheidshouders en de Europese 

rechtscultuur” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. 

mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, 58-68; V. SAGAERT, “Security interests” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, 

Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart 

Publishing, 2012, (423) 519. 
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zekerheidsovereenkomsten die leiden tot een overdracht van eigendom enerzijds, en deze die 

een zakelijk zekerheidsrecht vestigen anderzijds. Op de omzetting van de richtlijn wordt nu 

dieper ingegaan. 

b. De Belgische wet betreffende financiële zekerheden 

425. TOEPASSINGSDOMEIN – In België werd de Richtlijn 2002/47/EG geïmplementeerd door 

de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden.2659 Aan Richtlijn 2009/44/ 

EG werd uitvoering gegeven door de wet van 26 september 2011.2660 De wet regelt de zakelijke 

zekerheidsovereenkomsten op financiële instrumenten, contanten en bankvorderingen.  

Wat de aard van de gewaarborgde schuldvordering betreft, wordt er door de wet niets bepaald. 

Daardoor is het toepassingsdomein ruimer dan dat van de richtlijn (supra, nr. 424). De 

Belgische regeling kan dus ook bij zuiver commerciële verbintenissen en niet enkel bij 

financiële verplichtingen worden toegepast.2661 Dat betekent dat men bijvoorbeeld bij een 

verkoop van goederen ervoor kan kiezen om, in plaats van een eigendomsvoorbehoud te 

bedingen, een bankrekening in eigendom te laten overdragen als zekerheid. Alleen wat het 

voorwerp van de eigendomsoverdracht betreft, moet het gaan om een financieel instrument of 

een bankrekening. In die situatie wordt de eigendomsoverdracht van de schuldvordering tot 

zekerheid anders dan in het gemene recht dus niet geconverteerd in een pandrecht. 

426. EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID – Artikel 12 W.F.Z. is de eerste ruime 

uitzondering op de niet-tegenwerpelijkheid van de eigendomsoverdracht tot zekerheid naar 

Belgisch recht.2662 In uitvoering van de richtlijn bepaalt de Belgische wetgever in artikel 12, § 

2 W.F.Z. dat “de eigendomsoverdrachten van financiële instrumenten, contanten of 

bankvorderingen tot zekerheid van bepaalde verbintenissen, geldig en aan derden 

tegenstelbaar zijn, niettegenstaande een insolventieprocedure, het beslag of enig ander geval 

van samenloop tussen de schuldeisers van één van de partijen bij deze overeenkomsten.” 

Daarmee verleent de wet dus zakelijke werking aan elke fiduciaire eigendomsoverdracht tot 

zekerheid die binnen haar ruime toepassingsdomein valt.2663  

                                                 
2659 Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse bepalingen inzake zakelijke-

zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, B.S. 1 februari 2005, afgekort als wet 

betreffende financiële zekerheden of W.F.Z. 
2660 Wet van 26 september 2011 tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 

2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en 

effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële 

zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft, B.S. 10 november 2011. 
2661 I. PEETERS en K. CHRISTIAENS, “De Wet Financiële Zekerheden: Een stap te ver of de aanloop naar een totaal vernieuwd 

zekerhedenrecht?”, TBH 2006, (170) 178, nr. 31; V. SAGAERT, “Praktische knelpunten van de Wet Financiële Zekerheden” in 

E. DIRIX en H. COUSY (eds.), Themis. Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2006, (27) 28, nr. 4; W. VAN GERVEN en A. VAN 

OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 584-585. 
2662 D. DE MAREZ, “De Wet Financiële Zekerheden”, TPR 2006, (1101) 1128, nrs. 38 e.v.; E. DIRIX, “Grenzen van de 

wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 

Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 178, nr. 51; V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in 

XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 225, nr. 49; V. 

SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1535, nrs. 47 e.v. 
2663 D. DE MAREZ, “De Wet Financiële Zekerheden”, TPR 2006, (1101) 1129, nr. 40; V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op 

het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit 

des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 62, nr. 25. Zie ook: V. SAGAERT, “Praktische knelpunten van de Wet Financiële 

Zekerheden” in E. DIRIX en H. COUSY (eds.), Themis. Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2006, (27) 36, nr. 20. 
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De enige beperking is dat die bepaling ratione personae enkel betrekking heeft op 

rechtspersonen (art. 12, § 4 W.F.Z.).2664 Voor het overige heeft de wet nochtans een ruimer 

personeel toepassingsdomein dan de richtlijn, aangezien het geen beperking stelt aan de 

hoedanigheid van partijen (art. 3, 6° W.F.Z.) en dus ook mogelijk is bij natuurlijke personen.2665 

De reden voor die beperking van het toepassingsdomein is dat “rekening wordt gehouden met 

het huidige Belgische recht met betrekking tot andere categorieën van zekerheden en met de 

richtlijn”.2666 Die verantwoording is eerder vaag. Bovendien kan worden getwijfeld aan de 

grondwetsconformiteit van dergelijke beperking.2667 Het is betwistbaar dat de redenen die 

worden aangereikt voor het ruime personele toepassingsdomein van de andere bepalingen van 

deze wet niet zouden gelden voor de eigendomsoverdracht tot zekerheid.2668 De strijdigheid 

met het gelijkheidsbeginsel (artt. 10-11 Gw.) dreigt ook in het algemeen voor het feit dat een 

onderscheid wordt gemaakt in het vermogensrecht naargelang het voorwerp waarop het 

betrekking heeft.2669 

427. UITWERKING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID – De wet bepaalt niet 

uitdrukkelijk op welke wijze de eigendomsoverdracht moet plaatsvinden om rechtsgeldig en 

tegenwerpelijk te zijn. Wel bepaalt artikel 4, § 1, tweede lid W.F.Z. dat “er moet worden 

aangetoond dat de als zekerheid verschafte activa daadwerkelijk zijn geleverd, overgedragen, 

gehouden, ingeschreven in een register of anderzijds gekwalificeerd, zodat zij in het bezit of 

onder de controle komen van de begunstigde van de zekerheid of de persoon die voor rekening 

van die begunstigde optreedt.” Er is dus een vereiste van buitenbezitstelling. Verder zijn de 

regels van het gemeen recht nog steeds van toepassing. Zo moet voor de tegenwerpelijkheid 

van een overdracht van schuldvorderingen aan specifieke derden voldaan zijn aan het vereiste 

van kennisgeving aan of erkenning door de schuldenaar van de gecedeerde schuldvordering 

(art. 1690, §1, tweede tot vierde lid BW).2670  

Voor het overige kent de eigendomsoverdracht tot zekerheid een eenvoudige wijze van 

tenuitvoerlegging, aangezien de zekerheidseigenaar niet in samenloop komt met andere 

schuldeisers.2671 Aangezien de schuldeiser eigenaar is geworden van het overgedragen goed, 

                                                 
2664 C. BODDAERT, “De wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004” in X., Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 47, nr. 109; D. DE MAREZ, “De Wet Financiële 

Zekerheden”, TPR 2006, (1101) 1130, nr. 41; I. PEETERS en K. CHRISTIAENS, “De Wet Financiële Zekerheden: Een stap te ver 

of de aanloop naar een totaal vernieuwd zekerhedenrecht?”, TBH 2006, (170) 198, nr. 114; V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, 

“De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1525, nr. 14. 
2665 Het ruime toepassingsdomein werd heel bewust gekozen. Zie: Parl. St. Kamer 2004-2005, nr. 1407/002, 11 e.v. 
2666 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1407/001, 43. 
2667 R. JANSEN en V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1381, nr. 

202; V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1525, nr. 15. 
2668 De verantwoording van het ruime toepassingsdomein ratione personae luidt als volgt: “Dat het wetsontwerp ook van 

toepassing is op natuurlijke personen, is om diverse redenen verantwoord. Eerst en vooral sluit het feit dat de rechtspersonen 

in het toepassingsgebied worden opgenomen, aan bij de huidige situatie zoals die voortvloeit uit de bepalingen van de wet van 

2 januari 1991 met betrekking tot het pand op gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld en met betrekking tot de 

cessieretrocessieverrichtingen (die trouwens alle soorten financiële instrumenten beogen) en van het koninklijk besluit nr. 62 

met betrekking tot de panden op effecten die in vervangbaarheid worden gedeponeerd. Dat die bepalingen konden worden 

toegepast door natuurlijke personen, heeft in de praktijk trouwens nooit het minste probleem opgeleverd.” (Memorie van 

toleichting, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1407/001, 30. 
2669 V. SAGAERT, “Praktische knelpunten van de Wet Financiële Zekerheden” in E. DIRIX en H. COUSY (eds.), Themis. 

Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2006, (27) 27, nr. 3. 
2670 V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1536, nr. 54. 
2671 V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1537, nr. 56. 
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moet hij niet uitwinnen en blijft het goed buiten de samenloop, zoals valt af te leiden uit artikel 

12, § 2 W.F.Z.2672 De schuldeiser treedt dus naar voren als de exclusieve eigenaar.  

Toch is het opmerkelijk dat de Belgische wetgever “de overeenkomsten die leidden tot 

eigendomsoverdracht ten titel van zekerheid” definieert als een “zakelijke-

zekerheidsovereenkomst”, net als de pandovereenkomsten (art. 3, 3°, a-b W.F.Z.). Daardoor 

zou, net als bij de gemeenrechtelijke conversie van een eigendom tot zekerheid in een 

pandrecht, de exclusieve eigendom in handen van de schuldenaar zijn en zou de schuldeiser 

niet meer dan een zakelijk zekerheidsrecht hebben. Steun daarvoor wordt ook gevonden in 

artikel 12, § 3 W.F.Z. dat een expliciete verplichting oplegt om de meerwaarde van de goederen, 

nadat de gewaarborgde schuld is voldaan, terug over te dragen aan de overdrager.2673 De 

schuldenaar behoudt dus het recht op de restwaarde van de goederen, de schuldeiser heeft 

ondanks zijn ‘eigendomsrecht’ slechts recht op de verzilveringswaarde. Dat verrijkingsverbod 

geldt bij alle zekerheidsconstructies, zoals ook bij eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 377) en 

leasing (supra, nr. 391). 

De Europese wetgever leek nochtans een duidelijk conceptueel onderscheid te willen maken 

tussen een eigendom tot zekerheid die slechts een zakelijke zekerheid oplevert en een eigendom 

tot zekerheid die een daadwerkelijke overdracht van het eigendomsrecht teweegbrengt (supra, 

nr. 424).2674 Bovendien stipuleert overweging 13 van de preambule uitdrukkelijk: “Deze 

richtlijn beoogt de geldigheid van financiëlezekerheidsovereenkomsten die uitgaan van de 

volledige overdracht van de eigendom van/gerechtigdheid tot de als zekerheid verschafte 

financiële activa te beschermen, zoals door middel van het elimineren van het herkwalificeren 

van dergelĳke financiëlezekerheidsovereenkomsten (waaronder retrocessieovereenkomsten) 

tot zekerheidsstellingen.”  

De lidstaten moesten dus voorkomen dat de overdracht van een financiële 

zekerheidsovereenkomst zou worden geherkwalificeerd als een loutere zekerheidsstelling. 

Daarom vereist een richtlijnconforme interpretatie in principe dat de overeenkomst van 

eigendomsoverdracht ten titel van zekerheid naar Belgisch recht toch als een volledige 

overdracht van de eigendom wordt beschouwd en dus een exclusief eigendomsrecht voor de 

schuldeiser oplevert. Indien dat niet zo is, moet worden getwijfeld aan de correcte omzetting 

van de richtlijn. 

Met betrekking tot de rechten en plichten van de schuldeiser als ‘fiduciaire eigenaar’ is het 

wenselijk een uitgebreide regeling op te nemen in het contract.2675 In de wet is alleen bepaald 

dat de overnemer de verbintenis heeft om de overgedragen financiële instrumenten, contanten 

                                                 
2672 C. BODDAERT, “De wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004” in X., Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 52, nr. 117; V. SAGAERT, A. APERS en S. 

BOULY, “De invloed van het Europese recht op het Belgische zekerheden- en goederenrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. 

TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 651, nr. 23. Zie 

ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 440, 

nr. 626. 
2673 D. DE MAREZ, “De Wet Financiële Zekerheden”, TPR 2006, (1101) 1132, nr. 44; I. PEETERS en K. CHRISTIAENS, “De Wet 

Financiële Zekerheden: Een stap te ver of de aanloop naar een totaal vernieuwd zekerhedenrecht?”, TBH 2006, (170) 200, nr. 

120. 
2674 V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1522, nr. 3. 
2675 Zie ook: V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1538, nr. 57; A. VERBEKE 

en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 126, nr. 213. 
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of bankvorderingen, of gelijkwaardige instrumenten of waarden terug over te dragen, behalve 

wanneer de gewaarborgde verbintenis helemaal niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd 

(art. 12, § 1 W.F.Z.). Daarbij is wel een verrekening mogelijk tussen de door de overdracht 

gewaarborgde vordering en de vordering tot wederoverdracht.2676 Volgens artikel 12, § 2 

W.F.Z. zou de fiduciaire eigenaar de overgedragen activa ook kunnen vervreemden. Uit de 

parlementaire voorbereidingen blijkt dat de wetgever hiermee enkel de realisatie van het 

fiduciaire eigendomsrecht in geval van wanprestatie beoogde en dat die bepaling dus niet slaat 

op een vrije beschikkingsbevoegdheid tijdens de duur van de kredietovereenkomst.2677 In 

principe is de zekerheidseigenaar er immers toe gehouden om de overgedragen activa niet te 

vervreemden gezien zijn restitutieplicht op het ogenblik dat aan de gewaarborgde verbintenis 

is voldaan. Artikel 12, § 1 W.F.Z. bepaalt evenwel dat de overnemer ook gelijkwaardige 

instrumenten of waarden kan overdragen. Dat wijst erop dat de goederen die onder de wet 

vallen vervangbare goederen zijn en dat de restitutieplicht van de fiduciaire eigenaar een 

oneigenlijke restitutieplicht is.2678 De fiduciaire eigenaar kan vrij over de goederen beschikken 

onder de verbintenisrechtelijke verplichting om een equivalent te restitueren wanneer de 

gewaarborgde verplichting werd nagekomen. 

428. OP WEG NAAR RUIMERE ERKENNING VAN FIDUCIAIRE EIGENDOM TOT ZEKERHEID? – Na 

de beperkte wettelijke toepassingsgevallen van eigendom tot zekerheid die reeds werden 

aanvaard naar Belgisch recht (supra, nr. 401), wordt met deze wet voor het eerst voorzien in 

een ruime wettelijke regeling van een eigendomsoverdracht tot zekerheid. Binnen het 

toepassingsdomein van de wet wordt erkenning geboden aan de zakelijke werking van een 

eigendomsrecht dat louter wordt aangewend als zekerheidsinstrument. Noch de wet, noch de 

parlementaire voorbereiding deed uitspraak over de algemene tegenwerpelijkheid van een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid, voor wat betreft andere dan financiële activa.2679 Daarvoor 

was het wachten op de Pandwet (supra, nr. 411). Na de nieuwe Pandwet blijft de wet 

betreffende de financiële zekerheden nog steeds gelden als lex specialis.2680 

Ondanks het beperkte toepassingsdomein werd er in de rechtsleer belang gehecht aan deze 

nieuwe uitzondering op de niet-tegenwerpelijkheid van de eigendomsoverdracht tot 

zekerheid.2681 De Sart Tilman-leer (een eigendomsoverdracht tot zekerheid is geldig, maar niet 

tegenwerpelijk) moet alvast worden genuanceerd. Een grote categorie schuldeisers zien hun 

                                                 
2676 V. SAGAERT, “Praktische knelpunten van de Wet Financiële Zekerheden” in E. DIRIX en H. COUSY (eds.), Themis. 

Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2006, (27) 36, nr. 21. 
2677 Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 2004-2005, nr. 1407/001, 43. 
2678 Zie voor dezelfde mogelijkheid tot restitutie in hoofde van de pandhouder (art. 11 W.F.Z.): R. JANSEN, “Het juridische 

statuut van het gebruiksrecht van en de substitutie door de pandhouder in de wet financiële zekerheden”, RW 2007-08, 164-

167. 
2679 C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 505, nr. 512; I. PEETERS, 

“De Wet Financiële Zekerheden: netting, schuldvergelijking en overdracht tot zekerheid”, Bank.Fin.R. 2005, (164) 171, nr. 25; 

V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1535, nr. 48. 
2680 J. BAECK, “Achtergrond en krachtlijnen van de hervorming” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe zekerheidsrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, (1) 8. 
2681 I. PEETERS en K. CHRISTIAENS, “De Wet Financiële Zekerheden: Een stap te ver of de aanloop naar een totaal vernieuwd 

zekerhedenrecht?”, TBH 2006, (170) 198; V. SAGAERT, A. APERS en S. BOULY, “De invloed van het Europese recht op het 

Belgische zekerheden- en goederenrecht” in I. SAMOY, V. SAGAERT en E. TERRYN (eds.), Invloed van het Europese recht op 

het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 647, nr. 17.  
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belangen beschermd door deze wet betreffende financiële zekerheden.2682 Of die bescherming 

voortvloeit uit het eigendomsrecht of uit een zakelijk zekerheidsrecht is niet geheel duidelijk. 

Het blijft echter een semantische discussie, aangezien de rechtsgevolgen niet voor betwisting 

vatbaar zijn. De schuldeisers zijn uit op de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht, 

namelijk het recht om derden uit te sluiten van aanspraken op de goederen. De vraag wie intern 

beschouwd de exclusieve eigenaar is, is hieraan ondergeschikt. 

c. Implementatie in de andere lidstaten 

429. VERENIGD KONINKRIJK – In het Verenigd Koninkrijk werd de richtlijn geïmplementeerd 

door de Financial Collateral Arrangements Regulations.2683 Sindsdien worden de zekerheden 

op financiële instrumenten er aan een aparte regeling onderworpen.2684 Het Verenigd 

Koninkrijk koos er niet voor om het personele toepassingsdomein van de richtlijn uit te breiden 

tot natuurlijke personen.2685 Volgens Engelse auteurs is de terminologie van de richtlijn 

problematisch voor de toepassing in het Engelse recht.2686 Bedoeld wordt het eerder vermelde 

onderscheid in de richtlijn tussen de financiële zekerheidsovereenkomst die leidt tot een volle 

eigendomsoverdracht en de financiële zekerheidsovereenkomst die leidt tot de vestiging van 

een zakelijk zekerheidsrecht (supra, nr. 424). De Engelse auteurs achten het moeilijk om de 

mortgage onder één van beide overeenkomsten onder te brengen. Het brengt een overdracht 

van titel teweeg, hoewel die eigendomsoverdracht niet vol en onvoorwaardelijk is, maar slechts 

ten titel van zekerheid.2687 Een mortgage hoort volgens die auteurs dan ook thuis onder de 

categorie ‘financiële zekerheidsovereenkomst die leidt tot de vestiging van een zakelijk 

zekerheidsrecht’ (‘security financial collateral arrangement’).2688 Dat is een belangrijke 

vaststelling en doet de vraag rijzen wat dan wel onder die eerste categorie van ‘financiële 

zekerheidsovereenkomst die leidt tot een volle eigendomsoverdracht’ valt. Een overdracht tot 

zekerheid is immers steeds niet vol en onvoorwaardelijk maar aan bepaalde voorwaarden 

verbonden, gericht op het doel dat wordt nagestreefd, namelijk het stellen van een zekerheid.  

430. FRANKRIJK – In Frankrijk werd de richtlijn omgezet door een ordonnantie van 24 

februari 2005.2689 Zo werd naast de Loi Dailly (supra, nr. 402) een nieuwe vorm van fiduciaire 

                                                 
2682 C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 505, nr. 512; V. SAGAERT, 

“Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 

Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 230, nr. 56. 
2683 Financial Collateral Arrangements (No 2) Regulations 2003, SI 2003/3226. 
2684 Zie voor een uitgebreide bespreking: H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal Property 

Security, Oxford, Oxford University Press, 2007, 387, nr. 10.01 e.v., en de referenties aldaar. Zie ook: R. GOODE, Legal 

Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 227, nr. 6-34 e.v. 
2685 Regulation 3, definitie van ‘security financial collateral arrangement’, paragraaf d. 
2686 H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal Property Security, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 390, nr. 10.07; R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 229, nr. 6-

38. 
2687 Een voorbeeld van een zekerheidsovereenkomst die leidt tot een volledige eigendomsoverdracht is naar Engels recht 

bijvoorbeeld een sale and repurchase agreement (“repo’s”). Zie: R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, 

Sweet & Maxwell, 2003, 27, nr. 1-37. 
2688 H. BEALE, M. BRIDGE, L. GULLIFER en E. LOMNICKA, The Law of Personal Property Security, Oxford, Oxford University 

Press, 2007, 390, nr. 10.07; R. GOODE, Legal Problems of Credit and Security, London, Sweet & Maxwell, 2003, 230, nr. 6-

38. 
2689 Ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de 

garantie financière.  
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eigendomsoverdracht tot zekerheid (fiducie-sûreté innommée) erkend.2690 Voor bepaalde 

financiële schuldvorderingen kunnen partijen voortaan “prévoir des remises en pleine 

propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, 

contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits” (art. 

L.211-38 C.mon.fin.). Zoals in de richtlijn wordt er ook naar Frans recht een onderscheid 

gemaakt tussen een volle eigendomsoverdracht van de genoemde goederen en een creatie van 

een zakelijk zekerheidsrecht op die goederen. Minstens één partij moet een rechtspersoon uit 

de lijst in artikel L.211-36 C.mon.fin. zijn. 

431. NEDERLAND – De richtlijn betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten werd in 

het Nederlandse recht omgezet bij wet van 22 december 2005.2691 In boek 7 werd een regeling 

over de financiële zekerheidsovereenkomst opgenomen waarbij twee nieuwe zekerheidsrechten 

werden geïntroduceerd: een pandrecht en een overdracht tot zekerheid die specifiek betrekking 

hebben op giraal geld, effecten en kredietvorderingen zoals nader gedefinieerd in artikel 7:51 

NBW.2692 De Nederlandse wetgever koos ervoor om het toepassingsdomein van de richtlijn uit 

te breiden tot natuurlijke personen indien deze handelen in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf (art. 7:52, lid 2 NBW).2693 Wat de eigendomsoverdracht van het zekerheidsobject 

betreft, bepaalt artikel 7:55 NBW het volgende: 

“Een overdracht ter nakoming van een financiëlezekerheidsovereenkomst tot 

overdracht is geen overdracht tot zekerheid of een overdracht die de strekking mist het 

goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen in de zin van 

artikel 84, lid 3 van Boek 3. De regels betreffende pandrecht zijn op een zodanige 

overeenkomst en de uitvoering daarvan niet van toepassing of overeenkomstige 

toepassing.” 

                                                 
2690 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 881; L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, 

Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 222-223, nr. 260; M. BOURASSIN, 

V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 340, nr. 1264; D. LEGEAIS, Sûretés et 

garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 574, nrs. 753 e.v.; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis 

Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 582, nr. 664. 
2691 Wet van 22 december 2005 tot uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten, Stb. 2006, 15. De wijzigingsrichtlijn 

2009/44/EG werd omgezet door de wet van 21 april 2011, Stb. 2011, 210. Voor een bespreking, zie: S.E. BARTELS en C.J.H. 

JANSEN, “De herziene regeling van de financiëlezekerheidsovereenkomst” in S.E. BARTELS, A.J. VERDAAS en R.J. VAN DER 

WEIDEN (eds.), Effecten en vermogensrecht in Serie onderneming en recht, 63, Deventer, Kluwer, 2011, 33-48; J. DIAMANT, 

De Collateral Richtlijn in Recht en Praktijk – Financieel Recht, 12, Deventer, Kluwer, 2014, x + 289 p. 
2692 S.E. BARTELS en C.J.H. JANSEN, “De herziene regeling van de financiëlezekerheidsovereenkomst” in S.E. BARTELS, A.J. 

VERDAAS en R.J. VAN DER WEIDEN (eds.), Effecten en vermogensrecht in Serie onderneming en recht, 63, Deventer, Kluwer, 

2011, (33) 35; J. HIJMA, en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 406, 

nr. 559a; T.R.M.P. KEIJSER, “De implementatie van de Europese Richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten”, 

WPNR 2004, (761) 761; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 

3, Deventer, Kluwer, 2012, 158, nr. 199c en 709, nrs. 979 e.v.; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 

2013, (138) 142; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 158, nr. 199c; J.B. SPATH, Zaaksvervanging in Serie onderneming en recht, 55, Deventer, Kluwer, 2010, 53 e.v., 

nr. 31; L. VAN VLIET, “Financiëlezekerheidsovereenkomsten” in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere 

overeenkomsten in Studiereeks Burgerlijk Recht, 6, Deventer, Kluwer, 2013, 73, nr. 81; F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, 

voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1205, nr. 62. 
2693 S.E. BARTELS en C.J.H. JANSEN, “De herziene regeling van de financiëlezekerheidsovereenkomst” in S.E. BARTELS, A.J. 

VERDAAS en R.J. VAN DER WEIDEN (eds.), Effecten en vermogensrecht in Serie onderneming en recht, 63, Deventer, Kluwer, 

2011, (33) 37. 



 

456 

 

Een overdracht tot zekerheid van een financiëlezekerheidsovereenkomst valt dus niet onder het 

fiducia-verbod.2694 Met die bepaling wilde de wetgever zich blijkens de Memorie van 

Toelichting aansluiten bij de interpretatie die de Hoge Raad gaf in het Sogelease-arrest aan 

artikel 3:84, lid 3 NBW (supra, nr. 419).2695 In dat arrest wordt een onderscheid gemaakt tussen 

een overdracht tot zekerheid die nietig is op grond van artikel 3:84, lid 3 NBW en een werkelijke 

overdracht die in beginsel wel geoorloofd is.2696 De overdracht ter nakoming van een financiële 

zekerheidsovereenkomst is een dergelijke volle eigendomsoverdracht, zonder dat de 

bevoegdheden van de nieuwe eigenaar beperkt zijn tot de verhaalsbevoegdheid.2697 Daarom is 

in de tweede zin van artikel 7:55 NBW bepaald dat op deze overdracht niet de regels van het 

pandrecht van toepassing zijn. Daarmee voldeed de Nederlandse wetgever aan overweging 13 

van de preambule van de richtlijn waarin staat dat de lidstaten moeten voorkomen dat de 

overdracht van een financiële zekerheidsovereenkomst zou worden geherkwalificeerd als een 

loutere zekerheidsstelling (supra, nr. 427). 

De redenering die toelaat het fiducia-verbod van artikel 3:84, lid 3 NBW te omzeilen, geeft 

voer tot discussie.2698 De positie van de zekerheidsgever wordt in grote mate uitgehold, doordat 

nergens blijkt dat de zekerheidsnemer een eventuele overwaarde zou moeten verrekenen.2699 

Wanneer eventueel een contractuele verplichting tot verrekenen van overwaarde is 

overeengekomen, zou dat bovendien voor de zekerheidsgever in geval van faillissement van de 

zekerheidsnemer slechts een concurrente vordering opleveren.2700 De wetgever lijkt er vanuit 

te gaan dat de zekerheidsnemer werkelijke en volle eigenaar wordt van het overgedragen goed 

en alle eigendomsbevoegdheden kan uitoefenen, zodat vol te houden valt waarom de nieuwe 

                                                 
2694 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2004-2005, 30138, nr. 3; S.E. BARTELS, “20 jaar NBW en het goederenrecht: 

er is in die tijd veel/weinig gebeurd”, Ars Aequi 2012, 482; G. VAN DIJCK en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Discussie over 

goederenrecht”, TvI 2004, 197; T.R.M.P. KEIJSER, “De implementatie van de Europese Richtlijn betreffende 

financiëlezekerheidsovereenkomsten”, WPNR 2004, (761) 762; S.C.J.J. KORTMANN, ““Werkelijke overdracht”… met een 

fiduciair karakter” in Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2010, XXVII, (63) 70-71; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw 

leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 142; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming 

en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 508; F.M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, voorrang en preferentie”, TPR 2006, (1157) 

1214, nr. 71. 
2695 Kamerstukken II 2002-2003, 28 874, nr. 3, 7-8. 
2696 Dergelijke overdracht kan toch nietig worden verklaard wanneer uit de omstandigheden blijkt dat partijen de bedoeling 

hadden de rechtsregel uit artikel 3:84, lid 3 NBW te omzeilen. Zie: HR 19 mei 1995, NJ 1996, nr. 119, noot W.M. KLEIJN, 

RvdW 1995, nr. 116C, 665, AA 1995, 872, noot R.D. VRIESENDORP en NTBR 1995, 207, noot E.B. RANK-BERENSCHOT (supra, 

nr. 419). 
2697 W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 

2012, 722, nrs. 995 e.v.; L. VAN VLIET, “Financiëlezekerheidsovereenkomsten” in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), 

Bijzondere overeenkomsten in Studiereeks Burgerlijk Recht, 6, Deventer, Kluwer, 2013, 81, nr. 86. 
2698 S.E. BARTELS en C.J.H. JANSEN, “De herziene regeling van de financiëlezekerheidsovereenkomst” in S.E. BARTELS, A.J. 

VERDAAS en R.J. VAN DER WEIDEN (eds.), Effecten en vermogensrecht in Serie onderneming en recht, 63, Deventer, Kluwer, 

2011, (33) 46; S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 571, nr. 569; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk 

recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 722, nr. 996; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie 

onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 509; L. VAN VLIET, “Financiëlezekerheidsovereenkomsten” in B. WESSELS 

en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere overeenkomsten in Studiereeks Burgerlijk Recht, 6, Deventer, Kluwer, 2013, 82, nr. 87. 
2699 Dat dit niet het geval zou zijn, valt niet te rijmen met de fundamentele uitgangspunten van het zekerhedenrecht. Vandaar 

dat toch moet worden uitgegaan van een verplichte verrekening op basis van ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 NBW). 

Zie hiervoor: L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 

330; L. VAN VLIET, “Het faillissement van de zekerheidsnemer: hoe sterk is de vordering van de zekerheidsgever tot 

ver.goeding van de overwaarde bij executie?”, NTBR 2011, (15) 18, http://navigator.kluwer.nl. Zie ook: J. DIAMANT, De 

Collateral Richtlijn in Recht en Praktijk – Financieel Recht, 12, Deventer, Kluwer, 2014, 233; T.R.M.P. KEIJSER, Financial 

collateral arrangements in Onderneming & Recht, 9, Deventer, Kluwer, 2006, 99 en 130. 
2700 L. VAN VLIET, “De kredietcrisis en de financiëlezekerheidsovereenkomst. Repurchase agreements, securities lending en 

margin accounts”, NTBR 2008/10, (426) 431. 

http://navigator.kluwer.nl/
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regeling niet onder het fiducia-verbod valt.2701 De wetgever had er echter goed aan gedaan om 

te verklaren dat artikel 3:84, lid 3 NBW niet van toepassing was op de financiële 

zekerheidsovereenkomst tot overdracht, in plaats van te beweren dat dit geen 

eigendomsoverdracht tot zekerheid, maar eerder een volle eigendomsoverdracht uitmaakt.2702 

Want dat vormt het in wezen wel, een fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid, met de 

daarbij horende rechtsverhoudingen. 

432. SAMENGEVAT VOOR HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL – In Nederland wordt de schuldeiser 

als de exclusieve eigenaar beschouwd. Het alomvattende karakter van de eigendomsoverdracht 

was net de voorwaarde om de constructie van eigendomsoverdracht van financiële activa te 

aanvaarden en te stellen dat deze niet valt onder het fiducia-verbod. Ook naar Frans recht wordt 

volgehouden dat er sprake is van een volle eigendomsoverdracht. Dat wordt ook voor de 

algemene wettelijke fiducie verdedigd (infra, nr. 453). 

In het Engelse recht kunnen ze er daarentegen niet bij dat er een ‘volle’ eigendomsoverdracht 

zou zijn, want de bevoegdheden van de schuldeiser zijn bij een eigendomsoverdracht tot 

zekerheid steeds aan beperkingen onderhevig. De beperkingen die verbonden zijn aan de 

schuldeiserspositie leiden er ook in het Belgische recht toe dat de fiduciaire eigendom tot 

zekerheid van financiële instrumenten wordt omgezet in een ‘louter’ zakelijk zekerheidsrecht, 

waarbij de zekerheidsgever/schuldenaar de exclusieve eigenaar blijft en de schuldeiser enkel 

een zakelijk zekerheidsrecht uitoefent. De verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel is dus niet 

evident en zal in paragraaf 4 worden samengevat voor de eigendom tot zekerheid in het 

algemeen. Eerst wordt nog gewezen op een laatste bijzonder toepassingsgeval van de fiduciaire 

eigendomsoverdracht tot zekerheid. 

3. De Europese Insolventieverordening 

433. ZAKELIJKE WERKING VAN ZEKERHEIDSOVERDRACHT VOLGENS ‘LEX REI SITAE’ – Een 

andere belangrijke nuancering aangebracht door de Europese wetgever op het nationale recht 

is de Insolventieverordening van 29 mei 20002703, intussen vervangen door verordening 

2015/848.2704 Die verordening heeft als doel grensoverschrijdende insolventieprocedures 

efficiënt te laten verlopen en is van toepassing op alle insolventieprocedures, met uitzondering 

van die van verzekeringsondernemingen, kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (art. 

1, tweede lid). Eerder reeds bleek die verordening een invloed uit te oefenen op de 

verzakelijking van de positie van een koper onder eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 373). Ook 

bij de uitwerking van een fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid moet rekening worden 

gehouden met de Insolventieverordening. 

Overweging 25 van de verordening nr. 1346/2000 bepaalt dat de vestiging, de geldigheid en de 

draagwijdte van zakelijke rechten, en dus ook van een zekerheidsoverdracht, afhangen van het 

                                                 
2701 L. VAN VLIET, “Financiëlezekerheidsovereenkomsten” in B. WESSELS en A.J. VERHEIJ (eds.), Bijzondere overeenkomsten 

in Studiereeks Burgerlijk Recht, 6, Deventer, Kluwer, 2013, 83, nr. 88. Zie ook: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, 

Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 724, nr. 997. 
2702 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 571, nr. 569. 
2703 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures, Pb.L. 160, 1-18. 
2704 Verorderning (EU) nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende 

insolventieprocedures (herschikking), OJ L 141, 19-72. 
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recht van de staat waar de goederen zich bevinden, de lex rei sitae.2705 Dat houdt in dat een 

fiduciaire eigendom tot zekerheid die rechtsgeldig is tot stand gekomen ook uitwerking moet 

krijgen in andere rechtsstelsels, wanneer de tegenwerpelijkheid ervan wordt erkend in het 

rechtsstelsel waar de goederen gelegen zijn. Dat betekent ook dat dergelijke overdracht tot 

zekerheid kan ophouden uitwerking te hebben zodra de goederen verplaatst zijn naar een 

rechtsstelsel waar de eigendomsoverdracht tot zekerheid als niet geldig of niet tegenwerpelijk 

wordt beschouwd. 

§4. Synthese: de impact op het exclusiviteitsbeginsel 

434. EIGENDOM TOT ZEKERHEID EN DE AANDUIDING VAN DE EXCLUSIEVE EIGENAAR – Als 

uitgangspunt geldt dat fiduciaire eigendom, ditmaal tot zekerheid, in principe geen schending 

inhoudt van het exclusieve karakter van het eigendomsrecht, zolang de fiduciaire eigenaar het 

volle eigendomsrecht verkrijgt (of behoudt) en de beperkingen op de uitoefening van het 

eigendomsrecht slechts van een obligatoire aard zijn.2706 

Toch wordt bij sommige fiduciaire rechtsverhoudingen geconcludeerd dat er een opsplitsing 

van het eigendomsrecht bestaat tussen de schuldeiser en de schuldenaar.2707 Er vindt in de 

uitwerking van enkele fiduciaire zekerheidsconstructies op zakenrechtelijk niveau een 

verdeling plaats van de eigendomsbevoegdheden en dat staat haaks op het traditionele beginsel 

van de exclusiviteit van het eigendomsrecht.2708 Zowel de zekerheidsgever als de 

zekerheidsnemer genieten een verregaande bescherming. Zo geniet een koper onder 

eigendomsvoorbehoud of een leasingnemer zakenrechtelijke bescherming in geval van 

insolvabiliteit van de verkoper of de leasinggever. Hoewel laatstgenoemden nog steeds de 

eigenaars zijn van het goed, kunnen de koper of de leasingnemer het goed toch revindiceren uit 

de failliete boedel. Het verwachtingsrecht van de economische eigenaars leidt er soms zelfs toe 

dat zij beroep kunnen doen op eigendomsremedies, zoals de revindicatie. Een illustratie vormt 

het Belgische cassatiearrest van 7 juni 2013 (supra, nr. 393). Hieraan komt echter geen 

algemene betekenis toe voor alle vormen van zekerheidseigendom. Bij de Franse fiducie 

bijvoorbeeld is het weinig waarschijnlijk dat de schuldenaar een dergelijk recht jegens derden 

zou kunnen uitoefenen.2709 

De vermeende eigendomssplitsing kan worden weerlegd, en het exclusiviteitsbeginsel gered, 

wanneer het model van de actieve elasticiteit als toetssteen voor de intern exclusieve eigendom 

                                                 
2705 Wat schuldvorderingen betreft hangt ‘de lidstaat waar het goed zich bevindt’ af van waar het centrum van de voornaamste 

belangen van de derde-schuldenaar is gelegen (art. 2, g, derde streepje van de verordening nr. 1346/2000). 
2706 J.-L. VAN BOXSTAEL, “La sûreté fiduciaire”, TBBR 1992, (217) 220; I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en 

A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, 

Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 35, nr. 42. Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: 

contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 16, nr. 11; C. WITZ, 

La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 243, nr. 247: “Pourtant, le transfert à titre de sûreté ne porte pas 

atteinte à la structure unitaire du droit de propriété: le fiduciaire en acquiert tous les attributs, l’exercice du droit de propriété 

n’étant limité que par les obligations purement personnelles.” 
2707 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1019, nr. 36. Voor Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het 

goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 489. 
2708 V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 201, nr. 15. 
2709 Bij de fiducie wordt immers volgehouden dat de schuldenaar louter een persoonlijke aanspraak heeft op de goederen, omdat 

de fiduciaire de exclusieve eigenaar is. Weliswaar wordt die aanspraak beschermd door het afgescheiden karakter binnen het 

vermogen van de fiduciaire, maar dat levert voor de schuldenaar geen algemeen zakelijk recht jegens derden op.  
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wordt gehanteerd. ‘Eigenaar’ is hij die het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden heeft 

en een actieve rol speelt in het verkrijgen van de volle eigenaarsbevoegdheden. Bij eigendom 

tot zekerheid voldoet enkel de schuldenaar aan die criteria. CABRILLAC omschreef de volgens 

hem twee essentiële kenmerken van de eigendomsoverdracht (van een schuldvordering) tot 

zekerheid treffend als volgt: 

“Elle le paraît d’autant moins que la réserve de propriété respecte parfaitement les 

deux traits essentiels qui caractérisent l’affectation à titre de sûreté. Tel est 

indéniablement le cas pour le premier qui veut que l’affectation ne soit que provisoire 

et que le débiteur ait vocation à la pleine propriété du bien grevé. Tel est aussi le cas 

pour le second selon lequel l’affectation ne concerne pas le bien envisagé dans sa 

matérialité et dans les utilités qu’il présente, mais concerne le bien envisagé dans sa 

valeur marchande.”2710 

Die Franse auteur meent terecht dat de schuldenaar steeds het vooruitzicht behoudt op de volle 

eigendom van het overgedragen object. In onze visie geldt de schuldenaar daarom als 

exclusieve eigenaar, aangezien hij over het actieve vooruitzicht beschikt om de volheid van 

bevoegdheden (terug) te verkrijgen. Het is de schuldenaar die titularis is van de residuaire 

vermogenswaarde.  

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet zal de positie van de zekerheidsschuldeiser in 

het Belgische recht, zeker ten aanzien van schuldvorderingen, niet meer kunnen opleveren dan 

een zakelijk zekerheidsrecht (supra, nr. 411). Aangezien de eigendom tot zekerheid geen 

volwaardig eigendomsrecht oplevert, maar een louter recht op de verzilveringswaarde ervan, 

kan het niet meer opleveren dan een pandrecht.2711 Door voor de schuldeiser enkel een 

pandrecht te aanvaarden en het exclusieve eigendomsrecht in handen te leggen van de 

schuldenaar, wordt bevestigd dat men de residuaire vermogenswaarde niet kan afscheiden van 

het eigendomsrecht. 

Hoewel er geen eigendomssplitsing is waarbij verschillende personen op eenzelfde moment en 

op eenzelfde goed eigenaar zijn, moet de eigendomsbeoordeling wel worden gesplitst, namelijk 

naargelang de context. Zolang de voorwaarde waarvoor de zekerheid is verleend niet intreedt, 

is het eigendomsrecht van de schuldenaar nog ‘zwevend’. De schuldeiser heeft echter slechts 

een passieve rol te spelen, aangezien hij volledig afhankelijk is van de gedragingen van de 

schuldenaar. Hier ontbreekt dus de actieve elasticiteit om als eigenaar zelf de bevoegdheden te 

kunnen ‘aantrekken’.  

Dat de schuldeiser enkel recht heeft op het eigendomsrecht als zekerheid tot betaling van de 

gewaarborgde schuld, en niet meer dan dat, komt ook naar voren in het verrijkingsverbod.2712 

Een schuldeiser heeft slechts recht op de verzilveringswaarde van het goed en moet de 

meerwaarde overdragen aan de schuldenaar. De schuldenaar is de ultieme rechthebbende op de 

residuaire vermogenswaarde. Bovendien, ook al is de schuldenaar hangende de voorwaarde nog 

                                                 
2710 M. CABRILLAC, noot onder Cass.fr. 1 oktober 1985 en Nancy 19 december 1985, D. 1986, 250. Zie ook: L. BOUGEROL-

PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 218, nr. 253; P. 

CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 54, nr. 66. 
2711 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 722, nr. 

22. 
2712 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 405, 

nr. 583. 
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geen eigenaar, kan hij zijn eigendomsverwachting omzetten in een exclusieve eigendom, door 

te voldoen aan de schuld, op elk moment dat zijn recht in het gedrang dreigt te komen. 

Een splitsing die soms wordt voorgesteld, is die tussen het recht op het goed zelf en het recht 

op de vermogenswaarde ervan.2713 De schuldenaar kan het goed zelf blijven gebruiken 

(gebruikseigendom) en de schuldeiser kan in geval van samenloop zijn recht uitoefenen op de 

waarde van het goed (waarde-eigendom).2714 De fiduciaire ‘eigenaar’ is vooral geïnteresseerd 

in de waarde van het goed, niet in de uitoefening van de eigendomsbevoegdheden omschreven 

in artikel 544 BW.2715 Daarbij mag niet voorbij worden gegaan aan het onderscheid tussen de 

verzilveringswaarde (die inderdaad toekomt aan de schuldeiser) en de residuaire 

vermogenswaarde (die toekomt aan de overdrager van het goed, dikwijls de schuldenaar zelf). 

De schuldeiser heeft enkel recht op de verzilveringswaarde, in plaats van op de 

vermogenswaarde.2716 Bezwaarlijk kan dan ook worden gezegd dat de schuldeiser de exclusieve 

eigenaar is. De schuldenaar behoudt als enige het vooruitzicht op de residuaire 

vermogenswaarde. Toch moet het belang van de discussie omtrent de intern exclusieve 

eigendom worden gerelativeerd. 

435. BELANG VAN DE INTERNE EIGENDOMSVRAAG GERELATIVEERD – Om niet in strijd te zijn 

met de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht is vereist dat één persoon als eigenaar wordt 

aangeduid: of de schuldeiser, of de schuldenaar. In de besproken toepassingsgevallen zijn 

voorbeelden te vinden voor beide opvattingen. Wanneer een eigendomsoverdracht tot zekerheid 

wordt geconverteerd in een pandrecht, zoals onder de nieuwe Belgische Pandwet, is de 

schuldenaar de exclusieve eigenaar. Bij de voorbehouden eigendom tot zekerheid, is het 

daarentegen doorgaans de schuldeiser die wordt aangeduid als de exclusieve eigenaar. Toch 

gaan ook daar stemmen op voor een gelijkstelling met een pandrecht. In de Richtlijn betreffende 

financiële zekerheidsovereenkomsten lijkt de exclusieve eigendom dan weer te moeten 

toekomen aan de schuldeiser wanneer er een daadwerkelijke overdracht werd beoogd, gezien 

het expliciete onderscheid tussen fiduciaire eigendom die leidt tot overdracht en fiduciaire 

eigendom die een louter zakelijk zekerheidsrecht oplevert. Dat het Engelse recht moeilijk 

overweg kan met de aanduiding van één exclusieve eigenaar, blijkt duidelijk uit hun 

interpretatie van de richtlijn (supra, nr. 429).  

In deze afdeling werd duidelijk dat de discussie over wie intern exclusieve eigenaar is, moet 

worden gerelativeerd. Hoewel er in het continentale recht halsstarrig wordt gestreefd naar de 

aanduiding van een exclusieve eigenaar, is het belang ervan te relativeren. De voorgaande 

bespreking van de eigendom tot zekerheid leidt tot de conclusie dat het aanduiden van een 

interne exclusieve eigenaar vaak een louter conceptueel belang heeft. Vanuit functioneel 

oogpunt is het doel dat wordt nagestreefd met het eigendomsrecht, namelijk te dienen tot 

                                                 
2713 Zie ook reeds: J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), 

Les sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 319, nr. 1. Zie naar Frans recht over het eigendomsvoorbehoud: M. CABRILLAC, noot 

onder Cass.fr. 1 oktober 1985, D. 1986, (248) 250. 
2714 Zie voor Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 5, nr. 4. 
2715 Zie reeds: J. STOUFFLET, “L'usage de la propriété à des fins de garantie” in A. BRUYNEEL en A.M. STRANART (eds.), Les 

sûretés, Brussel, Feduci, 1983, (319) 319, nr. 1. 
2716 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 715, nr. 

11. Zie ook over de meerwaarde die toekomt aan de schuldenaar: V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig 

zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 

(189) 206, nrs. 21 en 22. 
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zekerheid van een bepaalde schuld, van belang.2717 Daarbij is vooral de uitwerking jegens 

derden van belang. De schuldeiser beschikt als zekerheidseigenaar over het recht om derden uit 

te sluiten. Echter, ook de schuldenaar ziet zijn eigendomsaanspraak beschermd tegen derden. 

Beide partijen, zekerheidsgever en zekerheidsnemer, zijn uit op de externe dimensie van 

exclusiviteit, het recht om derden uit te sluiten, dat grotendeels een kenmerk is van alle zakelijke 

rechten. Daarom is het vooral van belang dat beide partijen een zakenrechtelijk beschermde 

positie genieten, los van of dit een eigendomspositie uitmaakt of niet. De externe exclusiviteit 

vormt dus de sleutelfactor.2718 

AFDELING IV. DE ZEKERHEIDSTRUST 

§1. Begrip 

436. EIGENDOM TOT BEHEER MET ZEKERHEIDSDOELEINDEN – De zekerheidstrust (security 

trust) is de verzamelterm voor alle zekerheden die aan een ander dan de schuldeiser worden 

verschaft.2719 Die persoon (security agent/trustee) treedt dan op als beheerder ten gunste van 

beide partijen, zowel de schuldenaar als de schuldeiser. De zekerheidstrust dient om het 

doelmatige beheer van een zekerheidsrecht te waarborgen.2720 Wanneer de schuldenaar zijn 

schuld niet voldoet, moet de trustee de trustgoederen verkopen en de opbrengst doen toekomen 

aan de beneficiary. De meerwaarde van de goederen die de gewaarborgde vordering 

overschrijdt, komt toe aan de schuldenaar.2721 

Artikel 3 van de nieuwe Pandwet bepaalt uitdrukkelijk dat een pandovereenkomst door een 

vertegenwoordiger kan worden gesloten voor rekening van één of meer begunstigden en dat die 

overeenkomst geldig en tegenwerpelijk aan derden is. De Pandwet voorziet vanaf zijn 

inwerkingtreding dus in een wettelijk toepassingsgeval van de zekerheidstrust. Daardoor wordt 

komaf gemaakt met het traditionele standpunt naar Belgisch recht dat een zekerheidsrecht niet 

zomaar kan worden losgekoppeld van de verzekerde schuldvordering en waardoor de praktijk 

zich genoodzaakt zag om beroep te doen op verbintenisrechtelijke constructies zoals de actieve 

hoofdelijkheid of de parallel debt.2722 

                                                 
2717 V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 213, nr. 30. 
2718 Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit 

des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 108, nr. 163. 
2719 Nederland: N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in Fiduciaire verhoudingen: 

libellus amicorum prof.mr. S.C.J.J. Kortmann in Serie onderneming en recht, 41, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 260. 
2720 Frankrijk: R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (2e partie)”, Defrénois 2007, art. 

38639 2e, (1194) 1198, nr. 33. Engeland: A. HUDSON, Equity and Trusts, London, Routledge, 2015, 67. Nederland: S. 

KORTMANN, D. FABER en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. 

FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 

339. Zie hierover ook: A.F. SALOMONS en M.G. VAN ’T WESTEINDE, “Covered bonds en het fiduciaverbod”, WPNR 2008, (453) 

454. 
2721 H.L.E. VERHAGEN, “Het Haagse Trustverdrag” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. 

STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (69) 120. 
2722 Zie hierover: C. BODDAERT, “De wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004” in X., Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 13, nr. 24; B. BROUCKE, “Het structureren van 

zekerheden bij gesyndiceerde kredieten – Hoopvol uitkijken naar actieve hoofdelijkheid, parallel debt en trust?”, TFR 2002, 

116-141; E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 50, nr. 89; R. JANSEN, 

“Gesyndiceerde kredieten”, Jura Falconis 2004-2005, 87-125; V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële 

zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1527, nr. 21; S. VAN LOOCK, “Commentaar bij art. 3 Pandwet” in X., Voorrechten en 

hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, E. Pandrechten, 
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437. TOEPASSINGSGEVALLEN – In het geldende Belgische recht is er een belangrijk 

uitzonderingsgeval waar reeds een wettelijke regeling voor de zekerheidstrust bestaat, namelijk 

artikel 5 W.F.Z.2723 Dat artikel beschouwt de (financiële) zakelijke zekerheidsovereenkomsten 

die door een vertegenwoordiger van begunstigden van de zakelijke zekerheden in eigen naam, 

maar voor rekening van die begunstigden worden gesloten, als geldig en tegenstelbaar aan 

derden in zoverre de identiteit van die begunstigden kan worden vastgesteld, ook al kan die 

identiteit tijdens de duur van de overeenkomst wijzigen zonder dat dit de geldigheid, noch de 

tegenstelbaarheid en de rang aantast. De zakelijke zekerheid wordt dus verleend ten gunste van 

de security agent, maar als waarborg voor de schuldvorderingen van achterliggende 

begunstigden.2724 De nieuwe Pandwet zorgt ervoor dat het toepassingsdomein van de 

zekerheidstrust aanzienlijk wordt uitgebreid.2725 Een pandovereenkomst kan immers worden 

gevestigd op elk roerend lichamelijk of onlichamelijk goed of op een bepaald geheel van 

dergelijke goederen (art. 7 Pandwet). Bovendien worden er geen beperkingen opgelegd aan wie 

als beheerder kan optreden. 

De zekerheidstrust is vooral een nuttig instrument voor het zeker stellen van schulden die in 

onderling verband staan, maar die door verschillende schuldeisers worden gehouden, zoals de 

gesyndiceerde kredieten.2726 Ook in het Engelse recht wordt de security trust vooral nuttig 

geacht wanneer er een groot aantal schuldeisers is.2727 Het beheer en de uitwinning worden 

toevertrouwd aan een security trustee, omdat dit makkelijker is dan wanneer alle schuldeisers 

samen het beheer en de verhaalsexecutie moeten voeren en omdat dit ook toelaat dat 

schuldeisers kunnen toe- en uittreden zonder dat de zekerheidsstelling telkens opnieuw moet 

worden vernieuwd.2728 

                                                 
losbl. 2014, (1) 3, nr. 2. Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 257, nr. 394. 
2723 Zie hiervoor: C. BODDAERT, “De wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004” in X., Voorrechten en 

hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 12, nr. 23; E. DIRIX, “National 

report for Belgium” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an 

EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (43) 48; V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële 

zekerheden”, RW 2004-05, (1521) 1527, nr. 20. 
2724 C. BODDAERT, “De wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004” in X., Voorrechten en hypotheken. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 12, nr. 24. 
2725 S. VAN LOOCK, “Commentaar bij art. 3 Pandwet” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, E. Pandrechten, losbl. 2014, (1) 3, nr. 3 en 4, nrs. 5 en 6; V. 

SAGAERT, “Enkele pijlers van de pandwet” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, (53) 74, nr. 40. Voor 

een ruimer toepassingsdomein van deze zekerheidstrust werd reeds eerder gepleit: E. DIRIX en I. PEETERS, “De hypotheek voor 

rekening – een juridische bouwsteen voor de financiering van grote projecten”, RW 2004-05, 837-839. 
2726 B. BROUCKE, “Zekerheden ten gunste van een collectiviteit van schuldeisers – de praktijk van gesyndiceerde kredieten” in 

X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Capita selecta, VI, 

losbl., 2009, 1-43; J.P. BUYLE en D. GOFFAUX, “Les pools bancaires en matière de crédit” in J.-P. BUYLE (ed.), Le crédit aux 

entreprises, aux collectivités publiques et aux particuliers, Brussel, Jeune barreau, 2002, 1-62; R. JANSEN, “Gesyndiceerde 

kredieten”, Jura Falconis 2004-2005, 87-125. Voor Nederland: B.J.M.A. MEESTERS, “De trustee als houder van 

zekerheidsrechten” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), 

Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 

(395) 395. 
2727 D.J. HAYTON, “Trusts” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER 

(eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 

1996, (3) 47; P. MATTHEWS, “The place of the trust in English law and in English life”, Trusts & Trustees 2013, (242) 249. 
2728 S. VAN LOOCK, “Commentaar bij art. 3 Pandwet” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, E. Pandrechten, losbl. 2014, (1) 3, nr. 2. Voor Nederland: 

T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

530. 
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Bij het financieren van grote projecten door verschillende (en wisselende) geldschieters wordt 

ook in andere landen soms geopteerd voor een aan de trust verwante constructie. Zo is het 

Nederlandse recht bekend met de trusthypotheek.2729 Deze dient tot zekerheid van vorderingen 

neergelegd in eenvoudig verhandelbare obligaties waarbij de schuldeisers anoniem, talrijk en 

steeds wisselend zijn.2730 Bij het uitgeven van obligaties is er vaak sprake van een grote groep 

onbekende obligatiehouders waarvan de samenstelling wisselt. Daarom wordt een trustee 

aangeduid als hypotheekhouder ten behoeve van de obligatiehouders.2731 Zoals bij de algemene 

eigendom ten titel van beheer is er sprake van een splitsing van recht en belang. Naar 

Nederlands recht kunnen de rechthebbenden slechts een obligatoir recht doen gelden tegen de 

beheerder. Om in de nodige zakenrechtelijke bescherming te voorzien, wordt uitgegaan van de 

creatie van een afgescheiden vermogen.2732 Een betere bescherming zou zijn om dit als een 

vorm van middellijke vertegenwoordiging te zien (infra, nr. 438). Naar huidig Nederlands recht 

is er geen wettelijke regeling, hoewel dit was voorgesteld in titel 3.6 van het ontwerp van het 

nieuwe Burgerlijk Wetboek, de titel over bewind die uiteindelijk niet werd ingevoerd. Toch 

komt het in de praktijk voor, vooral bij obligatieleningen, dat een bewindvoerder optreedt ter 

behartiging van de zekerheidsgerechtigden.2733 Daartoe wordt vaak gebruik gemaakt van de 

figuur van de rechtspersoonlijkheid, door een special purpose vehicle in het leven te roepen. 

Die rechtspersoon treedt vaak tegelijkertijd op als leninggever en zekerheidsnemer.2734 

In het Franse recht werd het optreden van een zekerheidsagent (‘l’agent des sûretés’) wettelijk 

verankerd in de wet op de fiducie, wat de concurrentiepositie van Frankrijk ten opzichte van 

Engeland op het vlak van gesyndiceerde kredieten moest versterken.2735 Art. 2328-1 CC 

bepaalt: “Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des 

créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui 

constate cette obligation.” In de rechtsleer wordt benadrukt dat het hier niet gaat om een 

                                                 
2729 Zie hierover uitgebreid: B.J.M.A. MEESTERS, “De trustee als houder van zekerheidsrechten” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (395) 395; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus 

clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 528; A. VAN WEVERWIJK, “De 

trusthypotheek: vertrouwen in zekerheid” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), 

Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 253-270. 
2730 B.J.M.A. MEESTERS, “De trustee als houder van zekerheidsrechten” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. 

NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie 

onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (395) 396; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het 

goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 528. 
2731 A. VAN WEVERWIJK, “De trusthypotheek: vertrouwen in zekerheid” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN 

ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, 

Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (253) 255. 
2732 A. VAN WEVERWIJK, “De trusthypotheek: vertrouwen in zekerheid” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN 

ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, 

Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (253) 263. 
2733 W.C.L. VAN DER GRINTEN, De vertegenwoordiging in Asser-serie 2-I, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 126, nr. 144. 
2734 T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

529. 
2735 P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: 

un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 15. Zie ook: F. BARRIERE, 

La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 245, nr. 308; M. 

BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 354-355, nr. 1303; O. FILLE-

LAMBIE en L.-J. LAISNEY, “La fiducie: nouvelle garantie des credits syndiqués?”, Droit & Patrimoine 2010, n° 192, 76-82. 
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eigendomsoverdracht tot zekerheid, maar om een vorm van fiduciaire eigendom tot beheer.2736 

Het voorwerp van het doelmatig beheer is weliswaar een zekerheidsinstrument. 

§2. Kwalificatie in verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel 

438. MIDDELLIJKE VERTEGENWOORDIGING – Het optreden van de zekerheidsagent kan het 

best worden beschouwd als een toepassing van de middellijke vertegenwoordiging.2737 Artikel 

5 W.F.Z. bepaalt uitdrukkelijk dat de vertegenwoordiger optreedt “in eigen naam, maar voor 

rekening van die begunstigden”. Ook de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Pandwet 

opteert voor de kwalificatie als middellijke vertegenwoordiging.2738 Door de figuur van de 

middellijke vertegenwoordiging blijven de zekerheidsrechten buiten de greep van de 

schuldeisers van de vertegenwoordiger en hoeven de begunstigden niets te vrezen in geval van 

faillissement van de zekerheidsagent.2739 Artikel 3 van de Pandwet bepaalt zelfs uitdrukkelijk 

dat alle rechten die voortvloeien uit de pandovereenkomst tot het vermogen van die 

begunstigden behoren2740, wat opnieuw duidelijk wijst op de kwalificatie van de zekerheidstrust 

als middellijke vertegenwoordiging. Een afwijking van de klassieke leer van de middellijke 

vertegenwoordiging is wel dat de vertegenwoordiger met de begunstigden hoofdelijk 

aansprakelijk is, behoudens andersluidende overeenkomst (art. 3, tweede lid in fine Pandwet). 

De begunstigden kunnen dus aansprakelijk worden gehouden, ook voor verbintenisrechtelijke 

aspecten van de constructie.2741 

439. VERMOGENSAFSCHEIDING – Zoals bij elke overdracht tot beheer had naast de 

middellijke vertegenwoordiging ook de fiduciaire eigendom tot beheer soelaas kunnen bieden 

als juridische kwalificatie (zie ook: supra, nr. 342). De zekerheidsrechten komen daarbij terecht 

in het vermogen van de zekerheidsagent, zoals bij de Nederlandse trusthypotheek (supra, nr. 

437). De zekerheidsagent moet de gelden die hij int wel afgezonderd houden van zijn 

privévermogen. Vanuit dit perspectief is er dan een splitsing binnen het vermogen van de 

zekerheidsagent, en dus een uitzondering op de regel van eenheid en ondeelbaarheid van het 

vermogen.2742  

                                                 
2736 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

245, nr. 309; C. LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1352, nr. 13. Zie 

ook: P. CROCQ, “Lacunes et limites de la loi au regard du droit des sûretés”, D. 2007, (1354) 1358, nr. 24. 
2737 E. DIRIX, “Grenzen van de wilsautonomie inzake zakelijke zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 158, nr. 23; V. SAGAERT, “Praktische knelpunten van de 

Wet Financiële Zekerheden” in E. DIRIX en H. COUSY (eds.), Themis. Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2006, (27) 42, nr. 

36. 
2738 Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2463/001 en nr. 2464/007, 19. 
2739 E. DIRIX, De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 50, nr. 89; S. VAN LOOCK, 

“Commentaar bij art. 3 Pandwet” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Algemene bepalingen, E. Pandrechten, losbl. 2014, (1) 8, nr. 15. Zie ook over art. 5 W.F.Z.: C. BODDAERT, “De 

wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., 13, nr. 25; V. SAGAERT en H. SEELDRAYERS, “De wet financiële zekerheden”, 

RW 2004-05, (1521) 1527, nr. 22. Zie ook reeds: E. DIRIX en I. PEETERS, “De hypotheek voor rekening – een juridische 

bouwsteen voor de financiering van grote projecten”, RW 2004-05, (837) 838. 
2740 Daarbij rijst wel de vraag of ook de persoonlijke rechten, in afwijking van de klassieke leer van middellijke 

vertegenwoordiging, toekomen aan de begunstigden en dus niet aan de vertegenwoordiger. Zie hiervoor: S. VAN LOOCK, 

“Commentaar bij art. 3 Pandwet” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Algemene bepalingen, E. Pandrechten, losbl. 2014, (1) 6, nr. 10. 
2741 S. VAN LOOCK, “Commentaar bij art. 3 Pandwet” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, E. Pandrechten, losbl. 2014, (1) 6, nr. 10. 
2742 V. SAGAERT, “Praktische knelpunten van de Wet Financiële Zekerheden” in E. DIRIX en H. COUSY (eds.), Themis. 

Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2006, (27) 43, nr. 37. 
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Die vermogensafscheiding blijft trouwens van belang, ook wanneer wordt geopteerd voor de 

kwalificatie als middellijke vertegenwoordiging (infra, nr. 527). Het zakenrechtelijke 

specialiteitsbeginsel vereist immers dat goederen steeds afgescheiden/identificeerbaar blijven 

opdat een zakelijk recht (zijnde het eigendomsrecht van de begunstigden) uitwerking kan 

krijgen. Daarom moet een vertegenwoordiger voorkomen dat de gelden die de opbrengst 

vormen van de realisatie van het pandrecht, vermengd raken met zijn eigen gelden.2743 Om aan 

die segregatieplicht te voldoen is het gebruik van een kwaliteitsrekening aangewezen. 

§3. Nadruk op de externe exclusiviteit 

440. BESCHERMING BIEDEN TEGEN DERDEN – Wat partijen met een zekerheidstrust vooral 

willen bereiken, is het zekerstellen van de zekerheidsstelling. Daarvan geven ook de escrow 

account (supra, nr. 338) en het minnelijk kantonnement (supra, nr. 339) blijk. In plaats van een 

zekerheidsrecht wordt een ander goed (vaak een geldsom) tot zekerheid overgedragen aan een 

derde die het goed beheert en aan de begunstigde overdraagt wanneer aan een bepaalde 

voorwaarde is voldaan.2744 Een escrow kan niet alleen worden gebruikt bij complexe 

verrichtingen waar de betaling zorgt voor de ‘closing’, maar ook om een schuldeiser zekerheid 

te verschaffen.2745 

Die fiduciaire constructies geven uiting aan de wil van de partijen om bepaalde goederen te 

beschermen tegen aanspraken van derden. De tegenwerpelijkheid van dergelijke rechtsfiguren 

zorgt ervoor dat de gelden bij voorrang zijn voorbehouden voor bepaalde begunstigden. De 

nadruk ligt dus op de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht, het recht om derden uit te 

sluiten. Veel minder van belang is daarbij in wiens handen het eigendomsrecht ligt, namelijk in 

die van de beheerder, de begunstigde of de overdrager. Dat de bewaarnemer bij minnelijk 

kantonnement soms als eigenaar wordt aangeduid, is vooral omdat men de tegenwerpelijkheid 

in geval van samenloop wil garanderen.2746 De partijen willen verhinderen dat de goederen 

(reeds) tot het vermogen van de tegenpartij zouden behoren. 

AFDELING V. NOOD AAN EEN ALGEMENE WETTELIJKE TRUSTFIGUUR? 

§1. Inleiding 

441. DE TRUST ALS FIDUCIAIRE EIGENDOM BIJ UITSTEK – Uit de vorige afdelingen blijkt 

duidelijk dat het eigendomsrecht vaak wordt aangewend als middel om een bepaald doel te 

bereiken, namelijk een doelmatig beheer of een sterke zekerheidsstelling voor een bepaalde 

schuld. Door het aanwenden van het eigendomsrecht als middel met een bepaald doel voor 

ogen, ontstaan er vaak ‘trustachtige’ constructies waarbij de juridische eigendom en het 

                                                 
2743 S. VAN LOOCK, “Commentaar bij art. 3 Pandwet” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, E. Pandrechten, losbl. 2014, (1) 8, nr. 17. 
2744 Zie ook: V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus 

Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 215, nrs. 33 e.v.; A. ZENNER en I. PEETERS, 

“Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 2004-05, (481) 498, nr. 26. 

Nederland: R.I.V.F. BERTRAMS, De escrow-overeenkomst als zekerheids- en beheersinstrument voor geldstromen in 

Contracteren in de internationale praktijk, 5, Deventer, Kluwer, 2002, 48 p. 
2745 I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 58, nr. 140. 
2746 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 721, nr. 

20. 
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economische voordeel niet langer toebehoren aan dezelfde persoon. Verschillende continentale 

rechtsstelsels kozen in dat opzicht reeds voor de erkenning van een algemene rechtsfiguur van 

fiduciaire eigendom, geïnspireerd op de Anglo-Amerikaanse trust.2747 Bovendien werd op 

internationaal vlak een initiatief genomen tot erkenning van de trust vanuit IPR-perspectief met 

het Haagse Trustverdrag van 1 juli 1985 (supra, nr. 181). Daarnaast werd de trust ook 

opgenomen in boek X van de Draft Common Frame of Reference, wat doet uitschijnen dat het 

een rechtsfiguur is die common ground vindt in de Europese rechtsstelsels (supra, nr. 181). 

Vandaar dat ook in het Belgische recht de vraag ontstond naar de invoering van een algemene 

trustachtige figuur.2748 

De figuur van de Engelse trust werd uitgebreid besproken in deel I (supra, nrs. 178 e.v.). Het 

is de toepassing bij uitstek van de fiduciaire eigendom.2749 De insteller van de trust (settlor) 

draagt goederen over aan een trustee met een specifiek doel voor ogen, namelijk opdat de 

trustee de goederen zou beheren in het belang van de aangeduide begunstigden (beneficiaries). 

                                                 
2747 Het Duitse recht kende reeds vroeg de trustachtige figuur van de Treuhand. Frankrijk voerde la fiducie in met de wet van 

19 februari 2007 (infra, nr. 446). Eerder reeds werd de fiduciaire eigendom ook ingevoerd in Luxemburg (Loi du 27 juillet 

2003, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3 septembre 2003, 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0124/a124.pdf) en Italië (art. 2645ter Codice Civile, ingevoerd bij wet van 23 

februari 2006). Zie hierover: M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, 

Larcier, 2001, 111 e.v.; E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. 

MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, 275-292; M. GRIMALDI 

en F. BARRIÈRE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil 

Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1091; F.P. VAN KOPPEN, “Bestaan er echte 

trustverhoudingen in Nederland, Duitsland en Luxemburg?”, WPNR 1989, nr. 5906-5907, 125-131 en 141-145; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 173, nr. 197. Zie ook vanuit een common 

law standpunt: G.S. ALEXANDER, “The dilution of the trust” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013, (305) 305; M. GRAZIADEI, U. MATTEI and L. SMITH (eds.), Commercial Trusts in European Private 

Law in The Common Core of European Private Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 4. Voor andere 

voorbeelden, zoals Mexico, Panama en Liechtenstein, zie: M.J. DE WAAL, “In search of a model for the introduction of the trust 

into a civilian context”, Stellenbosch Law Review 2001, (63) 68 e.v.; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of 

trusts into civil law and its ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 907 e.v. 
2748 M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 251 p.; J. 

HERBOTS, “Pleidooi voor de invoering in België van het fiduciecontract naar het trustnabootsende Franse model”, RW 1993-

94, (313) 313-319; J.-L. JEGHERS, “La difficile intégration du trust anglo-saxon en droit civil belge”, Rev.not.b. 1991, (311) 

332; J. KOKELENBERG, “Fiduciaire eigendom tot zekerheid” in J. KOKELENBERG en F. VAN NESTE (eds.), Eigendom/Propriété, 

Brugge, die Keure, 1996, (61) 64, nr. 3; R. PRIOUX, “L’admissibilité en Belgique de l’administratiekantoor, de la fiducie et du 

trust portant sur des actions d’une societé de droit belge”, JT 1996, 449-459 (omtrent de erkenning van een buitenlandse 

trustfiguur, eerder dan de invoering van een Belgische trustfiguur). Zie in het bijzonder de alomvattende bijdrage: M.E. 
STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, 703-819 en zijn concrete 

voorstel tot wettekst omtrent de invoering van de trust: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf 

essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, 137-

154. 
2749 Zie bijvoorbeeld uitdrukkelijk: S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, 15; S. WILSON, Todd & Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2005, 3. Voor 

de Amerikaanse trust wordt de fiduciaire verplichting uitdrukkelijk vermeld in de Restatement (Third) of the Law, 1996, Trusts, 

§ 2. Zie hiervoor ook: G.S. ALEXANDER, “The dilution of the trust” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2013, (305) 306; D.J. HAYTON, “Trusts” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, 

A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming 

en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (3) 6. Zie ook: W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende 

bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 29, nr. 11; W. VAN GERVEN, 

Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 460, nr. 142; N.S.G.J. VERMUNT, 

“De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof.mr. S.C.J.J. 

Kortmann in Serie onderneming en recht, 41, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 250; M.J. DE WAAL, “The core elements of the 

trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 557; W.J. ZWALVE, C.AE. Uniken 

Venema’s Common Law & Civil Law: Inleiding tot het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 

359. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0124/a124.pdf
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De verplichtingen van een trustee zijn fiduciair van aard.2750 De settlor vertrouwt er immers op 

dat de trustee bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de belangen van de begunstigden 

voorop stelt. De figuur van de trust wordt vooral aangewend tot beheer, minder tot zekerheid. 

Voor eigendom tot zekerheid kent het Engelse recht de figuur van de mortgage (supra, nr. 420). 

442. GEVOLGEN VOOR HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL – Rechtstreeks van belang voor dit 

onderzoek is dat de opsplitsing van het eigendomsrecht onder de trust steevast wordt 

beschouwd als het breekpunt voor de invoering van de trust in de civil law rechtsstelsels.2751 

Het is dan ook niet toevallig dat de eigendomssituatie van de trust uit de weg werd gegaan in 

de definitie van zowel artikel 2 van het Haagse Trustverdrag, als artikel X.– 1:201 van de 

DCFR.2752 Dat laat de continentale rechtsstelsels toe om een trustconstructie te erkennen zonder 

de opsplitsing in legal en equitable ownership te moeten aanvaarden. De definitie in de DCFR 

focust eerder op de obligatoire fiduciaire verplichtingen in hoofde van de trustee dan op de 

rechten die dat oplevert voor de beneficiaries.2753 Die definitie sluit zo bovendien het best aan 

bij de trustfiguren in de mixed legal systems (infra, nrs. 464 e.v.). 

Volgens de Engelse meerderheidsvisie beschikken zowel de fiduciaire eigenaar (trustee) als de 

begunstigde (beneficiary) over een eigendomspositie (supra, nr. 183). Beiden zijn in zekere zin 

eigenaar van het goed, waarbij het eigendomsrecht niet moet worden begrepen in de civil law 

betekenis van het woord.2754 De trustee en de beneficiary hebben elk een interest in het goed, 

respectievelijk the legal estate en the equitable interest.2755 De idee van een opgesplitst 

eigendomsrecht is strijdig met het continentale beginsel van (interne) exclusiviteit van 

                                                 
2750 K. GRAY en S.F. GRAY, Elements of Land Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 979, nr. 7.5.29; J. PENNER, The 

Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2014, 22, nr. 2.18. Zie ook: M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: 

aspects of the English, Scottish and South African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 558. 
2751 België: G. DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 

1956, (241) 294; M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 

50; S. DERAEDT en M. TRAEST, Trust en privaat vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 2000, 18, nr. 2; C. DE WULF, The Trust 

and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussel, Bruylant, 1965, 201 p.; E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European 

civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der 

Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 276; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust 

de la common law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 50; V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open 

systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 1017, nr. 34; 

M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 710, nr. 5; M. 

VANDENDIJK en C. HENDRICKX, “Angelsaksische trust: gebruik in het kader van successieplanning voor Belgische 

rijksinwoners”, AFT 2008, (11) 12. Zie bijvoorbeeld: Rb. Brussel 22 april 2010, RGCF 2011, 246, noot P. DE PAGE en 

Rec.gén.enr.not. 2011, 22, noot E. DE WILDE D’ESTAMAEL. Frankrijk: F. BARRIÈRE, La réception du trust au travers de la 

fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 297, nr. 381. Nederland: J.M. MILO en J.M. SMITS, 

“Trusts in Mixed Legal Systems: A challenge to comparative trust law” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed 

Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 13; T.H.D. STRUYCKEN, “The Numerus 

Clausus and Party Autonomy in the Law of Property” in J. VAN DER WEIDE en R. WESTRIK (eds.), Party Autonomy in 

International Property Law, München, Sellier, 2011, (59) 62; H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the 

Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers 

Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 102. Zie in dezelfde zin ook: V. BOLGÁR, “Why no trusts in the civil law?”, 

The American Journal of Comparative Law 1953, (204) 204; T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil law jurisdictions”, Oxford 

Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 10; A. HUDSON, Equity and Trusts, London, Routledge, 2015, 60; P. MATTHEWS, 

“From Obligation to Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-

Fenced Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 206; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of 

trusts into civil law and its ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, 902-922. 
2752 Zie hiervoor ook: M.J. DE WAAL, “Is the DCFR trust a ‘proper’ trust? An evaluation from a South African perspective”, 

Acta Juridica 2014, (219) 236. 
2753 C. VON BAR en E. CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), volume 6, München, Sellier European Law Publishers, 2009, 5680. 
2754 Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 173, nr. 197. 
2755 F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 78. 
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eigendom, waarbij alle eigendomsbevoegdheden toekomen aan één welbepaalde eigenaar.2756 

Die interne exclusiviteit houdt verband met het residuaire karakter van het eigendomrecht, of 

de zogenaamde elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 223). De werkelijke eigenaar 

behoudt steeds het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, ook al werden bepaalde 

bevoegdheden verleend aan derden. Bij de opsplitsing van het eigendomsrecht onder een trust 

is het vaak moeilijk om aan te duiden wie uiteindelijk de eigenaar is.2757 Ofwel ligt het 

eigendomsrecht bij de trustee, weliswaar onder de verplichting om het goed in het belang van 

de begunstigde te beheren, waarbij laatstgenoemde een persoonlijk recht heeft jegens de trustee 

op de correcte uitvoering van die verplichting. Ofwel is de begunstigde de eigenaar, maar laat 

hij zich vertegenwoordigen door de trustee die de bevoegdheid heeft het goed te beheren. In de 

continentale rechtspraak worden beide posities verdedigd bij de interpretatie van de Engelse 

trust.2758  

Sommige Engelse auteurs tonen overtuigend aan dat wanneer de trust vanuit de civil law 

betekenis van het eigendomsrecht wordt beschouwd, er eigenlijk ook naar Engels recht geen 

sprake is van een eigendomssplitsing (supra, nrs. 185 e.v.). Volgens die strekking is de trustee 

de volle eigenaar. ‘Legal ownership’ verleent aan de trustee de exclusieve beheers- en 

beschikkingsbevoegdheid “met uitsluiting van een concurrerende bevoegdheid in hoofde van 

de begunstigde”.2759 In plaats van een opsplitsing van het eigendomsrecht is het eigendomsrecht 

van de trustee bezwaard door de aanspraken van de begunstigden. De trust is daardoor eerder 

een bijzondere vorm van uitoefening van het eigendomsrecht dan een opsplitsing van het 

eigendomsrecht.2760 Die theorie waarmee de exclusieve eigendom wordt gevrijwaard, staat 

haaks op het verklaringsmodel van de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht dat in dit 

proefschrift wordt verdedigd. Dit verklaringsmodel toegepast op de trust laat de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht eveneens ongemoeid, maar hierbij komt het eigendomsrecht exclusief 

te liggen in handen van de begunstigde. 

443. PLAN VAN BEHANDELING – De vraag of en in welke mate een continentaal rechtsstelsel 

een trustachtige figuur moet invoeren, is vaak ingegeven door politieke en economische 

                                                 
2756 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 10, 

nr. 9; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), 

Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1094-1095. Zie hierover ook: 

V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 172, nr. 197. Zie ook vanuit 

een common law perspectief: P. MATTHEWS, “The compatibility of the trust with the civil law notion of property” in L. SMITH 

(ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (313) 319. 
2757 M.E. KOPPENOL-LAFORCE en R.J.P. KOTTENHAGEN, “The institution of the trust and Dutch law” in M.C. CUMYN (ed.), La 

fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (289) 291. 
2758 Zie bijvoorbeeld: Brussel 7 januari 1960, Rec.gén.enr.not. 1960, 229, n° 20242, waar bij de beoordeling van een Engelse 

trust het eigendomsrecht in handen van de begunstigde werd gelegd.  

Voor een mooie illustratie naar Italiaans recht, zie de twee tegenstrijdige rechterlijke beslissingen besproken in: A.G. PATON 

en R. GROSSO, “The Hague Convention of the law applicable to trusts and on their recognition: implementation in Italy”, ICLQ 

1994, vol. 43, 656-658. In de ene zaak (Piercy v. ETFAS) werden de begunstigden van een trust beschouwd als de ware 

eigenaars. In een latere zaak (re Gordon Forbes) werd de trustee als legal owner bevoegd geacht om vrij over de goederen te 

beschikken waarbij de fiduciaire verplichting jegens de beneficiaries geen afdwingbaar recht opleverde. 
2759 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 464, nr. 144. 
2760 W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford principles of English 

law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 210, nr. 4.140. Zie in dezelfde zin: E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., 

Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, 

A. Samenloop, losbl., 13, nr. 15. Zie ook: F. FRENETTE, “La propriété fiduciaire”, Les Cahiers de Droit 1985, (727) 727, over 

de trust in Québec: “The fact that a trust is a means and not a segmentation of ownership establishes the difference between 

trust and usufruct.” 
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motieven.2761 Een stelsel kan ervoor kiezen om enkel in een internationaal privaatrechtelijke 

context de trust te erkennen, bijvoorbeeld via het Haagse Trustverdrag, of om toch een eigen 

rechtsfiguur te creëren. Daarbij zijn er juridisch-technische obstakels die voortvloeien uit het 

onderscheid tussen de common law en civil law rechtstraditie.2762 De fiscaalrechtelijke 

vraagstukken omtrent de invoering van een trustachtige figuur worden buiten beschouwing 

gelaten.2763 

De vraag naar de wenselijkheid van een trustfiguur in het continentale recht heeft in Frankrijk 

recent tot de wettelijke invoering van de fiducie geleid. De analyse van deze figuur (§2) kan 

inspiratie bieden voor het Belgische recht. In deze afdeling wordt, zoals aangekondigd in de 

algemene inleiding (supra, nr. 5), ook de vergelijking gemaakt met het Schotse en Zuid-

Afrikaanse recht (mixed legal systems) die vanuit een continentaalrechtelijke context toch een 

trustfiguur kennen (§3). Die evoluties worden afgewogen tegen het Nederlandse recht waar 

(voorlopig) nog steeds wordt vastgehouden aan het fiducia-verbod (§4). Aan het einde van deze 

afdeling wordt een comparatieve synthese gemaakt en een standpunt ingenomen omtrent de 

mogelijkheid en/of wenselijkheid van de invoering van een algemene trustfiguur naar 

continentaal recht (§5). Het onderzoek dat in deze afdeling wordt gevoerd, vormt een 

belangrijke bijdrage voor de overkoepelende studie van het exclusiviteitsbeginsel van het 

eigendomsrecht in deel IV. 

§2. De erkenning van een algemene trustachtige figuur naar Frans recht: la fiducie 

A. Wat voorafging 

444. FIDUCIAIRE CONSTRUCTIES ONDER HET OUDE RECHT – Gedurende lange tijd bleef de 

rechtsfiguur van de fiduciaire eigendom in het moderne Franse recht onbesproken.2764 Vanaf 

de jaren ‘80 werd het debat over de invoering van een algemene fiducie, mede onder impuls 

van het proefschrift van WITZ, op gang getrokken.2765 Heel wat rechtsfiguren konden reeds voor 

fiduciaire constructies doorgaan, ook al werd die benaming er niet aan toegekend door de 

wetgever.2766  

                                                 
2761 Voor Frankrijk: M. GRIMALDI en F. BARRIÈRE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP 

(eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1087. Voor Nederland: 

J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 506; J.T.A.M. VAN MIERLO, “Bezitloze zekerheidsrechten op roerende 

goederen. Tegengestelde rechtsontwikkelingen in Nederland en Frankrijk”, T.Not. 1993, (178) 186.  
2762 Zie in dezelfde zin: T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil law jurisdictions”, Oxford Legal Studies Research Paper 2008, 

n° 28, (1) 3, nr. 2. 
2763 Zie hiervoor o.a.: N. APPERMONT, “De kaaimantaks: geen paradijselijke maatregel”, AFT 2015, 5-37; M. VANDENDIJK en 

C. HENDRICKX, “Angelsaksische trust: gebruik in het kader van successieplanning voor Belgische rijksinwoners”, AFT 2008, 

11-23; A.L. VERBEKE, “Trusts in België: liaisons dangereuses”, TPR 2012, 693-704. Voor een rechtsvergelijkend overzicht 

(weliswaar vóór de invoering van de Franse fiducie), zie: L. COZZANI, “Le holding, le trust, la fiducie et la fondation, comme 

véhicule étrangers de délocalisation patrimoniale”, RGF 2000, 193-213. Voor een Franse bespreking na de invoering van de 

fiducie, zie: P. FUMENIER, J.H. MILLER en S. DORIN, “Le régime fiscal de la fiducie”, D. 2007, 1364-1368. Zie ook: F. 

SONNEVELDT en H.L. VAN MENS (eds.), The Trust: Bridge or Abyss Between Common and Civil Law Jurisdictions?, Deventer, 

Kluwer, 1992, vii + 98 p. 
2764 Zie hierover: M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 429, 

nr. 579; M. GRIMALDI, “La fiducie: réflexions sur l’institution et sur l’avant-projet de loi qui la consacre”, Defrénois 1991, 897-

922 en 961-996; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (2e partie)”, Defrénois 2007, 

art. 38639 2e, (1194) 1201, nr. 35.  
2765 C. WITZ, La fiducie en droit privé français, Parijs, Economica, 1981, 351 p. Hij toonde aan dat de fiduciaire eigendom, zij 

het impliciet, reeds deel uitmaakte van het Franse recht. 
2766 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

220, nrs. 270 e.v.; F. BARRIERE, “The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty” in L. SMITH (ed.), Re-
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Die onbenoemde fiduciaire figuren toonden aan dat het concept van fiduciaire eigendom 

inpasbaar was in het Franse recht.2767 Een goed voorbeeld is de eerder besproken cession Dailly 

(supra, nr. 402).2768 Onder het oude recht hadden de fiduciaire constructies wel vooral 

betrekking op de diensten van professionele kredietinstellingen.2769 Bovendien werd de werking 

van een buitenlandse trust erkend in de rechtspraak, in het bekende Belvédère-arrest, ook al 

werd het Haags Trustverdrag niet geratificeerd in Frankrijk.2770 Daarom riep ook meer recente 

rechtsleer op om een trust naar Frans recht in te voeren.2771 

445. WETGEVENDE INITIATIEVEN – Het eerste formele wetsvoorstel dat een algemene 

regeling van de fiducie beoogde, dateert reeds van 20 februari 1992.2772 De grootste bezwaren 

tegen de wettelijke invoering van een fiduciaire rechtsfiguur kwamen vooral uit 

fiscaalrechtelijke hoek.2773 Ook het voorontwerp van 1995 strandde wegens de tegenwind van 

de fiscale administratie.2774 Toch bleef men ijveren voor een erkenning van deze rechtsfiguur. 

De achterliggende motieven waren vooral economisch geïnspireerd.2775 De instrumentalisering 

                                                 
imagining the trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, (222) 223; I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion 

d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, 

n° 67, nr. 21, www.lextenso.fr; M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-

Marseilles, 2008, 459, nr. 818; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie 

face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 237-263. Zie ook: C. MOULY, “Procédures collectives: 

assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 

1984, (529) 547, nr. 29; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la 

propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 98, nr. 116. 
2767 P. MARINI, “La fiducie, enfin!”, JCP E 2007, nr. 2050, (5) 5, nr. 9. Zie ook: F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre 

équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 16, nr. 19; P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” 

in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 

10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 10; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (2e partie)”, 

Defrénois 2007, art. 38639 2e, (1194) 1203, nr. 36; H. DE VAUPLANE, “La fiducie avant la fiducie: le cas du droit bancaire et 

financier”, JCP E 2007, nr. 2051, (8) 8-11. 
2768 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 880; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, 

“La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 

1999, (237) 242, nr. 7; C. WITZ, “Les transferts fiduciaires à titre de garantie” in C. WITZ, Les opérations fiduciaires: pratique, 

validité, régime juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (55) 67; C. 

WITZ, “La fiducie en Europe: France, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Liechtenstein. Analyse des lois existantes et des projets 

en cours” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 

1997, (51) 64. 
2769 M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports 

d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (237) 245, nr. 12. 
2770 Cass.fr. 13 september 2011, D. 2011, 2272. Zie hiervoor ook: M.-E. ANCEL, “Droit international privé patrimonial: Octobre 

2010-septembre 2011: une jurisprudence en mouvements”, Droit & Patrimoine 2011, 95; F. BARRIERE, La réception du trust 

au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 210. 
2771 M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français in 

Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 233, x + 345 p.; F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie 

in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, x + 604 p.; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in 

Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 406, nr. 253. 
2772 Over dit wetsvoorstel, zie: C. WITZ, “Réflexions sur la fiducie-sûreté”, JCP E 1993, nr. 244, 231-235. Zie ook: A. CERLES, 

“La fiducie, nouvelle reine des sûretés?”, JCP E 2007, nr. 2054, (19) 19, nrs. 2 e.v. 
2773 Er werd gevreesd dat de fiducie een bron van belastingontduiking en witwaspraktijken zou opleveren. Zie: M. GRIMALDI 

en F. BARRIERE, “La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, 

Brussel, Bruylant, 1999, (237) 246, nr. 13; C. LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 

2007, (1350) 1351, nr. 8; P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du 

droit privé en France: un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 9. 
2774 P. MARINI, “Enfin la fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 1347. Zie ook: C. WITZ, “La fiducie en Europe: France, Suisse, 

Luxembourg, Allemagne, Liechtenstein. Analyse des lois existantes et des projets en cours” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE 

(eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (51) 68. 
2775 Zie: F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 13, nr. 1; P. 

MARINI, “Enfin la fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 1348; P. MARINI, “La fiducie, enfin!”, JCP E 2007, nr. 2050, (5) 6, 

nr. 10; C. WITZ, “La fiducie française façe aux expériences étrangères et à la convention de la Haye relative au « trust »”, D. 

2007, (1369) 1369. 

http://www.lextenso.fr/


 

471 

 

van het eigendomsrecht had reeds geleid tot de invoering van een wettelijke fiduciaire 

rechtsfiguur in verschillende landen, zoals Luxemburg,2776 Italië2777 en Québec.2778 Bovendien 

zag Frankrijk zijn concurrentiepositie op de internationale markt ook bedreigd door de common 

law landen door de soepele werking van de trust.2779 

In 2005 werd daarom door senator MARINI een nieuw wetsvoorstel ingediend, dat grotendeels 

de structuur van het voorstel uit 1992 volgde.2780 Dat wetsvoorstel leidde, mits enkele 

aanpassingen, na een lange parlementaire voorgeschiedenis tot de langverwachte wet van 19 

februari 2007.2781 

B. De wettelijke invoering van de ‘fiducie’ 

446. BEGRIPSOMSCHRIJVING – De wet van 19 februari 2007 is revolutionair te noemen. Het 

voorziet in een algemene wettelijke verankering van de fiduciaire eigendom in een nieuw 

hoofdstuk XIV van boek III van de Franse Code civil, met als titel “De la fiducie”. Artikel 2011 

CC omschrijft de fiducie als volgt: 

“l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits 

ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à 

un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent 

dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.” 

Wat opvalt aan die definitie is de totstandkoming van een afgezonderd vermogen.2782 De 

goederen die het voorwerp uitmaken van de fiducie maken geen deel uit van het privévermogen 

                                                 
2776 Loi du 27 juillet 2003, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3 septembre 2003, 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0124/a124.pdf Zie ook reeds: le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 

relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit, Mémorial A n° 54 du 24 juillet 1983, p. 1334, Doc. parl. n° 2641. 
2777 Art. 2645ter Codice Civile. 
2778 Art. 1260 Code civil van Québec: “La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son 

patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par 

le fait de son acceptation, à détenir et à administrer.” 
2779 Projet de loi instituant la fiducie, n° 2583, déposé le 20 février 1992; Proposition de loi du 8 février 2005 instituant la 

fiducie, Sénat 2004-2005, n° 178, présentée par M. Philippe MARINI, http://www.senat.fr/leg/ppl04-178.html. Zie o.m.: F. 

BARRIÈRE, “The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty” in L. SMITH (ed.), Re-imagining the trust, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2012, (222) 223; M. BOURASSIN, V. BRÉMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit 

des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 343, nr. 1278; M. GRIMALDI en F. BARRIÈRE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. 

HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, 

(1085) 1087; C. WITZ, “La fiducie en Europe: France, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Liechtenstein. Analyse des lois 

existantes et des projets en cours” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische 

implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (51) 64. Zie ook: A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” 

in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the 

common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (553) 571. 
2780 Proposition de loi du 8 février 2005 instituant la fiducie, Sénat 2004-2005, n° 178, présentée par M. Philippe MARINI, 

http://www.senat.fr/leg/ppl04-178.html. 
2781 Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, JO n° 44 du 21 février 2007. 
2782 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté”, JCP E 2009, nr. 1808, (18) 20, nr. 11; C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: 

regards croisés en droit des biens et droit des obligations, Lyon, Université de Lyon, 2013, 104, nr. 188; G. BLANLUET en J.-

P. LE GALL, “La fiducie, une oeuvre inachevée: Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 19 février 2007”, JCP E 

2007, nr. 2059, (35) 37, nr. 9; P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme 

du droit privé en France: un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 

12; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats 

et droit des biens”, RIDC 2009, 49-71; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, 

(1845) 1846, nr. 8; C. LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1352, nr. 14; 

R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 

1113, nr. 23; H. DE VAUPLANE, “La fiducie avant la fiducie: le cas du droit bancaire et financier”, JCP E 2007, nr. 2051, (8) 9, 

nr. 9; C. WITZ, “La fiducie française façe aux expériences étrangères et à la convention de la Haye relative au « trust »”, D. 

2007, (1369) 1372; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 409, 

nr. 255. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0124/a124.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl04-178.html
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van de fiduciaire eigenaar, maar worden opgenomen in een afzonderlijk doelvermogen. 

Daarmee wordt een uitzondering gemaakt op het principe van eenheid en ondeelbaarheid van 

het vermogen.2783 De vermogenssplitsing speelt in het algemeen een belangrijke rol bij 

fiduciaire eigendomsconstructies.2784 Daarop wordt verder uitgebreid teruggekomen (infra, nr. 

516). 

Een uitdrukkelijke beperking in vergelijking met de Engelse trust is dat het fiducie-contract niet 

om niet kan plaatsvinden.2785 Artikel 2013 CC bepaalt dat “le contrat de fiducie est nul s’il 

procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d’ordre public.”2786 

Die bepaling biedt ook bescherming aan de schuldeisers van de constituant.2787 Bovendien kan 

een fiducie alleen ontstaan bij wet of door een overeenkomst (art. 2012 CC). Dat wil zeggen 

dat het, in tegenstelling tot de trust, niet tot stand kan komen door een eenzijdige 

rechtshandeling, zoals een testament.2788 Er moet ook sprake zijn van een daadwerkelijke 

overdracht.2789 Daarom kan een constituant naar Frans recht niet de fiduciaire zijn, en dat in 

tegenstelling tot de Engelse settlor die zichzelf kan uitroepen tot trustee.2790 De Franse fiducie 

vereist wel degelijk een eigendomsoverdracht van de constituant naar de fiduciaire, waardoor 

de fiduciaire de goederen ook niet van een derde kan verkrijgen.2791 Door te bepalen dat een 

fiducie ook bij wet kan ontstaan, behoudt de wetgever de mogelijkheid om nieuwe types van 

                                                 
2783 F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 16, nr. 20; R. 

DAMMANN en G. PODEUR, “Fiducie-sûreté et droits des procédures collectives: évolution ou révolution?”, D. 2007, (1359) 

1360; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats 

et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 50; F. ROUSSEL, M.-C. LARCHER, O. HOAREAU en A. DOBIGNY, “De la fiducie à l'entreprise 

individuelle à responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, nr. 2199, (9) 10, nr. 7. Zie ook: V. SAGAERT, “La réforme du droit 

privé français dans le développement du droit privé européen” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, (115) 125, nr. 20. 
2784 Zie in dezelfde zin: F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 

16, nr. 22 e.v.; C. LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1350, nr. 6. 
2785 P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: 

un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 11; Y. EMERICH, “Les 

fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats et droit des biens”, 

RIDC 2009, (49) 51; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP 

(eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1099. Zie echter: F. 

ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 410, nr. 255 en 423, nr. 

265. 
2786 Die beperking stemt overeen met het oorspronkelijke wetsvoorstel: P. MARINI, “La fiducie, enfin!”, JCP E 2007, nr. 2050, 

(5) 6, nr.16. 
2787 C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil français: essai sur les biens, la propriété et la possession, Parijs, L’Harmattan, 

2009, 213, nr. 383. 
2788 C. DERGATCHEFF, “Droit comparé en matière de mécanismes fiduciaires: Pays anglo-saxons, Suisse, Luxembourg”, JCP E 

2007, nr. 2060, (46) 46, nr. 3; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, 

Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 1103, nr. 11; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit 

classique, Parijs, PUF, 2008, 409, nr. 255. Zie ook: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges 

and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, 

(275) 284. 
2789 Zie hiervoor kritisch: F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 

66, Parijs, Litec, 2004, 256-257, nr. 332. 
2790 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1846, nr. 6; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 414, nr. 259. Voor het Engelse 

recht: S. WILSON, Todd & Wilson’s Textbook on Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2005, 63. Zie ook: J.H. HERBOTS, 

“Hoofdkenmerken van de Anglo-Amerikaanse trust” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire 

overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (1) 16, nr. 23. 
2791 P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: 

un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 15; C. LARROUMET, “La loi 

du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1350, nr. 3; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: 

contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 111, nr. 134. 
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fiducie te creëren.2792 Een fiducie is ook in de tijd beperkt, tot 99 jaar (art. 2018, 2° CC).2793 De 

zakenrechtelijke gevolgen van de beëindiging van rechtswege bij het verstrijken van die termijn 

(art. 2029 CC), zijn weliswaar onduidelijk.2794 De wetgever heeft enkel de uitkomst geregeld 

wanneer er geen bénéficiaires zijn of wanneer de beëindiging van de fiducie het gevolg was 

van het overlijden van de constituant (art. 2030 CC). Aangenomen wordt dat na afloop van de 

termijn van de fiducie de goederen toekomen aan de bénéficiaire, zijnde een derde-begunstigde 

of de constituant zelf.2795 

Van belang is nog dat de nieuwe regeling de reeds bestaande fiduciaire figuren, zoals de cession 

Dailly (supra, nr. 402), onverlet laat.2796 

447. PERSONEEL TOEPASSINGSDOMEIN – Wat het toepassingsdomein van de fiducie betreft, 

voorzag de wet van 19 februari 2007 in enkele fundamentele beperkingen. Aanvankelijk was 

de groep van overdragers (constituants) op vraag van de fiscale administratie beperkt tot “les 

personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés” (art. 2014 

CC). Nochtans maakte het wetsvoorstel van MARINI een fiduciaire eigendomsoverdracht ook 

mogelijk voor natuurlijke personen.2797 Op die bepaling van de wet werd dan ook veel kritiek 

geuit.2798 Al snel werd hieraan verholpen door de afschaffing van artikel 2014 CC bij wet van 

4 augustus 2008.2799 Voortaan kunnen ook natuurlijke personen een fiducie in het leven roepen 

waardoor het toepassingsdomein sterk is uitgebreid.2800 

                                                 
2792 A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, 
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2793 F. BARRIERE, “The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty” in L. SMITH (ed.), Re-imagining the trust, 
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2794 C. WITZ, “Art. 2011 à 2030 CC. Fasc. 20° Fiducie: effets et extinction”, JurisClasseur Civil Code, 2012, 

www.lexisnexis.com, nr. 72. Zie ook: D.F. KOPALIT, “De Franse fiducie en de overdracht tot zekerheid”, WPNR 2009, (701) 

702. 
2795 C. WITZ, “Art. 2011 à 2030 CC. Fasc. 20° Fiducie: effets et extinction”, JurisClasseur Civil Code, 2012, 

www.lexisnexis.com, nr. 73 en nr. 78. 
2796 L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 
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France: un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 13; V. LASBORDES- 

DE VIRVILLE, “La cession de créance à titre de garantie”, Revue de Droit bancaire et financier 2009, n° 1, www.lexisnexis.com; 

Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. Droit, Parijs, PUF, 2011, 469, nr. 401. 
2797 P. MARINI, “Enfin la fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 1348; P. MARINI, “La fiducie, enfin!”, JCP E 2007, nr. 2050, 

(5) 6, nr. 12. 
2798 Zie o.m.: F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 13, nr. 4; 

P. CROCQ, “Lacunes et limites de la loi au regard du droit des sûretés”, D. 2007, (1354) 1356, nr. 12; B. HOHL, “Exclusion 

critiquable des personnes physiques comme constituants de fiducie”, JCP E 2007, nr. 2052, (11) 11-12; C. LARROUMET, “La 

loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1352, nr. 12; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la 

fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 1099, nr. 7. Zie ook: M. BOURASSIN, V. 

BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 352, nr. 1299. 
2799 Art. 18 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 
2800 Zie voor een bespreking van deze wetswijziging: F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté”, JCP E 2009, nr. 1808, (18) 18, nr. 2; 

P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: un 

modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 11; F. ROUSSEL, M.-C. LARCHER, 

O. HOAREAU en A. DOBIGNY, “De la fiducie à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, nr. 2199 

(9) 9-15. 

http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/
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Het personele toepassingsdomein blijft wel beperkt wat betreft de hoedanigheid van fiduciaire. 

Artikel 2015 CC geeft een limitatieve opsomming van gespecialiseerde bedrijven die als 

fiduciaire eigenaar kunnen optreden.2801 Het gaat voornamelijk om kredietinstellingen, 

investeringsbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. De wetgever vereist dus een zekere 

professionaliteit om de taak van fiduciaire waar te nemen.2802 Het gevolg is dat de fiduciaire 

eigenaar op die manier ook onderworpen is aan de strenge verplichtingen die op deze 

instellingen rusten in de strijd tegen witwaspraktijken.2803 In 2008 werd aan die bepaling een 

tweede lid toegevoegd, dat de mogelijkheid om op te treden als fiduciaire uitbreidt tot 

advocaten.2804 

448. FIDUCIAIRE EIGENDOM TOT BEHEER EN TOT ZEKERHEID – De nieuwe wettelijke 

bepalingen maken geen onderscheid tussen eigendom tot beheer (fiducie-gestion) en eigendom 

tot zekerheid (fiducie-sûreté).2805 Dat bleek te sporen met de uitdrukkelijke bedoeling van de 

wetgever2806, maar week opnieuw af van het wetsvoorstel van MARINI.2807 De wetsbepalingen 

zijn eerder geschreven met het oog op eigendom tot beheer en het levert tegenstrijdigheden op 

wanneer dezelfde regels worden toegepast op de eigendomsoverdracht tot zekerheid. In de 

rechtsleer kwam dan ook kritiek op dit gebrek aan onderscheid.2808 Op 30 januari 2009 kwam 

de wetgever tussen door concrete wetsbepalingen op te nemen betreffende de fiduciaire 

eigendom tot zekerheid voor zowel roerende (art. 2372-1 e.v. CC) als onroerende (art. 2488-1 

                                                 
2801 Art. 2015 CC: “Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L.511-1 du 

code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises 

d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 

310-1 du code des assurances.” 
2802 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 353, nr. 1300; R. 

LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 

1100, nr. 7; C. WITZ, “La fiducie française façe aux expériences étrangères et à la convention de la Haye relative au « trust »”, 

D. 2007, (1369) 1370; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 

414, nr. 259. 
2803 F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 14, nr. 5; K. 

BOUGARTCHEV en A. GAUDIN, “La fiducie à l'épreuve de la lutte contre le blanchiment de capitaux”, JCP E 2007, nr. 2056, 

(26) 27, nr. 6; M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 354, nr. 

1300; P. MARINI, “Enfin la fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 1348; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit 

fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 414, nr. 259. 
2804 Art. 18 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Voor de maatregelen die deze rol voor de 

advocaten moesten mogelijk maken, zie: L. DARGENT, “Activité fiduciaire des avocats: garanties financières”, D. 2011, (2548) 

2548; S. TANDEAU DE MARSAC, “La déontologie de l’avocat fiduciaire”, Droit & Patrimoine 2011, n° 228, 40-44. Zie ook: H. 

ADER en A. DAMIEN (eds.), Règles de la profession d’avocat, Parijs, Dalloz, 2013, 146, nrs. 13.251 e.v. 
2805 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

217, nr. 267; P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en 

France: un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 11; M. GRIMALDI 

en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil 

Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1090; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des 

intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1845, nr. 4; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 

2011, 581, nr. 763; V. SAVAGE, La fiducie sur parts et actions de sociétés: Aspects jurdiques et fiscaux, Brussel, Larcier, 2015, 

21 e.v.; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 419, nr. 263. 
2806 Rapport n° 11 (2006-2007) de M. Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2006, 

www.senat.fr, 43. Zie ook: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 

348, nr. 1295. 
2807 P. MARINI, “Enfin la fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 1348; P. MARINI, “La fiducie, enfin!”, JCP E 2007, nr. 2050, 

(5) 6, nr. 12. 
2808 Zie o.m.: F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 17, nr. 29; 

G. BLANLUET en J.-P. LE GALL, “La fiducie, une oeuvre inachevée: Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 19 février 

2007”, JCP E 2007, nr. 2059, (35) 38, nr. 11; A. CERLES, “La fiducie, nouvelle reine des sûretés?”, JCP E 2007, nr. 2054, (19) 

20, nrs. 9 e.v.; P. CROCQ, “Lacunes et limites de la loi au regard du droit des sûretés”, D. 2007, (1354) 1356, nr. 11 e.v.; C. 

LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1352, nr. 12; C. WITZ, “La fiducie 

française façe aux expériences étrangères et à la convention de la Haye relative au « trust »”, D. 2007, (1369) 1370. 

http://www.senat.fr/
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e.v. CC) goederen.2809 Deze wijziging werd bekrachtigd door de wet van 12 mei 2009 die nog 

enkele andere wijzigingen doorvoerde om het regime van de fiducie-sûreté coherenter te 

maken.2810  

Wanneer de fiducie tot zekerheid strekt en de constituant de gewaarborgde schuld niet voldoet, 

zal hij definitief het eigendomsrecht over het bezwaarde goed verliezen.2811 In de wet is wel 

voorzien dat indien het goed meer waard is dan de gewaarborgde schuld, de schuldeiser dan 

wel de meerwaarde moet vergoeden aan de constituant (art. 2488-4 CC).2812 Het is duidelijk 

dat de eigendomsoverdracht niet meer oplevert dan een zakelijk zekerheidsrecht.2813 De 

residuaire vermogenswaarde komt toe aan de schuldenaar. Vanuit het verklaringsmodel van de 

actieve elasticiteit van het eigendomsrecht zou de schuldenaar als exclusieve eigenaar moeten 

worden aangeduid. Dat is nochtans niet hoe de meerderheid in het Franse recht de 

eigendomssituatie van de fiducie regelt. Zowel bij de fiducie-sûreté als bij de fiducie-gestion 

wordt het exclusieve eigendomsrecht in handen van de fiduciaire gelegd (infra, nr. 453). 

449. RECHTSGEVOLGEN – In het Franse recht wordt algemeen aanvaard dat het belangrijkste 

kenmerk van de fiducie de overdracht van de goederen is uit het vermogen van de constituant 

naar het vermogen van de fiduciaire.2814 Daarmee samenhangend worden de fiduciaire 

goederen als een afzonderlijk bestemmingsgebonden vermogen beschouwd. Tijdens de duur 

van de fiducie blijven de goederen afgescheiden van het vermogen van de fiduciaire 

eigenaar.2815  

Een belangrijke consequentie van het afgescheiden vermogen is dat de privéschuldeisers van 

de fiduciaire eigenaar geen beslag kunnen leggen op de fiduciaire goederen. Een situatie van 

samenloop bij de fiduciaire eigenaar tast het fiduciaire vermogen niet aan (art. 2024 CC). Zo 

genieten de begunstigden zakenrechtelijke bescherming. In principe kunnen enkel de 

schuldeisers die een vordering hebben die verband houdt met de bewaring of het beheer van de 

goederen zich verhalen op het fiduciaire vermogen.2816 De schuldeisers van de overdrager 

(constituant) kunnen dat ook indien ze een anterieur zakelijk recht, en dus een volgrecht, hebben 

                                                 
2809 Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie. 
2810 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et l’allègement des procédures. 
2811 S. TANDEAU DE MARSAC, “La déontologie de l’avocat fiduciaire”, Droit & Patrimoine 2011, n° 228, (40) 41. 
2812 Art. 2488-4 CC: “Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l’article 2488-3, il 

verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une 

somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de 

la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.  

Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant 

la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.”  
2813 Zie ook: P. CROCQ, “Lacunes et limites de la loi au regard du droit des sûretés”, D. 2007, (1354) 1356, nr. 10. 
2814 C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et droit des obligations, Lyon, Université 

de Lyon, 2013, 98, nr. 179; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, 

McGill Law Journal 2013, (905) 925; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, 

Parijs, PUF, 2008, 417, nr. 261. Zie ook: J.T.A.M. VAN MIERLO, “Bezitloze zekerheidsrechten op roerende goederen. 

Tegengestelde rechtsontwikkelingen in Nederland en Frankrijk”, T.Not. 1993, (178) 187. 
2815 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC en P. PETEL, Droit des sûretés in Manuel, Parijs, Litec, 2010, 397, nr. 580; R. 

LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 

1101, nr. 9. 
2816 Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats 

et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 63; R. IBARRA GARZA, “Protecting the trust fund in French and English law”, Trusts & 

Trustees 2014, vol. 20, (421) 430; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, 

(1845) 1849, nr. 16. 
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op de overgedragen goederen, of in geval van fraude (art. 2025, eerste lid CC).2817 Dat laatste 

is toch een opmerkelijke vaststelling. Schuldeisers van de insteller van de fiducie kunnen dus 

in sommige situaties alsnog aanspraak maken op het fiduciaire vermogen, met voorrang op de 

aanspraken van de begunstigden. 

Wanneer dat fiduciaire vermogen onvoldoende blijkt te zijn, kunnen de schuldeisers van het 

fiduciaire vermogen zich verhalen op het vermogen van de constituant (art. 2025, tweede lid 

CC).2818 De vermogensafscheiding is dus ook in die richting niet absoluut. Bovendien kan 

contractueel worden bepaald dat ook de fiduciaire eigenaar aansprakelijk is voor een tekort in 

het fiduciaire vermogen. In de praktijk stuitte dat echter op veel bezwaren.2819 Daarom voorzag 

de wetgever in de mogelijkheid om contractueel de aanspraken van de schuldeisers te beperken 

tot het fiduciaire vermogen (art. 2025, derde lid CC).2820 Dergelijke contractuele bepaling is 

echter slechts tegenwerpelijk aan schuldeisers die hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.2821 

Wanneer de fiduciaire eigenaar de goederen in weerwil van de overeenkomst heeft 

overgedragen aan een derde, kunnen de begunstigden proberen deze goederen terug te 

verkrijgen door de overdracht nietig te doen verklaren.2822 Door de nietigheid keren de goederen 

terug naar het fiduciaire vermogen en is het alsof de overdracht nooit heeft plaatsgevonden. 

Daarvoor is wel vereist dat de derde weet had van de bevoegdheidsoverschrijding van de 

fiduciaire eigenaar (art. 2023 CC). Het gaat alsdan om een toepassing van de derde-

medeplichtigheid aan andermans contractbreuk, die ook naar Belgisch recht met nietigheid zou 

kunnen worden gesanctioneerd.2823 Indien er sprake is van een derde-verkrijger te goeder trouw, 

wordt in de rechtsleer gepleit voor een toepassing van de zakelijke subrogatie op het fiduciaire 

vermogen als universaliteit.2824 

Die rechtsregels leveren voor de begunstigden van de fiducie een sterke positie op. Ze bieden 

vooral bescherming tegen de insolvabiliteit en het misbruik van de fiduciaire eigenaar. Volgens 

de Franse doctrine wordt daarmee zo goed als hetzelfde resultaat bereikt als bij de Engelse trust, 

                                                 
2817 Art. 2025, eerste lid CC: “Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à 

une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le 

patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce 

patrimoine.” 
2818 Art. 2025, tweede lid CC: “En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage 

commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du 

fiduciaire.” 
2819 Zie bijvoorbeeld: F. ROUSSEL, M.-C. LARCHER, O. HOAREAU en A. DOBIGNY, “De la fiducie à l'entreprise individuelle à 

responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, nr. 2199, (9) 12, nr. 28. Zie ook: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European 

civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der 

Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 284. 
2820 Art. 2025, derde lid CC: “Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine 

fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.” 
2821 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 362, nr. 1315; D. 

LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 592, nr. 790. 
2822 R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 

2014, 303, nr. 1080. Een andere mogelijkheid die genoemd wordt, is het inroepen van de niet-tegenwerpelijkheid van de 

overdracht van de fiduciaire goederen waardoor de overdracht ten opzichte van de begunstigde van de fiducie geacht wordt 

nooit te hebben plaatsgevonden. Echter, de bescherming die daarvan uitgaat is beperkt en leidt er niet toe dat het patrimoine 

fiduciaire wordt hersteld. 
2823 Cass. 27 april 2006, RW 2009-10, 236. Zie in dezelfde zin: Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, I, 538 en RCJB 1966, 77, 

noot J. Dabin. 
2824 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 437, nr. 278. Dat 

wordt echter niet door alle auteurs algemeen aanvaard, zie: A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine: essai critique in 

Doctorat et notariat: collection de thèses, 11, Parijs, Defrénois, 2007, 409-410, nr. 874. 
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zonder dat er sprake is van een zakenrechtelijke bescherming.2825 IBARRA GARZA spreekt van 

‘faux remèdes réels’.2826 Opmerkelijk is dat er in de Franse wet geen aandacht wordt besteed 

aan de vraag naar de werking van de zakelijke subrogatie. Wat als de fiduciaire eigenaar 

goederen uit het fiduciaire vermogen verkoopt aan een derde te goeder trouw? Gaat de geldsom 

die in de plaats treedt tot het fiduciaire vermogen behoren, zodat de begunstigde er aanspraak 

op kan maken? Dit is enerzijds niet evident, aangezien de begunstigde slechts over een 

persoonlijke en geen zakenrechtelijke aanspraak beschikt. Anderzijds kan de figuur van het 

fiduciaire doelvermogen leiden tot de aanvaarding van een algemene zakelijke subrogatie. Dat 

is ook wat in de mixed legal systems wordt aanvaard, hoewel een begunstigde ook daar slechts 

titularis is van een persoonlijk recht (infra, nr. 469). Op de verschillende opvattingen naar Frans 

recht omtrent de (eigendoms)posities van de partijen bij een fiducie wordt hierna dieper 

ingegaan. 

C. Verhouding van fiduciaire eigendom tot de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

1. Eerste verdedigde opvatting: de opsplitsing van het eigendomsrecht 

450. GEBRUIKSEIGENDOM VS. WAARDE-EIGENDOM – Wat de verhouding van de fiducie tot het 

beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht betreft, zijn er verschillende 

opvattingen.2827 Een eerste minderheidsstrekking gaat uit van een splitsing van de 

eigendomsbevoegdheden, waardoor er een dubbele, niet-exclusieve eigendom in het leven 

wordt geroepen.2828 Bij een constructie van eigendom tot zekerheid beschikt de schuldeiser over 

de waarde-eigendom (le droit sur la valeur), terwijl de schuldenaar de gebruikseigendom (la 

propriété de son utilité) behoudt (of verkrijgt). Dat laatste wordt ook wel aangeduid met de 

term ‘economische eigendom’ (la propriété économique).2829 Let wel, de residuaire 

vermogenswaarde komt toe aan de schuldenaar, en niet aan de schuldeiser, aangezien de 

schuldeiser verplicht is de meerwaarde af te staan (supra, nr. 434). Naast deze ‘actieve’ 

                                                 
2825 R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 

2014, 277, nr. 980. 
2826 R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 

2014, 303, nr. 1078: “S’il en est ainsi, il faut donc conclure que même si les remèdes du droit français ne sont pas stricto sensu 

des remèdes réels, ces remèdes peuvent dans une certaine mesure être considérés comme comparables aux remèdes réels. Pour 

cette raison, on pourrait parler de faux remèdes réels.” 
2827 Zie hierover voor wat de eigendom tot zekerheid betreft: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures 

collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 106, nrs. 161 e.v.; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, 

Parijs, LGDJ, 2011, 557, nr. 738. Zie ook: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 100, 

nr. 111; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, 

(1094) 1109, nr. 19. 
2828 C. GOYET, Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire in Bibliothèque de droit privé, 

CLXXX, Parijs, LGDJ, 1983, 191, nr. 354; G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil: Les sûretés – la publicité foncière, 

Parijs, Sirey, 1987, 350, nr. 550; P. THERY, Sûretés et publicité foncière in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1988, 

354, nr. 330. Zie ook de bespreking in: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 558, nr. 

738; B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian 

Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 323, nr. 29. Zie ook: I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en 

droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 23, 

www.lextenso.fr. 
2829 G. BLANLUET, “Brèves réflexions sur la propriété économique”, Droit & Patrimoine 2001, (80) 80-83; C. GOYET, Le louage 

et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire in Bibliothèque de droit privé, CLXXX, Parijs, LGDJ, 1983, 

195, nr. 358 e.v.; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 313. Zie voor een bespreking van de 

visies van GOYET en BLANLUET op economische eigendom: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, 

LGDJ, 2011, 558, nr. 738; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la 

propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 216 e.v. 
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economische eigendom is er ook een ‘passieve’ variant, waarbij iemand het recht heeft op de 

waarde van de goederen zonder er zelf enig gebruiksrecht op te kunnen uitoefenen.2830 Dat 

wordt aangenomen voor alle gevallen van fiduciaire eigendom tot beheer. De begunstigde 

wordt beschouwd als de economische eigenaar, terwijl de fiduciaire eigenaar instaat voor het 

beheer van de goederen, zij het dat hij daarbij het belang van de begunstigde voor ogen moet 

houden.2831 

De aanhangers van de moderne splitsing in een juridische en economische eigendom menen dat 

dit in geen geval de vrees doet ontstaan voor een terugkeer van de gedeelde eigendom onder 

het Ancien Régime (dominium directum – dominium utile).2832 Dat behoort immers al lang tot 

het verleden. Bovendien zou het exclusiviteitsbeginsel slechts beperkt geschonden zijn, omdat 

de afsplitsing van de eigendomsbevoegdheden slechts van een tijdelijke aard is en dus veeleer 

gelijk te stellen valt met de blote eigendom bij het toekennen van een vruchtgebruik.2833 

451. POGING TOT UITDRUKKELIJKE SPLITSING DOOR FRANSE WETGEVER – Ook de Franse 

wetgever wilde deze splitsing van het eigendomsrecht tussen de fiduciaire eigenaar en de 

begunstigde, naar het model van de Engelse trust, opnemen in de wettelijke bepalingen van de 

Franse fiducie-figuur. In 2009 werd een wetsvoorstel ingediend om uitdrukkelijk in de wet te 

bepalen dat de fiduciaire slechts de titularis is van een ‘fiduciaire’ eigendom.2834 De wetgever 

wilde aan artikel 2011 CC een tweede lid toevoegen: 

“Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine 

fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires selon les stipulations du contrat de fiducie.” 

De indieners van het wetsvoorstel hadden daarmee duidelijk de splitsing in een juridische en 

een economische eigendom voor ogen: 

“Pour résumer, le fiduciaire bénéficerait de la propriété juridique des biens alors que 

le bénéficiaire bénéficerait de la propriété économique des mêmes biens.”2835 

De achterliggende ratio van deze wetswijziging was om de toegang van Islamitische financiële 

constructies in het Franse recht te vereenvoudigen en zo de concurrentiepositie van Frankrijk 

op de internationale financiële markt te versterken.2836 De fiducie leek immers de geschikte 

                                                 
2830 G. BLANLUET, “Brèves réflexions sur la propriété économique”, Droit & Patrimoine 2001, (80) 81. 
2831 G. BLANLUET, “Brèves réflexions sur la propriété économique”, Droit & Patrimoine 2001, (80) 81. 
2832 G. BLANLUET, “Brèves réflexions sur la propriété économique”, Droit & Patrimoine 2001, (80) 83; C. GOYET, Le louage 

et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire in Bibliothèque de droit privé, CLXXX, Parijs, LGDJ, 1983, 

192, nr. 355. 
2833 C. MOULY, “Procédures collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du 

droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 551, nr. 35. Zie hierover: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du 

droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 107, nr. 161. Zie ook: W. DROSS, Droit des biens 

in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 101, nr. 112. 
2834 Proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement 

des marchés financiers, adopté le 9 juin 2009, Senat (2008-2009), n° 96, article 6 sexies B. Zie hierover: A. LIENHARD, “Fiducie 

et finance islamique: censure formelle du Conseil constitutionnel”, D. 2009, 2412-2413; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire 

propriétaire?”, JCP E 2010, nr. 1191, (13) 13-18. 
2835 Rapport n° 442 (2008-2009) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 27 mai 2009, 

www.senat.fr, 83. Zie hierover ook: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 559, nr. 738; 

B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, 

Parijs, Economica, 2009, (297) 322, nr. 29; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération 

de fiducie?”, McGill Law Journal 2013, (905) 932. 
2836 Rapport n° 1901 (2008-2009) de Mme. Chantal BRUNEL au nom de la commission des finances, de l’économie générale et 

du contrôle budgétaire, www.senat.fr; Rapport n° 442 (2008-2009) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des 

finances, déposé le 27 mai 2009, www.senat.fr, 99. Zie ook: A. AYNES en P. CROCQ, “La fiducie préservée des audaces du 
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rechtsfiguur om de sukuk te introduceren in het Franse recht. De sukuk is een financieel 

instrument dat spoort met de Islamitische regels van de Sharia’ah.2837 De belangrijkste 

kenmerken van de sukuk zijn dat (i) deze zekerheidsconstructie geen interest mag opleveren 

(om in overeenstemming te zijn met het Islamitische verbod op riba, de betaling van interest) 

en dat (ii) de houder van de sukuk over een zeker eigendomsrecht op de onderliggende goederen 

moet beschikken.2838 Het Islamitische goederenrecht vereist niet dat de houders van de sukuk 

de volle eigenaars worden van de onderliggende goederen, maar wel dat ze de economische 

eigenaars zijn, aangezien zij recht hebben op de financiële inkomsten van die goederen.2839 

Onder het Franse recht zou de houder van een sukuk in de hoedanigheid van begunstigde van 

een fiducie rechtstreeks rechten kunnen claimen op het fiduciaire vermogen.2840 Daarom moest 

worden bepaald dat de fiduciaire slechts titularis was van een fiduciaire eigendom, om de 

zakelijke rechten van de begunstigden in de verf te zetten.2841 Dit berust mogelijks op een 

misvatting, want onder de sukuk dient de economische eigendom slechts begrepen te worden 

als een contractuele verhouding zonder zakelijke werking, wat verklaart waarom de sukuk ook 

in het Nederlandse recht doorgang kon vinden.2842 De term ‘economische eigendom’ heeft naar 

Nederlands recht inderdaad geen zakenrechtelijke betekenis (supra, nr. 300). 

De Franse Conseil constitutionnel verklaarde het wetsvoorstel echter ongrondwettelijk.2843 De 

reden hiervoor was dat de nieuwe bepaling geen verband hield met het voorwerp van de wet 

waarin het was opgenomen.2844 

452. KRITIEK OP DE GESPLITSTE EIGENDOM – De kwalificatie van de fiducie als gesplitste 

eigendom kan slechts op weinig bijval rekenen in de Franse rechtsleer.2845 Volgens CROCQ 

                                                 
législateur”, D. 2009, (2559) 2559, nr. 2; J. BERTRAN DE BALANDA en F. BOURABIAT, “Fiducie et finance islamique”, Droit & 

Patrimoine 2010, n° 192, 84-93; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 559, nr. 738; A. 

LIENHARD, “Fiducie et finance islamique: censure formelle du Conseil constitutionnel”, D. 2009, 2412-2413; B. MALLET-

BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, 

Economica, 2009, (297) 320, nr. 28. Zie ook reeds: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, 

LGDJ, 1995, 6-7, nr. 4. 
2837 Voor een uitgebreide bespreking van de sukuk, zie: O. SALAH, Sukuk Structures: Legal Engineering Under Dutch Law, 

onuitg., Tilburg University, 2014, 231 p. 

Voor een heldere analyse van de normatieve funderingen van het islamitisch financieel recht, zie: W. DECOCK, “De waan 

voorbij? Islamic finance tussen norm en werkelijkheid”, TBH 2012, 160-172. 
2838 O. SALAH, “‘Dubai Debt Crisis’: enkele privaatrechtelijke aspecten van de ‘Nakheel Sukuk’”, WPNR 2010, 271-272. Zie 

ook: P. DUPICHOT, “Fiducie et finance islamique”, D. 2010, 1064. 
2839 O. SALAH, “‘Dubai Debt Crisis’: enkele privaatrechtelijke aspecten van de ‘Nakheel Sukuk’”, WPNR 2010, 271-272; O. 

SALAH, Sukuk Structures: Legal Engineering Under Dutch Law, onuitg., Tilburg University, 2014, 177. Zie ook: R.P. 

KRANENBORG en M.J. SINKE, “The diminishing musharaka: groeiend eigendom als islamitisch perspectief?”, Weekblad voor 

Fiscaal Recht 2009, 770, http://navigator.kluwer.nl. 
2840 B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill Law Journal 

2013, (905) 933. 
2841 A. LIENHARD, “Fiducie et finance islamique: censure formelle du Conseil constitutionnel”, D. 2009, 2412-2413 
2842 Zie hiervoor uitgebreid: O. SALAH, “‘Dubai Debt Crisis’: enkele privaatrechtelijke aspecten van de ‘Nakheel Sukuk’”, 

WPNR 2010, 272; O. SALAH, Sukuk Structures: Legal Engineering Under Dutch Law, onuitg., Tilburg University, 2014, 184. 
2843 Cons.const. 14 oktober 2009, n° 2009-589, nr. 3: “que ces dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec 

celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises, ont été adoptées 

selon une procédure contraire à la Constitution; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution.” 
2844 Loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer 

le fonctionnement des marchés financiers, JO 20 octobre 2009, 17410. 
2845 Zie o.a.: P. CROCQ, “Propriété fiduciaire, propriété unitaire” in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, www.dalloz-

bibliothèque.fr, 9-13; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre 

droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, 49-71; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à 

l'opération”, D. 2009, (1845) 1845, nr. 3; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, JCP E 2010, nr. 1191, (13) 17, 

nr. 17; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs 

- Dauphine, 2007, 223, nrs. 286 e.v.; C. WITZ, “La fiducie française face aux expériences étrangères et à la convention de la 
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bijvoorbeeld kan eigendom tot zekerheid strekken zonder dat de aard van het eigendomsrecht 

daarbij verandert en zonder dat er sprake moet zijn van een opsplitsing tussen ‘waarde-

eigendom’ en ‘gebruikseigendom’.2846 

Daarom ook werd de afwijzing van het wetsvoorstel van 2009 door de Conseil constitutionnel 

grotendeels positief onthaald door de rechtsleer, ook al baseerde het Hof haar uitspraak niet op 

de zakenrechtelijke implicaties.2847 CROCQ en AYNÈS omschreven het wetsvoorstel zelfs als een 

terugkeer naar een feodaal systeem.2848 Door te verklaren dat de fiduciaire titularis was van de 

fiduciaire eigendom, en niet van de volle eigendom, zou een deel van het eigendomsrecht 

toekomen aan iemand anders, namelijk de bénéficiaire, waardoor er sprake is van een gesplitste 

eigendom zoals tijdens de feodaliteit.2849 De meerderheid van de doctrine houdt daarom vast 

aan de kwalificatie van de fiduciaire eigenaar als exclusieve eigenaar. Dat wordt in het volgende 

punt nader uitgewerkt. 

2. Tweede verdedigde opvatting: de ‘fiduciaire’ als exclusieve eigenaar 

453. VOLLE EIGENDOMSOVERDRACHT NAAR FIDUCIAIRE EIGENAAR – De meerderheid van de 

Franse doctrine beschouwt de fiducie als een volle eigendomsoverdracht van de constituant 

naar het vermogen van de fiduciaire.2850 De eigendomsoverdracht is nodig om de doelen van 

de fiduciaire constructie te bereiken, namelijk ofwel een verregaande beheersbevoegdheid van 

de overgedragen goederen door de fiduciaire mogelijk maken (fiducie-gestion), ofwel een 

sterke zekerheid verschaffen zonder de samenloop met derde-schuldeisers te moeten vrezen 

                                                 
Haye relative au « trust »”, D. 2007, 1369-1374. Zie hierover ook: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on 
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2846 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 473, nr. 526. Zie ook: S. RAVENNE, 
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2011, 591, nr. 785; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, JCP E 2010, nr. 1191, (13) 13, nr. 2; P. MARINI, “Enfin 

la fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 1347; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit 
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(fiducie-sûreté).2851 In beide gevallen heeft de fiduciaire eigenaar de exclusieve bevoegdheid 

om derden uit te sluiten.2852 De bevestiging van het exclusieve karakter van het eigendomsrecht 

in hoofde van de fiduciaire eigenaar lijkt daarbij vooral betrekking te hebben op de externe 

dimensie van exclusiviteit, en niet op de interne dimensie.2853 De Franse auteurs benadrukken 

dat de fiduciaire eigenaar het recht verkrijgt om derden ervan uit te sluiten en toegang tot het 

goed te ontzeggen.2854 De eerbiediging van de exclusiviteit van het eigendomsrecht is net wat 

de fiducie-gestion onderscheidt van een loutere vertegenwoordiging, aangezien de fiduciaire 

als enige bevoegd is om het beheer te voeren, met uitsluiting van derden, inclusief de 

constituant.2855 Ook bij een fiducie-sûreté is de fiduciaire als enige bevoegd om de 

schuldvordering te innen.2856 

Het merendeel van de Franse auteurs houdt sterk vast aan die exclusiviteit van het 

eigendomsrecht en beschouwt de fiducie enkel als een uitzondering op de eenheid en 

ondeelbaarheid van het vermogen.2857 Er is daarbij geen sprake van een eigendomssplitsing, 

maar wel van een vermogenssplitsing. 
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2852 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

314, nr. 399; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans 

les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (237) 248, nr. 14. 
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1360; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), 

Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1095; R. IBARRA GARZA, 

La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 15, nr. 578 e.v.; L. 

KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 11; F. ROUSSEL, M.-C. 

LARCHER, O. HOAREAU en A. DOBIGNY, “De la fiducie à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, 

nr. 2199, (9) 10, nr. 7 en 13, nr. 38; H. DE VAUPLANE, “La fiducie avant la fiducie: le cas du droit bancaire et financier”, JCP 
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454. (EIGENDOMS)BEVOEGDHEDEN VAN DE ‘FIDUCIAIRE’ – Het (extern) exclusieve 

eigendomsrecht van de fiduciaire valt op het interne vlak wel niet gelijk te stellen met een vol 

eigendomsrecht van een gewone eigenaar.2858 Dat is het gevolg van het bestemmingsgebonden 

karakter van het eigendomsrecht. Een fiduciaire eigenaar kan immers niets doen wat de 

belangen van de begunstigden zou schaden. Wel is hij meer dan een vertegenwoordiger van de 

begunstigden, aangezien hij exclusief de daden van beschikking mag stellen en de goederen 

mag vervreemden zolang de economische waarde van het fiducie-vermogen er niet onder 

lijdt.2859 Meer nog, een fiduciaire eigenaar moet soms bepaalde daden van beschikking stellen 

teneinde het doel van de fiducie te bereiken.2860 Sommige auteurs spreken van een 

eigendomsrecht voor rekening van een ander.2861 

Ook al is de fiduciaire eigendom een ‘geaffecteerd’ eigendomsrecht, beperkt door de 

uitoefening ervan in functie van de belangen van de begunstigde, toch blijft het exclusieve 

karakter van het eigendomsrecht bewaard volgens deze strekking in de rechtsleer.2862 De 

goederen zijn eigendom van de fiduciaire eigenaar, maar de eigendomsbevoegdheden mogen 

enkel worden gebruikt om het doel na te streven dat werd beoogd met de 

eigendomsoverdracht.2863 Daarbij heeft de begunstigde volgens de meerderheid slechts een 

                                                 
E 2007, nr. 2051, (8) 9, nr. 7. Zie in dezelfde zin: C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des 

biens et droit des obligations, Lyon, Université de Lyon, 2013, 97, nr. 177. Zie hierover ook: V. SAGAERT, “La réforme du 

droit privé français dans le développement du droit privé européen” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, (115) 125, nr. 20. 
2858 F. BARRIERE, “The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty” in L. SMITH (ed.), Re-imagining the trust, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2012, (222) 238; G. BELLARGENT, “L’introduction de la fiducie en droit français par 

la loi du 19 février 2007”, Revue Juridique de l’Economie Publique 2007, n° 647, nr. 48, www.lexisinexis.com; C. BERGER-

TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et droit des obligations, Lyon, Université de Lyon, 2013, 

104, nr. 189 en 109, nr. 195; M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 

2010, 346, nr. 1280; R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, 

Parijs, LGDJ, 2014, 153, nr. 577; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, 

Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 1097, nr. 2; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure 

du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 119, nrs. 142 e.v. Zie ook: H. DE VAUPLANE, “La fiducie avant la 

fiducie: le cas du droit bancaire et financier”, JCP E 2007, nr. 2051, (8) 9, nr. 6; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens 

in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 428, nrs. 270 e.v. 
2859 J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et 

allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 187, nr. 341; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits 

des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1848, nr. 13. 
2860 M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards 

a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1097. 
2861 F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 51, nr. 43; L. 

KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 11. 
2862 B. BALIVET, Les techniques de gestion des biens d’autrui, Lyon, Université Jean Moulin, 2004, 191, nr. 253; F. BARRIERE, 

“La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 875; J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de 

propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, 

Parijs, LGDJ, 2014, 289, nr. 523; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en 

A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1094; 

R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 

153, nr. 577; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 11 en 

1851, nr. 26. Zie ook: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre 

droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, 49-71; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. 

Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 430, nr. 271. Contra: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 

2011, 558, nr. 738. 
2863 M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards 

a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1097. 
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persoonlijke, en geen zakenrechtelijke, aanspraak.2864 Sommige auteurs menen echter dat de 

begunstigde toch reeds over een zakelijk recht lijkt te beschikken.2865 

3. Derde verdedigde opvatting: de ‘constituant’ als exclusieve eigenaar 

455. EEN FIDUCIAIRE IS GEEN EIGENAAR – Een minderheid van de Franse rechtsleer ontkent 

dat de fiducie een (weliswaar doelgebonden) eigendomsoverdracht zou teweegbrengen.2866 Dat 

wordt afgeleid uit het feit dat een fiduciaire intern beschouwd niet over de volheid van 

eigendomsbevoegdheden beschikt, maar slechts over een geheel van bevoegdheden die zowel 

qua doel als in de tijd beperkt zijn.2867 Een fiduciaire is dan ook geen eigenaar, maar eerder een 

beheerder (fiducie-gestion) of bewaarder (fiducie-sûreté).2868 Een argument om de fiduciaire 

niet als eigenaar te zien, wordt net gevonden in het exclusiviteitsvereiste.2869 Men kan 

bezwaarlijk beweren dat de fiduciaire de exclusieve eigenaar van de fiduciaire goederen is, 

aangezien hij niet de alleenheerschappij, met uitsluiting van eenieder, over de goederen heeft. 

Integendeel, hij kan zélf uitgesloten worden door een beslissing van de constituant of een derde-

begunstigde.2870 De constituant kan bepaalde bevoegdheden behouden (zie art. 2018-1 CC).2871 

Als de derde-begunstigde een schuldeiser is, kan hij afgifte vorderen van het goed ter 

uitwinning van de zekerheid (art. 2372-3, tweede lid en art. 2488-3 CC). 

De constituant behoudt de bevoegdheid om controle uit te oefenen op hoe de fiduciaire 

omspringt met ‘zijn’ goed, of kan daartoe een derde de opdracht geven. Dat is volgens deze 

minderheidsopvatting een duidelijke indicatie van het feit dat de fiduciaire niet over een 

exclusief eigendomsrecht beschikt.2872 De fiduciaire moet de inmenging dulden van de 

constituant die net als een blote eigenaar op een vruchtgebruiker toezicht uitoefent. Bovendien 

kan een constituant de overeenkomst ook herroepen zolang deze nog niet werd aanvaard door 

de bénéficiaire, of indien dat wel is gebeurd mits het akkoord van die bénéficiaire (art. 2028 

                                                 
2864 P. CROCQ, “Propriété fiduciaire, propriété unitaire” in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, www.dalloz-bibliothèque.fr, 

(9) 12; C. DERGATCHEFF, “Droit comparé en matière de mécanismes fiduciaires: Pays anglo-saxons, Suisse, Luxembourg”, 

JCP E 2007, nr. 2060, (46) 46, nr. 4; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 102, nr. 

112; R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 

2014, 117, nr. 420; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1851, nr. 25. 
2865 G. BELLARGENT, “L’introduction de la fiducie en droit français par la loi du 19 février 2007”, Revue Juridique de 

l’Economie Publique 2007, n° 647, nr. 65, www.lexisinexis.com. 
2866 R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, 

(1094) 1115, nr. 25. Zie hierover ook: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 100, nr. 

111; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 12; D. LEGEAIS, 

Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 558, nr. 738; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, 

JCP E 2010, nr. 1191, (13) 16, nr. 10. 
2867 R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, 

(1094) 1109, nr. 19. Zie ook: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 558, nr. 738. 
2868 B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill Law Journal 

2013, (905) 928. Zie hierover ook: Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, 

McGill Law Journal 2013, (827) 836. 
2869 B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian 

Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 311, nr. 16; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage 

de l'opération de fiducie?”, McGill Law Journal 2013, (905) 929. 
2870 B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian 

Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 308, nr. 12. 
2871 B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, JCP E 2010, nr. 1191, (13) 15, nr. 8. 
2872 R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, 

(1094) 1112, nr. 22; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill 

Law Journal 2013, (905) 930. 
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CC). Een fiducie-sûreté is dus een zekerheid die eenvoudig terug kan worden ingetrokken.2873 

Bij een fiducie-gestion kan de constituant ook de enige bénéficiaire zijn, waardoor de 

mogelijkheid om de fiducie te herroepen ervoor zorgt dat de constituant de touwtjes in handen 

blijft houden.2874 De vraag is echter of dit omwille van zijn hoedanigheid als constituant is of 

omwille van zijn positie als bénéficiaire (infra, nr. 457).  

Daarom kan men volgens deze strekking evengoed argumenteren dat de constituant de 

exclusieve eigenaar blijft van de goederen en de fiduciaire over niet meer dan een zakelijk recht 

op de goederen beschikt.2875 Of op z’n minst bestaat die mogelijkheid, aangezien de soepele 

regeling van de fiducie contracten toelaat die de fiduciaire verregaand in zijn bevoegdheden 

beperkt.2876 Nergens in de wet wordt immers uitdrukkelijk vermeld dat de fiduciaire eigenaar 

is geworden.2877 Zijn rechtspositie staat daarvoor volgens deze strekking te ver af van het 

exclusieve en eeuwigdurende eigendomsrecht.2878 

Voor de stelling dat de constituant blijft gelden als eigenaar kan ook steun worden gevonden in 

het feit dat de meerwaarde van het goed in geval van fiduciaire overdracht tot zekerheid volgens 

artikel 2488-4 CC moet toekomen aan de constituant (supra, nr. 448). 

456. KRITIEK – Deze opvatting kan echter niet volledig overtuigen. De rechten die een 

constituant kan inroepen zijn louter van een persoonlijke aard.2879 De constituant koos er net 

voor om het eigendomsrecht van bepaalde goederen over te dragen. Er blijft sprake van een 

werkelijke eigendomsoverdracht.2880 De bevoegdheden van de fiduciaire zijn dan ook 

verregaander dan wanneer hij zou optreden als een loutere vertegenwoordiger van de 

eigenaar.2881 Problematisch is dat, door de constituant te kwalificeren als exclusieve eigenaar, 

er onvoldoende aandacht bestaat voor de positie van de bénéficiaire. Sommige auteurs leidden 

daar een volgende hypothese uit af, namelijk dat het de begunstigde is die te kwalificeren valt 

als de enige eigenaar. 

                                                 
2873 V. BOCCARA, “La fiducie fait son entrée dans le droit français”, Petites affiches 15 maart 2007, n° 54, 3, www.lextenso.fr. 
2874 Zie hiervoor: L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1851, nr. 23; 

S. TANDEAU DE MARSAC, “La déontologie de l’avocat fiduciaire”, Droit & Patrimoine 2011, n° 228, (40) 42. 
2875 R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, 

(1094) 1110, nr. 19 en 1115, nrs. 25 e.v. Deze opvatting vindt steun in: B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, 

JCP E 2010, nr. 1191, (13) 18, nr. 18. Zie hierover ook: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 

2012, 100, nr. 111; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 558, nr. 738. Zie ook: F. TERRE 

en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 31, nr. 25. 
2876 B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill Law Journal 

2013, (905) 919-920. Zie ook: J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 310. 
2877 R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, 

(1094) 1110, nr. 19; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, 

onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 112, nr. 135. 
2878 Zie in dezelfde zin: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 558, nr. 738; B. MALLET-

BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, 

Economica, 2009, (297) 306. 
2879 C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et droit des obligations, Lyon, Université 

de Lyon, 2013, 98, nr. 177; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 

1848, nr. 14. 
2880 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 12. 
2881 Contra: R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 

38631, (1094) 1114, nr. 24. Deze auteur erkent wel dat de vertegenwoordiging moet aangepast worden in geval van een fiducie. 

De vertegenwoordiger moet ook tot beschikking kunnen overgaan, de vertegenwoordigde kan niet langer ook zelf nog de 

goederen beheren en mag het mandaat ook niet zomaar kunnen herroepen. Zie: R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie 

dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 1117, nr. 27. 
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4. Vierde verdedigde opvatting: de ‘bénéficiaire’ als exclusieve eigenaar 

457. DE ‘ECONOMISCHE’ EIGENAAR ALS WARE EIGENAAR – Sommige auteurs die zich afzetten 

tegen de opsplitsing van het eigendomsrecht wijzen erop dat het eigenlijk de zogenaamde 

‘economische’ eigenaar is die als werkelijke eigenaar moet worden beschouwd.2882 Door het 

vestigen van de fiducie verdwijnen de goederen uit het vermogen van de insteller en komen ze 

reeds toe aan de begunstigde.2883 De ‘juridische’ eigenaar beschikt in dat geval over niet meer 

dan een zakelijk recht of dus een démembrement van het eigendomsrecht.2884 In elk geval is het 

de begunstigde die het vooruitzicht heeft om exclusieve eigenaar te worden van de goederen 

wanneer de fiducie wordt beëindigd.2885 Deze opvatting strookt met ons alternatief 

verklaringsmodel van de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht als toetsingscriterium voor 

het bepalen van de exclusieve eigenaar. Eigenaar is hij die het actieve vooruitzicht heeft op de 

volheid van bevoegdheden. Wel moet er ons inziens een belangrijk onderscheid worden 

gemaakt tussen eigendom tot beheer, waar de begunstigde inderdaad de potentiële exclusieve 

eigenaar is, en eigendom tot zekerheid, waar de begunstigde-schuldeiser wel verplicht is tot 

overdracht van de meerwaarde en er dus geen sprake is van het vooruitzicht op de residuaire 

vermogenswaarde. Dat is de reden waarom een eigendomsoverdracht tot zekerheid nooit meer 

kan opleveren dan een zakelijk zekerheidsrecht. Dit onderscheid wordt verderop uitgebreid 

besproken (infra, nr. 484). 

458. KRITIEK – Deze opvatting wordt in de Franse doctrine als problematisch ervaren. De 

rechtspositie van de begunstigde van de fiducie is zo goed als niet bij wet geregeld, dus zijn we 

aangewezen op de rechtsleer. Sommige auteurs beweren dat de doeltreffendheid van de 

eigendomsoverdracht tot zekerheid in het gedrang komt wanneer de begunstigde, en niet de 

fiduciaire, als eigenaar wordt beschouwd.2886 De fiduciaire niet meer dan een beperkt zakelijk 

recht geven, is in strijd met wat de wetgever beoogt, namelijk dat de goederen overgedragen 

worden naar het vermogen van de fiduciaire.2887 Voor CROCQ is dat de reden om bij de fiducie 

niet te spreken van een eigendomssplitsing of een ‘démembrement’, maar wel van een volle 

eigendom in handen van de fiduciaire.2888 Hij erkent dat, indien er wel sprake zou zijn van de 

afsplitsing van eigendomsbevoegdheden tussen verschillende personen, de werkelijke eigenaar 

                                                 
2882 S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - 

Dauphine, 2007, 226, nr. 289. Zie ook: M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans 

l’ordre juridique français in Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 233, nr. 432. 
2883 M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français in 

Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 233, nrs. 432-433. 
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Dauphine, 2007, 226, nr. 290. 
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Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 233, nr. 433; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, 

LGDJ, 2011, 587, nr. 775. Zie ook: G. BELLARGENT, “L’introduction de la fiducie en droit français par la loi du 19 février 

2007”, Revue Juridique de l’Economie Publique 2007, n° 647, nr. 48, www.lexisinexis.com. 
2886 P. CROCQ, “Propriété fiduciaire, propriété unitaire” in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, www.dalloz-bibliothèque.fr, 

(9) 12-13; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 559, nr. 738. 
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noodgedwongen hij is die het vooruitzicht behoudt op de volheid van bevoegdheden.2889 In het 

kader van een fiducie zou dat inderdaad de begunstigde zijn.2890 

Bij een fiducie-sûreté is de begunstigde de schuldeiser.2891 De meerderheid houdt vast aan het 

feit dat de begunstigde enkel een persoonlijk recht heeft en geen zakelijk recht.2892 Er is één 

geval waar de begunstigde wel de afgifte van de goederen kan vragen. Dat is in het specifieke 

geval waar de fiduciaire een breach of trust pleegt.2893 Bovendien moet ook rekening worden 

gehouden met de hypothese waarin de schuldeiser niet alleen de begunstigde, maar ook de 

fiduciaire is.2894  

Sommige auteurs menen uit artikel 2023 CC te kunnen afleiden dat de begunstigde wel titularis 

is van een zakelijk recht, aangezien deze bepaling een volgrecht zou toekennen tegen derde-

verkrijgers te kwader trouw.2895 Nochtans is de letterlijke bewoording van dat artikel 2023 CC: 

“Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus 

sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance 

de la limitation de ses pouvoirs.” De sanctie die een begunstigde kan inroepen tegen derden te 

kwader trouw is niet duidelijk en kan niet leiden tot de aanname dat de begunstigden een 

volgrecht zouden hebben.2896 Er is niet in een analoge bescherming voorzien als naar Engels 

recht voor de beneficiary in geval van breach of trust (supra, nr. 194). In plaats van een zakelijk 

recht is er volgens de meerderheid in de Franse doctrine sprake van een ius ad rem in hoofde 

van de begunstigde, een persoonlijk recht op afgifte van een goed zonder dat daar een volgrecht 

of een recht van voorrang aan is verbonden.2897 De begunstigde kan tegen de derde te kwader 

trouw wel een pauliaanse vordering instellen en zo de goederen terug in handen krijgen. In 

verhouding tot de fiduciaire die niet mocht vervreemden, kan de begunstigde de niet-

tegenwerpelijkheid van de overdracht opwerpen. 

                                                 
2889 P. CROCQ, “Propriété fiduciaire, propriété unitaire” in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, www.dalloz-bibliothèque.fr, 

(9) 12: “lorsque les attributs de la propriété sont démembrés et exercés par deux sujets de droit différents, le propriétaire est 

toujours celui des deux qui a vocation à recouvrer in fine, c’est-à-dire lorsque le démembrement cesse, une plénitude de 

prérogatives sur le bien.” 
2890 P. CROCQ, “Propriété fiduciaire, propriété unitaire” in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, www.dalloz-bibliothèque.fr, 

(9) 13: “En conséquence, dans le cas de la fiducie, le seul véritable propriétaire serait le bénéficiaire de la fiducie, puisque lui 

seul a vocation in fine à recouvrer une plénitude de prérogatives sur le bien, et le fiduciaire n’aurait, lui, qu’un simple droit 

réel sur la chose d’autrui.” 
2891 D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 587, nr. 775. 
2892 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 85, nr. 106; R. IBARRA GARZA, 

La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 277, nr. 980; D. 

LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 587, nr. 775; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, 

véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill Law Journal 2013, (905) 915. 
2893 Zie hiervoor: B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill 

Law Journal 2013, (905) 915. 
2894 D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 587, nr. 776. 
2895 F. DANOS, “La qualification des droits des différentes parties à une opération de fiducie” in X., Liber Amicorum: Mélanges 

en l'honneur de Philippe Merle, Parijs, Dalloz, 2012, vermeld in B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple 

rouage de l'opération de fiducie?”, McGill Law Journal 2013, (905) 916, voetnoot 44. Zie ook: C. BERGER-TARARE, Le 

fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et droit des obligations, Lyon, Université de Lyon, 2013, 578, nr. 1059. 
2896 B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill Law Journal 

2013, (905) 916. Andere mogelijke sancties zijn date en rechtshandeling nietig of niet-tegenwerpelijk wordt verklaard. 
2897 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

484, nr. 629; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l'opération de fiducie?”, McGill Law 

Journal 2013, (905) 916. Contra: C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et droit des 

obligations, Lyon, Université de Lyon, 2013, 577, nr. 1057. Deze auteur beschouwt een ius ad rem wél uitdrukkelijk als een 

zakelijk recht. 

http://www.dalloz-bibliothèque.fr/
http://www.dalloz-bibliothèque.fr/


 

487 

 

D. Het afgescheiden vermogen als wezenskenmerk 

459. ‘PATRIMOINE FIDUCIAIRE’ ALS TRUSTACHTIG VERMOGEN – Het Franse recht was reeds 

vertrouwd met fiduciaire constructies (supra, nr. 444), waardoor de vraag rijst naar het 

vernieuwende karakter van de wet van 2007.2898 Het wezen van de fiducie ligt in de creatie van 

een afgezonderd vermogen, patrimoine fiduciaire (art. 2011 CC). De bescherming van de 

rechten van de begunstigden wordt verwezenlijkt door die afscheiding van de goederen in een 

vermogen dat afgezonderd is van het persoonlijke vermogen van de fiduciaire (supra, nr. 

446).2899 Die bescherming wordt in de hand gewerkt doordat de fiduciaire onbevoegd is om 

over de goederen te beschikken op een manier die strijdig is met het doel dat men voor ogen 

had met het afgezonderde vermogen.2900 Die beschikkingsonbevoegdheid is de sleutel om 

tegemoet te komen aan het feit dat de begunstigde in principe geen zakenrechtelijke 

bescherming geniet.2901 De afscheiding van een doelgebonden vermogen zorgt er daarom 

volgens de Franse rechtsleer voor dat de fiducie even efficiënt is als de Engelse trust.2902 

De Franse wetgever voorziet daarmee in een wettelijke uitzondering op het beginsel van 

eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen (artt. 2092-2093 CC). In deel IV wordt uitgebreid 

ingegaan op de creatie van afgezonderde vermogens (infra, nrs. 510 e.v.). De fiduciaire heeft 

dus twee vermogens: zijn privévermogen en het fiduciaire vermogen.2903 Sommige auteurs 

                                                 
2898 Zie in dezelfde zin: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, 

Parijs, LGDJ, 2012, 224, nr. 262; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 

1846, nr. 8; C. LARROUMET en A. AYNES, Droit civil, I, Introduction à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 322, nr. 420. 
2899 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

340, nr. 423; C. BERGER-TARARE, Le fiduciaire défaillant: regards croisés en droit des biens et droit des obligations, Lyon, 

Université de Lyon, 2013, 153, nr. 269; V. BOCCARA, “La fiducie fait son entrée dans le droit français”, Petites affiches 15 

maart 2007, n° 54, 3, www.lextenso.fr; M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, 

Dalloz, 2010, 345, nr. 1279; M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-

Marseilles, 2008, 459, nr. 817; P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme 

du droit privé en France: un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 

12; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 102, nr. 113; L. KACZMAREK, “Propriété 

fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1846, nrs. 8-9; C. LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 

sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1353, nr. 14; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, 

LGDJ, 2011, 590, nrs. 784 e.v.; B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber 

amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 320, nr. 28; G. PODEUR, “La procédure collective du fiduciaire: 

quelles protections pour le constituant et le bénéficiaire?”, D. 2014, 1653-1658; F. TERRE, “La personne et ses patrimoines: Des 

pépins par milliers”, JCP G 2010, n° 1328, (2458) 2462, nr. 13; H. DE VAUPLANE, “La fiducie avant la fiducie: le cas du droit 

bancaire et financier”, JCP E 2007, n° 2051, (8) 9, nr. 9; C. WITZ, “La fiducie en Europe: France, Suisse, Luxembourg, 

Allemagne, Liechtenstein. Analyse des lois existantes et des projets en cours” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en 

de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (51) 67; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les 

biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 418, nr. 262. Zie ook: J. HERBOTS, “Réflexions à propos de la 

nature du leasing, avant-contrat innomé, typique et fiduciaire” (noot onder Cass. 7 juni 1993), RCJB 1996, (234) 258, nr. 35. 
2900 Over die beschikkingsonbevoegdheid, zie in het bijzonder: I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en 

droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 24, 

www.lextenso.fr. 
2901 I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de 

la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 24, www.lextenso.fr: “Elle seule [l’effet d’indisponibilité] permettrait 

de résoudre le problème selon lequel en France, la fiducie est ce qui ressemble le plus au trust mais elle présente l'inconvénient 

de ne conférer aucun droit réel à son bénéficiaire sur les biens figurant dans le patrimoine du fiduciaire.” 
2902 M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards 

a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1096; R. IBARRA GARZA, La protection 

du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 331, nr. 1201. 
2903 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 345, nr. 1279; M. 

GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a 

European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1095; C. LARROUMET en A. AYNES, Droit 

civil, I, Introduction à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 323, nr. 420; D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in 

Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 592, nr. 788; B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT 
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betogen dat men evengoed kan zeggen dat het de constituant is die een splitsing doorvoert in 

zijn vermogen, aangezien het de constituant is die bepaalde goederen afzondert uit zijn 

vermogen en onderbrengt in een fiducie-constructie.2904 Schuldeisers kunnen hun rechten enkel 

uitoefenen op het vermogen waarop hun schuldvordering betrekking heeft (supra, nr. 449). 

Voor persoonlijke fouten aangaande het beheer van het fiduciaire vermogen moet de fiduciaire 

instaan met zijn privévermogen (art. 2026 CC). 

Het fiduciaire vermogen is echter geen volledig zelfstandig afgescheiden vermogen. Artikel 

2025 CC toont dat er nog een verwevenheid bestaat met het persoonlijke vermogen van de 

fiduciaire en met het persoonlijke vermogen van de constituant.2905 Zo kunnen schuldeisers van 

de constituant soms toch een claim doen gelden op het fiduciaire vermogen (supra, nr. 449).2906 

Omgekeerd dient het vermogen van de constituant ook als onderpand voor de schuldeisers van 

het fiducaire vermogen wanneer het fiduciaire vermogen ontoereikend is (art. 2025, tweede lid 

CC).2907 Hiervan kan in het fiducie-contract echter worden afgeweken. Beide situaties zijn 

ondenkbaar bij de Engelse trust.2908 

460. PUBLICITEIT – De erkenning van een afgescheiden vermogen als uitzondering op het 

beginsel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen doet de vraag rijzen in hoeverre dit 

kenbaar moet zijn aan derden vooraleer dergelijke afscheiding tegenwerpelijk is.2909 In de 

Franse wetgeving zijn bepalingen opgenomen aangaande de vereiste publiciteit voor de 

tegenwerpelijkheid van de fiducie.2910 Zo zal een fiduciaire het steeds kenbaar moeten maken 

wanneer hij optreedt in de hoedanigheid van fiduciaire eigenaar (art. 2021 CC). Wanneer de 

fiducie onroerende goederen als voorwerp heeft, is er een vereiste van inschrijving zoals voor 

het vestigen van een hypotheek (art. 2019 CC). Voor schuldvorderingen is er een soepelere 

regeling die overeenkomt met het gemeen recht (art. 1690 CC). De zekerheidsoverdracht van 

schuldvorderingen is onmiddellijk tegenwerpelijk aan derden vanaf het sluiten van de 

overeenkomst. Voor de tegenwerpelijkheid jegens de schuldenaar van de schuldvordering is 

zoals in het gemeen recht kennisgeving vereist (art. 2018-2 CC). Er is ook sprake van de 

                                                 
(eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 320, nr. 28; G. PODEUR, “La procédure collective 

du fiduciaire: quelles protections pour le constituant et le bénéficiaire?”, D. 2014, (1653) 1653. 
2904 M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards 

a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1096. 
2905 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté”, JCP E 2009, nr. 1808, (18) 20, nr. 15; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la 

fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 64; C. 

LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, (1350) 1353, nr. 16; B. MALLET-BRICOUT, 

“Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 

2009, (297) 326, nr. 31. Zie in dezelfde zin: P. DUPICHOT, “L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, 

La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 2009, n° 52, 1356, www.lexisnexis.com. 
2906 Zie ook: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 592, nr. 790. 
2907 P. DUPICHOT, “L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, La Semaine Juridique Notariale et 

Immobilière 2009, n° 52, 1356, www.lexisnexis.com; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à 

l'opération”, D. 2009, (1845) 1849, nr. 16; C. LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, D. 2007, 

(1350) 1353, nr. 16; G. PODEUR, “La procédure collective du fiduciaire: quelles protections pour le constituant et le 

bénéficiaire?”, D. 2014, (1653) 1654. 
2908 Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats 

et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 64. 
2909 Zie in dezelfde zin: M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre 

juridique français in Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 225, nr. 421; M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. 

JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 360, nr. 310. 
2910 Zie hiervoor ook: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 357, 

nr. 1306;Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des 

contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 55. 
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oprichting van een nationaal register voor de fiducie (art. 2020 CC).2911 Dat register is echter 

enkel bedoeld voor de overheid om een betere controle te kunnen uitvoeren op de 

rechtmatigheid van bepaalde trustconstructies en is geenszins bedoeld om door derde-

belanghebbenden te worden geraadpleegd.2912 Het levert dan ook geen tegenwerpelijkheid 

op.2913 Wat de eigendomsoverdracht tot zekerheid betreft werd door de nieuwe wet in 2009 

niets bepaald omtrent de publiciteit waardoor de vorige regels onverkort van toepassing zijn.2914 

Wat de sanctie is voor de niet-opname in het register, wordt noch door de wet noch door het 

decreet bepaald.2915 

Voor roerende goederen is er geen publiciteit wanneer beslist wordt om de goederen in handen 

van de constituant te laten zodat hij er verder gebruik van kan maken. Bij buitenbezitstelling is 

er uiteraard wel voldoende kenbaarheid. Dit gebrek aan publiciteit wordt als een tekort ervaren, 

ook al wordt er wel op gewezen dat daarmee enkel dezelfde risico’s ontstaan als bij een 

eigendomsvoorbehoud, waar ook geen vereiste van publiciteit is.2916 Toch wordt ervoor 

gewaarschuwd dat de publiciteit jegens de schuldeisers van de constituant van belang is voor 

de aantrekkelijkheid van de figuur van de fiducie.2917 

Dit formalisme en de vereisten van publiciteit staan haaks op de common law opvatting van de 

trust.2918 Daar wordt net strikt vastgehouden aan de flexibiliteit van de constructie waarbij er 

bewust geen vormvereisten worden gesteld. 

461. VERHOUDING TOT DE EIGENDOMSKWESTIE – De auteurs die de nadruk leggen op de 

vermogensafscheiding blijven overtuigd van het feit dat de fiduciaire de exclusieve eigenaar is 

en dat zowel aan de constituant als aan de bénéficiaire slechts persoonlijke rechten 

toekomen.2919 Het is net omdat de fiduciaire de eigenaar is dat een vermogenssplitsing zich 

opdringt. 

                                                 
2911 Aan deze bepaling werd uitvoering gegeven met het décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de 

données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies », JORF n° 0053 du 4 mars 2010, 4442. 
2912 M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 357, nr. 1306; D. 

LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 591, nr. 787; Y. PICOD, Droit des sûretés in Thémis. 

Droit, Parijs, PUF, 2011, 476, nr. 408; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, 

Parijs, PUF, 2008, 428, nr. 268. 
2913 A. AYNES, “Le régime de la fiducie-sûreté en droit des procédures collectives” in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, 

www.dalloz-bibliothèque.fr, (63) 65; R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de 

droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 325, nr. 1175. 
2914 Het valt te betreuren dat de wetgever hier niet dieper op ingegaan is, waardoor de twijfel omtrent de tegenwerpelijkheid 

van eigendomsoverdracht van roerende goederen blijft bestaan. Zie: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-

BACHELLIER, Droit des sûretés, Parijs, Dalloz, 2010, 370, nr. 1335. 
2915 Eerder dan de niet-tegenwerpelijkheid zou het hier kunnen gaan om een nietigheid wegens schending van een regel van 

openbare orde. Zie: A. LIENHARD, “Registre national des fiducies: parution du décret”, 5 mars 2010, www.dalloz-actualité.fr.  
2916 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 890. Zie ook: D. LEGEAIS, Sûretés et 

garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 591, nr. 786. 
2917 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1849, nr. 17: “Il sera alors 

utile de recourir à une signification à l’égard des créanciers connus du constituant. L’absence de publicité organisée, gage de 

souplesse et de rapidité, traduit un risque pour l’efficacité des garanties et représente une entrave certaine à l’attractivité de 

la fiducie.” 
2918 Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats 

et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 55. 
2919 G. PODEUR, “La procédure collective du fiduciaire: quelles protections pour le constituant et le bénéficiaire?”, D. 2014, 

(1653) 1657. Zie ook: C. DERGATCHEFF, “Droit comparé en matière de mécanismes fiduciaires: Pays anglo-saxons, Suisse, 

Luxembourg”, JCP E 2007, nr. 2060, (46) 46, nr. 4. 

http://www.dalloz-bibliothèque.fr/
http://www.dalloz-actualité.fr/


 

490 

 

Toch is deze opvatting niet waterdicht. Vooreerst valt het moeilijk vol te houden dat de fiducie 

slechts persoonlijke rechten doet ontstaan voor de begunstigden.2920 De constructie van een 

afgescheiden vermogen zou een zakelijk zekerheidsrecht opleveren voor de begunstigden 

wanneer het een fiducie-sûreté betreft.2921 Sommige auteurs gaan nog een stap verder en passen 

de theorie toe van wat in dit proefschrift de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt 

genoemd: de exclusieve eigenaar is de persoon die als enige het vooruitzicht heeft op de volheid 

van bevoegdheden. AYNÈS en CROCQ stellen dit voorop om te bepalen wie binnen een 

fiducieconstructie moet worden aangeduid als de exclusieve eigenaar.2922 Zij komen tot het 

besluit dat moet worden erkend dat het exclusieve eigendomsrecht allerminst in handen van de 

fiduciaire kan liggen:  

“Contrairement à ce qu’affirmait l’article 2011 du code civil, le fiduciaire ne pouvait 

pas être qualifié de propriétaire car, dénué de la plénitude de prérogatives sur le bien 

pendant la durée de la fiducie, il ne la recouvrait pas à la fin de la fiducie, l’objet de la 

fiducie devant être transféré au bénéficiaire.”2923  

Daarentegen zou het de begunstigde zijn die als ware eigenaar moet worden beschouwd:  

“En revanche, le bénéficiare, lui, pouvait être qualifié de propriétaire puisque, titulaire 

d’un droit réel sur le bien pendant la durée de la fiducie, il avait vocation, à la fin de la 

fiducie, comme un nu-propriétaire, à recouvrer la plénitude des prérogatives sur ce 

bien. On aboutissait donc, finalement, à ce que le bénéficiaire de la fiducie soit le 

véritable propriétaire des biens, sa propriété étant grevée par un droit réel sur la chose 

d’autrui conféré au fiduciaire, droit que le législateur qualifiait abusivement de 

« propriété fiduciaire ».”  

Toch menen deze Franse auteurs dat dit niet zomaar kan worden aangenomen, omdat de Franse 

wetgever wel heel duidelijk de bedoeling had om met de fiducie een volle eigendomsoverdracht 

in het leven te roepen die de fiduciaire tot exclusieve eigenaar maakt.2924 Bovendien zou, wat 

de fiducie-sûreté betreft, het onderscheid met een gewoon zakelijk zekerheidsrecht volledig 

komen te vervallen wanneer de schuldeiser-fiduciaire niet als ware eigenaar wordt 

beschouwd.2925 Dat laatste hoeft ons inziens geen probleem te vormen. Integendeel, de 

kwalificatie van een fiducie-sûreté als een zakelijk zekerheidsrecht in plaats van als een 

eigendomsrecht sluit beter aan bij de rechtsgevolgen van de fiducie. Vanuit een functionele 

benadering kan een fiducie inderdaad nooit meer opleveren dan een zakelijk zekerheidsrecht. 

Bij de fiducie-gestion is het nog evidenter dat de fiduciaire niet als eigenaar moet worden 

beschouwd. Bovendien spreekt de Franse wetgever in artikel 2011 CC enkel van een overdracht 

van de goederen naar het vermogen van de fiduciaire en wordt niet uitdrukkelijk bepaald dat 

de fiduciaire eigenaar zou worden. 

                                                 
2920 Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats 

et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 59. 
2921 G. PODEUR, “La procédure collective du fiduciaire: quelles protections pour le constituant et le bénéficiaire?”, D. 2014, 

(1653) 1657. 
2922 A. AYNES en P. CROCQ, “La fiducie préservée des audaces du législateur ”, D. 2009, (2559) 2560, nrs. 7 e.v. 
2923 A. AYNES en P. CROCQ, “La fiducie préservée des audaces du législateur ”, D. 2009, (2559) 2560, nr. 8. 
2924 A. AYNES en P. CROCQ, “La fiducie préservée des audaces du législateur ”, D. 2009, (2559) 2560, nr. 9. Nochtans is het 

niet zeker of die bedoeling tot eigendomsoverdracht wel kan afgeleid worden uit de wettelijke bepaling. Zie: R. LIBCHABER, 

“Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 1115, nr. 25. 
2925 A. AYNES en P. CROCQ, “La fiducie préservée des audaces du législateur ”, D. 2009, (2559) 2560, nr. 10. 
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E. Besluit 

462. FRANSE FIDUCIE ALS EQUIVALENT VOOR DE TRUST – De wet van 19 februari 2007 bracht 

vernieuwing en leidde tot de wettelijke erkenning van een algemene trustachtige figuur in het 

Franse recht, de fiducie.2926 De doctrine reageerde hierop niet onverdeeld positief.2927 

Bovendien werd de wet sinds 2007 reeds meermaals gewijzigd.2928 Toch mag de impact ervan 

niet worden onderschat. De algemene erkenning van de fiducie levert een rechtsfiguur op die 

door de contractsvrijheid vrij kan worden ingevuld, mits enkele dwingende voorwaarden zijn 

vervuld.2929 Vooral in het handelsverkeer en de bankensector speelt deze nieuwe rechtsfiguur 

een belangrijke rol.2930 Het Franse recht bewijst met de invoering van de fiducie dat er een 

synthese mogelijk is tussen de Engelse trust en het exclusieve eigendomsrecht van de civil law 

rechtsstelsels.2931 De fiducie is qua toepassingsdomein wel beperkt waardoor het niet dezelfde 

draagwijdte heeft als de trust.2932 Bovendien is er bij de trust ook een veel grotere rol weggelegd 

voor de rechterlijke controle.2933 

463. WIE IS NU DE EXCLUSIEVE EIGENAAR? – In de theoretische discussie over in wiens 

handen het exclusieve eigendomsrecht rust, is er geen eenduidigheid. Dat vertoont gelijkenissen 

met de meningsverschillen in het Engelse recht omtrent de eigendomsverhoudingen binnen de 

trust (supra, nrs. 183 e.v.). De overgrote meerderheid van de Franse auteurs houdt vast aan de 

verenigbaarheid van de fiducie met de exclusiviteit van het eigendomsrecht. De fiduciaire 

eigenaar is de enige eigenaar van het fiduciaire vermogen, ook al moet hij dat eigendomsrecht 

uitoefenen met het vooropgestelde doel voor ogen. De kern van de fiducie ligt in de creatie van 

een trustvermogen, als uitzondering op de eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen. Dat 

op zich levert volgens de meerderheidsopvatting de nodige bescherming aan de begunstigden, 

                                                 
2926 P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: 

un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 11; P. MARINI, “Enfin la 

fiducie à la française”, D. 2007, (1347) 1347. 
2927 Zie o.m.: F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 13-19; G. 

BLANLUET en J.-P. LE GALL, “La fiducie, une oeuvre inachevée: Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 19 février 

2007”, JCP E 2007, nr. 2059, (35) 35-45; V. BOCCARA, “La fiducie fait son entrée dans le droit français”, Petites affiches 15 

maart 2007, n° 54, 3, www.lextenso.fr; P. CROCQ, “Lacunes et limites de la loi au regard du droit des sûretés”, D. 2007, (1354) 

1354-1358; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des 

contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 51; C. LARROUMET, “La loi du 19 février 2007 sur la fiducie: Propos critiques”, 

D. 2007, (1350) 1350-1353; J.-P. LE GALL, “De la proposition de loi Marini à la loi: une perte logique fiscale”, JCP E 2007, 

nr. 2058, (33) 33-34; R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 

2007, art. 38631, (1094) 1094-1118. 
2928 Zie hierover ook: F. BARRIERE, “The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty” in L. SMITH (ed.), Re-

imagining the trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, (222) 227; L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits 

des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1845, nr. 1; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, 

Defrénois, 2013, 256, nr. 767. Vier fases kunnen onderscheiden worden: Loi du 4 août 2008, Ordonnance du 18 décembre 

2008, Ordonnance du 30 janvier 2009, Loi du 12 mai 2009. 
2929 Zie: F. BARRIERE, “La loi instituant la fiducie: entre équilibre et incohérence”, JCP E 2007, nr. 2053, (13) 14, nrs. 10 e.v.; 

P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil: Les sûretés, la publicité foncière in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2009, 

599, nr. 682. 
2930 S. CATOIRE en A. BERTON, “Cas pratiques fiduciaires”, Droit & Patrimoine 2013, 34-37; P. MARINI, “Enfin la fiducie à la 

française”, D. 2007, (1347) 1349. Zie ook: V. SAVAGE, La fiducie sur parts et actions de sociétés: Aspects jurdiques et fiscaux, 

Brussel, Larcier, 2015, 101 p. 
2931 Zie in dezelfde zin: S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit 

privé en France, Brussel, Larcier, 2009, 22. 
2932 R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, 

(1094) 1114, nr. 24. Zie in dezelfde zin voor de beperkte draagwijdte van de afscheiding van vermogens: C. LARROUMET en A. 

AYNÈS, Droit civil, I, Introduction à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 323, nr. 420. 
2933 T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil law jurisdictions”, Oxford Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 4. 

http://www.lextenso.fr/
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zonder dat zij behept moeten zijn met (een deel van) het eigendomsrecht. Die opvatting leidt 

ertoe dat de fiducie een uitzondering maakt op het absolute en eeuwigdurende karakter van het 

eigendomsrecht, alsook op het principe van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen, maar 

tegelijkertijd niet kan wennen aan de idee dat de fiducie afwijkt van het exclusieve karakter van 

het eigendomsrecht. 

Naar Frans recht is het geen evidentie om een opsplitsing van het eigendomsrecht te 

aanvaarden. Nochtans lijkt de verdediging van de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht 

slechts een theoretisch discours. De bescherming van de fiduciaire goederen tegen de 

privéschuldeisers van de fiduciaire wijst erop dat de begunstigde van de fiducie eigenlijk reeds 

een eigendomsbescherming geniet.2934 

§3. De trust in de ‘mixed legal systems’ 

464. INLEIDENDE OPMERKING – Zoals reeds opgemerkt (supra, nr. 5), biedt de studie van de 

mixed legal systems interessante perspectieven voor de invoering van een trust in de civil law 

rechtsstelsels.2935 De benaming ‘mixed legal systems’ duidt op de rechtsstelsels die zich op de 

kruising tussen de civil law en common law bevinden.2936 Daartoe behoort onder meer het Zuid-

Afrikaanse recht. De wortels van dit rechtsstelsel liggen voor een stuk in het Rooms-Hollandse 

recht, het rechtsstelsel dat gebaseerd was op het Romeinse recht en toegepast werd in de 

Nederlanden tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. Naast deze civil law component werd 

het Zuid-Afrikaanse recht ook sterk beïnvloed door het Engelse recht tijdens de Britse bezetting 

van de Kaap vanaf 1795. Een ander voorbeeld van een mixed legal system betreft het Schotse 

recht. Daar had de civil law rechtstraditie een grote invloed, maar werd er in een later stadium 

meer aandacht besteed aan het Engelse recht.2937 

                                                 
2934 V. SAGAERT, “Party Autonomy in Belgian and French law: The Interconnection between Substantive Property Law and 

Private International Law” in R. WESTRIK en J. VAN DER WEIDE (eds.), Party Autonomy in International Property Law, 

München, Sellier, 2011, (119) 132. 
2935 E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE 

WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 276; J.M. MILO en J.M. SMITS, “Trusts 

in Mixed Legal Systems: A challenge to comparative trust law” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 11-17. Zie ook: G.L. GRETTON, “Trusts 

Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 604; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its 

ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 911 e.v. 
2936 J.M. MILO en J.M. SMITS, “Trusts in Mixed Legal Systems: A challenge to comparative trust law” in J.M. MILO en J.M. 

SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 14; R. 

ZIMMERMANN en D. VISSER, “South African Law as a Mixed Legal System” in R. ZIMMERMANN en D. VISSER (eds.), Southern 

cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, 2. Voor een uitgebreide studie, zie: R. 

ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in 

Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 871 p. 
2937 Zie o.m.: G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 619; D.L.C. MILLER, “Scots and South African 

Property: Problem Transplants” in E. COOKE (ed.), Modern Studies in Property Law, vol. 1, Oxford, Hart publishing, 2001, 

293-308; R. ZIMMERMANN, “‘Double Cross’: Comparing Scots and South African Law” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. 

REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, 

Lansdowne, Juta, 2004, 8. 
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Die gemengde rechtsstelsels zijn vertrouwd met de trust, ondanks de algemene assumptie dat 

de trust “a special child of the English common law” is.2938 De eigenheid van het trustrecht in 

deze twee mixed legal systems wordt hierna aan een onderzoek onderworpen.2939 

A. Exclusieve eigendom als uitgangspunt 

465. HET EIGENDOMSRECHT IN HET ALGEMEEN – De basisomschrijving van het 

eigendomsrecht naar Zuid-Afrikaans recht verschilt niet van deze in de continentale 

rechtsstelsels: eigendom wordt omschreven als het recht om op de meest volstrekte wijze over 

een goed te beschikken, met uitzondering van de bij wet bepaalde gevallen.2940 De exclusiviteit 

van het eigendomsrecht wordt er net als in de civil law rechtsstelsels beschouwd als een 

basiskenmerk van het eigendomsrecht.2941 Van een opsplitsing in legal ownership en equitable 

ownership kan geen sprake zijn omwille van het uniforme eigendomsrecht.2942  

Naar Schots recht wordt het eigendomsrecht omschreven als het hoogste zakelijk recht dat men 

kan uitoefenen op een goed.2943 Net als in het Zuid-Afrikaanse recht is het eigendomsrecht 

exclusief of ‘unititular’.2944 Als vertrekpunt voor beide rechtsstelsels geldt dat op een gegeven 

moment en op een welbepaald goed er slechts één iemand als eigenaar kan worden aangeduid. 

Dat is wat in dit proefschrift de interne exclusiviteit van eigendom wordt genoemd (supra, nr. 

51). Kenmerkend voor het Schotse recht is dat er tot voor kort nog steeds een feodaal systeem 

van grondrechten bestond.2945 Dat leverde een soort duplex dominium op waarbij het 

eigendomsrecht ongelimiteerd kon worden opgesplitst tussen verschillende belanghebbenden. 

Dat bemoeilijkte zowel de harmonisatie met de civil law rechtstraditie, als de creatie naar Schots 

                                                 
2938 R. HELMHOLZ en R. ZIMMERMANN, “Views of Trust and Treuhand: An Introduction” in R. HELMHOLZ en R. ZIMMERMANN 

(eds.), Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in a Historical Perspective, Berlijn, Duncker & Humblot, 1998, (27) 27; M.J. DE 

WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative 

perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 819. 
2939 Naast Schotland en Zuid-Afrika zijn de andere gemengde rechtsstelsels: Québec, Louisiana, Sri Lanka, Botswana, Lesotho, 

Swaziland, Namibië en Zimbabwe. De trustfiguur in Québec zal in deel IV ook kort besproken worden als illustratie van hoe 

de discussie omtrent de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt beslecht (infra, nr. 539). 
2940 P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT (eds.), Silberberg and Schoeman’s The Law of Property, Durban, 

LexisNexis Butterworths, 2006, 91; A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Introduction to the Law of Property, Cape Town, 

Juta, 2009, 40 e.v. 
2941 J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER (eds.), Southern Cross: civil law and common law in 

South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 695. Zie bijvoorbeeld: Wessels, J in Johannesburg Council v Rand 

Townships Registrar 1910 T.P.D. 1314, 1319: “Ownership is the unrestricted and exclusive control which a person has over a 

thing”, geciteerd in D.V. COWEN, New Patterns of Landownership. The transformation of the concept of ownership as plena in 

re potestas, Johannesburg, Witwatersrand, 1984, 70. Zie ook: P.J. BADENHORST, J.M. PIENAAR en H. MOSTERT (eds.), 

Silberberg and Schoeman’s The Law of Property, Durban, LexisNexis Butterworths, 2006, 92; A.J. VAN DER WALT, “De 

onrechtmatige bezetting van leegstaande woningen en het eigendomsbegrip: Een vergelijkende analyse van het conflict tussen 

de privaat eigendom van onroerend goed en dakloosheid”, Recht & Kritiek 1991, (329) 353. 
2942 M.J. DE WAAL, “The Uniformity of Ownership, Numerus Clausus and the Reception of the Trust into South African Law” 

in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi 

Libri, 2001, (43) 44. Zie ook: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex Dominium: The History and Significance of the 

Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 256. 
2943 G.L. GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 2009, 13, nr. 2.1 en 25, nr. 3.1. 
2944 Zie: D. KLEYN en S. WORTLEY, “Co-ownership” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in 

comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 704. 
2945 G.L. GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 2009, 457, nrs. A.1 e.v.; K. REID 

en C.G. VAN DER MERWE, “Property Law: Some Themes and Variations” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), 

Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 

2004, 643. Zie voor een uitgebreide bespreking: W.M. GORDON, Scottish land law, Edinburgh, W. Green & Son Ltd., 1989, 24 

e.v. 
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recht van een eengemaakt goederenrecht voor roerende en onroerende goederen.2946 Pas op 28 

november 2004 werd het feodale systeem definitief afgeschaft, hoewel het reeds in onbruik was 

geraakt.2947 Opmerkelijk is dat er zich daarbij een eigendomsverschuiving voordeed, net als bij 

de afschaffing van de feodaliteit na de Franse Revolutie (supra, nr. 138). Het exclusieve 

eigendomsrecht kwam toe aan de ‘vassal’, de titularis van de dominium utile, terwijl de rechten 

van de feodale heren (dominium directum) kwamen te vervallen.2948 

Ondanks het exclusieve karakter van het eigendomsrecht erkent zowel het Zuid-Afrikaanse 

recht als het Schotse recht de trust. 

B. Herkomst en omschrijving van de mixed legal system ‘trust’ 

466. CONTEXT VAN DE ZUID-AFRIKAANSE TRUST – De trust werd in de eerste helft van de 

negentiende eeuw geïntroduceerd in de Zuid-Afrikaanse rechtspraktijk door de Britse 

bezetters.2949 Er bestaat geen twijfel over dat de trustfiguur voortvloeide uit de receptie van de 

Engelse trust, weliswaar aangepast aan het Zuid-Afrikaanse recht.2950 De inhoudelijke 

betekenis van de trust werd mede bepaald door het Rooms-Hollandse recht en door de verdere 

ontwikkelingen in het Zuid-Afrikaanse recht.  

In het hedendaagse recht wordt de trust hoofdzakelijk beschouwd als een flexibel 

rechtsinstrument om aan estate planning te doen of om een goed doel te steunen, zowel 

bij testament als bij overeenkomst.2951 Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw 

wordt de trust ook meer en meer voor commerciële doeleinden aangewend (‘business 

trust’), vaak omwille van fiscale motieven.2952 

De juridische grondslag voor de trust kan naar Zuid-Afrikaans recht niet bestaan uit de 

opsplitsing van het eigendomsrecht omwille van het exclusiviteitsprincipe (supra, nr. 465). De 

Zuid-Afrikaanse rechtbanken interpreteerden de Engelse testamentary trust aanvankelijk als 

een fideicommissum of tweetrapslegaat en de inter vivos trust als een stipulatio alteri.2953 In het 

princiepsarrest Estate Kemp and others v McDonald’s trustee werd uitdrukkelijk geoordeeld 

                                                 
2946 K. REID en C.G. VAN DER MERWE, “Property Law: Some Themes and Variations” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. 

REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, 

Lansdowne, Juta, 2004, 644. 
2947 Dat is de datum van inwerkingtreding van de Abolition of Feudal Tenure etc. (Scotland) Act 2000 (asp 5). Voor een 

uitgebreide bespreking, zie: K.G.C. REID, The Abolition of Feudal Tenure in Scotland, Edinburgh, LexisNexis, 2003, xxix + 

328 p. Voor vroegere hervormingen, zie: W.M. GORDON, Scottish land law, Edinburgh, W. Green & Son Ltd., 1989, 455, 32, 

nr. 2-23. 
2948 Section 2 (1) van de wet. Zie ook: G.L. GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 

2009, 463, nr. A.19; S. VAN ERP., “Comparative property law” in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford 

Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, (1043) 1058. 
2949 F. DU TOIT, “Jurisprudential milestones in the development of trust law in South Africa’s mixed legal system” in L. SMITH 

(ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (257) 257; M.J. DE WAAL, “The core elements 

of the trust: aspects of the English, Scottish and Sout African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 555. 
2950 M.J. DE WAAL, “In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context”, Stellenbosch Law Review 

2001, (63) 76. 
2951 M.J. DE WAAL, “The trust in South African Law” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, 

Brussel, Bruylant, 1999, 89. Naast de testamentary trust en de inter vivos trust kan een trust ook door de rechters of door de 

wet worden gecreëerd. 
2952 T. HONORÉ, “Trust” in R. ZIMMERMANN en D. VISSER (eds.), Southern cross: civil law and common law in South Africa, 

Oxford, Clarendon Press, 1996, 871; M.J. DE WAAL, “The trust in South African Law” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face 

au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 93. 
2953 Zie hiervoor: E. CAMERON (ed.), Honoré’s South African Law of Trusts, Cape Town, Juta, 2002, 54 e.v.; M.J. DE WAAL, 

“The Uniformity of Ownership, Numerus Clausus and the Reception of the Trust into South African Law” in J.M. MILO en 

J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 

(43) 48-49. 
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dat de Engelse testamentary trust moest aangepast worden aan het Zuid-Afrikaanse recht en dat 

de fideicommissum daarbij de meest geschikte juridische grondslag voor de trust vormde.2954 

De titularis van een fideicommissum is de fiduciaire eigenaar van de goederen; hij kan de 

goederen naar eigen goeddunken beheren, maar is aan bepaalde beperkingen onderworpen.2955 

Het fiduciaire karakter van zijn positie houdt in dat hij de goederen later, meestal bij zijn 

overlijden, moet overdragen aan een tweede begunstigde die op dat moment eigenaar wordt. 

De Supreme Court of Appeal kwam op deze beslissing terug in de zaak Braun v Blann and 

Botha NNO and Another waar het Hof meende dat de trust eerder als een Zuid-Afrikaanse 

rechtsfiguur sui generis moest worden beschouwd in plaats van dit gelijk te stellen met de 

fideicommissum.2956 Het Hof benadrukte opnieuw dat er naar Zuid-Afrikaans recht allerminst 

een parallel te trekken valt met “the English law of trust with its dichotomy between legal and 

equitable ownership”.2957 

Een verdere evolutie ging uit van de wetgever door de afkondiging van de Trust Property 

Control Act waarbij enkele specifieke problemen werden geregeld, zoals wat de positie van de 

trustgoederen is bij insolvabiliteit van de trustee.2958 Zo werd er uitdrukkelijk vastgelegd dat de 

trustgoederen geen deel uitmaken van het persoonlijke vermogen van de trustee (section 12). 

Daar wordt zo dadelijk dieper op ingegaan (infra, nr. 470). 

467. CONTEXT VAN DE SCHOTSE TRUST – De Schotse trust is daarentegen een inheemse 

rechtsfiguur die groeide uit het eigen rechtssysteem, vooral vanaf de zeventiende eeuw, en is 

geen receptie van de Engelse trust, ook al gaat van het Engelse recht sinds de negentiende eeuw 

wel enige beïnvloeding uit.2959 Dat vormt een belangrijk verschilpunt met de Zuid-Afrikaanse 

trust die omgekeerd wel direct voortvloeide uit de overname van de Engelse trust, maar dan 

later een eigen rechtskarakter kreeg toegekend (supra, nr. 466). Een ander verschil is dat er 

voor de Schotse trust slechts zelden verwijzing wordt gemaakt naar de Romeinsrechtelijke 

                                                 
2954 1915 AD 491. Voor een bespreking, zie: T. HONORÉ, “Trust” in R. ZIMMERMANN en D. VISSER (eds.), Southern cross: civil 

law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, 867-868; M.J. DE WAAL, “The trust in South African 

Law” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 90 e.v.; M.J. DE 

WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative 

perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 823. 
2955 T. HONORÉ, “Trust” in R. ZIMMERMANN en D. VISSER (eds.), Southern cross: civil law and common law in South Africa, 

Oxford, Clarendon Press, 1996, 850. 
2956 1984 (2) SA 850 (A). Zie voor een bespreking: F. DU TOIT, “The South African Trust in the Begriffshimmel? Language, 

Translation and Taxonomy”, Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht 2015, (852) 856; M.J. DE 

WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and Sout African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 

556; M.J. DE WAAL, “The Uniformity of Ownership, Numerus Clausus and the Reception of the Trust into South African Law” 

in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi 

Libri, 2001, (43) 49; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust 

property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 912. 
2957 Zie voor een bespreking: F. DU TOIT, “Jurisprudential milestones in the development of trust law in South Africa’s mixed 

legal system” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (257) 258. 
2958 Trust Property Control Act 57 of 1988. 
2959 Voor een uitgebreid historisch overzicht, zie: G.L. GRETTON, “Scotland: The Evolution of the Trust in a Semi-Civilian 

System” in R. HELMHOLZ en R. ZIMMERMANN (eds.), Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in a Historical Perspective, Berlijn, 

Duncker & Humblot, 1998, 507-542. Zie ook: G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 605; M.J. DE WAAL 

en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: 

property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 821; M.J. DE WAAL, “In search of a model for 

the introduction of the trust into a civilian context”, Stellenbosch Law Review 2001, (63) 76; K.G.C. REID, “Patrimony not 

Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers 

Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 20; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil 

law and its ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 914. 
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fideicommissum.2960 Dat de trust een in wezen Schotse rechtsfiguur is, maakt dat de trust perfect 

verenigbaar was met de continentaalrechtelijke rechtscultuur.2961 Verderop zal blijken dat de 

Engelse beïnvloeding soms wel verregaande gevolgen heeft gehad. Toch blijft de Schotse trust 

nog altijd meer gemeen hebben met de Zuid-Afrikaanse trust dan met de Engelse trust, omwille 

van het fundamentele bezwaar tegen een opsplitsing van het eigendomsrecht. Hoe de mixed 

legal trust zich verhoudt tot de exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt hierna onderzocht. 

468. VERHOUDING TUSSEN DE TRUST EN HET EIGENDOMSRECHT – In section 1 van de Zuid-

Afrikaanse Trust Property Control Act wordt de trust als volgt omschreven: 

“'trust' means the arrangement through which the ownership in property of one person 

is by virtue of a trust instrument made over or bequeathed-  

(a) to another person, the trustee, in whole or in part, to be administered or disposed of 

according to the provisions of the trust instrument for the benefit of the person or class 

of persons designated in the trust instrument or for the achievement of the object stated 

in the trust instrument; or  

(b) to the beneficiaries designated in the trust instrument, which property is placed 

under the control of another person, the trustee, to be administered or disposed of 

according to the provisions of the trust instrument for the benefit of the person or class 

of persons designated in the trust instrument or for the achievement of the object stated 

in the trust instrument, but does not include the case where the property of another is to 

be administered by any person as executor, tutor or curator in terms of the provisions 

of the Administration of Estates Act, 1965 (Act 66 of 1965)” 

Een interessante vaststelling is dat er naar Zuid-Afrikaans recht twee soorten trusts bestaan. 

Beide trusts leiden tot een andere invulling van de eigendomsverhoudingen. De trust 

beschreven in (b) wordt de bewindtrust genoemd.2962 Uit de omschrijving valt af te leiden dat 

bij dergelijke trust het volle eigendomsrecht toekomt aan de begunstigden en de trustee slechts 

optreedt als beheerder. Dit valt niet gelijk te stellen met een constructie van 

vertegenwoordiging. In tegenstelling tot een loutere vertegenwoordiger verkeert de trustee in 

een positie van onafhankelijkheid ten opzichte van de beneficiary. Ook al zou de beneficiary 

dat anders willen, toch moet de trustee de trustovereenkomst nakomen. Bovendien is zoals bij 

elke trust ook de bewindtrustee een soort office, gezien de strenge rechterlijke controle (infra, 

nr. 471). Deze vorm van trust komt echter zelden voor.2963 Vaak is het net de bedoeling van de 

insteller van de trust dat de trustgoederen (tijdelijk) nog niet toekomen aan de beneficiary, 

omwille van bijvoorbeeld zijn minderjarigheid of om die goederen te beschermen tegen zijn 

insolvabiliteit. Een bewindtrust kan hiervoor geen oplossing bieden, aangezien de goederen 

                                                 
2960 M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in 

comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 822. 
2961 M.J. DE WAAL, “In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context”, Stellenbosch Law Review 

2001, (63) 76. Zie ook: J.W.G. BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans 

les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (117) 126. 
2962 F. DU TOIT, “The South African Trust in the Begriffshimmel? Language, Translation and Taxonomy”, Rabels Zeitschrift 

fuer auslaendisches und internationales Privatrecht 2015, (852) 864; M.J. DE WAAL, “The trust in South African Law” in M.C. 

CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 96; F. DU TOIT, “Jurisprudential 

milestones in the development of trust law in South Africa’s mixed legal system” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (257) 269; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into 

civil law and its ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 913. 
2963 F. DU TOIT, “The South African Trust in the Begriffshimmel? Language, Translation and Taxonomy”, Rabels Zeitschrift 

fuer auslaendisches und internationales Privatrecht 2015, (852) 863; M.J. DE WAAL, “The trust in South African Law” in M.C. 

CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 96. 
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meteen eigendom worden van de beneficiary. Dat de goederen tot het vermogen van de 

beneficiary behoren, heeft vanzelfsprekend ook fiscaalrechtelijke gevolgen. 

De gangbare trust naar Zuid-Afrikaans recht is daarom die vermeld onder punt (a): de ownership 

trust. Daar komt het exclusieve eigendomsrecht toe aan de trustee. De begunstigden hebben 

niet meer dan een persoonlijk recht om van de trustee een goede nakoming van de voorwaarden 

van de trust te eisen.2964 Van de trustee wordt naar redelijkheid de nodige care, diligence and 

skill vereist (s. 9 Trust Property Control Act). Zijn concrete bevoegdheden om over de 

trustgoederen te beschikken, kunnen in de vestigingsakte van de trust nader worden bepaald. 

Naar Schots recht wordt de trustee eveneens als de volle eigenaar van de trustgoederen 

aangeduid.2965 Het eigendomsrecht van de trustee is wel beperkt, in die zin dat de trustee de 

trustgoederen niet in zijn eigen voordeel kan aanwenden en steeds rekening moet houden met 

de rechten van de begunstigden.2966 Daarom wordt het eigendomsrecht van de trustee ook wel 

omschreven als een ‘restricted ownership’2967 of een ‘nudum dominium’2968. Over de positie 

van de beneficiary zijn de meningen verdeeld.2969 De gangbare opvatting is dat de beneficiary 

slechts beschikt over een persoonlijk recht om de trustee te dwingen de trustverplichtingen na 

te komen.2970 De begunstigde beschikt in die meerderheidsopvatting dus niet over een deel van 

het eigendomsrecht dat integendeel exclusief toekomt aan de trustee.2971 

                                                 
2964 Land and Agricultural Bank of South Africa v Parker, 2005 (2) SA 77 (SCA); T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil law 

jurisdictions”, Oxford Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 13; M.J. DE WAAL, “The trust in South African Law” in 

M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 96; R. ZHANG, “A comparative 

study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 913. 
2965 Zie bijvoorbeeld: L.P. Hope in Sharp v Thomson 1995 SC 455, 475, geciteerd in M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, 

“Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and 

obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 834. Zie ook: G.L. GRETTON, “Trust and Patrimony” in H.L. 

MACQUEEN (ed.), Scots law: into the 21st century. Essays in Honour of W.A. Wilson, Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, 

(182) 182 en 187. 
2966 J.W.G. BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, 

Brussel, Bruylant, 1999, (117) 124; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID 

(eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, 

Juta, 2004, 836. 
2967 W.M. GORDON, Scottish land law, Edinburgh, W. Green & Son Ltd., 1989, 455, nr. 16-01. 
2968 E. CAMERON (ed.), Honoré’s South African Law of Trusts, Cape Town, Juta, 2002, 288; G.L. GRETTON, “Scotland: The 

Evolution of the Trust in a Semi-Civilian System” in R. HELMHOLZ en R. ZIMMERMANN (eds.), Itinera Fiduciae. Trust and 

Treuhand in a Historical Perspective, Berlijn, Duncker & Humblot, 1998, (507) 509. 
2969 Zie hiervoor: K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in 

Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 21; R. ZHANG, “A comparative 

study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 917-918. 

Soms werd de begunstigde naar het voorbeeld van het Engelse recht een deel van het eigendomsrecht toegekend (‘concurrent 

ownership’), bijvoorbeeld in Govan New Bowling-Green Club v Geddes (1898) 25 R 485, 492 (Lord McLaren), of ging men 

zelfs nog een stap verder door de begunstigde als ware eigenaar te beschouwen en de trustee slechts als de beheerder, 

bijvoorbeeld in Heritable Reversionary Co Ltd v Miller (1892) 19 R(HL) 43, 46 (Lord Watson). Diezelfde evolutie deed zich 

ook voor binnen het Engelse recht (supra, nr. 185). 
2970 J.W.G. BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, 

Brussel, Bruylant, 1999, (117) 138; G.L. GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 

2009, 335, nr. 22.55; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed 

legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 836. 

Zie ook de voorbeelden uit de rechtspraak aangehaald in: K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. 

MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2001, 22: Inland Revenue v Clarke’s Trustees 1939 SC 11, 22 (Lord President Normand); Sharp v Thomson 1995 SC 455, 475 

(Lord President Hope); R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust 

property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 917. Zie ook: P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And Back Again?” in D. 

HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 

2002, (203) 209, en de bronnen aldaar. 
2971 K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 22. Zie ook: M.J. DE WAAL, “The core 

elements of the trust: aspects of the English, Scottish and Sout African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 554. 
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Verwarring kan ontstaan wanneer er louter sprake is van een ‘trust for administration’. In die 

vorm blijft het eigendomsrecht bij de begunstigde en heeft de trustee enkel een 

beheersbevoegdheid. Naar Schots recht wordt dat echter niet beschouwd als een trust, maar 

slechts als een verbintenisrechtelijke relatie.2972 Dat verschilt van het Zuid-Afrikaanse recht 

waar de mogelijkheid van een bewindtrust met volle eigendom voor de begunstigde expliciet 

in de wet werd opgenomen. 

469. VERREGAANDE BESCHERMING VOOR DE BENEFICIARY – Hoewel de mixed legal systems 

vasthouden aan een louter persoonlijk recht voor de begunstigden, worden hun aanspraken toch 

in belangrijke mate beschermd. Inherent aan een trust is immers dat de trustee verplicht is om 

te handelen in het belang van de begunstigden. Daarom werd naar een alternatief gezocht voor 

de eigendomssplitsing van de Engelse trust. Vanuit een zeer pragmatische en functionele 

aanpak werden door DE WAAL enkele kernelementen gedetecteerd die aanwezig moeten zijn 

om te spreken van een ‘proper trust’ zonder dat aan de begunstigde een deel van het 

eigendomsrecht moet toekomen. Die ‘core elements’ zijn: (1) de fiduciaire positie van de 

trustee, (2) de vermogenssplitsing, (3) de werking van de zakelijke subrogatie en (4) de 

ambtelijke dimensie van trusteeship as an office.2973 

Naar Zuid-Afrikaans recht is bij wet bepaald dat de trustgoederen geen deel mogen uitmaken 

van het persoonlijke vermogen van de trustee, tenzij hij zelf ook één van de begunstigden is.2974 

Die bescherming werd reeds eerder door de wetgever gecreëerd voor enkele specifieke 

gevallen, namelijk voor de trustrekeningen van de juridische beroepsbeoefenaars en later ook 

voor de trustrekeningen van financiële instellingen.2975 Dat vormde een uitzondering op het 

algemene principe van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen waaraan het Zuid-

Afrikaanse recht net zoals de continentale rechtsstelsels vasthoudt.2976 Omwille van dat 

algemene principe werd in de rechtspraak geoordeeld dat de begunstigde in samenloop kwam 

met de privéschuldeisers van de trustee, aangezien hij slechts een persoonlijk recht had op de 

trustgoederen.2977 In de Trust Property Control Act 1988 werd de bescherming van de 

trustgoederen via het afscheiden van het vermogen van de trustee veralgemeend voor alle 

trustconstructies. Hoewel het recht van de begunstigde op de trustgoederen persoonlijk van 

aard blijft, wordt het soms omschreven als een ‘protected personal right’, gezien de sterke 

bescherming in geval van samenloop met de privéschuldeisers van de trustee.2978  

                                                 
2972 M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in 

comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 835. Zie ook: G.L. 
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Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, (182) 186. 
2973 M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and Sout African trusts compared”, SALJ 

2000, (548) 557. 
2974 s. 12 Trust Property Control Act 1988. 
2975 s. 33(7) Act 23 of 1934; s. 4(7) Act 56 of 1964. 
2976 T. HONORÉ, “Trust” in R. ZIMMERMANN en D. VISSER (eds.), Southern cross: civil law and common law in South Africa, 

Oxford, Clarendon Press, 1996, 871. Voor het principe van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen in de continentale 
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2977 Ex parte Estate Kelly 1942 OPD 265; Incorporated Law Society, Transvaal v Visse 1958 (4) SA 115 (T); Hansen v CIR 

1956 (1) SA 398 (A) 405. 
2978 M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in 

comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 837. Zie ook: E. 

CAMERON (ed.), Honoré’s South African Law of Trusts, Cape Town, Juta, 2002, 23; T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil 

law jurisdictions”, Oxford Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 13. 
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Ook in het Schotse recht wordt erkend dat het persoonlijke recht van de beneficiary vaak sterker 

is dan ‘gewone’ persoonlijke rechten, aangezien een beneficiary voorrang heeft op de 

trustgoederen in verhouding tot de gewone schuldeisers wanneer de trustee insolvabel 

wordt.2979 Deze bescherming vloeit net als in het Zuid-Afrikaanse recht voort uit het feit dat de 

trustgoederen afgescheiden worden gehouden van het persoonlijke vermogen van de trustee.2980 

Nochtans geldt ook naar Schots recht hetzelfde civielrechtelijke concept van eenheid en 

ondeelbaarheid van het vermogen.2981 

Ondanks het feit dat een begunstigde niet beschikt over een zakelijk recht, geniet hij ook een 

sterke bescherming in geval van overdracht van de goederen in breach of trust.2982 In eerste 

instantie is bij een onrechtmatige overdracht de trustee uiteraard aansprakelijk voor de 

miskenning van zijn trustverplichtingen, maar dat speelt enkel op verbintenisrechtelijk 

niveau.2983 Naar Schots recht kan hier sprake zijn van een constructive trust zoals in het Engelse 

recht, waarbij de begunstigde zijn rechten binnen de trust blijft behouden en de derde-verkrijger 

optreedt als de nieuwe trustee (supra, nr. 191).2984 Het Schotse recht gaat daarin verder dan het 

Zuid-Afrikaanse recht. Daar kan de beneficiary bij overdracht van de trustgoederen aan een 

derde-verkrijger in breach of trust zich enkel beroepen op ongerechtvaardigde verrijking (tegen 

een derde-verkrijger te goeder trouw en om niet) of op de doctrine of notice (tegen een derde-

verkrijger te kwader trouw).2985 Een tweede extra (‘zakenrechtelijke’) bescherming naar Schots 

recht is de werking van de zakelijke subrogatie, waarbij de begunstigde zijn rechten verder kan 

uitoefenen tegen de trustee op wat in de plaats treedt van de trustgoederen.2986 In het Zuid-

                                                 
2979 G.L. GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 2009, 335, nr. 22.57: “The fact 
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patrimony.” Zie ook: J.W.G. BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les 

rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (117) 124; K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. 

MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 
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Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 

(3) 57. 
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Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 22. 
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Afrikaanse recht is de werking van de zakelijke subrogatie beperkt tot de goederen die op een 

rechtmatige wijze in de plaats zijn gekomen.2987 

Zoals reeds vermeld, hanteren de mixed legal systems een zeer pragmatische aanpak om de 

gewenste gevolgen van een trust te bereiken. Een mooi voorbeeld daarvan is de extra 

verplichting die in het Zuid-Afrikaanse recht wordt opgelegd aan de trustee om een zekerheid 

te stellen voor de goede nakoming van zijn taken (s. 6 Trust Property Control Act).2988 Daarmee 

wordt het persoonlijk recht van de beneficiary dus aanzienlijk versterkt. 

C. Afgezonderd vermogen als essentie van de trust 

470. DE OPSPLITSING VAN HET VERMOGEN – In het Zuid-Afrikaanse en Schotse recht wordt 

de begunstigde niet beschermd door de opsplitsing van het eigendomsrecht, maar door de 

opsplitsing van het vermogen. De vermogenssplitsing wordt beschouwd als het equivalent voor 

de eigendomssplitsing naar Engels recht. Een trustee is daarbij titularis van twee vermogens: 

zijn privévermogen en het trustvermogen.2989 Dat komt tot uiting in de rechtsgevolgen van de 

trust ten opzichte van de schuldeisers: een privéschuldeiser van een trustee kan geen aanspraak 

maken op de trustgoederen, terwijl een schuldeiser voor schulden aangegaan betreffende de 

trustgoederen dat wel kan, maar daarbij ook beperkt is tot het trustvermogen en in beginsel 

geen verhaal kan uitoefenen op het privévermogen van de trustee.2990 Dat kan uitzonderlijk wel 

wanneer bijvoorbeeld de beneficiary, die uiteraard ook steeds schuldeiser is van het 

trustvermogen, een claim instelt tegen het privévermogen van de trustee omwille van breach 

of trust. 

De omschrijving van REID is het meest treffend voor het begrip van de Schotse trust: “Trust is 

patrimony, not equity”.2991 De trust van de mixed legal systems biedt vanuit een functionele 

rechtsvergelijking een legitiem alternatief voor de Engelse trust, door het te beschouwen als 

een gesplitst vermogen in plaats van een gesplitste eigendom.2992 De inhoudelijke kwalificatie 

van de trust is verschillend, maar functioneel beschouwd, worden wel dezelfde rechtsgevolgen 

                                                 
2987 Zie voor beide rechtsstelsels: M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South 

African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 564; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER 

en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, 

Lansdowne, Juta, 2004, 838. 
2988 Zie voor de uitwerking van deze bescherming: M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, 

Scottish and South African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 568. 
2989 J.W.G. BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, 

Brussel, Bruylant, 1999, (117) 134; G.L. GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 

2009, 333, nr. 22.53; K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in 

Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 23; F. DU TOIT, “The South 

African Trust in the Begriffshimmel? Language, Translation and Taxonomy”, Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und 

internationales Privatrecht 2015, (852) 853; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. 

REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, 

Lansdowne, Juta, 2004, 839; M.J. DE WAAL, “Is the DCFR trust a ‘proper’ trust? An evaluation from a South African 

perspective”, Acta Juridica 2014, (219) 236. 
2990 M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in 

comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 839. 
2991 K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 28. 
2992 G.S. ALEXANDER, “The dilution of the trust” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2013, (305) 308: “The key to the South African trust is based on a functional substitute for the common law’s approach 

of dual ownership, namely, a duality of estates.” 
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bereikt in termen van de bescherming van de begunstigden. Dat biedt interessante perspectieven 

voor de continentale rechtsstelsels die worstelen met de opsplitsing van het eigendomsrecht. 

Sommige auteurs menen dat de werking van de trust in de mixed legal systems er zelfs op wijst 

dat de splitsing van het vermogen eigenlijk de centrale achterliggende gedachte is van de trust 

in het algemeen.2993 Ook naar Engels recht is het afgescheiden karakter van het trustvermogen 

het beschermingsmechanisme bij uitstek voor de rechten van de beneficiaries, voortvloeiend 

uit de bescherming die zij genieten naar equity: 

“The equitable proprietary rights of the beneficiaries in the trust property prevent such 

property from becoming part of the trustee’s patrimony, so the beneficiaries’ rights are 

not affected by the insolvency, divorce or death of the trustee.”2994 

Dat is echter een zeer controversieel standpunt. Andere auteurs menen dat de trust naar Engels 

recht absoluut geen ‘separate patrimony’ uitmaakt, aangezien het Engelse recht het concept 

van ‘vermogen’ niet kent en de uitwerking van het Engelse trustrecht er ook geen behoefte aan 

heeft.2995 De trustgoederen behoren gewoon toe aan de trustee. Er wordt echter wel op gewezen 

dat naar Engels recht in het algemeen nooit veel aandacht is besteed aan de mogelijkheid van 

het concept van ‘vermogen’.2996 

471. VERGELIJKING MET ANDERE KWALIFICATIES – De aanvaarding van het trustvermogen als 

een afgescheiden vermogen levert enkele consequenties op in verhouding tot andere 

rechtsfiguren. Zo wordt in de mixed legal systems soms aangehaald dat de trust neigt in de 

richting van de creatie van een rechtspersoon.2997 Belangrijk is immers dat het trustvermogen 

een zelfstandig bestaan leidt en losstaat van de persoon van de trustee. Ook wanneer de trustee 

overlijdt, blijft de trust voortbestaan en zal de rechter een nieuwe trustee aanduiden.2998 

Bovendien wordt de trust ook los van het persoonlijke vermogen aan een ander fiscaal regime 

onderworpen, net zoals de rechtspersoon. Een trust op zichzelf kan ook insolvabel worden. 

Opnieuw is dit ingegeven vanuit praktische overwegingen. Het verschil tussen de creatie van 

een trust en een rechtspersoon lijkt louter van een theoretische aard. Toch wordt de idee 

afgezworen dat de trust ook effectief de creatie van een rechtspersoon zou uitmaken.2999 Ook 

in de common law rechtsstelsels wordt dit ten stelligste ontkend (supra, nr. 181).  

                                                 
2993 K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 22. 
2994 D.J. HAYTON, “Trusts” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER 

(eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 

1996, (3) 4. Zie ook: M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts 

compared”, SALJ 2000, (548) 560. Zie ook naar Belgisch recht: W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 251, nr. 90. 
2995 P. MATTHEWS, “The compatibility of the trust with the civil law notion of property” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the 

Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (313) 327. 
2996 Zie hierover: T. ANSAY, “Third Way?” in X., Festschrift für Ulrich Drobing zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen, Mohr 

siebeck, 1998, (482) 484-485; M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South African 

trusts compared”, SALJ 2000, (548) 563, noot 94. 
2997 K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 25; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, 

“Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and 

obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 840. Zie ook: G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 

2000, (599) 613-614. 
2998 K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 24. 
2999 K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 25; F. DU TOIT, “The South African Trust in 
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Dat het trustvermogen losstaat van de persoon van de trustee blijkt ook uit het feit dat de trustee 

wordt beschouwd als titularis van een zekere functie of ambt, trusteeship as an office.3000 Dat 

publieke karakter uit zich vooral in de verregaande bevoegdheid van de rechterlijke macht om 

een trustee uit zijn ambt te ontzetten. In het Zuid-Afrikaanse recht komt dit publieke karakter 

sterk tot uiting in de Trust Property Control Act, aangezien een trust moet geregistreerd worden 

bij de Master of the High Court (section 4(1)). Opnieuw biedt dit een extra waarborg voor de 

(obligatoire) aanspraken van de beneficiary. In het Schotse recht is de inmenging van de 

rechterlijke macht minder verregaand, maar ook daar kan een ontevreden begunstigde naar de 

rechter stappen om de trustee uit zijn ambt te ontheven. GRETTON omschrijft de trust dan ook 

als volgt: “Trust is patrimony, plus office.”3001 

472. PUBLICITEIT – De afscheiding van het trustvermogen doet ook de vraag rijzen naar de 

publiciteit voor derden.3002 Het Zuid-Afrikaanse en het Schotse trustrecht verschillen grondig 

op dit punt. In het Schotse recht is er geen registratie van de trust vereist.3003 Dat gebrek aan 

publiciteit bij de oprichting van een trust wordt echter als een tekort ervaren, aangezien derden 

er dus geen kennis van kunnen hebben en het risico op misbruik bijgevolg groot is.3004 In het 

Zuid-Afrikaanse recht is er wel een uitgebreider regime van publiciteit voor de trust.3005 Daar 

moet de trust worden voorgelegd aan de Master of High Court en kunnen belanghebbenden op 

aanvraag een kopie verkrijgen.3006 Een kleine kanttekening hier is dat die regel enkel geldt voor 

de trusts die binnen het toepassingsdomein van de wet vallen. Mondelinge trusts vallen daar 

buiten.3007 Naar Zuid-Afrikaans recht wordt een mondelinge trust beschouwd als een in principe 

geldige constructie, maar het bewijs ervan is vanzelfsprekend moeilijk te leveren.3008 Het komt 

dan ook zelden of nooit voor. 

                                                 
the Begriffshimmel? Language, Translation and Taxonomy”, Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales 

Privatrecht 2015, (852) 860; M.J. DE WAAL, “Is the DCFR trust a ‘proper’ trust? An evaluation from a South African 

perspective”, Acta Juridica 2014, (219) 223. 
3000 G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 617; T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil law jurisdictions”, 

Oxford Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 6; M.J. DE WAAL, “In search of a model for the introduction of the trust 

into a civilian context”, Stellenbosch Law Review 2001, (63) 78; M.J. DE WAAL, “Is the DCFR trust a ‘proper’ trust? An 

evaluation from a South African perspective”, Acta Juridica 2014, (219) 238. 
3001 G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 618. 
3002 Zie in dezelfde zin bij de vermogenssplitsing in de continentale rechtsstelsels: infra, nr. 529. 
3003J.W.G. BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, 

Brussel, Bruylant, 1999, (117) 134. Daarop bestaan slechts enkele specifieke uitzonderingen, zie hiervoor: G.L. GRETTON en 

A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 2009, 331, nr. 22.44; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, 

“Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and 

obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 845. 
3004 In geval van misbruik kan enkel het criterium van strijdigheid met de openbare orde soelaas bieden. Zie hiervoor: G.L. 

GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 2009, 336, nr. 22.58. Zie ook: K.G.C. 

REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars 

Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 25. Deze auteur wijst erop dat het gebrek aan publiciteit 

niet meer strookt met de hedendaagse trustconstructies die in tegenstelling tot in het verleden vaak ruime proporties aannemen 

en ook lange tijd blijven duren. 
3005 M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in 

comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 846. 
3006 s. 18 Trust Property Control Act 1988. 
3007 Deedat v The Master 1995 (2) SA 377 (A). 
3008 Zie ook voor het Schotse recht: J.W.G. BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au 

trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (117) 127. 
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D. Besluit 

473. EEN ALTERNATIEVE BENADERING VAN DE TRUST – De studie van de mixed legal systems 

toont aan dat er voor de invoering van een trustfiguur niet per definitie een opsplitsing tussen 

een legal ownership en een beneficial ownership nodig is, zoals bij de Engelse trust. Ook al 

wordt het eigendomsrecht van de trustee beperkt door de aanspraken van de begunstigden, dit 

leidt noch in het Schotse recht, noch in het Zuid-Afrikaanse recht tot een opsplitsing van het 

eigendomsrecht, waarbij de eigendom deels door de trustee en deels door de begunstigde zou 

worden gehouden.3009 Deze rechtsstelsels tonen aan dat de opsplitsing van het eigendomsrecht 

geen conditio sine qua non is voor een goed werkende trustfiguur. De goede werking wordt 

verzekerd door het trustvermogen afgescheiden te houden van het vermogen van de trustee. Er 

is dus sprake van een vermogenssplitsing in plaats van een eigendomssplitsing.3010  

Van belang is dat de mixed legal systems trachten de begunstigden van dezelfde bescherming 

te voorzien als onder het Engelse recht in geval van insolvabiliteit van de trustee en niet-

nakoming van zijn verplichtingen.3011 De bescherming van de begunstigde reikt in het Schotse 

recht nog iets verder dan in het Zuid-Afrikaanse recht door de ruimere toepassing van de 

zakelijke subrogatie en de constructive trust (supra, nr. 469). Toch wordt ontkend dat de 

begunstigde over een zakelijk recht as such zou beschikken.3012 De begunstigde heeft slechts 

een persoonlijk recht, aangezien hij geen rechten kan claimen op de trustgoederen zelf. Die 

goederen vallen niet in het vermogen van de begunstigde.  

Toch lijkt het ons vreemd om uit te gaan van een louter persoonlijk recht. Naar Zuid-Afrikaans 

recht blijft de zakelijke subrogatie beperkt tot de rechtmatige vervreemding van de goederen. 

In dat opzicht zou het nog verdedigbaar zijn dat de subrogatie hier intreedt omwille van het 

zakenrechtelijke karakter van het recht van de trustee, en niet van de beneficiary, en omwille 

van het afgezonderde trustvermogen dat een aparte algemeenheid vormt, waarvan de concrete 

goederen vrij kunnen wisselen. Naar Schots recht wordt de zakelijke subrogatie echter ook 

aangewend als bescherming van het recht van de begunstigde, wanneer de vervreemding in 

breach of trust gebeurde.  

Eerder zou er sprake moeten zijn van een recht dat zakenrechtelijke bescherming geniet zodra 

de trustbepalingen niet worden nageleefd of de trustee insolvabel wordt. Dat de goederen geen 

deel uitmaken van het vermogen van de begunstigden is niet overtuigend om te besluiten tot 

een louter persoonlijk recht. Ook andere zakelijke rechten, zoals de zakelijke zekerheidsrechten 

pand en hypotheek, hebben niet tot gevolg dat die goederen in het vermogen van de titularis 

                                                 
3009 M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in 

comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 836; R. ZHANG, “A 

comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 

916. 
3010 G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 613. 
3011 Zie voor een uitgebreide bespreking: M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and 

South African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 567-669, met als besluit: “The fundamental point is this: although in case 

of breach of trust the Scots and South African law provide the beneficiary with remedies that differ in character from those 

provided by English law, the effective outcome of these remedies, in most cases, affords the beneficiary with safeguards not 

altogether different from those in English law. And, once again, this is done without having to embrace the English concept of 

dual ownership.” (eigen nadruk) 
3012 G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 605. 
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van dat recht terechtkomen. Toch spreekt het voor zich dat die rechten meer opleveren dan een 

louter persoonlijk recht. 

Tot slot toont de studie van de mixed legal systems dat een trust naar haar rechtsgevolgen moet 

worden beoordeeld. Daarbij maakt het niet zozeer uit wie als ultieme (intern exclusieve) 

eigenaar wordt aangeduid, maar is wel de concrete uitwerking van de rechten en verplichtingen 

van beide partijen van belang.3013 De functionele praktische aanpak maakt de eigendomsvraag 

overbodig. 

§4. De situatie van de trust naar Nederlands recht 

A. Opvattingen over de trust voorafgaand aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek 

474. FIDUCIAIRE EIGENDOM ONDER HET OUDE RECHT – Van een echte trust zoals in het 

Engelse recht is er in het Nederlandse recht nooit sprake geweest.3014 Wel werd de fiduciaire 

eigendom, zowel ten titel van beheer als ten titel van zekerheid, in Nederland aanvankelijk 

aanvaard, tot vóór de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992.3015 De overdracht 

tot zekerheid van roerende zaken werd door de Hoge Raad erkend in twee arresten van 1929, 

het Bierbrouwerij arrest3016 en het Hakkers/Van Tilburg arrest3017 die eerder werden besproken 

(supra, nr. 415). In hetzelfde jaar erkende de Hoge Raad ook de eigendomsoverdracht ten titel 

van beheer in het BUMA- arrest.3018  

In deze zaak hadden muziekauteurs hun auteursrechten overgedragen aan directeur 

Loman van een centrale organisatie, het Bureau voor Muziek-Auteursrecht. Toen 

BUMA rechtspersoonlijkheid verwierf, droeg Loman de vorderingen die hij als trustee 

hield over aan BUMA die tevens de verplichting op zich nam om de vorderingen te 

innen ten behoeve van de belanghebbenden. Eén van de schuldenaars, een 

restauranthouder, betwistte de rechtsgeldigheid van deze overdracht. Dat werd door de 

Hoge Raad niet aanvaard. De Hoge Raad sprak hier uitdrukkelijk van een ‘trustee’ die 

goederen in eigen naam, maar ten behoeve van belanghebbenden moest beheren.3019 

                                                 
3013 E. CAMERON (ed.), Honoré’s South African Law of Trusts, Cape Town, Juta, 2002, 7; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, 

“Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and 

obligations in Scotland and South Africa, Lansdowne, Juta, 2004, 835: “Control by the trustee/administrator is the essential 

feature of a trust rather than ownership.” 
3014 M.E. KOPPENOL-LAFORCE en R.J.P. KOTTENHAGEN, “The institution of the trust and Dutch law” in M.C. CUMYN (ed.), La 

fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (289) 290; W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van 

de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw 

Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (87) 92. 
3015 A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, “Les opérations fiduciaires en droit néerlandais” in C. WITZ (ed.), Les opérations fiduciaires: 

pratique, validité, régime juridique dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, 

(391) 391-420; A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, xiii + 237 p.; T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 489 e.v.; 

C.A. UNIKEN VENEMA, Trustrecht en bewind, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, viii + 326 p. Zie ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN 

MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 560, nr. 564; C.J.H. JANSEN, 

“Fiduciaire rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), 

Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, 105-117. 
3016 HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616, noot P. SCHOLTEN. 
3017 HR 21 juni 1929, NJ 1929, 1096. 
3018 HR 14 juni 1929, NJ 1929, 1434, noot P. SCHOLTEN. Zie: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 573, nr. 572; P.A. STEIN, Fiducia cum amico, 

Deventer, Kluwer, 1992, 5; C.A. UNIKEN VENEMA en S.E. EISMA, Eigendom ten titel van beheer naar komend recht: Preadvies 

van de vereeniging ‘handelsrecht’, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 170 e.v. 
3019 Zie hierover ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 573, nr. 571. 
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Onder het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek was er volgens sommige auteurs sprake van 

een opsplitsing van het eigendomsrecht tussen een juridische en een economische eigenaar.3020 

De fiduciaire eigendom vormde een middel om een economisch doel te bereiken: de 

rechthebbende oefende het eigendomsrecht niet uit in zijn eigen belang, maar ten behoeve van 

een ander of een bepaald doel, waardoor er een splitsing ontstond tussen het recht en het belang. 

Aangezien de rechthebbende de goederen beheerde voor de economisch belanghebbende, werd 

hij gezien als een ware trustee.3021 Met deze fiduciaire eigendom week men volgens de alsdan 

gangbare opvatting niet af van de exclusiviteit van eigendom, aangezien het om een volle 

eigendomsoverdracht ging met slechts een persoonlijke verbintenis van de verkrijger om 

daarvan op een bepaalde wijze gebruik te maken, zijnde ten behoeve van de begunstigden.3022 

Toch kwam aan die begunstigden volgens sommigen een zakenrechtelijke bescherming toe 

(supra, nr. 416). 

B. Het fiducia-verbod als obstakel voor de trust 

475. FIDUCIA-VERBOD IN NBW – De opstelling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992, 

onder leiding van MEIJERS, bracht belangrijke veranderingen teweeg op het domein van de 

fiduciaire eigendom.3023 Artikel 3.4.2.2, derde lid van het Ontwerp MEIJERS luidde als volgt: 

“Een rechtshandeling, die de overdracht van een recht tot zekerheid van een schuld of 

tot uitoefening van het over te dragen recht in het belang van de vervreemder of van een 

derde ten doel heeft, is geen geldige titel van overdracht van dat recht.”3024 

In zijn toelichting verklaarde MEIJERS dat fiduciaire titels niet worden erkend als geldige titels 

tot overdracht van een goed.3025 MEIJERS leed, in de bewoordingen van KORTMANN, aan fiducia-

fobie.3026 Wie een goed tot zekerheid van een schuld wenste over te dragen, moest een pandrecht 

vestigen; wie goederen door een ander wou laten beheren, kon deze goederen onder bewind 

stellen.3027 De titel omtrent het bewind is echter nooit in werking getreden (supra, nr. 447). 

MEIJERS meende dat fiduciaire rechtsverhoudingen zoveel als mogelijk moesten worden 

                                                 
3020 S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, 23. Zie ook: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en 

recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 490. 
3021 C.J.H. JANSEN, “Fiduciaire rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. 

VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (105) 107. 
3022 G. DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 1956, (241) 

251-252. 
3023 C.J.H. JANSEN, “Fiduciaire rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. 

VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (105) 107; 

J.T.A.M. VAN MIERLO, “Bezitloze zekerheidsrechten op roerende goederen. Tegengestelde rechtsontwikkelingen in Nederland 

en Frankrijk”, T.Not. 1993, 178-188. Voor een recente bespreking van de ontwikkelingen van het fiducia-verbod, zie: O. SALAH, 

“Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, 138-146. 
3024 Parl. Gesch. Boek 3, 316. 
3025 Parl. Gesch. Boek 3, 317. 
3026 S.C.J.J. KORTMANN, “Van fiducia-fobie naar fiducia-filie”, WPNR 1995, 455-457. 
3027 Parl. Gesch. Boek 3, 317. Wie het hier helemaal mee eens was, was G. DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van 

een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 1956, (241) 302. Zie ook: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van 

beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. 

STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 225; N.C. VAN OOSTROM-STREEP en S.E. BARTELS, “Fiduciaire verhoudingen 

in het vastgoedrecht” in T.M. BERKHOUT en A.A. VAN VELTEN (eds.), Vastgoedfinanciering in woelige tijden, s.l., Stichting 

Fundatie Baciene, 2012, (15) 20; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 

31, Deventer, Kluwer, 2005, 162. 
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vermeden, aangezien ze tot een overbedeling van de positie van de fiduciaire eigenaar leidden 

en het systeem van het vermogensrecht in het gedrang brachten.3028  

De oorspronkelijke omschrijving werd door de Minister als te ruim ervaren, voor wat betreft de 

eigendom ten titel van beheer.3029 Het uiteindelijke fiducia-verbod van artikel 3:84, lid 3 NBW 

luidde als volgt: 

“Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de 

strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen 

vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed.” 

Die bepaling kan in twee delen worden gesplitst.3030 Het eerste deel stipuleert dat “een 

rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid” ongeldig is. Het 

tweede deel heeft betrekking op “een rechtshandeling die de strekking mist het goed na de 

overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen”. Het nieuwe artikel 3:84, lid 3 

NBW werd dus aanvankelijk ingevoerd om zowel de overdracht tot zekerheid als de overdracht 

tot beheer te verbieden.3031 In de parlementaire voorbereidingen benadrukt de wetgever wel dat 

bepaalde beheersconstructies nog steeds mogelijk zijn aangezien die er niet toe leiden dat 

goederen in het vermogen van de beheerder vallen.3032 Zo heeft het fiducia-verbod niets van 

doen met de kwaliteitsrekening.3033 Uit de analyse in de vorige afdelingen bleek dat het 

Nederlandse recht inderdaad bepaalde gevallen van fiduciaire eigendom tot beheer erkent, en 

ook uitdrukkelijk de voorbehouden vorm van eigendom tot zekerheid aanvaardt. De loutere 

bedoeling om een zekerheid te stellen is in het Nederlandse recht wel nog steeds geen 

geoorloofde oorzaak voor de overeenkomst tot eigendomsoverdracht. 

De draagwijdte van het fiducia-verbod blijft beperkt tot die gevallen waar de fiduciaire 

zekerheidsoverdracht slechts een zekerheidsdoelstelling nastreeft en de verkrijger ervan louter 

een verhaalsrecht heeft.3034 Voor die gevallen werd immers in het nieuwe Burgerlijk Wetboek 

                                                 
3028 Parl. Gesch Boek 3 (Inv 3, 5 en 6), 1197 e.v. In dezelfde zin: G. DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van een 

Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 1956, (241) 253. Zie ook: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het 

goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 498; S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du 

droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, Brussel, Larcier, 2009, 23. 
3029 Parl. Gesch Boek 3, 318. Zie ook: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden 

vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd 

met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 226; 

A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 163. 
3030 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 151. 
3031 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 572, nr. 570; O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 139. Zie ook: A. STENEKER, 

Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 162; S. DE GROOT 

en A. SALOMONS, “Zekerheidsoverdracht in het Nederlandse BW, de Franse Code civil en de Europese DCFR”, Ars Aequi 

2011, (383) 383. 
3032 Parl. Gesch. Boek 3, 319; Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), 1202. 
3033 N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 213; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening 

en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 161. 
3034 O. SALAH, “Het fiduciaverbod nieuw leven in geblazen?”, MvV 2013, (138) 146. In dit artikel wordt de te ruime interpretatie 

van het fiducia-verbod door lagere rechtspraak (Rb. Zwolle-Lelystad 6 juli 2011, JOR 2012, 88 en Rb. Rotterdam 22 februari 

2012, JOR 2013, 20, www.rechtspraak.nl) gehekeld. 

http://www.rechtspraak.nl/
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een bezitloos pandrecht geregeld (supra, nr. 417). Het fiducia-verbod had dus vooral tot doel 

ongeoorloofde wijzen van splitsing die niet erkend worden door de wet te voorkomen.3035 

476. KRITISCHE BEDENKINGEN BIJ HET FIDUCIA-VERBOD – Vanaf de invoering van het fiducia-

verbod in 1992 werd er meteen veel kritiek op geuit.3036 Die onduidelijkheid bestaat nog steeds, 

waardoor de praktijk op zijn hoede blijft voor het gebruik van fiduciaire constructies.3037 

Daarom kiezen factormaatschappijen er bijvoorbeeld doorgaans voor om de schuldvorderingen 

aan hen te laten verpanden in plaats van te cederen (supra, nr. 309). Het fiducia-verbod wordt 

zelfs wel eens beschouwd als een totaal verkeerde ingreep van de wetgever.3038 Doorheen de 

jaren zijn veel nuances aangebracht op het fiducia-verbod, waardoor de huidige betekenis ervan 

reeds zwaar afwijkt van de betekenis die MEIJERS voor ogen had.3039 Een kantelpunt vormde 

het Sogelease-arrest (supra, nr. 419).3040 De Hoge Raad verduidelijkte de maatstaf voor het 

toepassen van het fiducia-verbod. Het Hof oordeelde: “Strekt daarentegen de rechtshandeling 

van partijen tot “werkelijke overdracht” (in geval van een zaak: tot eigendomsoverdracht) en 

heeft zij derhalve de strekking het goed zonder beperking op de verkrijger te doen overgaan – 

en deze aldus meer te verschaffen dan enkel een recht op een goed, dat hem in zijn belang als 

schuldeiser beschermt – dan staat art. 3:84 lid 3 daaraan niet in de weg.” De Hoge Raad acht 

de ‘werkelijke overdracht’ van het eigendomsrecht bij een sale and lease back rechtsgeldig, 

ook al gebeurt dit louter om zekerheid te verschaffen.3041  

Het Hof kwam daarmee tegemoet aan een praktische behoefte, maar veroorzaakte meteen ook 

nieuwe rechtsonzekerheid. 

C. Het problematische statuut van de ‘werkelijke overdracht’ tot zekerheid 

477. DE SCHULDEISER ALS EXCLUSIEVE EIGENAAR – Een werkelijke overdracht van een 

eigendomsrecht tot zekerheid werd dus geldig verklaard door de Hoge Raad en houdt in dat een 

schuldeiser de titularis wordt van de exclusieve eigendom. Een eerste probleem daarbij is dat 

een schuldeiser daardoor eigenlijk wordt overbedeeld. De zekerheidsnemer verkrijgt door de 

                                                 
3035 N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 228; G.W. MINCKE, “Sale and lease 

back, art. 3:84, lid 3 BW, eigendomsvoorbehoud en de numerus clausus”, NTBR 1995, (175) 175; T.H.D. STRUYCKEN, De 

numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 500. 
3036 TH.A.L. KLIEBISCH, “Vijf jaar fiducia-verbod” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. 

VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, (75) 75-86; M.E. KOPPENOL-LAFORCE en R.J.P. KOTTENHAGEN, “The institution of the trust and Dutch law” in M.C. 

CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (289) 293; S.C.J.J. KORTMANN en 

J.J. VAN HEES, “Reïncarnatie in het recht, ofwel: de nieuwe gedaante van de zekerheidsoverdracht”, NJB 1995, (991) 911, nr. 

2. Zie ook: M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 795, nr. 658; A. STENEKER, 

Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 161 e.v. Zie voor 

een positievere noot: A.F. SALOMONS, “Op de bres voor het fiducia-verbod”, NJB 1994, 1261-1266. 
3037 M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 795, nr. 658. 
3038 A.S. HARTKAMP, “Het nieuwe BW – ontwikkelingen sinds 1992”, Ars Aequi 2012, 50: “De afschaffing van het fiducia-

verbod is een verkeerde ingreep geweest.” Zie in dezelfde zin ook: S.E. BARTELS, “20 jaar NBW en het goederenrecht: er is in 

die tijd veel/weinig gebeurd”, Ars Aequi 2012, 479. 
3039 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 558, nr. 563. 
3040 HR 19 mei 1995, NJ 1996, nr. 119, noot W.M. KLEIJN, RvdW 1995, nr. 116C, 665, AA 1995, 872, noot R.D. VRIESENDORP 

en NTBR 1995, 207, noot E.B. RANK-BERENSCHOT. 
3041 Zie ook: M.E. KOPPENOL-LAFORCE en R.J.P. KOTTENHAGEN, “The institution of the trust and Dutch law” in M.C. CUMYN 

(ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (289) 294; S.C.J.J. KORTMANN en J.J. VAN 

HEES, “Reïncarnatie in het recht, ofwel: de nieuwe gedaante van de zekerheidsoverdracht”, NJB 1995, 991-996. 
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werkelijke eigendomsoverdracht meer dan voor de zekerheidsdoeleinden is vereist.3042 

Nochtans is sinds het Sogelease-arrest die volle eigendomsoverdracht net de voorwaarde voor 

het aanvaarden van de geldigheid van eigendomsoverdracht tot zekerheid naar Nederlands 

recht. Alleen wanneer het een werkelijke overdracht betreft valt de overdracht van eigendom 

tot zekerheid niet onder het verbod van artikel 3:84, lid 3 NBW.3043 Het is opmerkelijk dat die 

overbedeling van de schuldeiser voor MEIJERS net één van de motieven was voor het fiducia-

verbod (supra, nr. 417). 

478. ONZEKERHEID OMTRENT DE OVERWAARDE – Een tweede probleem bij het erkennen van 

de werkelijke overdracht van een eigendomsrecht tot zekerheid is dat van de overwaarde. Door 

de werkelijke overdracht gelden de regels van het pandrecht niet, waardoor het niet zeker is of 

de meerwaarde die de schuldeiser uit het goed zou halen, moet worden afgestaan aan de 

schuldenaar.3044 Alleen voor de huurkoop bestaat er een wettelijke verplichting voor de 

schuldeiser om de overwaarde te vergoeden aan de schuldenaar (art. 7A:1576t NBW).3045 Dat 

zou echter ook naar analogie moeten gelden bij andere vormen van eigendom tot zekerheid.3046 

Dergelijke constructies, zoals leasing en eigendomsvoorbehoud, en dus ook 

eigendomsoverdracht tot zekerheid, hebben immers tot doel om de economische waarde van 

het goed uiteindelijk aan de gebruiker te doen toekomen.3047 Het eigendomsrecht dat louter 

werd verleend tot zekerheid van een schuldvordering, mag niets meer opleveren dan de waarde 

van die schuldvordering. 

Het problematische statuut van de werkelijke overdracht tot zekerheid en het fiducia-verbod 

bleek ook uit de moeizame omzetting van de richtlijn betreffende de financiële zekerheden 

(supra, nr. 431) 

D. Omwentelingen richting een gunstiger klimaat voor de trust 

479. ALTERNATIEVEN VOOR DE INVOERING VAN EEN TRUST – In het huidige Nederlandse recht 

wordt de invoering van een trust naar Engels model door de wetgever moeilijk verenigbaar 

geacht met het Nederlandse goederenrecht.3048 Een deel van de rechtsleer meent dat voor 

                                                 
3042 S. DE GROOT en A. SALOMONS, “Zekerheidsoverdracht in het Nederlandse BW, de Franse Code civil en de Europese 

DCFR”, Ars Aequi 2011, (383) 385; G. VAN DIJCK en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Discussie over goederenrecht”, TvI 2004, 

196. 
3043 S.E. BARTELS, “20 jaar NBW en het goederenrecht: er is in die tijd veel/weinig gebeurd”, Ars Aequi 2012, 481. 
3044 L. VAN VLIET, “Het faillissement van de zekerheidsnemer: hoe sterk is de vordering van de zekerheidsgever tot vergoeding 

van de overwaarde bij executie?”, NTBR 2011, 15-23, http://navigator.kluwer.nl. Zie ook: J.H.A. LOKIN, “De spagaat van de 

Hoge Raad: eigendom en zekerheid” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: 

libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (137) 146. 
3045 Zie hiervoor: S.C.J.J. KORTMANN, ““Werkelijke overdracht”… met een fiduciair karakter” in Groninger Opmerkingen en 

Mededelingen 2010, XXVII, (63) 68; T.H.D. STRUYCKEN, “Afdracht van overwaarde: art. 7A:1576t BW geconfronteerd met 

het Sogelease-arrest”, WPNR 1996, 655-658. 
3046 L. VAN VLIET, “Eigendom als zekerheidsmiddel: moet overwaarde verrekend worden?”, NTBR 2008/8, (327) 327. Zie ook: 

M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 860-861, nr. 703. 
3047 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 69; T.H.D. STRUYCKEN, “Afdracht van overwaarde: art. 7A:1576t BW geconfronteerd met 

het Sogelease-arrest”, WPNR 1996, (655) 657. 
3048 Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), 1200-1201. Zie hiervoor ook: J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, 

(505) 507; G. DE GROOTH, “Uitbreiding bewind of invoering van een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 

1956, (241) 279 e.v.; S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1089, nr. 42; F.P. VAN KOPPEN, 

“Bestaan er echte trustverhoudingen in Nederland, Duitsland en Luxemburg?”, WPNR 1989, nr. 5906-5907, 125-131 en 141-

145, 127; A. VAN OVEN, “Fiduciaire rechtverhoudingen”, NJB 1956, n° 25, (529) 536-537; W.J. SLAGTER, Juridische en 

http://navigator.kluwer.nl/
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beheersdoeleinden figuren zoals het bewind of de lastgeving op een dogmatisch meer 

aanvaardbare wijze kunnen tegemoetkomen aan de noden van de praktijk.3049 Er moet immers 

over worden gewaakt dat, in lijn met artikel 3:84, lid 3 NBW, een vermogensrecht niet 

opgesplitst wordt op een wijze die niet in de wet is bepaald.3050 Bij de alternatieve figuren van 

bewind of lastgeving blijft het vermogensrecht echter in handen van de rechthebbende en de 

bewindvoerder of de lasthebber verkrijgen enkel bepaalde (exclusieve) 

beheersbevoegdheden.3051 

Bij de redactie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek was aanvankelijk een titel 3.6 voorzien die 

het bewind regelde. Dit zakelijk recht omhelst de volledige beheersbevoegdheid ten opzichte 

van bepaalde goederen, alsook de beschikkingsbevoegdheid die dus niet toekomt aan de 

rechthebbende, maar aan de bewindvoerder.3052 De goederen dienden aan het einde van de 

bewindsopdracht te worden gerestitueerd aan de onder bewind gestelde/begunstigde. Bepaalde 

gevallen van fiduciaire eigendom tot beheer bleven echter bestaan omdat deze niet als een vorm 

van bewind konden worden gekwalificeerd, zoals de certificering van effecten.3053 Titel 3.6 

werd uit de invoeringsregeling gelicht, omdat die titel te ingewikkeld werd bevonden.3054  

Het testamentair bewind, geregeld in afdeling 4.5.7 NBW en gebaseerd op de regeling van 

bewind in titel 3.6, werd wel ingevoerd.3055 Naar Nederlands recht kan een erflater dus bij 

uiterste wilsbeschikking een bewind instellen over één of meer door hem nagelaten of 

vermaakte goederen (art. 4:153 NBW). Het bewind kan worden ingesteld ten behoeve van de 

rechthebbende alleen, of ook ten behoeve van een ander, zoals bij het bewind over een 

vruchtgebruik of een tweetrapsmaking (art. 4:155 NBW). Het beheer komt toe aan de 

bewindvoerder (art. 4:166 NBW), waardoor hij ook de daden van beschikking kan uitoefenen 

die onder een normale exploitatie vallen (art. 3:170, lid 2 NBW).3056 Overeenkomstig artikel 

4:172, lid 1 NBW kan de bewindvoerder daarbij optreden als vertegenwoordiger of in eigen 

naam ten behoeve van de rechthebbende. Van belang is dat een testamentair bewind naar 

Nederlands recht in beginsel een zakenrechtelijke rechtsfiguur is. Dat maakt een wezenlijk 

                                                 
economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 44; S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. 

SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, Brussel, Larcier, 2009, 23. 
3049 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 44. Zie ook: D.W. AERTSEN, De Trust. 

Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 

2004, 68; S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, 1059-1095. 
3050 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 579, nr. 573. 
3051 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 578, nr. 573. 

Let wel, ondanks het feit dat het eigendomsrecht aan de belanghebbende toekomt, komen de aan het bewind onderworpen 

vermogenswaarden niet in aanmerking als verhaalsobject voor zijn schuldeisers. Zie: A. VAN OVEN, “Fiduciaire 

rechtverhoudingen”, NJB 1956, n° 25, (529) 533. 
3052 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 72; J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, 

Kluwer, 2014, 132, nr. 184; H.A. STEIN, “De bescherming van derden te goeder trouw in geval van bewind”, WPNR 1986, 

(535) 535; W.C.L. VAN DER GRINTEN, De vertegenwoordiging in Asser-serie 2-I, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 121, nr. 136 

e.v. Zie ook: W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 

471, nr. 145. 
3053 Zie hiervoor: P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 9. 
3054 Het zou dan ook aanleiding kunnen geven tot problemen en misverstanden. Zie: Kamerstukken II 1991-1992, 17141, nr. 9, 

7; Kamerstukken II 1983-1984, 17496, nr. 6, 13. 
3055 N.V.C.E. BAUDUIN, Wilsdelegatie in het erfrecht in Publicaties vanwege het centrum voor notarieel recht, XI, Deventer, 

Kluwer, 2014, 261. 
3056 N.V.C.E. BAUDUIN, Wilsdelegatie in het erfrecht in Publicaties vanwege het centrum voor notarieel recht, XI, Deventer, 

Kluwer, 2014, 264; M.J.A. VAN MOURIK, Gemeenschap in Monografieën BW, 89, Deventer, Kluwer, 2011, 21, nr. 18.  
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verschil uit met de bewindclausules die naar Belgisch recht worden opgenomen in een 

schenking of testament.3057 Het goederenrechtelijke karakter naar Nederlands recht vloeit voort 

uit het feit dat het bewind rust op de goederen zelf.3058 De verbintenisrechtelijke verhouding 

tussen de bewindvoerder en de rechthebbende, gebaseerd op de vertegenwoordiging, is slecht 

bijkomstig, aangezien een testamentair bewind ook kan bestaan zonder dat reeds een 

bewindvoerder is aangeduid (art. 4:157, lid 1 NBW).3059 Door de primair goederenrechtelijke 

aard kan het bewind ook gevolgen hebben voor derden, zoals schuldeisers. De goederen vormen 

een afgescheiden vermogen en kunnen tijdens het bewind enkel worden aangesproken voor 

boedelschulden (art. 4:175 NBW). Tenzij anders is bepaald, omvat het bewind ook de goederen 

die geacht worden in de plaats te treden van een onder bewind staand goed (art. 4:154 NBW). 

De rechthebbende kan over het bewindvermogen niet beschikken.3060 

Na het besluit van de wetgever om de algemene titel 3.6 over bewind niet in te voeren, bleef 

eigendom tot beheer grotendeels afhankelijk van de lastgevingsfiguur.3061 Binnen de lastgeving 

blijft de exclusieve eigendom in handen van de begunstigden en niet in handen van de beheerder 

die louter optreedt als vertegenwoordiger.3062 Wel kan krachtens artikel 7:423, eerste lid NBW 

een ‘privatieve lastgeving’ worden bedongen, waardoor een lasthebber een aan de lastgever 

toekomend recht kan uitoefenen in eigen naam en met uitsluiting van de lastgever. Voor de 

duur van de overeenkomst kan de lastgever deze bevoegdheid niet uitoefenen, ook niet jegens 

derden.3063 Weliswaar worden derden die de uitsluiting niet kenden noch behoorden te kennen, 

beschermd.3064 Deze bepaling is er gekomen tot regeling van het beheer en de exploitatie van 

intellectuele eigendomsrechten.3065 Organisaties kunnen voor auteurs en artiesten bepaalde 

vergoedingen innen, zonder dat de auteursrechten aan de organisatie worden overgedragen, 

maar zonder het risico dat de auteurs ook zelf zouden overgaan tot inning van vergoedingen 

voor het gebruik van hun auteursrechten.3066 De algemene bewoordingen van artikel 7:423 

                                                 
3057 N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, “Bewindsclausule” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële 

Clausules: liber amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (203) 207, nr. 7, voetnoot 9. 
3058 N.V.C.E. BAUDUIN, Wilsdelegatie in het erfrecht in Publicaties vanwege het centrum voor notarieel recht, XI, Deventer, 

Kluwer, 2014, 264. 
3059 N.V.C.E. BAUDUIN, Wilsdelegatie in het erfrecht in Publicaties vanwege het centrum voor notarieel recht, XI, Deventer, 

Kluwer, 2014, 264. 
3060 N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, “Bewindsclausule” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), Notariële 

Clausules: liber amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (203) 207, nr. 7, voetnoot 9. 
3061 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 576, nr. 573. Zie ook: W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. 

VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, 

Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (87) 88. 
3062 Zie ook: M. GRIMALDI en F. BARRIÈRE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), 

Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1090. 
3063 S. KORTMANN, D. FABER en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. 

FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 

341; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 

2007, 586. 
3064 H.L.E. VERHAGEN, “Het Haagse Trustverdrag” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. 

STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (69) 83. 
3065 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 576, nr. 573; A.F.J.A. LEIJTEN, “Privatieve lastgeving in trustachtige verhoudingen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (419) 420. 
3066 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 576-577, nr. 573; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, 

Deventer, Kluwer, 2007, 586. 
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NBW maken echter ook andere toepassingen van de privatieve lastgeving mogelijk.3067 De 

figuur vertoont gelijkenissen met de trust, gezien de exclusieve beheers- en 

beschikkingsbevoegdheid die aan een ander toekomt.3068 Wel blijft de begunstigde de 

rechthebbende en treedt de beheerder op als een middellijk vertegenwoordiger.3069 In de 

praktijk is deze figuur echter niet of nauwelijks aangeslagen.3070 Over de derdenwerking van 

het privatieve beding, meer bepaald de tegenwerpelijkheid aan een derde-verkrijger, heerst 

immers onduidelijkheid.3071 

Ook de bewindsfiguur wilde een exclusieve beheersbevoegdheid toekennen aan de 

beheerder.3072 Net als bij lastgeving, is ook bij bewind de persoon voor wie het beheer wordt 

gevoerd wel de rechthebbende (eigenaar) van de betrokken goederen.3073 De bewindsfiguur 

verschilt dus van de trust op het vlak van de eigendomsverhoudingen, aangezien het 

eigendomsrecht niet aan de bewindvoerder (trustee), maar aan de begunstigde toekomt.3074 Bij 

de trust is het in de klassieke visie net andersom.3075 Het gevolg is dat ook bij het bewind de 

beschikkingshandelingen van de rechthebbende, als eigenaar, in principe nog steeds zakelijke 

uitwerking hebben.3076 Een voorwaarde is wel dat de derde-verkrijger te goeder trouw was en 

niet wist of behoorde te weten dat er sprake was van een bewind.3077 Omwille van die ruime 

bevoegdheden in hoofde van de begunstigde, kan het nuttiger zijn een trustee aan te stellen die 

de eigenaarsbevoegdheden exclusief uitoefent, met het belang van de begunstigden voor ogen. 

De trustee, en niet de begunstigde, is tijdelijk de rechthebbende (eigenaar) van de 

trustgoederen.3078 Verderop zal een alternatief verklaringsmodel worden verdedigd waarbij de 

beheerder de rechten uitoefent op de goederen zelf en de begunstigde de rechthebbende is van 

de vermogenswaarde (infra, nr. 538). 

                                                 
3067 Memorie van Antwoord, Kamerstukken II 1991-1992, 17 779, nr. 8, 10. 
3068 S. KORTMANN, D. FABER en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. 

FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 
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STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en 

recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (69) 83. 
3069 W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. 

VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, (87) 101. 
3070 A.F.J.A. LEIJTEN, “Privatieve lastgeving in trustachtige verhoudingen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. 

NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie 

onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (419) 421. 
3071 S. KORTMANN, D. FABER en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. 

FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 

341; A.F.J.A. LEIJTEN, “Privatieve lastgeving in trustachtige verhoudingen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. 

NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie 

onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (419) 434. 
3072 T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

536. 
3073 Zie hiervoor: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie 

onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 78. 
3074 Zie ook: N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, “Bewindsclausule” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), 

Notariële Clausules: liber amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (203) 204, nr. 3; V. SAGAERT, Zakelijke 

subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 247, nr. 281. 
3075 Zie ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 587, nr. 577. 
3076 H.A. STEIN, “De bescherming van derden te goeder trouw in geval van bewind”, WPNR 1986, (535) 536. 
3077 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 80; H.A. STEIN, “De bescherming van derden te goeder trouw in geval van bewind”, WPNR 
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3078 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 78. 



 

512 

 

Geleidelijk aan is er in het Nederlandse recht een tendens waarneembaar richting een 

versoepeling van het fiducia-verbod en richting de erkenning van een ware trustachtige figuur, 

met de trustee als juridische eigenaar. 

480. VERSOEPELING ONDER INVLOED VAN EUROPA – Het fiducia-verbod staat haaks op de 

rechtsontwikkelingen op Europees vlak die neigen tot de aanvaarding van fiduciaire en 

trustachtige figuren.3079 Ook het Nederlandse recht kan niet om de internationale tendens van 

instrumentalisering heen. Zo ratificeerde Nederland vrij vlug het Haagse Trustverdrag (supra, 

nr. 291), wat getuigt van een open houding op IPR-vlak ten opzichte van de trust.3080 Dat heeft 

tot gevolg dat een trust die rechtsgeldig tot stand is gekomen in een ander land, naar Nederlands 

internationaal privaatrecht wordt erkend, terwijl er in Nederland zelf geen trust kan worden 

ingesteld.3081 Bovendien deed door de Europese richtlijn betreffende financiële 

zekerheidsovereenkomsten een toepassing van fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid 

zijn intrede in de Nederlandse wetgeving (art. 7:51 NBW), al was dit gebaseerd op het argument 

dat het hier een ‘werkelijke overdracht’ betrof (supra, nr. 431). Die ad hoc oplossing doet in de 

rechtsleer de vraag rijzen of het mogelijk en/of wenselijk is om ook een ruimere rechtsfiguur 

zoals de Franse fiducie te erkennen in het Nederlandse recht.3082 

481. PLEIDOOI VOOR DE INVOERING VAN DE TRUST – Door een deel van de Nederlandse 

rechtsleer is steevast een pleidooi gevoerd voor de erkenning van een Anglo-Amerikaanse 

trustfiguur.3083 Daarmee samenhangend is er ook een pleidooi hoorbaar tot afschaffing van het 

                                                 
3079 S.E. BARTELS, “20 jaar NBW en het goederenrecht: er is in die tijd veel/weinig gebeurd”, Ars Aequi 2012, 482; A.S. 

HARTKAMP, “Het nieuwe BW – ontwikkelingen sinds 1992”, Ars Aequi 2012, 50. 
3080 Rijkswet van 4 oktober 1995, Stb. 1995, 507. Zie: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht 

algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 563, nr. 566; A.J. VAN HOEPEN, “Never trust a trust: Het verhaal van 

de treurige legitimaris”, WPNR 2014, nr. 7008, (195) 198 e.v.; I.S. JOPPE, “Het ‘Haags Trustverdrag’ in werking”, WPNR 1996, 

nr. 6215, 181-188; C.A. UNIKEN VENEMA, “Het Haagse Trustverdrag: de in het verdrag voorziene “externe werking” van Anglo-

Amerikaanse trusts”, WPNR 1993, nr. 6092, 362-369. Voor de regels van internationaal privaatrecht, zie Titel 10 van Boek 10 

NBW, in het bijzonder art. 10:126 NBW voor wat betreft de verhouding tot het Haagse Trustverdrag. Zie voor een bespreking: 

F. IBILI, Goederenrecht in Praktijkreeks IPR, Apeldoorn, Maklu, 2014, 20-21, nrs. 13 e.v. Zie ook: R. WESTRIK, “Boek 10 BW 

(IPR): Titel 11 Trustrecht”, MvV 2010, 200-203. 
3081 Zie hierover ook: J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 507; F. IBILI, Goederenrecht in Praktijkreeks 

IPR, Apeldoorn, Maklu, 2014, 20, nr. 14; M.E. KOPPENOL-LAFORCE en R.J.P. KOTTENHAGEN, “The institution of the trust and 

Dutch law” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (289) 296 e.v.; 

S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, 26. Dit onevenwicht vormde net de reden waarom het Haagse Trustverdrag niet werd geratificieerd in 

het Franse recht: F. BARRIÈRE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, 

Litec, 2004, 211, nr. 259. 
3082 S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, 24. Zie ook: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 

2, Deventer, Kluwer, 2012, 160, nr. 201; T.H.D. STRUYCKEN, “De notariële kwaliteitsrekening in het voorstel voor een nieuwe 

Notariswet”, WPNR 1996, (752) 754. 
3083 Zie voor de invoering van een (zekerheids)trust reeds het proefschrift van: A.F. VAN HALL, Trust, Amsterdam, J.H. de 

Bussy, 1896, 120 p.; D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie 

onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, xiv + 370 p.; J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 

506; C.J.H. JANSEN, “Fiduciaire rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. 

VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (105) 115; 

M.E. KOPPENOL-LAFORCE en R.J.P. KOTTENHAGEN, “The institution of the trust and Dutch law” in M.C. CUMYN (ed.), La 

fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (289) 292-293; S.C.J.J. KORTMANN, “Past “de trust” 

in het Nederlandse recht?” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER 

(eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 

1996, 169-193; W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM 

en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk 
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fiducia-verbod.3084 Sommige auteurs, zoals UNIKEN VENEMA, waren het reeds in een vroeg 

stadium fundamenteel oneens met het fiducia-verbod van MEIJERS en pleiten voor een ‘dual 

ownership’ naar Engels model.3085 

Andere auteurs achten de invoering van een trustachtige figuur mogelijk, zij het zonder dat er 

sprake is van een eigendomssplitsing.3086 In deze benadering is het bij eigendom tot beheer de 

beheerder die aangeduid wordt als de rechthebbende van het goed.3087 Daarmee wensen die 

auteurs nauwer aan te sluiten bij de Anglo-Amerikaanse trust.3088 Door het eigendomsrecht toe 

te kennen aan de beheerder, loopt de begunstigde wel enkele risico’s, zoals de 

verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers van de beheerder. Daaraan wordt verholpen door 

het aanvaarden van een afgescheiden vermogen, waardoor het beheerde vermogen niet tot het 

privévermogen van de beheerder behoort.3089 

Vermogensrechten kunnen niet op een andere wijze worden gesplitst dan bij wet is toegestaan, 

waardoor het in het huidige recht niet mogelijk is om externe werking toe te kennen aan zowel 

het recht van de trustee als aan het recht van de begunstigde.3090 Toch wordt aansluiting gezocht 

bij rechtsfiguren met dezelfde rechtsgevolgen als de trust om van de Nederlandse rechtsorde 

een aantrekkelijk klimaat te maken voor investeerders, zonder dat die rechtsfiguren expliciet 

als trust worden benoemd.3091 Dat is bijvoorbeeld het geval bij de certificering van effecten, 
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A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements 

in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (263) 298; M.J. VERSTIJLEN, “Paritas creditorum, voorrang 

en preferentie”, TPR 2006, (1157) 1202, nr. 59. Contra: W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. 

KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in 

Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (87) 91. 
3085 C.A. UNIKEN VENEMA, Trustrecht en bewind, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, viii + 326 p. Zie hierover ook: C.J.H. JANSEN, 

“Fiduciaire rechtshandelingen in historisch perspectief” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), 

Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (105) 115; T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 516. Voor 

een bespreking, zie: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 586, nr. 577 
3086 Zie bijvoorbeeld: N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in Fiduciaire verhoudingen: 

libellus amicorum prof.mr. S.C.J.J. Kortmann in Serie onderneming en recht, 41, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 247. 
3087 Zie hierover: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, 

Kluwer, 2007, 516 en 609. 
3088 Zie hierover: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 588, nr. 577. 
3089 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 588, nr. 577; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, 

Kluwer, 2007, 519 en 610. Zie ook: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse 

recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 74; J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 

508. 
3090 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 587, nr. 577. 
3091 J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 507; S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” 

in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, Brussel, Larcier, 2009, 26. 
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waar de positie van de certificaathouders goederenrechtelijke bescherming verkrijgt (art. 3:259, 

lid 2 NBW).3092 Ook de werking van de kwaliteitsrekening wordt in de rechtsleer beschouwd 

als een voorbeeld van een Nederlandse trust.3093 De bescherming van de begunstigden wordt 

verwezenlijkt door het aanvaarden van een afgescheiden vermogen.3094 Ook tussen de 

beheerder en de deelnemers van een beleggingsfonds bestaat een fiduciaire 

rechtsverhouding.3095 De verhaalsmogelijkheden worden uitdrukkelijk bij wet bepaald, om de 

nodige bescherming tegen aanspraken van privéschuldeisers van de beheerder te voorzien.3096 

In de praktijk wordt dus vaak hetzelfde rechtsgevolg bereikt als met een trust. 

§5. Eigen opvattingen omtrent de invoering van een algemene trustfiguur naar 

continentaal recht  

A. Ontmanteling van de civielrechtelijke bezwaren tegen de trust 

482. HERBESCHOUWING VAN DE TRUST NAAR BELGISCH RECHT – Traditioneel worden drie 

hoofdargumenten geboden tegen de aanvaarding van een trust naar Belgisch recht. 

Het eerste tegenargument is de regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen, 

waardoor een bestemmingsgebonden vermogen in principe niet mogelijk is, en een persoon 

noodzakelijkerwijze met al zijn goederen instaat voor zijn schulden (zie ook: infra, nr. 512).3097 

Uit wat voorafgaat blijkt dat er op de algemene vermogensleer vlot uitzonderingen worden 

toegestaan in de andere civielrechtelijke en gemengde rechtssystemen, waardoor de creatie van 

een doelvermogen mogelijk is. Ook naar Belgisch recht is het beginsel van eenheid en 

ondeelbaarheid van het vermogen niet onaantastbaar zoals ook verder nog zal blijken (infra, nr. 

513), wat interessante mogelijkheden biedt voor de invoering van een algemene trustfiguur. 

Een tweede bezwaar, namelijk de numerus clausus-regel van zakelijke (zekerheids)rechten 

wordt eveneens succesvol weerlegd in de andere rechtsstelsels. Vanuit het perspectief van de 

mixed legal system trust, de Franse fiducie of de Nederlandse pleitbezorgers van een trustfiguur 

zou een trust immers een volle eigendomsoverdracht betreffen van de insteller aan de trustee 

waardoor er geen nieuw zakelijk recht wordt gecreëerd. Ons inziens kan een trust echter beter 

op een andere wijze worden verklaard dan door een volledige eigendomsoverdracht. Ook bij 

                                                 
3092 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 587, nr. 577. 
3093 G. VAN DIJCK en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Discussie over goederenrecht”, TvI 2004, 197; W. SNIJDERS, “Nog een duit 

in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 

5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (87) 103. 
3094 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 588, nr. 578. 
3095 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 590, nr. 579. Zie ook: J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 508; W. SNIJDERS, “Nog een duit in de 

zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar 

nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (87) 103. 
3096 Wet giraal effectenverkeer. Zie ook: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming 

en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 541; W.C.L. VAN DER GRINTEN, De vertegenwoordiging in Asser-serie 2-I, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1990, 123, nr. 139; R.D. VRIESENDORP, “De kwaliteitsrekening in Nederland: een nadere regeling gewenst!” 

in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1997, (139) 143. 
3097 E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE 

WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 278. Zie voor de algemene 

vermogensleer: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les 

biens, Brussel, Bruylant, 1975, 562, nr. 576; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 14, nr. 12. 
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dit alternatief verklaringsmodel valt de trust te rijmen met de numerus clausus-regel, aangezien 

het een vol eigendomsrecht betreft, nu weliswaar in handen van de begunstigde. Voor de trustee 

is er een verregaande en exclusieve beheers- en beschikkingsbevoegdheid, maar dat betekent 

niet dat er aan hem een zakenrechtelijke positie moet worden toegekend (infra, nrs. 488 e.v.). 

Het derde bezwaar is de schending van de exclusiviteit van het eigendomsrecht omwille van de 

eigendomssplitsing die een trust zou teweegbrengen (supra, nr. 442). In de besproken 

rechtsstelsels wordt een verklaring gezocht voor de trust, waarbij er geen splitsing van het 

eigendomsrecht ontstaat. De fiduciaire eigenaar wordt zowel in het Franse recht (§2) als in de 

mixed legal systems (§3) gekwalificeerd als de exclusieve eigenaar. De eigendomssituatie van 

de trust kan ook nog op een andere manier worden uitgelegd, die meer recht doet aan de 

werkelijkheid en waarbij de exclusiviteit van het eigendomsrecht eveneens wordt gevrijwaard. 

483. OPZET – In deze paragraaf wordt gezocht naar een alternatief verklaringsmodel voor de 

trust. Daarbij wordt uitgegaan van de werkhypothese dat er in het Belgische rechtsklimaat 

eenzelfde nood bestaat aan een algemene trustfiguur zoals in de besproken rechtsstelsels. Dat 

het Belgische recht gunstig staat tegenover de trust, bleek reeds uit de bespreking van de 

trustachtige figuren in de vorige twee afdelingen.3098 Het Belgische recht kent dus al gevallen 

waar het juridisch toebehoren en het economische belang van een goed niet in handen zijn van 

dezelfde persoon. Sommige auteurs menen dat het bestaan van deze ad hoc trustachtige 

constructies net het belang van de invoering van een algemene trust heeft afgezwakt.3099 Toch 

wordt naar Belgisch recht ook de wenselijkheid geuit om tot een algemene trustfiguur te 

komen.3100 

Voor het alternatieve verklaringsmodel werd inspiratie gevonden in de besproken 

civielrechtelijke en gemengde rechtsstelsels, maar op sommige punten wordt afgeweken van de 

gangbare continentale uitlegging van de trust. Een eerste verschilpunt is dat er volgens ons een 

cruciaal onderscheid moet worden gemaakt tussen de beheerstrust en de zekerheidstrust (punt 

B). Een tweede punt waarmee wij afwijken van de traditionele verklaring van de trust steunt op 

het fenomeen van de overbedeling (punt C). Door het eigendomsrecht toe te kennen aan de 

trustee/fiduciaire eigenaar verkrijgt deze een disproportionele machtspositie. Het alternatieve 

verklaringsmodel voor de trust wordt in punt D uiteengezet. 

                                                 
3098 Zie ook de opsomming in: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, 

TPR 1998, (703) 812, nr. 183. 
3099 Zie bijvoorbeeld: C. DE WITTE, “Kan Trust in België een nuttig instrument zijn voor vermogensplanning?”, Jura Falconis 

2006-07, (539) 550. Zie ook concreet m.b.t. de certificering van effecten: K. DEMEYERE, “Trust” in A. VERBEKE, H. DERYCKE 

en P. LALEMAN (eds.), Vermogensplanning: alternatieve vormen in Handboek Estate Planning, 7, Gent, Larcier, 2009, (85) 92, 

nr. 122. Nederland: S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1084, nr. 36. 
3100 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 813, nr. 

185; P. VAN OMMESLAGHE, “Rapport de synthèse” in C. WITZ, Les opérations fiduciaires: pratique, validité, régime juridique 

dans plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (457) 490, nr. 35. Ook VAN GERVEN 

pleitte voor een wettelijke regeling van een inheemse trustfiguur, namelijk het bewind (infra, nr. 486): W. VAN GERVEN, 

Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans vermogen, Brussel, 

Bruylant, 1962, 435 p.; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 

1987, 464, nrs. 144-145. 
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B. Cruciaal onderscheid tussen beheerstrust en zekerheidstrust 

484. BEDENKINGEN BIJ EEN OVERKOEPELENDE REGELING – In tegenstelling tot de algemene 

fiducie die in Frankrijk werd ingevoerd voor zowel gevallen van fiducie-gestion en fiducie-

sûreté (supra, nr. 448), moet een trust naar continentaal recht ons inziens beperkt blijven tot 

gevallen van eigendom tot beheer, en kan het dus niet dienen voor zekerheidsdoeleinden.3101 

Ook naar Engels recht wordt de trust in de praktijk slechts zelden aangewend voor 

zekerheidsdoeleinden (supra, nr. 182). Een overkoepelende regeling voor zowel een 

beheerstrust als een zekerheidstrust lijkt ons niet wenselijk. 

Problematisch aan de trust als zekerheidstechniek is immers dat zekerheidseigendom in wezen 

slechts een zekerheidsrecht uitmaakt en dus geen eigendom mag opleveren voor de 

schuldeiser.3102 Een exclusief eigendomsrecht vormt een overbedeling van de positie van de 

schuldeiser. Ook de Franse fiducie-sûreté levert een verplichting op tot overdracht van de 

meerwaarde aan de constituant wanneer de gewaarborgde schuld niet wordt voldaan en de 

bénéficiaire de overgedragen goederen mag houden (art. 2372-4, eerste lid CC en art. 2488-4, 

eerste lid CC).3103 Wanneer de fiduciaire in dergelijk geval volgens de overeenkomst moet 

overgaan tot verkoop van het goed, dan is het hij die de meerwaarde uitkeert aan de constituant 

(art. 2372-4, tweede lid CC en art. 2488-4, tweede lid CC). Een zekerheidsrecht zoals het 

pandrecht kan dan ook volstaan in plaats van de overdracht van het eigendomsrecht.3104 Door 

de invoering van een bezitloos pandrecht met de nieuwe Belgische Pandwet is de nood aan een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid ons inziens dan ook achterhaald.3105 Er werd hoger immers 

aangetoond dat er in de uitkomst geen verschil bestaat tussen een zakelijk zekerheidsrecht en 

een zekerheidseigendom (supra, nr. 379). Enkel de revindicatie door de zekerheidseigenaar 

betreft een afwijking in de realisatie van de zekerheid. Evenwel kan een pandhouder volgens 

de nieuwe Pandwet in sommige situaties, wanneer dat contractueel is bepaald en de pandgever 

geen consument is, zelf over het onderpand beschikken, en het goed dus ook toe-eigenen (art. 

47 Pandwet), waardoor ook dat verschil te relativeren is. 

485. PLEIDOOI VOOR BEHEERSFIGUUR – De vraag naar de invoering van een algemene trust 

betreft dus de vraag naar de erkenning van een algemene beheersfiguur. Een gelijkaardig 

voorstel bestond in het Nederlandse recht waar MEIJERS voorstelde om een algemene 

bewindsfiguur op te nemen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek.3106 Die bewindsfiguur omvat 

                                                 
3101 Zie ook: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige 

figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 8; A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht 

tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische 

implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 327, nr. 2. 
3102 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 8. Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: C. MOULY, 

“Procédures collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit 

commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 557, nr. 39. 
3103 Zie hiervoor: L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1850, nr. 20. 
3104 Zie ook: C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 508, nr. 516. Zie 

in dezelfde zin naar Nederlands recht: M.H.E. RONGEN, Cessie in Serie onderneming en recht, 70, Deventer, Kluwer, 2012, 

861, nr. 703. 
3105 Zie reeds: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige 

figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 8. 
3106 P.A. STEIN, Fiducia cum amico, Deventer, Kluwer, 1992, 7-8. 
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elke situatie waar een vermogen wordt bestuurd ten behoeve van een ander.3107 Titel 6 Bewind 

van boek 3 werd echter nooit ingevoerd (supra, nr. 479).  

Wel wordt in dit proefschrift nog een stap verder gegaan. De voorgestelde wetswijziging (infra, 

nr. 531) omhelst de regeling van een bewind, maar kan ook in andere situaties dienst doen ter 

bescherming van de eigendomsaanspraken. Het algemene doelvermogen als nieuwe 

rechtsfiguur heeft een ruimer toepassingsgebied dan die gevallen waar een vermogen 

uitsluitend ten behoeve van een derde wordt beheerd. Zo biedt het ook interessante 

perspectieven voor een fideï-commis de residuo, waar de eerste begunstigde niet louter optreedt 

als een beheerder, maar ook voor eigen rekening kan handelen (infra, nr. 532). Wel blijft het 

dus uitgesloten voor zekerheidsdoeleinden, tenzij de wetgever in een uitzondering voorziet 

(infra, nr. 526). 

C. De overbedeling bij de trust 

486. TRUSTEE HEEFT GEEN EXCLUSIEF EIGENDOMSRECHT NODIG – Naast de juridisch-

technische bezwaren tegen de trust (supra, nr. 482) is er ook een sociaal-economische 

consequentie verbonden aan de invoering van de trust, namelijk het fenomeen van de 

overbedeling.3108 Met de overbedeling wordt bedoeld de overmatige toebedeling van 

bevoegdheden aan de fiduciaire eigenaar/trustee, waardoor er een onevenwicht ontstaat tussen 

het behartigen van zijn belangen en de belangen van de andere partijen. De overbedeling werd 

door VAN GERVEN reeds in 1962 zeer treffend omschreven, in zijn pleidooi tot invoering van 

een bewindsfiguur. Het volstaat om aan een beheerder bepaalde eventueel onherroepelijke 

bevoegdheden te verlenen, en hem een eigendomsrecht toekennen is zelfs strijdig met de 

eigenlijke wil van de partijen.3109 Wanneer een beheerder de exclusieve beheers- en 

beschikkingsbevoegdheid heeft over een goed, is het niet noodzakelijk dat hij ook als eigenaar 

van dat goed wordt beschouwd. Integendeel, het strookt niet met de realiteit om die goederen 

in het vermogen van de trustee te doen vallen.3110 Dat bleek onder andere ook bij de analyse 

van de figuur van de kwaliteitsrekening (supra, nr. 351).3111 VAN GERVEN meent dat de theorie 

van de trust vertrekt van een verkeerd uitgangspunt: 

“Dit is nochtans wat trust zowel als fiducia van bij de aanvang doen: het eigendomsrecht 

(wat de trust betreft, minstens het legal ownership) valt de bewindvoerder toe waaruit, 

belangmatig gezien, althans principieel een overbedéling van rechten te zijnen voordele 

                                                 
3107 Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 

2006, 29, nr. 29. 
3108 V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 

2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, (189) 230, nr. 56; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: 

rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 32, nr. 

13; A. VERBEKE en I. PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 134, 

nr. 226. Zie ook: C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 507, nr. 515. 

Voor Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, 

Kluwer, 2007, 499, 527 en 613. 
3109 W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans 

vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 32, nr. 13. 
3110 België: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 

765, nr. 95; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 466, 

nr. 144; A.L. VERBEKE, “Trusts in België: liaisons dangereuses”, TPR 2012, (693) 702, nr. 14. Nederland: E.M. MEIJERS, “De 

Trustee en het Burgerlijk Recht”, WPNR 1927, (413) 415. 
3111 Zie in dezelfde zin voor Nederland: J.W.A. BIEMANS, “Tijd voor de trust”, NTBR 2011, (505) 507; E.C.M. WOLFERT, De 

kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 212. 
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voortspruit. De ganse verdere evolutie van trust en Treuhand is dan een poging tot 

rechttrekken van de verwrongen belangenverhouding m.a.w. een poging tot terugnemen 

van wat aanvankelijk in het blinde weg teveel werd gegeven.”3112 

Overbedeling treedt op niet alleen bij eigendom tot beheer, maar ook bij eigendom tot 

zekerheid. Bij een eigendomsoverdracht tot zekerheid worden aan de fiduciaire eigenaar méér 

rechten verschaft dan nodig.3113 Dat was ook één van de hoofdredenen waarom MEIJERS bij de 

redactie van het Nederlands Burgerlijk Wetboek de fiduciaire constructies zoveel als mogelijk 

wilde verbieden (supra, nr. 475).3114 De fiduciaire eigenaar verkrijgt immers de volle eigendom, 

louter om tot zekerheid te dienen van een schuldvordering.3115 De overbedelingsproblematiek 

werd ook in de hand gewerkt door het Sogelease-arrest van de Hoge Raad, waar sprake was 

van een werkelijke overdracht van het eigendomsrecht naar de schuldeiser.3116 Een goed 

gemodelleerd pandrecht zou opnieuw moeten volstaan om tot zekerheid te dienen.3117 Ook naar 

Nederlands recht vormde de mogelijkheid van een stil pandrecht dus een voldoende alternatief 

als argument om de zekerheidsoverdracht af te schaffen in artikel 3:84, lid 3 NBW.3118 Zeker 

nu een bezitloos pandrecht ook in het Belgische recht door de nieuwe Pandwet algemeen wordt 

aanvaard, is er geen nood meer aan de eigendomsoverdracht tot zekerheid (supra, nr. 411). 

487. ALTERNATIEVE EIGENDOMSTHEORIEËN – Wanneer de trustee niet de exclusieve eigenaar 

behoort te zijn van de trustgoederen om een doelmatig beheer te voeren omwille van de 

overbedeling, rijzen er twee alternatieve eigendomsopvattingen. Vooreerst kan men uitgaan van 

een gesplitste eigendom, waarbij zowel de trustee als de beneficiary een eigendomspositie 

bekleden. Daardoor komt de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht te vervallen, 

waardoor dit voorlopig niet in de continentale rechtsstelsels wordt aanvaard en enkel in de 

common law rechtsstelsels mogelijk is. Een tweede mogelijkheid is om de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht wel te behouden, maar dan niet door de toekenning van het eigendomsrecht 

aan de trustee, maar door de beneficiary als de intern exclusieve eigenaar aan te duiden. 

Daarmee wordt onmiddellijk geremedieerd aan het gevaar van overbedeling van de positie van 

                                                 
3112 W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans 

vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 32, nr. 13. 
3113 C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 507, nr. 515; W. VAN 

GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 466, nr. 144. Voor 

Nederland: S.C.J.J. KORTMANN en J.J. VAN HEES, “Reïncarnatie in het recht, ofwel: de nieuwe gedaante van de 

zekerheidsoverdracht”, NJB 1995, (991) 994; A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, 

Kluwer, 1988, 1; I.M. VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; opkomst en neergang van een 

zekerheidsrecht”, TPR 2001, 294, nr. 4; N.C. VAN OOSTROM-STREEP en S.E. BARTELS, “Fiduciaire verhoudingen in het 

vastgoedrecht” in T.M. BERKHOUT en A.A. VAN VELTEN (eds.), Vastgoedfinanciering in woelige tijden, s.l., Stichting Fundatie 

Baciene, 2012, (15) 21; W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 

3, Deventer, Kluwer, 2012, 148, nr. 193; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 41; A. 
VEENHOVEN, Eigendomsoverdracht tot zekerheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1955, 15. Zie in dezelfde zin ook: Parl. Gesch. Boek 

3, 685. Voor Frankrijk: D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit in Manuels, Parijs, LGDJ, 2011, 556, nr. 734. 
3114 Zie: Parl.Gesch Boek 3 (Inv 3, 5 en 6), 1197. Voor het eigendomsvoorbehoud wordt een uitzondering gemaakt aangezien, 

zo luidt het argument, de verkoper daar behoefte heeft aan het behoud van het eigendomsrecht zelf, en niet slechts aan een 

zekerheidsrecht: Parl. Gesch. Boek 3, 388. 
3115 Door sommigen wordt dit ten onrechte niet als problematisch ervaren. Zie voor Nederland: A.I.M. VAN MIERLO, Fiduciaire 

zekerheid, vuistloos en stil pand, Deventer, Kluwer, 1988, 47. 
3116 G. VAN DIJCK en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Discussie over goederenrecht”, TvI 2004, 195; J.H.A. LOKIN, “De spagaat 

van de Hoge Raad: eigendom en zekerheid” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. VERMUNT (eds.), Fiduciaire 

verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (137) 146. 
3117 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 466, nr. 144. 
3118 I.M. VAN MIERLO, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland; opkomst en neergang van een zekerheidsrecht”, TPR 

2001, 312, nr. 29; A. VAN OVEN, “Fiduciaire rechtverhoudingen”, NJB 1956, n° 25, (529) 531. Zie ook: G. DE GROOTH, 

“Uitbreiding bewind of invoering van een Nederlands trustrecht en het ontwerp-Meijers”, RMT 1956, (241) 262. 
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de trustee. In het volgende punt zal dit alternatief verklaringsmodel voor het aanvaarden van 

een continentaalrechtelijke trust verder worden verdedigd.  

D. Alternatief verklaringsmodel voor de trust verenigbaar met het exclusiviteitsbeginsel 

1. Vertrekpunt: de actieve elasticiteit bepaalt de intern exclusieve eigenaar 

488. PRO MEMORIE: DE THEORIE VAN EXCLUSIEVE EIGENDOM – Het alternatieve 

verklaringsmodel voor de trust houdt verband met de analyse die eerder in dit proefschrift werd 

gemaakt van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Zoals hoger uiteengezet, moeten twee 

dimensies van exclusiviteit worden onderscheiden (supra, nr. 47). De interne exclusiviteit is 

kenmerkend voor de continentale rechtsstelsels en houdt in dat één persoon de potentiële 

volheid van bevoegdheden heeft, door de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 

239).  

In wat volgt zal die theorie van exclusieve eigendom worden toegepast op de figuur van de 

trust. Eigendom is ook bij de trust tot op zekere hoogte nog steeds exclusief. In tegenstelling 

tot wat doorgaans wordt beweerd, menen wij echter dat niet de trustee, maar wel de begunstigde 

van de trust de exclusieve eigenaar is. Dat valt af te leiden uit de potentiële volheid van 

bevoegdheden in handen van de begunstigde, en in handen van de begunstigde alleen. De trust 

is dus verzoenbaar met de exclusiviteit van het eigendomsrecht naar continentaal recht, zolang 

het de begunstigde, en niet de beheerder, is die als exclusieve eigenaar wordt aangeduid. Een 

belangrijke nuance is wel dat er niet altijd sprake is van een actieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht, en dat er op dat vlak dan wel gerede twijfel kan bestaan omtrent de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht. In dat geval, waar er bijvoorbeeld verschillende 

begunstigden mogelijk zijn, is er eerder sprake van een zwevend eigendomsrecht (infra, nr. 

490). Van belang is vooral dat onze theorie duidelijk aanwijst dat het eigendomsrecht in geen 

geval, ook niet voor een deel, in handen is van de trustee. Dat maakt de trustfiguur veel 

bevattelijker naar continentaal recht. 

Wellicht belangrijker nog is dat deze nieuwe theorie ook de relativiteit illustreert van het debat 

over de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. De studie van de verschillende 

rechtsstelsels en hun visie op de trust leert ons dat de rechtsgevolgen van de trust fundamenteler 

zijn dan de invulling van de eigendomskwestie. De eigendomsvraag en het theoretische kader 

zijn ondergeschikt aan de concrete zakenrechtelijke gevolgen van een trust.3119 Vanuit een 

functioneel oogpunt beogen de verschillende rechtsstelsels hetzelfde doel met de trust, namelijk 

een doelmatig beheer en bestuur over goederen, gevoerd door een ander dan de 

bestemmeling.3120 

                                                 
3119 S. VAN ERP, “European property law: A methodology for the future” in R. SCHULZE en H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), European 

Private Law – Current status and Perspectives, München, Sellier, 2011, (227) 240-241; M.J. DE WAAL, “Is the DCFR trust a 

‘proper’ trust? An evaluation from a South African perspective”, Acta Juridica 2014, (219) 219; R. WESTRIK, “Boek 10 BW 

(IPR): Titel 11 Trustrecht”, MvV 2010, 200 (203). Zie hiervoor zeker ook: P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And 

Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer 

Law International, 2002, (203) 210. 
3120 R. WESTRIK, “Boek 10 BW (IPR): Titel 11 Trustrecht”, MvV 2010, (200) 203. 
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2. De zakenrechtelijke positie van de begunstigde(n) van een trust 

489. EXTERNE EXCLUSIVITEIT – Uit de bespreking van de trust en de trustachtige figuren naar 

continentaal recht kunnen we besluiten dat de bescherming van de positie van de begunstigde 

een belangrijk element uitmaakt van elke trustfiguur. Elke theorie over de trust legt de nadruk 

op de sterke bescherming van de begunstigden, voornamelijk in twee specifieke situaties: 

enerzijds in geval van insolvabiliteit van de trustee en anderzijds in geval van misbruik van 

vertrouwen door de trustee, bijvoorbeeld door de onbevoegde verkoop van de goederen (breach 

of trust).3121 In die twee gevallen zal de begunstigde bepaalde acties (remedies) kunnen 

instellen. Daarmee kan een begunstigde zijn rechten ook tegen derden afdwingen. Zo zullen 

privéschuldeisers van de beheerder geen aanspraak kunnen maken op de trustgoederen. Van 

belang voor de begunstigde is dus het recht om derden uit te sluiten, de externe exclusiviteit. 

Die externe exclusiviteit kan voortvloeien uit het eigendomsrecht, maar is ook een kenmerk van 

alle zakelijke rechten (supra, nr. 47). Het is dus voldoende dat aan de begunstigde een 

zakenrechtelijk gekleurde positie toekomt om in de nodige bescherming te voorzien. Het middel 

hiervoor bij uitstek is het afgescheiden doelvermogen (infra, nr. 535). 

490. DE BEGUNSTIGDE ALS INTERN EXCLUSIEVE EIGENAAR – Vanuit de exclusiviteitstheorie 

die in dit proefschrift wordt verdedigd moet de begunstigde wel als juridische eigenaar worden 

beschouwd. De actieve elasticiteit van het eigendomsrecht, als toetssteen van de exclusieve 

eigendom, komt immers toe aan de begunstigde. Het is de begunstigde, en de begunstigde 

alleen, die eigenaar is van de trustgoederen. Ook andere auteurs zijn die mening toegedaan.3122 

De beheerder (trustee) heeft dit vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden daarentegen in 

geen enkel geval.3123 Bovendien, zelfs wanneer de trustee beschouwd wordt als eigenaar, zoals 

door de meerderheid naar common law of bij de Franse fiducie, dan betreft dit in principe slechts 

een tijdelijk eigendomsrecht (infra, nr. 491).3124 Dit maakt een parallel mogelijk met de 

toekenning van zakelijke rechten als bezwaring van een eigendomsrecht, besproken in deel II 

(supra, nrs. 202 e.v.). Door de beperking in de tijd van het recht van de trustee heeft de 

begunstigde het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden van het goed. De Franse auteur 

RAVENNE geeft volgende uitleg aan de positie van de begunstigde, waarin duidelijk de 

potentiële volheid als interne exclusiviteit van het eigendomsrecht weerklinkt: 

                                                 
3121 E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE 

WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 276; V. SAGAERT, “The Trust Book 

in the DCFR: a civil lawyer’s perspective” in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS (eds.), The Future of European 

Property Law, München, Sellier, 2012, (31) 32. Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de 

trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 89 e.v.; T.H.D. STRUYCKEN, De 

numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 519; Zie in dezelfde zin: A. 

BRAUN, “Trusts in the draft Common Frame of Reference: the “best solution” for Europe?”, CLJ 2011, (327) 331 e.v.; K.G.C. 

REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars 

Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 27. 
3122 M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique français in 

Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 233, nr. 433: “Normalement, le bénéficiaire du trust deviendra le propriétaire 

«final » des biens qui avaient été mis en trust.” 

H. BATIFFOL, “Trusts: the trust problem as seen by a French lawyer”, Journal of comparative legislation and international law 

1951, (18) 24: “Only one of two persons having interests in the same thing can be the owner thereof, and he must obviously be 

the ultimate beneficiary of the administration.” 
3123 Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du 

droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 128, nr. 156. 
3124 Dat moet wel gerelativeerd worden, aangezien er ondanks deze ‘Rule against Perpetuities’ ook trusts bestaan (zoals in 

Delaware) en ook private foundations waar geen tijdslimiet wordt gesteld (infra, nr. 491). 
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“De ce fait, parce que la durée de la fiducie est limitée par un terme, le bénéficiaire 

d’une fiducie a une vocation certaine à devenir propriétaire et, par la jonction du titre 

et de l’émolument, à la plénitude.”3125 

De begunstigde maakt dus aanspraak op het eigendomsrecht. Volgens de Franse doctrine heeft 

de begunstigde echter slechts een persoonlijke aanspraak en kan de begunstigde daarom (nog) 

niet als eigenaar worden beschouwd: “En effet, il n’est pas concerné immédiatement par la 

fiducie. Il ne dispose que d’une vocation future à la propriété pleine et entière des biens affectés, 

conditionnée à son acceptation: Elle s’analyse en un droit personnel ou de créance.”3126 Het 

valt echter moeilijk in te zien hoe het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden ten opzichte 

van een goed slechts een louter persoonlijk recht zou uitmaken wanneer dat louter afhangt van 

de actieve aanvaarding door de begunstigde. 

Ondanks het feit dat de constituant (volgens de meerderheidsopvatting) zijn eigendomsrecht 

overdraagt aan de fiduciaire, kan de constituant de overgedragen goederen terugvragen, zolang 

de bénéficiaire de fiducie nog niet heeft aanvaard (art. 2028 CC). Dat kan doen vermoeden dat 

het de constituant is die het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden (interne exclusiviteit) 

over de goederen behoudt. Toch kan de constituant volgens de rechtsleer niet worden aangeduid 

als de exclusieve eigenaar, aangezien zijn aanspraak een louter persoonlijk recht betreft.3127 

Nochtans, ook wanneer de termijn van de fiducie is afgelopen, komen de goederen in principe 

terug toe aan de constituant wanneer het doel van de fiducie niet is bereikt, tenzij in de 

overeenkomst anders is bepaald.3128 Toch wordt volgehouden dat de eigendomsoverdracht wel 

degelijk definitief is.3129 Wel moet in rekening worden gebracht dat de insteller in sommige 

gevallen ook de begunstigde van de fiducie is, waardoor hij zijn eigendomspositie aan die 

hoedanigheid ontleent.3130 In die hypothese is het logisch dat aan hem de interne exclusiviteit 

van het eigendomsrecht omwille van de potentiële volheid van bevoegdheden toekomt. 

De gangbare opvatting dat de fiduciaire de exclusieve eigenaar is van de overgedragen 

goederen (supra, nr. 453), kan ons derhalve niet overtuigen, net omdat de fiduciaire in die 

hoedanigheid op geen enkel ogenblik het vooruitzicht heeft op de volle 

eigendomsbevoegdheden over de overgedragen goederen. Die positie komt enkel toe aan de 

begunstigde van de doelgebonden fiduciaire constructie. Wel kan ook de fiduciaire zélf, net als 

de constituant, de begunstigde zijn van de fiduciaire eigendom, waardoor hij dan wel het 

vooruitzicht heeft op de volle onbezwaarde eigendom.3131 Dat een fiduciaire in die hypothese 

                                                 
3125 S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - 

Dauphine, 2007, 318, nr. 409. 
3126 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1849, nr. 15. 
3127 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1848, nr. 14: “Il a en effet 

accepté de céder par contrat sa propriété, en échange d’une simple vocation personnelle et conditionnelle au retour […] On 

peut évoquer une propriété économique du constituant, qui se définit comme la vocation d’une personne à recueillir pour elle-

même et à titre exclusif la totalité de la substance économique d’une chose.” 
3128 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1849, nr. 18. 
3129 J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et 

allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 290, nr. 523. 
3130 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1850, nr. 19: “La réalisation 

du but marquera souvent le retour des biens, droits et sûretés transmis au patrimoine du constituant. En effet, celui-ci sera 

souvent le bénéficiaire du contrat.” Zie ook: A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN 

ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of 

Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (553) 577. 
3131 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1850, nr. 19: “En matière 

de fiducie-gestion, la réalisation du but traduit le retour à une pleine propriété du fiduciaire lorsqu’il est le bénéficiaire. Dans 
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enkel voordeel haalt uit de fiducie omdat hij (één van) de begunstigde(n) is, wordt in het Franse 

recht soms over het hoofd gezien.3132 

Bij sommige trustfiguren is het eigendomsrecht van de begunstigde aan een modaliteit 

onderworpen, bijvoorbeeld het bereiken van de meerderjarigheid. Dat vormt echter geen 

bezwaar om de trustgoederen, die in dat geval tijdelijk een ‘zwevend vermogen’ uitmaken, toch 

reeds toe te kennen aan de potentiële begunstigde. Wanneer de voorwaarde of de termijn is 

vervuld, zal de begunstigde op actieve wijze het eigendomsrecht kunnen aantrekken. De 

begunstigde is de enige die over de potentiële volheid van bevoegdheden beschikt en dus de 

intern exclusieve eigenaar. In andere gevallen is het nog onzekerder wie de begunstigden zullen 

zijn, en heeft de trustee hier bijvoorbeeld een zekere zeggenschap in. Zo kan een trust deed 

bepalen dat er een class of beneficiaries is, waarvan de trustee voor 10% mag kiezen wie van 

het personeel in aanmerking komt om begunstigd te worden door de trust. Hier is de eigenaar 

nog niet aangeduid, en is er ook geen sprake van een actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. 

In dat geval zijn de trustgoederen tijdelijk eigendom van de trust zelf, en is er sprake van een 

Zweckvermögen (infra, nr. 539). 

Van het eigendomsrecht van de begunstigde getuigt ook het feit dat het trustvermogen blijft 

bestaan, ook al zou de houder ervan, de trustee, wegvallen.3133 Het trustvermogen komt niet in 

de nalatenschap van de trustee terecht en een nieuwe trustee zal worden aangeduid, ofwel 

volgens de termen van het contract, ofwel door de rechter. De rechtsfiguur van het 

doelvermogen is dus meer dan een contractuele verhouding.3134 

491. EXTRA INDICATIE: DE TIJDELIJKHEID VAN DE TRUST EN FIDUCIE – Dat het ultieme 

vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, en dus het exclusieve eigendomsrecht, in handen 

ligt van de begunstigde, en niet in handen van de fiduciaire, vindt bevestiging in het feit dat 

zowel de constructie van de trust als de fiducie essentieel tijdelijk van aard is.3135 Bij de 

bespreking van de Engelse trustfiguur wordt dikwijls over het hoofd gezien dat de 

begunstigden, zodra zij meerderjarig en in goede gezondheid zijn, stappen kunnen ondernemen 

om een nieuwe trustee aan te duiden, indien daartoe geen andere persoon werd aangesteld.3136 

                                                 
cette hypothese, les obligations personnelles auxquelles il était soumis disparaissent avec la fin du contrat et sa propriété 

devient pleine et entière, sous reserve des droits réels antérieurs attribués à autrui.” Zie ook: A. BRAUN en W. SWADLING, 

“Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property 

Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (553) 577. Volgens 

laatstgenoemde auteurs is de fiduciaire als begunstigde de meest voorkomende vorm van de fiduciaire eigendom tot zekerheid. 
3132 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

327, nr. 414. 
3133 Voor Schotland: K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in 

Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 24. 
3134 Zie ook: H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. 

MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2001, 110. 
3135 Sinds de Perpetuities and Accumulations Act 2009 is de bepaalde termijn voor de Engelse trust 125 jaar, en niet langer 80 

jaar. Sommige Amerikaanse staten, zoals Delaware laten wel een eeuwigdurende trust toe: 

http://www.delcode.delaware.gov/title12/c038/sc01/index.shtml. Zie ook: S. DERAEDT en M. TRAEST, Trust en privaat 

vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 2000, 31, nr. 18; J.H. HERBOTS, “Hoofdkenmerken van de Anglo-Amerikaanse trust” in 

J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (1) 

3, nr. 5. Normaal gesproken kan enkel de charitable trust eeuwigdurend zijn: P. MATTHEWS, “The place of the trust in English 

law and in English life”, Trusts & Trustees 2013, (242) 250. Voor de Franse fiducie: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: 

contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 317, nr. 409. 
3136 s. 19 Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996. Zie ook reeds: Saunders v Vautier (1841) Cr & Ph 240; Re 

Smith [1928] Ch 915, waar de begunstigden van een discretionary trust aan de rechter konden vragen om de trust te beëindigen 

http://www.delcode.delaware.gov/title12/c038/sc01/index.shtml
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Meer nog, zij kunnen gezamenlijk de trust beëindigen en zo uiteindelijk het volle 

eigendomsrecht verkrijgen.3137 Een Franse fiducie kan niet worden gevestigd voor meer dan 99 

jaar (art. 2018, 2° CC) en het contract eindigt dan ook wanneer die maximumtermijn is bereikt 

(art. 2029 CC).3138 Dan komen de goederen toe aan de constituant, wanneer het doel niet kan 

worden bereikt, of aan de begunstigden, maar alvast niet aan de fiduciaire (zolang hij niet de 

begunstigde is). Dat de goederen terugkeren naar de constituant, is ook het geval wanneer het 

fiducie-contract eindigt op een moment dat er geen bénéficiaires zijn; de goederen keren terug 

naar het vermogen van de constituant (art. 2030 CC). Dit is echter geen normaal rechtsgevolg 

van de fiducie, maar net van het feit dat de fiducie geen uitwerking kan krijgen, en de vroegere 

rechtspositie dus wordt hersteld. Wanneer er wel bénéficiaires zijn op het moment dat het 

contract eindigt, mag ervan worden uitgegaan dat het fiduciaire vermogen tussen hen wordt 

verdeeld, ook al bepaalt de wet hier niets over.3139 

3. Verenigbaarheid met de gangbare theorie van de trust 

492. PROBLEEMSTELLING – Dit nieuwe verklaringsmodel voor de trust staat op het eerste 

gezicht haaks op zowel de common law opvatting over de trust, als op de besproken 

interpretaties van de trust in de continentale en gemengde rechtsstelsels. De gangbare common 

law theorie beschouwt de trust als een eigendomssplitsing in een legal ownership en equitable 

ownership. Echter, wanneer sommige common law auteurs trachten om de trust te verklaren als 

perfect invoerbaar in de continentale rechtsstelsels (supra, nr. 186), dan wordt afgestapt van de 

eigendomssplitsing en wordt beweerd dat er wel slechts één eigenaar is, namelijk de trustee. Zo 

tracht men de trust te verzoenen met de continentale regel van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht.3140  

Ook in het Franse recht, waar men met de fiducie beweert een continentale trust te hebben 

ingevoerd, en in de mixed legal systems, wordt door de meerderheid de trustee als de exclusieve 

eigenaar beschouwd (supra, nr. 453 en nr. 468). Dat is net het tegenovergestelde van onze 

theorie die de begunstigde als intern exclusieve eigenaar aanwijst op basis van de actieve 

elasticiteitsbevoegdheid. Vanuit de wil van de Franse wetgever om de fiducie als een echte 

eigendomsoverdracht te beschouwen, en dus de fiduciaire als de eigenaar, wordt door een 

enkele Franse doctrine zelfs geoordeeld dat hierdoor de eigendomsomschrijving vanuit de 

potentialiteit van de volheid van bevoegdheden niet langer kan overtuigen.3141 De fiduciaire 

                                                 
en de rechten aan hen over te dragen. Zie hiervoor: A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in 

S. VAN ERP en B. AKKERMANS (eds.), Cases, Materials and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common 

law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (553) 561; D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, 

London, Sweet & Maxwell, 2003, 165; W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private 

Law in Oxford principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 263-264, nr. 4.357. Zie ook: W. LOOF, 

“Reactie op “Never trust a trust” van A.J. van Hoepen in WPNR (2014) 7008”, WPNR 2014, nr. 7028, (722) 724. 
3137 Zie ook art. X.-9:104 DCFR. 
3138 Zie hiervoor ook: L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1849, nr. 

18. 
3139 A. BRAUN en W. SWADLING, “Management: trust, treuhand and fiducie” in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Cases, Materials 

and Text on Property Law in Ius Commune Casebooks for the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2012, (553) 

580. 
3140 Zie ook voor Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht 

in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 67. Voor Frankrijk: H. BATIFFOL, “Trusts: the trust problem as 

seen by a French lawyer”, Journal of comparative legislation and international law 1951, (18) 19. 
3141 J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et 

allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 290, nr. 525. 
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heeft immers op geen enkele manier het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden. Daarbij 

wordt de situatie natuurlijk omgedraaid. Bovendien kan voor de ogenschijnlijke 

tegenstrijdigheid een verklaring worden geboden. 

493. HET VERSCHIL TUSSEN HET TRUSTOBJECT EN DE TRUSTWAARDE – Het alternatief 

verklaringsmodel dat door ons naar voren wordt geschoven, en dat de begunstigde aanduidt als 

eigenaar, gaat uit van het onderscheid tussen het object van de trust en de waarde van de trust. 

Dat onderscheid wordt door Rudden aangeduid als “things as thing and things as wealth”. De 

trustee heeft verregaande eigendomsbevoegdheden over de trustgoederen zelf, terwijl de 

waarde van de goederen toekomt aan de begunstigde.3142 De trustee heeft dan ook de taak om 

de waarde van het trustvermogen in stand te houden.3143 De residuaire waarde komt toe aan de 

begunstigde, terwijl de beheerder verregaande gebruiks- en beschikkingsbevoegdheden heeft 

op het goed zelf. Ons inziens mag een exclusieve beheers- en beschikkingsbevoegdheid echter 

niet zomaar gelijk worden gesteld met een exclusief eigendomsrecht. Op dit onderscheid tussen 

het object zelf en de waarde van een goed wordt teruggekomen in het functionele deel IV van 

dit proefschrift (infra, nr. 553). De intern exclusieve eigenaar is hij die het vooruitzicht heeft 

op de residuaire vermogenswaarde. Voor nu volstaat het dat het nieuwe verklaringsmodel in 

verhouding tot de andere theorieën, aantoont dat de aanduiding van de intern exclusieve 

eigenaar moet worden gerelativeerd. Wat er echt toe doet, is de externe dimensie van de 

exclusiviteit. Dat wordt hierna verder toegelicht. 

4. Nuancering: de externe exclusiviteit en de nood aan een bestemmingsgebonden vermogen 

494. DE EXTERNE EXCLUSIVITEIT IS VAN BELANG – Zopas werden twee belangrijke 

vaststellingen gemaakt. Enerzijds dat de sterke bescherming van de positie van de 

begunstigden, omwille van hun recht op de waarde van de trustgoederen, de doorslag geeft. 

Anderzijds dat de intern exclusieve eigendom daarbij eigenlijk moet toekomen aan die 

begunstigden, op basis van het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, hoewel het 

doorgaans aan de trustee/fiduciaire wordt toegekend. Wie ook in de interne verhouding wordt 

aangeduid als ‘de eigenaar’, van belang is vooral de bescherming tegen aanspraken van derden, 

en het recht om derden uit te sluiten van de trustgoederen. Hieruit kan worden afgeleid dat de 

interne dimensie van de exclusiviteit minder van belang is dan de externe dimensie. Uiteindelijk 

komt het er vaak op neer dat het onwenselijk is dat schuldeisers beslag kunnen leggen op 

goederen die hun schuldenaar in het belang van anderen onder zich houdt.3144 Daartegen willen 

                                                 
3142 Zie bijvoorbeeld voor Frankrijk: L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, 

(1845) 1848, nr. 13: “Cela signifie que la valeur économique du patrimoine fiduciaire n’appartient pas au fiduciaire, qui est 

seulement chargé de le conserver et, éventuellement, de le faire fructifier. Nous avons évoqué plus haut une sorte de tuteur de 

biens, c’est-à-dire de mandataire, investi de prérogatives particulières dans l’intérêt d’autrui. Plus que de véritables droits 

subjectifs, le fiduciaire est en effet titulaire de pouvoirs finalisés.” 
3143 C. MITCHELL, Hayton & Mitchell: Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies, London, Sweet 

& Maxwell, 2010, 354, nr. 9-01: “A trustee has two roles to perform: a distributive role, concerned with distributing income 

and capital to appropriate beneficiaries, and an administrative or managerial role, concerned with safeguarding and 

developing the value of the trust fund.” 
3144 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 588, nr. 577. Zie ook over de trust: J.-L. JEGHERS, “La difficile intégration du trust anglo-saxon en droit civil belge”, 

Rev.not.b. 1991, (311) 313: “En droit strict, l’un et l’autre sont saisis de toutes les prérogatives d’un veritable “propriétaire” 

anglo-saxon, sans toutefois être dans la position d’un propriétaire au sens de l’article 544 de notre Code civil (notamment à 

l’égard des créanciers)” (eigen nadruk). 
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de begunstigden zich kunnen beschermen. Ook de beheerder zelf is vooral bekommerd om de 

externe dimensie van de exclusiviteit. In het Franse recht wordt het exclusieve eigendomsrecht 

door de meerderheid toegekend aan de fiduciaire. Daarbij stelden wij vast dat de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht vooral vanuit de externe dimensie, het recht om anderen uit te sluiten, 

wordt beschouwd (supra, nr. 453). De interne dimensie, de volheid van de bevoegdheden in 

handen van één eigenaar, boet aan belang in. Dat klinkt duidelijk door in de omschrijving van 

het exclusieve eigendomsrecht van de fiduciaire die door de Franse auteur KACZMAREK wordt 

gegeven: 

“Ni perpétuelle, ni absolue, cette propriété [du fiduciaire] est ainsi limitée dans sa durée 

et ses pouvoirs, mais se trouve cependant exclusive, comme la propriété ordinaire. 

En effet, celle-ci se caractérise de plus en plus dans la doctrine par l’exclusivité de la 

relation juridique entre la propriétaire et la chose, et non par des pouvoirs 

déterminés.”3145 

Ook in de Engelse doctrine wordt aandacht gevraagd voor het feit dat een adequate beoordeling 

van de trust eerder afhangt van een duidelijke omschrijving van de persoonlijke en zakelijke 

rechten en verplichtingen, en niet van het onderscheid tussen een ‘legal’ en ‘equitable’ title.3146 

Wat van belang is, is de tegenwerpelijkheid jegens derden (vooral in geval van samenloop)3147, 

en de aanspraken van de partijen, ook tegen elkaar. De eigendomsvraag wordt dus gerelativeerd, 

maar toch mag het belang van een theoretisch kader voor de trust niet worden onderschat.3148 

Dat theoretische kader, dat verband houdt met de rechtsgevolgen die een trust (los van de 

complexe eigendomsvraag) moet verwezenlijken, wordt ons inziens geboden door het 

doelvermogen als algemene rechtsfiguur. De creatie van een afgescheiden vermogen vormt 

immers de gemene deler van alle theorieën over de trust die in deze afdeling worden besproken. 

495. VERMOGENSSPLITSING: HET ZWAARTEPUNT VAN DE TRUST – De kerngedachte van zowel 

de Engelse trust als de trustachtige figuren in de continentale rechtsstelsels is tweevoudig: (1) 

de aanwending van het eigendomsrecht voor een welbepaald doel en (2) het vertrouwen dat 

daarbij wordt gesteld in de trustee/fiduciaire eigenaar.3149 Daarbij staat de bescherming van de 

begunstigden centraal. Om te waarborgen dat de overgedragen goederen voor het 

vooropgestelde doel worden gebruikt, moet er (1) een doelvermogen worden opgericht 

waardoor de trustgoederen afgescheiden zijn van het vermogen van de trustee, en (2) 

                                                 
3145 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 11. 
3146 J. PENNER, The Law of Trusts, Oxford, Oxford University Press, 2006, 40, nr. 2.54. Deze auteur voegt er nog aan toe: 

“There is no reason on earth to think that this is impossible to do without maintaining two divided ‘systems’ of property law or 

property rights.” 
3147 Zie ook naar Nederlands recht: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-

serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 588, nr. 577: “Waar het uiteindelijk om gaat is de rechtspolitieke vraag in welke gevallen 

het onwenselijk is dat crediteuren verhaal kunnen nemen op vermogensbestanddelen die de debiteur niet in zijn belang maar 

in dat van anderen ‘onder zich heeft’. Acht men een dergelijke verhaalsmogelijkheid ongewenst, dan is de volgende vraag of 

het aan de rechter danwel de wetgever is om hieraan een halt toe te roepen. En ten slotte is het dan de vraag door middel van 

welke constructie dit resultaat dient te worden bereikt: de trust-benadering of de lastgevingsbenadering.” 
3148 G.L. GRETTON, “Trust and Patrimony” in H.L. MACQUEEN (ed.), Scots law: into the 21st century. Essays in Honour of W.A. 

Wilson, Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, (182) 184: “My own experience of handling trusts problems, as problems in other 

areas, is that a conceptual framework is absolutely necessary. A rule is a key for one lock. A principle, or a conceptual structure, 

is a master key for a hundred of locks. There is nothing so practical as a good theory.” 
3149 M. GRIMALDI en F. BARRIÈRE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards 

a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1096. Zie ook: L. COZZANI, “Le holding, 

le trust, la fiducie et la fondation, comme véhicule étrangers de délocalisation patrimoniale”, RGF 2000, (193) 196. 
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bescherming worden geboden voor de begunstigden tegen de breach of trust, wanneer de 

trustee de fiduciaire verplichtingen niet nakomt.3150 

Dat er aan de begunstigden zakenrechtelijke bescherming toekomt, wordt vaak ontkend in de 

continentale en gemengde rechtsstelsels. Een begunstigde van een mixed legal trust heeft enkel 

een persoonlijke aanspraak (supra, nr. 468). Ook bij de Franse fiducie wordt er hoogstens 

gesproken van ‘faux remèdes réels’ voor de begunstigden (supra, nr. 449). De bescherming die 

de begunstigden genieten hangt volledig af van de creatie van dat doelvermogen. 

Het algemeen aanvaarde kernelement van de trust is het afgescheiden vermogen van de trust 

fund, waardoor de trustgoederen aan het verhaal van de schuldeisers van de trustee worden 

onttrokken.3151 In het pleidooi tot invoering van de Engelse trust in de civil law rechtsstelsels 

wordt dan ook gekozen voor de benadering van het afgescheiden vermogen.3152 Vanuit de mixed 

legal systems klinkt het dat beneficial ownership geen noodzakelijke voorwaarde is voor de 

trust: “there is another route that reaches the same destination.”3153 Dat alternatief is de 

vermogenssplitsing. De creatie van een doelvermogen als uitzondering op de traditionele regel 

van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen, vereist een wettelijke regeling die zo dadelijk 

in deel IV wordt uitgewerkt (infra, nrs. 510 e.v.).  

E. Besluit 

496. TRUST NAAR BELGISCH RECHT – Aan het einde van deze paragraaf moet de vraag worden 

beantwoord of de invoering van een algemene trustfiguur naar Belgisch recht wenselijk is. Wij 

menen dat dit het geval is voor alle gevallen van eigendom tot beheer, maar niet voor eigendom 

tot zekerheid. De beheerstrust zou wel een ruime toepassing moeten genieten, en mag niet 

beperkt blijven qua personeel toepassingsdomein. Bij de Franse fiducie is de werking wel 

beperkt, aangezien niet eender wie kan optreden als fiduciaire eigenaar. De ruime aanvaarding 

van een doelvermogen als rechtsfiguur hoeft echter niet aan dergelijke beperking onderhevig te 

zijn, zolang er voldoende publiciteit wordt gegeven aan het doelvermogen (infra, nr. 529). 

Voor de regeling van de beheerstrust wordt uitgegaan van de stelling dat de begunstigde de 

exclusieve eigenaar is, en de beheerder niet meer dan een verregaande zakelijk beheers- en 

                                                 
3150 Zie in dezelfde zin: M.C. CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports 

d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 23, nr. 19: “Tous les régimes légaux de la fiducie édictent donc, selon des formulations 

variables, que les biens transmis au fiduciaire forment un ensemble séparé qui doit être individualisé.” Zie ook: M.-F. DE 

POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 2001, 87, nr. 67; T.H.D. 

STRUYCKEN, “De notariële kwaliteitsrekening in het voorstel voor een nieuwe Notariswet”, WPNR 1996, (752) 754. 
3151 Zie in dezelfde zin voor het Nederlandse recht: C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en P. DE HAAN, Goederenrecht, 1, Algemeen 

goederenrecht in Asser-serie 3, Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 484, nr. 480. Zie ook in de context van het Belgisch Wetboek 

IPR: J. ERAUW, “Trust en trustachtige figuren in België. Het toepasselijke recht” in J. BAEL, H. BOCKEN, S. DEVOS, C. ENGELS, 

P. VANDENBERGHE en A. WYLLEMAN (eds.), Liber amicorum Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, (395) 397. Zie ook: 

M.C. CUMYN, “Rapport général” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 

1999, 25, nr. 23: “La structure juridique particulière conférée par le trust à un groupement de biens est l’élément 

caractéristique qui le distingue d’autres institutions de droit privé, notamment la société, la compagnie, l’indivision, le 

mandat.” Zie in dezelfde zin: D.J. HAYTON, The Law of Trusts in Fundamental Principles of Law, London, Sweet & Maxwell, 

2003, 204; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property”, 

Trusts & Trustees 2015, (902) 922. 
3152 Frankrijk: M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP 

(eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1099. Nederland: 

N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in N.E.D. FABER, C.J.H. JANSEN en N.S.G.J. 

VERMUNT (eds.), Fiduciaire verhoudingen: libellus amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 248.  
3153 M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts compared”, SALJ 

2000, (548) 563. 
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beschikkingsbevoegdheid over de goederen zelf heeft. De waarde van de goederen moet 

uiteindelijk toekomen aan de begunstigden. Let wel, de insteller van een trust wil duidelijk 

voorkomen dat de goederen rechtstreeks in het vermogen van de begunstigden zouden vallen, 

anders zou hij geen trustee aanstellen. Daarom is het van belang dat de begunstigde slechts 

onder bepaalde voorwaarden de elasticiteit van het eigendomsrecht kan doen intreden. Er moet 

een duidelijk onderscheid worden gemaakt met de middellijke vertegenwoordiging, waar de 

begunstigde als exclusieve eigenaar een onmiddellijk eind kan stellen aan de 

vertegenwoordiging. Zoals reeds eerder vermeld biedt de middellijke vertegenwoordiging dus 

niet in alle gevallen een goed alternatief (supra, nr. 357).3154 Bij de nieuwe beheerstrust zal het 

van belang zijn om ook de zakenrechtelijke positie van de beheerder te beschermen. 

Zakenrechtelijke posities voor beide partijen vereist wel dat er in de nodige publiciteit wordt 

voorzien voor de tegenwerpelijkheid aan derden. In deel IV zal de beheerstrust als 

doelvermogen verder worden uitgewerkt, nu is aangetoond dat er wel degelijk een nood bestaat 

aan de invoering van een trust naar Belgisch recht. De invoering van een algemene trustfiguur 

is zeker ook wenselijk vanuit de gedachte van Europese eenwording.3155 Van belang is wel dat 

de reeds bestaande fiduciaire figuren gewoon behouden kunnen blijven.3156 Alleen kan hun 

werking worden versterkt door de algemene invoering van een beheerstrust. 

HOOFDSTUK III. ALGEMEEN BESLUIT BIJ DEEL III 

497. BESLUIT BIJ DEEL III – In dit deel kwam de verhouding van het exclusiviteitsbeginsel tot 

enkele speciale eigendomsvormen aan bod. De figuur van de meervoudige eigendom wordt 

doorgaans niet beschouwd als een uitzondering op de interne exclusiviteit. Geen enkele mede-

eigenaar kan immers de volheid van bevoegdheden over een goed uitoefenen. Zij hebben elk 

slechts recht op een abstract breukdeel. In de klassieke theorie wordt daaraan toegevoegd dat 

mede-eigendom ofwel slechts accessoir is aan een exclusief eigendomsrecht, wat de gedwongen 

mede-eigendom ten titel van bijzaak betreft, ofwel slechts precair is want fundamenteel 

tijdelijk, aangezien partijen de verdeling kunnen vorderen. Dat recht tot 

uitonverdeeldheidtreding klopt voor de toevallige mede-eigendom, maar is naar Belgisch recht 

afwezig bij vrijwillige mede-eigendom, waardoor de verenigbaarheid met het 

exclusiviteitsbeginsel daar problematischer is. 

De mede-eigenaars kunnen meestal slechts de volle bevoegdheden verkrijgen met betrekking 

tot een deel van het goed door de verdeling te vorderen waarbij het eigendomsvoorwerp zelf 

wordt gesplitst. Toch zijn er ook gevallen van vrijwillige onverdeeldheid waar verschillende 

personen het vooruitzicht hebben op de volheid van bevoegdheden van het geheel (intern 

exclusieve eigendom). Dat is zo bij een beding van aanwas of tontine. Potentieel zijn er 

verschillende exclusieve eigenaars, in werkelijkheid zal slechts één persoon eigenaar worden. 

Die situatie duiden wij aan als de gekruiste residuariteit (zie ook: supra, nr. 335). Geen enkele 

mede-eigenaar beschikt hier over de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht, omdat het al 

                                                 
3154 Zie ook naar Schots recht, zie: G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 603. 
3155 J. HERBOTS, “Pleidooi voor de invoering in België van het fiduciecontract naar het trustnabootsende Franse model”, RW 

1993-94, (313) 319, nr. 22. Zie ook voor Nederland: S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1095, 

nr. 42. 
3156 Zie ook voor Nederland: S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1095, nr. 42. 
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dan niet verkrijgen van de exclusieve eigendom afhankelijk is van een externe gebeurtenis. 

Bijgevolg is een situatie van aanwas wel degelijk een eigendomssplitsing. 

De tweede bijzondere eigendomsvorm, de fiduciaire eigendom, vormt in beginsel geen inbreuk 

op de interne exclusiviteit zolang de eigendomsoverdracht aan de fiduciaire eigenaar volledig 

is en de begunstigde slechts persoonlijke rechten kan uitoefenen. Bij sommige fiduciaire 

eigendomsconstructies wordt de positie van de begunstigde echter in verregaande mate 

beschermd, waardoor deze een zakenrechtelijke positie krijgt die sterk in de buurt komt van het 

eigendomsrecht. De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt daarbij geschonden, 

wat meteen het grootste bezwaar vormt voor de continentale rechtsstelsels om een algemene 

trustfiguur te erkennen. In dit deel werd aangetoond dat de trust voor beheersdoeleinden echter 

perfect verenigbaar is met de continentale theorie van interne exclusiviteit. De interne 

exclusiviteit als het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden komt immers toe aan de 

begunstigde, en aan hem alleen. De trustee, ook al oefent hij verregaande bevoegdheden uit, 

heeft op geen enkel moment het vooruitzicht om eigenaar te worden van de goederen door het 

intreden van de elasticiteit van het eigendomsrecht. Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen 

het recht op het goed zelf en het recht op de vermogenswaarde van dat goed. Dat onderscheid 

wordt in deel IV verder uitgelegd (infra, nr. 553). De interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht wordt er verder scherpgesteld als het recht op de residuaire vermogenswaarde 

van een goed. Die interpretatie vloeit voort uit de fiduciaire constructies, zoals het 

eigendomsvoorbehoud en de kwaliteitsrekening, die in dit deel werden geanalyseerd. 

Uit dit derde deel blijkt dat er nood is aan een functionele benadering van het eigendomsrecht. 

In bepaalde situaties wordt het eigendomsrecht aangewend met een bepaald doel voor ogen, en 

bestaat de wil om die doelgebonden uitoefening van het eigendomsrecht te verzekeren. De 

oplossing hiertoe is ons inziens de ruimere erkenning van een vermogenssplitsing eerder dan 

een eigendomssplitsing. Een functionele opvatting die uitgaat van de rechtsgevolgen van de 

eigendomssituatie, is het onderwerp van het volgende en tevens laatste deel van dit proefschrift.
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HOOFDSTUK I. INLEIDING 

AFDELING I. HET GRADUELE EIGENDOMSBEGRIP 

498. SYNTHESE VAN RECENTE VERANDERINGEN IN HET EIGENDOMSRECHT – De 

ontwikkelingen in het eigendomsrecht die uitvoerig werden besproken in deel II en III nopen 

tot een herziening van het beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Het gevolg van 

zowel de instrumentalisering (supra, nr. 290), socialisering (supra, nr. 240), als 

contractualisering (supra, nr. 205) van het eigendomsrecht is dat er zich op verschillende 

niveaus bepaalde fragmenteringen of opsplitsingen aftekenen binnen het eigendomsrecht. De 

exclusiviteit van het eigendomsrecht komt daardoor onder hoogspanning. Vooral de interne 

exclusiviteit wordt in vele gevallen gemoduleerd.3157 De genoemde evoluties hangen ook met 

elkaar samen. Zo wordt er verdedigd dat de tendens tot socialisering ertoe leidt dat het 

eigendomsrecht meer als een instrument moet worden beschouwd om een bepaald (sociaal) 

doel te verwezenlijken.3158 Ook de contractualisering houdt verband met de instrumentalisering 

van het eigendomsrecht, in de vorm van de fiduciaire eigendomsfiguren, gezien dergelijke 

constructies steeds bij contract in het leven worden geroepen, en er doorgaans veel ruimte wordt 

gelaten voor wilsautonomie.3159 Zo wordt er voor gepleit dat elke reglementering van de 

fiduciaire figuren zou toelaten dat partijen in de meest diverse situaties hun onderlinge belangen 

zelf zouden kunnen regelen.3160 Bij de recent bij wet ingevoerde Franse fiducie kunnen partijen 

veel uitdrukkelijk onderling regelen (supra, nr. 462), waardoor het een voorbeeld bij uitstek is 

van de contractualisering van het goederenrecht.3161 

De gemene deler van de verschillende tendensen is de nood aan meer wilsautonomie enerzijds 

en de erkenning van een doelgebonden eigendomsrecht anderzijds. De wilsautonomie hangt 

samen met de contractualisering en de opwaardering van de gebruiksrechten. Het belang van 

het doelgebonden karakter van het eigendomsrecht blijkt dan weer zowel uit de 

instrumentalisering als uit de socialisering van het eigendomsrecht. Bij de instrumentalisering 

                                                 
3157 Voor het onderscheid tussen interne en externe exclusiviteit, zie: supra, nr. 47. 
3158 N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 126, nr. 269: “Et pourquoi pas, dans ce cadre, décider de 

prendre le droit de propriété pour un instrument soumis à certaines fins plutôt que pour une prérogative strictement égoïste?” 

Zie ook: L. DE KEYSER, “Eigendomsrecht en nieuwe contractvormen: leasing, franchising en factoring”, RW 1983-84, (2407) 

2414. 
3159 Zie in dezelfde zin: E. KRINGS, “Actuele trends inzake zekerheden”, TPR 1992, (671) 680, nr. 14: “De nieuwe uit de praktijk 

ontstane zekerheden volgen niet uit een uitdrukkelijke wettekst, doch zijn de vrucht van juridische vindingrijkheid. Hier is de 

wilsautonomie uiteraard van overwegend belang.” Zie ook: E. DIRIX, “Grenzen van de wilsautonomie inzake zakelijke 

zekerheidsrechten” in X., Bijzondere Overeenkomsten in Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2008, (143) 

145, nr. 5; V. SAGAERT en R. JANSEN, “Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel vermogensrecht”, RW 2011-

12, (68) 70, nr. 9. Zie voor een interessante common law beschouwing: J.H. LANGBEIN, “The Contractarian Basis of the Law 

of Trusts”, Yale L.J. 1995, 625-675. 
3160 I. PEETERS, “Trust, bewind en fiducie. Enkele beschouwingen vanuit de praktijk” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De 

trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (109) 109, nr. 3. Zie ook: C. MOULY, 

“Procédures collectives: assainir le régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit 

commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, (529) 548, nr. 31. 
3161 B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian 

Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 299, nr. 2. Zie ook: F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit 

fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 412, nr. 256. 
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van het eigendomsrecht wordt het eigendomsrecht immers overgedragen met een specifiek doel 

voor ogen, namelijk het doelmatige beheer of het verlenen van een zo optimaal mogelijke 

zekerheid. De tendens tot socialisering van het eigendomsrecht doet een pleidooi ontstaan 

richting een specifieke invulling van het eigendomsrecht op basis van het maatschappelijke doel 

dat met de uitoefening van het eigendomsrecht moet worden bereikt. 

Deze ontwikkelingen tonen genoegzaam aan dat het recht moet kunnen loskomen van de 

politieke beweegredenen die de uitdenking van het eigendomsconcept hebben getekend, maar 

die niet meer aan de hedendaagse realiteit voldoen.3162 Dat betekent nog niet dat eigendom als 

rechtsconcept aan verval onderhevig is, en dat de idee van individuele (‘intern exclusieve’) 

eigendom zomaar zou verdwijnen.3163 Wel dringt een nieuwe invulling van het eigendomsrecht 

zich op. Dat vormt het voorwerp van het laatste deel van dit proefschrift. Er zal een gradueel 

eigendomsbegrip worden voorgesteld. Exclusieve eigendom kan het uitgangspunt blijven, maar 

het moet ook mogelijk zijn om bepaalde gradaties van exclusieve eigendom te erkennen en te 

typeren. Wat daarmee bedoeld wordt, zal aan het einde van dit deel IV duidelijk worden 

gemaakt (infra, nrs. 572 e.v.). Bij het bepalen van een nieuw gradueel eigendomsconcept wordt 

uitgegaan van een functionele benadering. De draagwijdte van een functionele benadering 

wordt in de volgende afdeling toegelicht.  

AFDELING II. DE DRAAGWIJDTE VAN EEN FUNCTIONELE BENADERING 

499. FOCUS OP RECHTSGEVOLGEN – In dit laatste hoofdstuk wordt het eigendomsrecht 

omschreven vanuit een functionele of teleologische benaderingswijze.3164 Daarbij wordt het 

(exclusieve) eigendomsrecht beschouwd vanuit de gevolgen die het teweegbrengt en het doel 

dat ermee wordt gediend. De focus ligt dus niet enkel op het dogmatische eigendomsconcept, 

maar ook de rechtsgevolgen. Daarmee willen we in dit proefschrift het risico voor een 

overconceptualisering tegengaan. Een louter conceptuele benadering kan niet volstaan, als zou 

aan het eigendomsrecht een onveranderlijke definitie toekomen, die leidt tot vaststaande 

gevolgen. Doorheen dit proefschrift werd daarom ruimschoots aandacht besteed aan de 

uitwerking van enkele concrete rechtsfiguren in de praktijk, zoals de fiduciaire 

eigendomsconstructies, waardoor de conceptuele discussie en de vraag ‘Wie is eigenaar?’ 

                                                 
3162 F.G. TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes 

offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, 660. 
3163 J. VALKHOFF, “Nieuwe beschouwingen over eigendom en eigendomsrecht”, RMT 1957, (21) 23. 
3164 De meerwaarde van een functionele benadering werd ook uitdrukkelijk naar voren geschoven in het zekerhedenrecht en in 

de recente wetswijziging aangaande de roerende zakelijke zekerheden. Zie hiervoor: J. BAECK, “Achtergrond en krachtlijnen 

van de hervorming” in J. BAECK en M. KRUITHOF, Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 8; E. DIRIX, 

“Functionele analyse van zekerheidsrechten” in W. PINTENS, E. DIRIX, A. ALEN en P. SENAEVE (eds.), Vigilantibus Ius 

Scriptum: Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 119-128. Zie ook reeds het gelijkaardige pleidooi 

in: E. DIRIX en M.E. STORME, “Eigendomsvoorbehoud in het Ontwerp van Faillissementswet: hopeloos onsamenhangend”, 

RW 1995-96, (1421) 1422, nrs. 3 e.v. Zie in dezelfde zin voor Frankrijk reeds: C. MOULY, “Procédures collectives: assainir le 

régime des sûretés” in X., Etudes dédiées à René Roblot: aspects actuels du droit commercial français, Parijs, LGDJ, 1984, 

(529) 561, nr. 47. 
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werden gerelativeerd.3165 Zo werd erop gewezen dat het eigendomsrecht van een verkoper 

onder eigendomsvoorbehoud onmiskenbaar slechts een zekerheidsfunctie vervult, ook al wordt 

er door sommige auteurs vastgehouden aan de conceptuele kwalificatie als exclusieve 

eigendom (supra, nr. 386). Vanuit een functionele analyse stelden we dan ook vast dat het 

concept ‘exclusieve eigendom’ aan belang inboet. 

De noodzaak aan een duidelijk eigendomsconcept mag echter ook niet worden 

onderschat. Dat wordt in hoofdstuk vier verder benadrukt (infra, nrs. 544 e.v.). De 

dogmatische analyse die in dit proefschrift werd gevoerd legde een dubbele dimensie 

van exclusiviteit bloot in de traditionele eigendomsopvatting. Dit onderscheid tussen 

een interne en externe exclusiviteit van het eigendomsrecht heeft zijn belang bewezen 

in de conceptueel-rechtsvergelijkende en historische studie van het 

exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 198). 

De focus op de rechtsgevolgen biedt ook een meerwaarde voor het rechtsvergelijkende 

onderzoek dat doorheen dit proefschrift werd gevoerd. Theoretische verschillen die op het 

eerste gezicht onoverkomelijk lijken, door het exclusiviteitsbeginsel in de continentale en 

gemengde rechtstradities, kunnen overwonnen worden door te focussen op de functies van 

verschillende constructies, die vaak opvallende equivalenties vertonen.3166 Zo is gebleken dat 

ook het continentale recht de bescherming van de begunstigden bij trustachtige constructies kan 

waarmaken, zonder dat er sprake is van een eigendomssplitsing op het conceptuele niveau zoals 

in de common law rechtstraditie wel het geval is. In dit vierde en laatste deel wordt een synthese 

gemaakt van deze functionele benadering van het (exclusieve) eigendomsrecht. 

500. HERZIENING VAN HET TRADITIONELE CONCEPT – Een functionele benadering biedt niet 

alleen een meerwaarde voor de analyse van concrete rechtsfiguren waar het eigendomsrecht 

voor een bepaald doel wordt aangewend. Het laat ook toe om de overkoepelende term van de 

exclusieve eigendom zelf in het juiste perspectief te plaatsen, door ook hier te focussen op het 

doel dat ermee wordt nagestreefd. Uit het rechtshistorische onderzoek bleek dat het doel dat 

werd vooropgesteld bij de afkondiging van het eigendomsconcept in het Burgerlijk Wetboek, 

zich op het niveau van rechtsbescherming situeerde (supra, nr. 172). De individuele eigenaar 

moest worden beschermd tegen (1) inmengingen van de Staat, vandaar het absolute karakter 

van het eigendomsrecht (verticale bescherming), en (2) inmengingen van feodale heren, 

                                                 
3165 Zie hiervoor ook: R.M. WIBIER, “Reactie op “Covered bonds en het fiducia-verbod” van prof.mr. A.F. Salomons en mw. 

Mr. M.G. van ‘t Westeinde in WPNR (2008) 6758”, WPNR 2008, (715) 716: “Zorgen die er in de praktijk bestaan over de 

vraag of een bepaalde transactie wel de strekking heeft dat partij X of Y eigenaar wordt van aan die partij over te dragen 

goederen lijken daarmee te getuigen van ‘overvoorzichtigheid’.” 
3166 Zie in dezelfde zin voor de vergelijking van het continentale recht met de trust: P. LEPAULLE, “Civil Law Substitutes for 

Trusts”, Yale L.J. 1927, vol. 36, (1126) 1128; P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And Back Again?” in D. HAYTON 

(ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 

210. Zie over de functionele gelijkenissen ook: Y. CHANG en H.E. SMITH, “An economic analysis of civil versus common law 

property”, Notre Dame L.Rev. 2012-13, 1-56; J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, 

Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 918. 
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vandaar het exclusieve karakter van het eigendomsrecht (horizontale bescherming).3167 Door 

het afschaffen van de feodale onderhorigheid werd het eigendomsrecht één en ondeelbaar, in 

handen van de leenmannen. Dat doel, de bescherming tegen feodale bezwaringen van het 

eigendomsrecht, vertaalt zich in de externe dimensie van de exclusiviteit, namelijk het recht 

van de eigenaar om anderen uit te sluiten. Aan dat continentale eigendomsconcept werd pas in 

de negentiende eeuw een tweede dimensie toegevoegd, namelijk de interne volheid van 

bevoegdheden in handen van één enkele eigenaar. Die interne exclusiviteit blijkt echter geen 

noodzakelijke premisse te zijn wanneer het eigendomsrecht van artikel 544 BW ‘teleologisch’ 

wordt geanalyseerd, vanuit het doel dat de wetgever voor ogen had. 

Zoals uit het onderstaande zal blijken, leidt een functionele benadering van het exclusieve 

eigendomsrecht tot meer flexibiliteit dan een zuiver conceptuele opvatting. Het maakt het 

mogelijk om rekening te houden met het doel van de wetgever en ook een afweging te maken 

tussen de eventueel conflicterende belangen die zich in concrete eigendomssituaties 

manifesteren. Door rekening te houden met de uitwerking van het eigendomsrecht in concrete 

toepassingen, maakt een nieuwe eigendomstheorie zijn opwachting. Dat is wat in dit laatste 

deel het graduele eigendomsbegrip wordt genoemd. 

501. OPZET – Zoals vermeld in afdeling I situeert de fragmentering van het eigendomsrecht 

zich op verschillende niveaus. De eigendomssplitsing zelf kan onderverdeeld worden in twee 

niveaus: de subjectieve eigendomssplitsing en de objectieve eigendomssplitsing. In hoofdstuk 

II worden beide vormen besproken. In hoofdstuk III wordt een alternatief geboden voor de 

drastische eigendomssplitsing die, althans in de subjectieve vorm, moeilijk verenigbaar is met 

het hedendaagse continentale eigendomsrecht. Dat alternatief is de afscheiding van vermogens 

of de vermogenssplitsing. Uit dit doctoraal onderzoek blijkt dat de creatie van een afgescheiden 

vermogen vaak als oplossing wordt aangevoerd om de verschillende eigendomsaanspraken van 

verschillende personen te beschermen, zonder daarbij het eigendomsrecht te splitsen en afbreuk 

te doen aan het exclusiviteitsbeginsel. De creatie van een doelvermogen vormt een tool om de 

actieve elasticiteit van de intern exclusieve eigenaar veilig te stellen. 

Dergelijke vermogenssplitsing biedt vaak een alternatief voor de eigendomssplitsing, maar toch 

moet in sommige bijzondere gevallen worden erkend dat ook een interne splitsing van het 

eigendomsrecht mogelijk is. Daarom zal in hoofdstuk IV worden getracht om het continentale 

eigendomsrecht te herdenken, in termen van de Anglo-Amerikaanse ‘bundle of rights’-theorie. 

Er wordt een opvatting van het eigendomsrecht de lege ferenda verdedigd die perfect inpasbaar 

is in de continentale rechtsstelsels. Meer nog, het hedendaagse recht gaat soms reeds uit van 

een dergelijke eigendomsopvatting, alleen wordt het niet met zoveel woorden benoemd.  

                                                 
3167 Hoewel die horizontale bescherming tegen feodale heren vandaag achterhaald is, blijft de verticale bescherming tegen de 

overheid nog steeds relevant. Dat vertaalt zich echter in het absolute, en niet in het exclusieve karakter van het eigendomsrecht. 

Een voorbeeld is de strenge regelgeving voor onteigening. 
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Het opzet van dit laatste deel is om aan te tonen dat het exclusieve eigendomsrecht nog bestaat, 

maar geen onaantastbaar uitgangspunt vormt. Dat is wat bedoeld wordt met het ‘graduele 

eigendomsrecht’. Er kan rechtsgeldig van het uitgangspunt van exclusieve eigendom worden 

afgeweken door de eigendomsbevoegdheden op te splitsen. In de gevallen waar wordt afgestapt 

van de ‘interne’ exclusiviteit, blijft de ‘externe’ exclusiviteit als het recht om derden uit te 

sluiten wel overeind. 

HOOFDSTUK II. DE EIGENDOMSSPLITSING 

AFDELING I. DE SUBJECTIEVE SPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT 

502. SPLITSING TUSSEN MEERDERE EIGENAARS – De zopas in herinnering gebrachte tendensen 

van het eigendomsrecht vinden in sommige (common law) rechtsstelsels een vertaling in de 

‘subjectieve splitsing’ van het eigendomsrecht. Met de subjectieve splitsing van het 

eigendomsrecht wordt bedoeld: de rechtssituatie waarbij verschillende personen gerechtigd zijn 

tot de eigendomsbevoegdheden, op hetzelfde moment en op hetzelfde goed. Het 

eigendomsrecht wordt verdeeld onder verschillende subjecten die allen als eigenaar worden 

aangeduid. Die splitsing van eigendomsbevoegdheden gaat verder dan de toekenning van 

beperkte rechten en vergt een zekere juridische creativiteit.3168 

De subjectieve splitsing staat haaks op het beginsel van de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. In dit proefschrift werd reeds duidelijk dat dergelijke subjectieve splitsing van 

het eigendomsrecht in de continentale rechtstraditie niet vanzelfsprekend is, of toch alvast nooit 

met zoveel woorden wordt benoemd (supra, nrs. 195 e.v.). Integendeel, de continentale 

rechtstraditie houdt sterk vast aan de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht waardoor 

soms gekunstelde verklaringen worden gegeven om de verenigbaarheid van bepaalde 

rechtsfiguren met de exclusieve eigendom aan te tonen. De mooiste illustratie ligt voor de hand, 

maar wordt zelden op die manier benaderd. Het betreft de figuur van de mede-eigendom. 

503. DE GEWRONGEN POSITIE VAN DE MEDE-EIGENDOM – Dat een situatie van mede-eigendom 

geen afbreuk doet aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt unaniem aanvaard (supra, 

nrs. 273 e.v.). De redenering luidt dat de verschillende mede-eigenaars elk een breukdeel van 

het eigendomsrecht uitoefenen, maar dat geen enkel onder hen de volheid van (‘residuaire’) 

bevoegdheden kan uitoefenen zonder rekening te houden met de rechten van de andere mede-

eigenaars. Dit dient ter verklaring van de verzoenbaarheid van mede-eigendom met het 

exclusiviteitsbeginsel. Volgens het continentale goederenrecht kan eigendom dus wel worden 

gedeeld, maar niet gesplitst.3169 CROCQ verwoordt het als volgt: “Le seul cas possible de 

                                                 
3168 W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. 

VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, (87) 90. 
3169 Zie: K. REID en C.G. VAN DER MERWE, “Property Law: Some Themes and Variations” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en 

K. REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, 

Lansdowne, Juta, 2004, 643. 
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propriétés simultanées est l’indivision mais il s’agit alors davantage de cotitularité d’un même 

droit de propriété que de concours de plusieurs droits de propriété.”3170 

Toch lijkt die redenering van gedeelde in plaats van gesplitste eigendom niet te volstaan om 

overtuigend aan te tonen dat de exclusiviteit niet is geschonden bij een situatie van mede-

eigendom. Daarom wordt er vaak aan toegevoegd dat een situatie van mede-eigendom een 

uitzonderingssituatie vormt, omwille van een dubbele reden (zie ook: supra, nrs. 275 e.v.). Ten 

eerste wordt een situatie van mede-eigendom traditioneel beschouwd als precair en tijdelijk, 

aangezien niemand kan worden gedwongen om in onverdeeldheid te blijven. De 

onverdeeldheid wordt beschouwd als een suboptimale toestand, waarbij men de kans moet 

hebben om over te gaan tot een situatie van exclusieve eigendom.3171 Zoals hoger besproken 

(supra, nr. 276), moet dit onder het huidige recht sterk worden genuanceerd. Zo acht het 

Belgische Hof van Cassatie de bevoegdheid om uit onverdeeldheid te treden niet van toepassing 

op situaties van vrijwillige mede-eigendom.3172 

Ten tweede wordt in de traditionele rechtsleer ook een verklaring geboden voor de situaties van 

gedwongen mede-eigendom waar de onverdeeldheid door de aard van de goederen niet zomaar 

kan worden beëindigd en er dus geen sprake is van een precair en tijdelijk karakter. Daar wordt 

de verzoenbaarheid met het exclusiviteitsbeginsel verklaard vanuit het feit dat die mede-

eigendom slechts accessoir is aan een exclusieve eigendom.3173 Dat is bijvoorbeeld het geval in 

het appartementsrecht. Elke deelgenoot is de exclusieve eigenaar van een onderdeel, met een 

onverdeeld aandeel in het geheel als gevolg. De eigenaar van een private kavel heeft een 

exclusief eigendomsrecht op dat specifieke deel van het gebouw en slechts accessoir daaraan 

een mede-eigendomsrecht op de gemeenschappelijke delen van het gebouw.3174 

                                                 
3170 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 195, nr. 241. 
3171 België: G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1943, 110, nr. 104ter. Frankrijk: 

M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 474, nr. 839; F. 

DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 165, nr. 155; P. MALAURIE 

en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 217, nr. 682; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: 

contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., Parijs - Dauphine, 2007, 160, nr. 195; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 316, nr. 193 en 515, nr. 349. 
3172 Cass. 20 september 2013, Pas. 2013, 1733, concl. A. HENKES, T.Not. 2014, 224, noot C. ENGELS, Not.Fisc.M. 2015, 151, 

noot J. VANANROYE, RW 2014-15, 618, noot L. DE KEYSER, Rev.not.b. 2015, 538, noot D.S., RTDF 2015, 278, noot E. WELING-

LILIEN, TBBR 2014, 489, noot L. SAVEUR, TBO 2014, afl. 3, 122 en JLMB 2014, 1229.  
3173 Voor België: N. BERNARD, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013, 292, nr. 635; N. MASSAGER, Les bases du 

droit civil, II, Droit des biens, droits réels, théorie des sûretés, Limal, Anthemis, 2013, 102; V. SAGAERT, “De beëindiging van 

conventionele onverdeeldheden. Ja, maar of neen, tenzij?” in A.L. VERBEKE en F. BUYSSENS (eds.), Actuele reflecties over 

notariële materies, Brussel, Larcier, 2012, (71) 72, nr. 3; M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak 

(mandeligheid en appartementsrecht): syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, Gent, M.E. 

Storme, 2010, 8; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/3, Antwerpen, 

Kluwer, 1997, 90, nr. 45. Voor Frankrijk: A. CARPENTIER en G.F. DU SAINT, Répertoire du droit français, XXXI, v° Propriété, 

Parijs, Sirey, 1903, 810, nr. 46; F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 

2007, 166, nr. 155; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 148, nr. 274 

en 399, nr. 697; J. MAZEAUD, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, F. CHABAS en F. GIANVITI, Leçons de droit civil, II/2, Biens: droit de 

propriété et ses démembrements, Parijs, Montchrestien, 1994, 35, nr. 1307; S. VANUXEM, Les choses saisies par la propriété 

in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 2010, 666, nr. 334; F. ZENATI-

CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 316, nr. 193 en 515, nr. 349.  
3174 Dat vormt het systeem van het dualisme in het appartementsrecht. Voor België: M.E. STORME, Gedwongen mede-eigendom 

ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht): syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en 

contractenrecht, Gent, M.E. Storme, 2010, 7; H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Mede-eigendom in Beginselen van Belgisch 
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Dat er een dergelijke dubbele verantwoording nodig is voor de verenigbaarheid van mede-

eigendom met de exclusiviteit van het eigendomsrecht wringt met het uitgangspunt dat een 

mede-eigendom hoe dan ook geen uitzondering zou vormen op het exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht. Bovendien is daarmee nog niet alles gezegd. Een situatie van vrijwillige mede-

eigendom is noch precair, noch accessoir. Voor de vrijwillige mede-eigendom schiet de 

verantwoording voor de verenigbaarheid met het exclusieve eigendomsbegrip dus tekort. 

Ons inziens zou een situatie van mede-eigendom dan ook perfect kunnen worden beschouwd 

als een uitzondering op het exclusieve karakter van het eigendomsrecht, waarbij het 

eigendomsrecht intern niet meer exclusief is, aangezien de mede-eigenaars de bevoegdheden 

delen.3175 Er is niet één persoon die het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden heeft, 

zoals dat bij de toekenning van beperkte zakelijke rechten wel het geval is in hoofde van de 

(blote) eigenaar. De mede-eigendom zou dan ook intern als een subjectieve eigendomssplitsing 

moeten worden beschouwd. De onverdeeldheid zorgt wel degelijk voor een pluraliteit van 

eigenaars op eenzelfde goed.3176 Een zakelijke deelgerechtigdheid in een onverdeelde boedel is 

net “het omgekeerde van het eigendomsrecht van artikel 544 B.W.: ‘het ontbreken van elk recht 

om van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zelfs op de meest beperkte 

wijze’.”3177 Ondanks de afwijking van de interne exclusiviteit zou er wel nog steeds sprake zijn 

van externe exclusiviteit. Naar buiten toe treden de mede-eigenaars op als gedeelde eigenaars 

en worden derden uitgesloten. Let wel, die externe exclusiviteit als het recht om uit te sluiten, 

geldt niet ten opzichte van de andere mede-eigenaars. Daardoor is bijvoorbeeld ook artikel 647 

BW niet van toepassing ten opzichte van de mede-eigenaars, het recht van de eigenaar om zijn 

erf af te sluiten.3178 

                                                 
Privaatrecht, V/3, Antwerpen, Kluwer, 1997, 137, nr. 59. Voor Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in 

Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 167, nr. 155; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, 

Montchrestien, 2012, 177, nr. 210; F. GIVORD, C. GIVERDON en P. CAPOULADE, La copropriété, Parijs, Dalloz, 2005, 100, nrs. 

221 e.v.; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 420, nr. 724; S. VANUXEM, 

Les choses saisies par la propriété in Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 35, Parijs, IRJS Edition, 

2010, 667, nr. 334. 
3175 Zie ook: R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 536, nr. 1519: “Naast mede-

eigendom bestaat er een andere eigendomsvorm waarbij het eigendomsrecht niet exclusief is: de multi-eigendom, time-sharing, 

deeltijdse eigendom of cyclische eigendom.” 

Zie ook voor Frankrijk: F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 145, 

nr. 144: “Dans les rapports entre les membres d’une indivision, disons aussi entre des copropriétaires titulaires de droits 

identiques mais conjoints, les prérogatives de l’un s’arrêtent, dans une certaine mesure, là où commencent celles de l’autre. 

Et c’est à ce titre qu’il y a alors atteinte au monopole reconnu normalement au propriétaire unique.” (eigen nadruk) 
3176 Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la 

common law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 66. 
3177 J. VANANROYE, Morele wezens en wetsontduikende monniken: Over de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 16, nr. 13. Dat is afgeleid uit de analyse van J. VAN BIERVLIET, “De la clause de voie parée 

affectant la constitution d’une hypothèque sur part indivise”, Rev.not.b. 1912, (97) 100. Die interpretatie wordt ook aangehaald 

door: J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 859, nr. 859, 

voetnoot 18. 
3178 Zie uitdrukkelijk: F. LAURENT, Principes de droit civil, VII, Brussel, Bruylant, 1878, 500, nr. 442: “Il peut encore y avoir 

exception au droit de se clore en cas d’indivision. Le copropriétaire d’une chose indivise n’a plus le droit d’exclusion dont 

jouit le propriétaire unique et absolu; dès lors il ne peut pas invoquer l’article 647; son droit est reglé par les principes qui 

régissent la communauté.” 
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504. EVOLUTIE IN DE COMMON LAW RECHTSTRADITIE – Volledigheidshalve moet hier bij de 

subjectieve eigendomssplitsing, de splitsing van het eigendomsrecht op een goed tussen 

verschillende rechtssubjecten, nog op een opvallende evolutie binnen de common law 

rechtstraditie worden gewezen. Als uitgangspunt geldt dat een subjectieve splitsing van het 

eigendomsrecht in de common law veel minder problematisch is. Dat komt omdat er aan het 

Anglo-Amerikaanse eigendomsrecht geen exclusief karakter in de interne betekenis van het 

woord toekomt. De mooiste illustratie hiervan is de wijze waarop men doorgaans de trust 

kwalificeert, als splitsing in een legal ownership en equitable ownership. Nochtans stelden we 

bij de bespreking van de Anglo-Amerikaanse trust vast dat daar een tendens waarneembaar is 

tot het ontkennen van een subjectieve eigendomssplitsing (supra, nr. 185). Sommige auteurs 

beschouwen het recht van de beneficiary niet als een onderdeel dat wordt afgescheiden van het 

eigendomsrecht (‘not carved out’), waarbij zowel de trustee als de beneficiary titularis zijn van 

een deel van het eigendomsrecht. Daarentegen kwalificeren zij het recht van de beneficiary als 

een bezwaring van het eigendomsrecht (‘engrafted on’), waarbij het eigendomsrecht ten volle 

aan de trustee toebehoort. De trustee moet bij de uitoefening van het eigendomsrecht rekening 

houden met de zakenrechtelijke aanspraak die de beneficiary heeft op de trustgoederen. Het 

fiduciaire eigendomsrecht van de trustee zou in die opvatting dus eerder zijn gemoduleerd dan 

dat er sprake is van een eigendomssplitsing.3179 

De subjectieve eigendomssplitsing is dus niet onomstreden, zelfs niet in de common law 

eigendomstradities. De afstand van de subjectieve eigendomssplitsing in de common law 

rechtsstelsels moet wel worden genuanceerd, aangezien dat vooral is ingegeven vanuit de wil 

om aan te tonen dat een trustfiguur perfect in continentale rechtstermen kan worden ingepast 

(supra, nr. 186). Die auteurs wijzen er op dat er naar de rechtsgevolgen van de trust moet 

worden gekeken en dat moet worden losgekomen van de dogmatische discussie over de vraag 

wie eigenaar is. Het eigendomsrecht is dogmatisch gezien exclusief in handen van óf de trustee 

óf de beneficiary, of opgesplitst tussen beiden (supra, nrs. 183 e.v.), terwijl daarmee dezelfde 

rechtsgevolgen worden bereikt. Niet de vorm, maar de inhoud primeert.3180 Dat is een mooie 

illustratie van de zopas uiteengezette functionele benadering (supra, nr. 499). 

AFDELING II. DE OBJECTIEVE SPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT 

505. SPLITSING VAN HET VOORWERP – Voor die subjectieve splitsing, die zeker in de 

continentale rechtstraditie niet evident is, bestaat een alternatief, namelijk de objectieve 

splitsing van het eigendomsrecht. De splitsing situeert zich daarbij op het niveau van het 

onderpand in plaats van op het niveau van het subject.3181 Door de splitsing van het voorwerp 

                                                 
3179 Zie voor een bespreking ook: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common 

law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 67. 
3180 Zie in dezelfde zin: E. DIRIX, “Het Nieuwe Privaatrecht”, RW 2014-15, 642. 
3181 Nederland: J.PH. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht, V, Zakenrecht, Haarlem, Bohn, 1940, nr. 81, geciteerd in 

T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

471. Zie hiervoor ook naar Zuid-Afrikaans recht: A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex Dominium: The History and 
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ontstaan afzonderlijke exclusieve eigendomsrechten op de onderscheiden delen. Dat alternatief 

wordt dikwijls naar voren geschoven om een subjectieve eigendomssplitsing te vermijden, 

zoals bij een situatie van appartementsmede-eigendom. De verschillende eigendomsrechten 

worden verklaard door de splitsing van het voorwerp.3182 Een concreet eigendomsvoorwerp, 

zoals een appartementsgebouw, wordt opgesplitst waardoor er verschillende (exclusieve) 

eigenaars op de verschillende onderdelen kunnen bestaan. In het rechtshistorische deel van dit 

proefschrift werd reeds naar die objectieve splitsing verwezen als illustratie van de blijvende 

aandacht voor een meervoudig eigendomsrecht, zelfs tijdens de opmars van de 

exclusiviteitsgedachte in de negentiende eeuw (supra, nr. 154). 

Volgens sommige auteurs bestaan er twee varianten van objectieve splitsing van het 

eigendomsrecht. Naast de splitsing van het voorwerp, menen VAN DER WALT en KLEYN 

dat ook de tendens naar een pluriform eigendomsrecht, waarbij de soort eigendom 

afhankelijk is van het voorwerp waarop het betrekking heeft, een vorm van objectieve 

splitsing van het eigendomsrecht uitmaakt.3183 Verschillende voorwerpen leiden tot een 

andersoortig eigendomsrecht. Dit vormt deel van de tendens naar de creatie van een 

nieuwe eigendomsvorm, namelijk de ‘sociale eigendom’ (infra, nrs. 562 e.v.). In wat 

volgt, wordt enkel de eerste variant van objectieve splitsing bedoeld, namelijk de 

splitsing van het eigendomsvoorwerp. 

506. (GEEN) SCHENDING VAN DE EXCLUSIVITEIT VAN HET EIGENDOMSRECHT – Het aanvaarden 

van de objectieve eigendomssplitsing sluit naadloos aan op de traditionele continentale 

eigendomstheorie die het eigendomsrecht vereenzelvigt met het eigendomsobject (infra, nr. 

572). Een goed dat materieel gezien één geheel vormt, kan juridisch gezien worden opgesplitst, 

zodat de verschillende onderdelen het voorwerp kunnen uitmaken van verschillende 

volwaardige eigendomsrechten.3184 Dat vormt geen uitzondering op de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, aangezien er gewoon twee exclusieve eigendomsrechten op twee afzonderlijke 

goederen ontstaan.3185 Dat is ook de interpretatie die LAROCHE geeft aan het Franse 

cassatiearrest omtrent het recht op de afbeelding van andermans goed (supra, nr. 262).3186 De 

afbeelding vormt een apart goed, los van het afgebeelde goed, waardoor het vrij kan worden 

gebruikt zolang dat geen bovenmatige hinder oplevert voor de eigenaar van het afgebeelde 

goed. Een gelijkaardige redenering werd ook naar voren geschoven in het geval van de 

                                                 
Significance of the Concept of Divided Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 

1989, (213) 256. 
3182 Naar Zuid-Afrikaans recht werd deze ‘objectieve splitsing van het eigendomsrecht’ ingevoerd door de Sectional Titles Act 

in 1971 waarin het appartementsrecht wordt geregeld. Zie: J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER 

(eds.), Southern Cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 690. 
3183 A.J. VAN DER WALT en D.G. KLEYN, “Duplex Dominium: The History and Significance of the Concept of Divided 

Ownership” in D.P. VISSER (ed.), Essays on the history of law, Cape Town, Juta & Co, 1989, (213) 256 e.v. 
3184 J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 585, nr. 632. Zie 

voor Frankrijk: L. GARRIGUET, La propriété privée: études de sociologie, Parijs, Bloud, 1909, 66; M.-L. MATHIEU-IZORCHE, 

Droit civil: Les biens, Parijs, Sirey, 2006, 75, nr. 192. Zie voor Nederland: G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, 

Groningen, Wolters, 1886, 29. 
3185 Zie ook voor Frankrijk: L. GARRIGUET, La propriété privée: études de sociologie, Parijs, Bloud, 1909, 66. 
3186 M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des biens, Parijs, Defrénois, 2007, 

139, nr. 213. 
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certificering van vennootschapseffecten.3187 Dergelijke doorgedreven interpretatie van de 

objectieve splitsing vertrekt echter van een verwarring tussen het niveau van het recht en het 

niveau van het object. Nog andere auteurs aanvaarden ook dubbele eigendom bij de splitsing 

van de eigendomsbevoegdheden, opnieuw op het niveau van het recht in plaats van op het 

niveau van het voorwerp.3188 Elk van de partijen heeft daarbij een exclusief eigendomsrecht, de 

ene op de waarde van het goed, de andere op het gebruik ervan.3189 Die interpretaties doen de 

theorie van de objectieve splitsing aan scherpte verliezen. De theorie van objectieve splitsing 

gaat uit van een splitsing op het niveau van het object waardoor twee onderscheiden 

eigendomsvoorwerpen ontstaan, en niet van een splitsing op het niveau van het recht. 

De kwalificatie als objectieve splitsing van het onderscheid (op het niveau van het recht) tussen 

waarde-eigendom (‘propriété de la valeur’) en gebruikseigendom (‘propriété de l’utilité’) werd 

ook bekritiseerd door CROCQ.3190 Die opsplitsing past enkel onder het oude gewoonterecht waar 

het eigendomsrecht niet werd beschouwd als de volheid van bevoegdheden op een goed, maar 

er zoveel eigendomsrechten werden toegekend als er gebruiksrechten waren op een welbepaald 

goed.3191 Van die gedachte werd afgestapt na de Franse Revolutie met de afkondiging van de 

absolute en exclusieve eigendom. Een recht dat slechts betrekking heeft op één van de 

gebruiksrechten van een goed, geldt dan ook niet langer als een eigendomsrecht.3192 Ook 

RAVENNE meent dat er in plaats van een opsplitsing in een waarde-eigendom en een 

gebruikseigendom nog steeds sprake is van een eenvormig eigendomsrecht. Deze auteur meent 

dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen “titre et émolument”, i.e. tussen de 

eigendomstitel en het aandeel in de eigendom.3193 De eigendomstitel blijft exclusief toebehoren 

aan de eigenaar, ook al oefent deze geen enkele eigendomsbevoegdheid uit.3194 

Het model van exclusieve eigendom met zijn dubbele dimensie dat in dit proefschrift wordt 

verdedigd, gaat eveneens uit van een onderscheid tussen de eigendomstitel en de 

                                                 
3187 A. DAUWE, “De invloed van beperkte eigendomsrechten op het vennootschapsleven”, DAOR 2009, nr. 90, (105) 130, nr. 

97: “de emittent wordt de enige en volledige juridische eigenaar van het ingebrachte goed, terwijl de certificaathouder de 

enige en volledige juridische eigenaar wordt van de hem toegekende certificaten, die hem slechts een persoonlijk 

vorderingsrecht verschaffen tegen de emittent.” 
3188 Zie ook: G. MARTY, P. RAYNAUD en P. JESTAZ, Droit civil: les sûretés – la publicité foncière, Parijs, Sirey, 1987, 350, nr. 

550 (over het eigendomsvoorbehoud): “Mais la plena in re potestas, que la logique de notre système juridique continue 

néanmoins d’attribuer au vendeur, n’en paraître que plus artificielle.” Voor een bespreking, zie: S. RAVENNE, Les propriétés 

imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 227, nr. 

292. Contra: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 193, nr. 240: “Un droit 

qui n’a pour objet qu’une des utilités d’un bien ne peut être un droit de propriété.” 
3189 S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis 

Parijs - Dauphine, 2007, 228, nr. 292; P. THERY, Sûretés et publicité foncière in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 

1988, 358-359, nr. 334. 
3190 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 192-196, nrs. 239-242. 
3191 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 192, nr. 239. 
3192 P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 193, nrs. 240. 
3193 S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis 

Parijs - Dauphine, 2007, 235, nr. 303 e.v. Volgens deze auteur wordt daarmee niet geraakt aan de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, maar aan het absolute karakter van het eigendomsrecht. Voor een bespreking, zie ook: B. MALLET-BRICOUT, 

“Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 

2009, (297) 324, nr. 29. 
3194 Zie eveneens: L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 11. 
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eigendomsbevoegdheden. Een belangrijk verschil met de zopas genoemde Franse auteurs is wel 

dat bij de rechtsfiguur van de fiducie volgens ons model het eigendomsrecht toekomt aan de 

begunstigde, en niet aan de fiduciaire (zie ook: supra, nr. 457). De eigenaar is de persoon die 

titularis is van het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden door de actieve elasticiteit van 

het eigendomsrecht, ook al behoren (sommige van) de eigendomsbevoegdheden (tijdelijk) toe 

aan derden. Meteen kan ook enkel die persoon als eigenaar worden aangeduid, aangezien de 

titularissen van afgeleide rechten nooit het volle eigendomsrecht zullen verkrijgen. De splitsing 

tussen de vermogenswaarde en het gebruiksrecht levert dan ook geen eigendomssplitsing op. 

Van een eigendomssplitsing is enkel sprake wanneer de residuaire vermogenswaarde is 

opgesplitst tussen verschillende titularissen, en de actieve elasticiteit niet langer aan één 

persoon toekomt.  

De objectieve splitsing van het eigendomsrecht blijft dus beperkt tot die gevallen waarin het 

materiële voorwerp van het eigendomsrecht wordt gesplitst en er twee aparte exclusieve 

eigendomsrechten ontstaan. Het typevoorbeeld is de constructie van een opstalrecht. 

507. ILLUSTRATIE 1: HET EIGENDOMSRECHT VAN DE OPSTALHOUDER – Het opstalrecht is niets 

anders dan een ‘propriété partiaire’.3195 Net als het eigendomsrecht is het opstalrecht 

exclusief.3196 Terwijl één persoon eigenaar is van de grond, is een andere persoon eigenaar van 

de boven- of ondergrondse eigendomsconstructies,3197 of van het volume waarbinnen die 

constructies kunnen worden opgericht3198. Dat wordt aangeduid met de term ‘horizontale 

splitsing van het eigendomsrecht’.3199 Een opstalhouder heeft een vol eigendomsrecht op een 

deel van het goed.3200 Hij heeft de volheid van de eigendomsbevoegdheden, alleen is het 

voorwerp beperkt.3201 Er zijn twee afzonderlijke volwaardige eigendomsrechten die betrekking 

                                                 
3195 F.-X. TESTU, “L’autonomie de la volonté, source de droits réels principaux” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), JCP 

2012, n° 1400, 2354. Zie ook: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 195, 

nr. 241. 
3196 Pand.b., v° Superficie, nr. 16: “En principe, le droit de superficie est, comme le droit de propriété, exclusif. Mais rien ne 

s’oppose à ce qu’il puisse appartenir indivisément à plusieurs personnes.” 
3197 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 2009, 329, 

nr. 286; J.-P. BERTREL, “L’accession artificielle immobilière”, RTDCiv. 1994, (737) 768; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens 

in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 289, nr. 900; G. RIPERT en J. BOULANGER, Droit Civil d'après le traité de Planiol, II, 

Parijs, LGDJ, 1957, 869, nr. 2473; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 

2010, 830, nr. 946. Zie echter voor een kritische bespreking: H.W. HEYMAN, “Het mysterie van het eigendomsrecht van de 

opstaller” in W.G. HUIJGEN (ed.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten in Ars Notariatus, 129, Deventer, Kluwer, 2005, 

19-31; C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil français: essai sur les biens, la propriété et la possession, Parijs, 

L’Harmattan, 2009, 105 e.v. 
3198 De stapeling van eigendomsrechten kan leiden tot een eigendomsrecht op een volume. Zie hiervoor: S. BOULY, Onroerende 

natrekking en horizontale eigendomssplitsingen in Property Law Series, III, Antwerpen, Intersentia, 2015, 370 e.v.; V. 

SAGAERT, “Volume-eigendom: een verkenning van de verticale begrenzing van onroerende eigendom”, TPR 2009, 21-103. 
3199 S. BOULY, Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen in Property Law Series, III, Antwerpen, Intersentia, 

2015, 185 e.v. en 481 e.v.; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 

591, nr. 738. 
3200 C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 2006, 435, nr. 750. Zie ook: R. 

BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 2010, n° 

224, 3, nr. 43, www.lextenso.fr. 
3201 L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 

60, nr. 81, voetnoot 11: “Cette hypothèse (des démembrements portant sur une partie des utilités de la chose) est à distinguer 

de celle de la propriété pleine et entière d’une partie d’une chose: ainsi du droit de superficie, qui n’est rien d’autre qu’un 

http://www.lextenso.fr/
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hebben op een verschillend eigendomsobject.3202 Naar Frans en Nederlands recht, waar een 

zelfstandig opstalrecht zelfs eeuwigdurend kan zijn, is die kwalificatie als ‘eigendomsrecht op 

een deel van het goed’ nog duidelijker.3203 Dat recht eindigt in principe ook niet door 

bevrijdende verjaring (supra, nr. 219). 

508. ILLUSTRATIE 2: EXCLUSIEF GEBRUIKSRECHT OP EEN DEEL VAN HET GOED – Een objectieve 

splitsing kan door de eigenaar zelf in het leven worden geroepen en past binnen de tendens tot 

contractualisering van het eigendomsrecht. Een illustratie biedt het Franse cassatiearrest van 

31 oktober 2012 in de zaak ‘Maison de poésie’.3204 Bij de verkoop van een gebouw hield de 

verkoper zich een eeuwigdurend exclusief gebruiksrecht voor op één welbepaalde ruimte 

binnen het gebouw. De Franse Cour de cassation omschreef dit als een eeuwigdurend “droit 

réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien” (supra, nr. 231). Volgens een 

minderheid van de rechtsleer moet dit niet worden beschouwd als een ‘démembrement sui 

generis’, maar als een ‘propriété partiaire’.3205 Die situatie van gedeelde eigendom valt volgens 

die strekking niet zomaar gelijk te stellen met een onverdeeldheid.3206 De concurrerende rechten 

hebben immers niet hetzelfde voorwerp. Precies omdat beide rechten een verschillend 

voorwerp hebben, is de vraag aan de orde of dergelijke creatie van een beperkt zakelijk recht 

op een deel van het gebouw ook geen voorafgaande opstelling van een basisakte vereist, 

waardoor dat voorwerp wordt afgesplitst. Het antwoord luidt positief: ook tussen één eigenaar 

en één zakelijk gerechtigde is een basisakte nodig. In het licht van het zakenrechtelijke 

specialiteitsbeginsel is een voorafgaande splitsing van het gebouw nodig.3207 

Dezelfde toepassing van een objectieve eigendomssplitsing was ook mogelijk geweest in het 

Franse cassatiearrest dat het eeuwigdurende en onverjaarbare recht ‘à crû et à croître’ erkende 

(supra, nr. 230).3208 Het recht om eeuwigdurend bomen te mogen vellen werd door het appèlhof 

                                                 
droit de propriété dont l’objet est réduit, mais qui porte sur toutes les utilités de cet objet.” In dezelfde zin: P. CROCQ, Propriété 

et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 195, nr. 241. 
3202 Voor Frankrijk, zie bijvoorbeeld: C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, Economica, 

2006, 436, nr. 750; P. MALAURIE en L. AYNES, Les biens in Droit civil, Parijs, Defrénois, 2013, 289, nr. 900. 
3203 Cass.fr.req. 5 november 1866, D. 1867, 1, 32; Cass.fr.req. 27 april 1891, D. 1892, 1, 219; Cass.fr. 16 december 1873, D. 

1874, 1, 250. Zie ook: R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 

10 november 2010, n° 224, 3, nr. 43, www.lextenso.fr; L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in 

Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 60, nr. 81, voetnoot 11; P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque 

de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 195, nr. 241; C. LARROUMET, Droit civil, II, Les Biens: Droits réels principaux, Parijs, 

Economica, 2006, 446, nr. 762; S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de 

la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 56, nr. 60. Nederland: J. DE JONG, Erfpacht en opstal in Monografieën 

Nieuw BW, B28, Deventer, Kluwer, 1995, 76-77. 
3204 Cass.fr. 31 oktober 2012, D. 2012, 2596, noot A. TADROS, JCP 2012, n° 1400, noot F.-X. TESTU, D. 2013, 53, noot L. 

D’AVOUT en B. MALLET-BRICOUT, JCP G 2013, n° 429, noot H. PERINET-MARQUET, RDI 2013, 80, noot J.-L. BERGEL, 

Defrénois 2013, 12, noot L. TRANCHANT en RTDCiv. 2013, 141, noot W. DROSS. 
3205 F.-X. TESTU, “L’autonomie de la volonté, source de droits réels principaux” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), JCP 

2012, n° 1400, 2352-2356. 
3206 F.-X. TESTU, “L’autonomie de la volonté, source de droits réels principaux” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), JCP 

2012, n° 1400, 2353. 
3207 V. SAGAERT en A. APERS, “Kroniek privaat vastgoedrecht (2010-2013)” in V. SAGAERT (ed.), Themis. Vastgoedrecht, 

Brugge, die Keure, 2014, (1) 2. 
3208 Cass.fr. 23 mei 2012, D. 2012, 1934, noot L. D’AVOUT, D. 2012, 2128, noot B. MALLET-BRICOUT en N. REBOUL-MAUPIN, 

RTDCiv. 2012, 553, noot T. REVET, JCP 2012, n° 930, noot W. DROSS en JCP G 2012, n° 1186, noot H. PÉRINET-MARQUET. 
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beschouwd als een vol eigendomsrecht op de bomen, onderscheiden van het eigendomsrecht 

op de grond. Die objectieve splitsing van het onderpand van het eigendomsrecht kwam niet aan 

bod in de uitspraak van de Franse Cour de cassation. 

509. KRITIEK – De objectieve splitsing van het eigendomsrecht, in de betekenis van de 

splitsing van het eigendomsvoorwerp in verschillende afzonderlijke voorwerpen die vatbaar 

zijn voor exclusieve eigendom, vormt een mogelijkheid om de subjectieve eigendomssplitsing 

uit de weg te gaan, maar kan niet in alle situaties soelaas bieden. De verschillende 

eigendomsaanspraken richten zich niet altijd tot verschillende onderdelen van een goed, maar 

hebben vaak betrekking op hetzelfde goed. Dat is zo bij het overgrote deel van de gevallen van 

mede-eigendom. Enkel de appartementsmede-eigendom kan worden beschouwd als een 

opsplitsing van het object. Ook de andere bijzondere vorm van eigendom die in deel III werd 

besproken, de fiduciaire eigendom, kan niet worden verklaard vanuit een objectieve 

eigendomssplitsing. De verschillende eigendomsaanspraken zijn gericht tegen één en hetzelfde 

eigendomsobject. Dat doet de vraag rijzen of er nog andere alternatieven zijn om de situaties 

van gedeelde eigendomsaanspraken te verklaren, zonder dat er sprake is van een subjectieve 

splitsing van het eigendomsrecht en zonder dat er dus wordt geraakt aan het beginsel van 

exclusiviteit van het eigendomsrecht. Hierna dient zich een tweede alternatief aan, de 

vermogenssplitsing. Ook die piste kan slechts gedeeltelijk het exclusiviteitsbeginsel redden. 

HOOFDSTUK III. DE VERMOGENSSPLITSING ALS LEGITIEM MAAR 

ONVOLDOENDE ALTERNATIEF 

AFDELING I. INLEIDING 

510. EIGENDOMSSPLITSING VS. VERMOGENSSPLITSING – Uit de bespreking van de fiduciaire 

eigendomsconstructies kwam de creatie van een afgescheiden vermogen of vermogenssplitsing 

naar voren als alternatief voor de subjectieve eigendomssplitsing. Een functionele benadering 

ging uit van de rechtsgevolgen van dergelijke fiduciaire constructies. Daarbij werd vastgesteld 

dat de zakenrechtelijke bescherming uitgaande van een vermogenssplitsing equivalent kan zijn 

aan die van een eigendomssplitsing (supra, nr. 495). Bij een eigendomsoverdracht met het oog 

op een doelmatig beheer wordt een vermogenssplitsing geacht in de nodige zakenrechtelijke 

bescherming van alle partijen te voorzien. Daarbij moeten die verschillende partijen niet 

tezelfdertijd als eigenaars worden beschouwd. Er is dus geen behoefte aan de opsplitsing van 

het eigendomsrecht in een ‘juridische’ en een ‘economische’ eigendom indien bepaalde 

goederen ontsnappen aan het algemene vermogen van hun eigenaar. Door een uitzondering te 

maken op de traditionele regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen wordt de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht gered. 

Bepaalde bijzondere rechtsverhoudingen waaraan goederen worden onderworpen, omwille van 

een specifiek doel of het economische belang ervan, kunnen rechtvaardigen dat die goederen 
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tot een afgescheiden vermogen gaan behoren.3209 De vermogenssplitsing zorgt er voor dat de 

schuldeisers van de beheerder geen beslag kunnen leggen op de goederen die voor het 

specifieke fiduciaire doel zijn voorbestemd.3210 Het is dat doelgebonden karakter van het 

eigendomsrecht waarvan de zakenrechtelijke werking steeds meer op de voorgrond treedt door 

de instrumentalisering van het eigendomsrecht. Het vooropgestelde doel wordt gewaarborgd 

doordat het afgescheiden vermogen een verhaalsexclusiviteit ten voordele van de begunstigde 

tot stand brengt.3211 

Volledigheidshalve moet gewezen worden op nog een alternatief dat naar voren wordt 

geschoven door de Franse auteur THOMAT-RAYNAUD, namelijk het aanvaarden van een 

‘pluralité des personnalités’.3212 Eenzelfde rechtssubject, zoals een fiduciaire, kan 

verschillende vermogens hebben, afhankelijk van de hoedanigheid waarin wordt 

opgetreden.3213 De auteur bouwt verder op de theorie die werd ontwikkeld door 

ZACHARIAE, maar die niet werd opgepikt door AUBRY en RAU.3214 De opsplitsing van 

persoonlijkheden sluit echter nog meer aan bij de oprichting van een rechtspersoon 

(infra, nr. 517) en vormt veel meer een fictie dan de aanvaarding van een 

vermogenssplitsing. Ook de kenbaarheid voor derden van een dergelijk ‘veelvoud aan 

persoonlijkheden’ is problematisch. 

511. OPZET – In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie de mogelijkheid van een ruime 

wettelijke erkenning van de vermogenssplitsing onderzocht. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij 

de vraag wie eigenaar is van een dergelijk doelvermogen. Daarna wordt de vraag gesteld of dit 

een afdoende alternatief biedt voor elke situatie waar de volheid van de eigendomsbevoegdheid 

(interne exclusieve eigendom) uitzonderingen ondervindt. 

AFDELING II. DE CREATIE VAN EEN BESTEMMINGSGEBONDEN VERMOGEN 

§1. De algemene vermogensleer 

512. HET BEGRIP ‘VERMOGEN’ – Het vermogen is een kernbegrip van het continentale 

goederenrecht en weerspiegelt het geheel van in geld waardeerbare rechten en plichten dat aan 

een bepaald persoon toekomt. Het vermogen omhelst dus zowel activa als passiva,3215 en vormt 

                                                 
3209 A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 

293. 
3210 Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 586, nr. 577; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, 

Deventer, Kluwer, 2007, 519. 
3211 Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, 

Kluwer, 2005, 139. 
3212 A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine: essai critique in Doctorat et notariat: collection de thèses, 11, Parijs, 

Defrénois, 2007, vii + 541 p. 
3213 A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine: essai critique in Doctorat et notariat: collection de thèses, 11, Parijs, 

Defrénois, 2007, 410, nr. 875. 
3214 A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine: essai critique in Doctorat et notariat: collection de thèses, 11, Parijs, 

Defrénois, 2007, 376, nr. 797. 
3215 R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 200, nr. 553; W. VAN GERVEN, Algemeen 

Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 238, nr. 87. Sommige auteurs menen echter 

dat een vermogen enkel bestaat uit activa. Schulden maken geen deel uit van het vermogen, maar bezwaren dat vermogen. Zie: 
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een juridische universaliteit of rechtsalgemeenheid.3216 Volgens de klassieke ‘AUBRY en RAU’-

leer is het vermogen de emanatie van de persoon, wat een drievoudige betekenis heeft: (1) elk 

rechtssubject heeft een vermogen, (2) enkel rechtssubjecten hebben een vermogen, en (3) elk 

rechtssubject heeft slechts één vermogen dat ondeelbaar is.3217 De concrete uitwerking van die 

vermogensleer maakt dat een rechtssubject in principe met zijn hele vermogen instaat voor zijn 

schulden en dat alle activa van een schuldenaar dus strekken tot gemeenschappelijke waarborg 

voor zijn schuldeisers (artt. 7-8 Hyp.W./ art. 3:276 NBW/ art. 2092 CC).3218 

513. WETTELIJKE UITZONDERINGEN OP DE EENHEID EN ONDEELBAARHEID VAN HET 

VERMOGEN – De regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen is echter niet – en 

steeds minder – absoluut.3219 Recent wordt dit algemene principe aan talrijke uitzonderingen 

                                                 
H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 548, nr. 570; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 9, nr. 8. Zie ook voor Nederland: J.W.P. VERHEUGT, Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag, 

Boom, 2013, 189. 
3216 België: R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 201, nr. 557; V. SAGAERT, 

Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 52, nr. 54; W. VAN GERVEN, Algemeen 

Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 238, nr. 87. Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit 

Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 4, nr. 2; P. DUPICHOT, “L’unicité 

du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 2009, n° 52, 1356, 

www.lexisnexis.com; C. LARROUMET en A. AYNES, Droit civil, I, Introduction à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 315 

e.v.; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel, I, Principes généraux, Théorie générale 

des personnes, Les Biens, Parijs, Librairie Cotillon, 1900, 293, nr. 749; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, 

PUF, 2011, 354; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 435, 

nr. 276. Nederland: O.K. BRAHN en W.H.M. REEHUIS, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 1, nr. 

1. 
3217 Frankrijk: C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, IX, Parijs, Librairies techniques, 1961, 305 e.v., § 573-574. 

Zie ook: J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 6, 

nr. 4; P. DUPICHOT, “L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, La Semaine Juridique Notariale et 

Immobilière 2009, n° 52, 1356, www.lexisnexis.com; S. GUINCHARD, L’affectation des biens en droit privé français in 

Bibliothèque de droit privé, CXLV, Parijs, LGDJ, 1976, 331, nr. 383; C. LARROUMET en A. AYNES, Droit civil, I, Introduction 

à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 317, nr. 412; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil conforme au programme 

officiel, I, Principes généraux, Théorie générale des personnes, Les Biens, Parijs, Librairie Cotillon, 1900, 292, nrs.747 e.v.; 

F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 25, nr. 19. België: W. VAN 

GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 238, nr. 87. 
3218 België: R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 203, nr. 562; H. DE PAGE en R. 

DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 553, 

nr. 577; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 

14, nr. 12; F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis de la Faculté de droit de 

l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 17, nr. 11. Nederland: A.I.M. VAN MIERLO en A.A. VAN VELTEN, 

Vermogensrecht algemeen: Zekerheidsrechten in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2010, 3, nr. 4. Frankrijk: J. ROCHFELD, 

Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 349. 
3219 België: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, 

Brussel, Bruylant, 1975, 553, nr. 577C; A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Intersentia, 23 e.v.; 

V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 54, nr. 57. Zie voor 

Frankrijk o.m.: M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique 

français in Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 222 e.v.; F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la 

fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 340, nr. 424; P. CATALA, “La transformation du 

patrimoine dans le droit civil moderne”, RTDCiv. 1966, 185-215; S. GUINCHARD, L’affectation des biens en droit privé français 

in Bibliothèque de droit privé, CXLV, Parijs, LGDJ, 1976, 332, nr. 383; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique 

de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 24, nr. 20; F. ROUSSEL, M.-C. LARCHER, O. HOAREAU, en A. DOBIGNY, 

“De la fiducie à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, nr. 2199, (9) 10, nr. 7; F. TERRE, “La 

personne et ses patrimoines: Des pépins par milliers”, JCP G 2010, n° 1328, (2458) 2460, nr. 5; A.-L. THOMAT-RAYNAUD, 

L’unité du patrimoine: essai critique in Doctorat et notariat: collection de thèses, 11, Parijs, Defrénois, 2007, 159 e.v.; F. 

ZENATI, “Patrimoine”, RTDCiv. 1994, 888. Nederland: E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 210. 
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onderworpen waardoor een absolute opvatting van het vermogen, die neerkomt op een 

gelijkschakeling tussen een vermogen en zijn titularis, onhoudbaar is geworden. De 

vermogensleer is geëvolueerd naar een meer relatieve benadering, waarbij de specifieke 

bestemming van de vermogensbestanddelen in rekening wordt gebracht en kan leiden tot een 

afgescheiden doelvermogen.3220 In sommige situaties wordt de creatie van een doelvermogen 

reeds aanvaard.3221 Zo is de vermogenssplitsing ten gevolge van het huwelijksvermogensstelsel 

een wettelijke uitzondering op de klassieke vermogensleer: het gemeenschappelijke vermogen 

vormt een bestemmingsgebonden vermogen waarvan beide echtgenoten gezamenlijk eigenaars 

zijn. Goederen in een onverdeeldheid zullen trouwens sneller dan goederen in individuele 

eigendom worden erkend als een algemeenheid van goederen, en dus als een doelvermogen.3222 

Ook in een aantal bijzondere bij wet geregelde gevallen worden er uitzonderingen gemaakt op 

de regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen.3223 De creatie van een doelvermogen 

kan ervoor zorgen dat goederen exclusief bestemd zijn voor de voldoening van bepaalde 

schuldeisers. Dat is bijvoorbeeld het geval bij instellingen voor collectieve belegging: bevek, 

sicav en het gemeenschappelijk beleggingsfonds.3224 Laatstgenoemde vormt niet eens een 

                                                 
3220 R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake 

Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène 

Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 199; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 54, nr. 57. Zie ook: R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2011, 

200, nr. 555. Voor Frankrijk: P. DUPICHOT, “L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, La Semaine 

Juridique Notariale et Immobilière 2009, n° 52, 1356, www.lexisnexis.com; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, 

Parijs, PUF, 2011, 357. 
3221 M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 1083, nr. 262, voetnoot 196: 

“Omzeggens alle afgescheiden vermogens die ons recht kent, zijn ofwel gevallen van mede-eigendom (maatschap, feitelijke 

vereniging, huwelijksgemeenschap, enz.) ofwel rechtspersonen (vennootschap met rechtspersoonlijkheid, vzw, stichting). M.i. 

kan men hoogstens in sommige gevallen van rechtspersoon in oprichting spreken van een dergelijk, in zekere mate door het 

recht erkend, afgescheiden vermogen.” 

Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, 

Kluwer, 2013, 589, nr. 578; N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in 

D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: 

Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 201; T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 540. Zie 

ook: M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust 

fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 458 e.v. 
3222 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon: Technieken van vermogensafscheiding, vermogensovergang en 

vermogensvereffening in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, Biblo, 2014, 360, nr. 469. 
3223 Zie voor een overzicht: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 9-10, nr. 8; F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers in Précis 

de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Brussel, Larcier, 2004, 34, nrs. 48 e.v. Zie ook: H. DE PAGE en 

R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, Bruylant, 1975, 568, 

nr. 585 e.v.; E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en 

M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 279-280; R. FELTKAMP, “Een 

kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds” in 

E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 

2013, (193) 199-203. 
3224 Artikel 115 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en financiële markten (B.S. 22 december 1990) 

stipuleert dat de activa in bepaalde compartimenten van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek), in 

afwijking van artikel 8 Hyp.W., slechts tot waarborg strekken van de schulden die dit compartiment betreffen. Dit artikel werd 

opgeheven door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, B.S. 

9 maart 2005. Die wet werd op zijn beurt grotendeels opgeheven door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen 

voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in 

schuldvorderingen, B.S. 19 oktober 2012. De uitzondering op de regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen blijft 

http://www.lexisnexis.com/


 

546 

 

 

 

afzonderlijke rechtspersoon, maar een onverdeeld vermogen dat een beheervennootschap van 

instellingen voor collectieve belegging beheert voor rekening van de deelnemers van wie de 

rechten zijn vertegenwoordigd door effecten.3225 

Bij wet wordt eveneens een bijzonder bestemmingsgebonden vermogen gecreëerd bij de 

regeling van het gerechtelijk kantonnement (artt. 1403-1404 Ger.W.).3226 Een ander wettelijk 

voorbeeld naar Belgisch recht zijn de goederen die onbeslagbaar worden verklaard (artt. 1408 

e.v. Ger.W.).3227 Een opmerkelijke illustratie is ook de mogelijkheid voor een zelfstandige om 

de zakelijke rechten op het onroerend goed dat zijn hoofdverblijfplaats uitmaakt, niet vatbaar 

voor beslag te laten verklaren.3228 Door een verklaring voor de notaris wordt dat goed 

onttrokken aan het beslag door schuldeisers wiens vorderingen betrekking hebben op de 

zelfstandige activiteit en ontstaan zijn na de overschrijving van de verklaring op het 

hypotheekkantoor.3229 Naar Frans recht wordt dit op de spits gedreven en kan een ‘entrepreneur 

individuel à responsabilité limitée (EIRL)’ een deel van zijn vermogen bestemmen voor zijn 

beroepsactiviteit en op die manier niet alleen de professionele activa, maar ook de ermee 

gepaard gaande passiva, afzonderen van zijn privévermogen.3230 In de Franse regeling is dus 

                                                 
van toepassing en staat nu ingeschreven in artikel 12, §4 in fine van die wet: “In afwijking van de artikelen 7 en 8 van de 

hypotheekwet van 16 december 1851 en artikel 11, § 4, eerste en tweede lid, strekken de activa van een bepaald compartiment 

exclusief tot waarborg voor de rechten van de deelnemers met betrekking tot dit compartiment en voor de rechten van de 

schuldeisers van wie de vorderingen zijn ontstaan naar aanleiding van de oprichting, de werking of de vereffening van dit 

compartiment.” 

Zie over het beleggingsfonds naar Frans recht, waar eveneens een doelvermogen wordt gecreëerd: F. BARRIERE, La réception 

du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 222, nr. 273. 
3225 Art. 3, 10° van de wet van 3 augustus 2012. 
3226 I. PEETERS, “Eigendom tot zekerheid” in E. DIRIX en A. CUYPERS (eds.), Voorrechten en hypotheken: artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1, Antwerpen, Kluwer, 2002, (1) 54, nr. 132; A. VERBEKE en I. 

PEETERS, Vijf jaar Voorrechten, Hypotheken en Andere Zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1997, 111, nr. 189. 

Voor een minnelijk kantonnement geldt dezelfde regel die gecreëerd werd door de rechtspraak: Cass. 2 februari 2007, Arr.Cass. 

2007, 263, nr. 63, JT 2007, 527, noot C. ALTER, RW 2006-07, 1679, noot V. SAGAERT en TBH 2007, 341, noot I. PEETERS en A. 

ZENNER. 
3227 Voor Nederland, zie o.m. artt. 447 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
3228 Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), B.S. 8 mei 2007. Die wet werd gewijzigd door de wet van 15 

januari 2014 houdende diverse bepalingen voor KMO’s, B.S. 3 februari 2014. Voor een bespreking van de nieuwe wet, zie: C. 

CLOTTENS, “Editoriaal: Bescherming van het privévermogen van de ondernemer”, TRV 2012, (239) 239; A. COPPENS, “Niet-

beslagbaarheid woning zelfstandige”, NjW 2007, 914-921; F. GEORGES, “L’insaisissabilité de la résidence principale de 

l’indépendant”, Rev.not.b. 2008, 250-266. 
3229 C. CLOTTENS, “Editoriaal: Bescherming van het privévermogen van de ondernemer”, TRV 2012, (239) 240; R. JANSEN en 

V. SAGAERT, “Overzicht van rechtspraak. Zakelijke zekerheden (2004-2010)”, TPR 2012, (1223) 1242, nr. 18. 
3230 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limité, JO 16 juin 2010, 10984. Zie hierover: 

F. BARRIERE, “The French fiducie, or the chaotic awakening of a sleeping beauty” in L. SMITH (ed.), Re-imagining the trust, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2012, (222) 239; F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law 

Journal 2013, (869) 889; I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du 

trust anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 30, www.lextenso.fr; M. GRIMALDI en F. 

BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, 

Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1096; C. LARROUMET en A. AYNES, Droit civil, I, Introduction 

à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 323, nr. 420bis; B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire, véritable pivot ou simple 

rouage de l’opération de fiducie?”, McGill Law Journal 2013, (905) 908, voetnoot 9; J. ROCHFELD, Les grandes notions du 

droit privé, Parijs, PUF, 2011, 367; F. ROUSSEL, M.-C. LARCHER, O. HOAREAU en A. DOBIGNY, “De la fiducie à l'entreprise 

individuelle à responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, nr. 2199, 9-15; F. TERRE (ed.), EIRL: l’entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée, Parijs, LexisNexis, 2011, xiii + 300 p.; F. TERRE, “La personne et ses patrimoines: Des pépins par 

milliers”, JCP G 2010, n° 1328, 2458-2463. Voor wat voorafging, zie: P. DUPICHOT, “L’unicité du patrimoine aujourd’hui. 

Observations introductives”, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 2009, n° 52, 1356, www.lexisnexis.com. 
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sprake van een echte vermogenssplitsing.3231 De ondernemer is als natuurlijke persoon houder 

van twee vermogens, een professioneel en een persoonlijk vermogen, zonder dat er een aparte 

rechtspersoon moet worden gecreëerd (art. L. 526-6 Code de commerce).3232 Die afscheiding 

van vermogens is tegenwerpelijk aan de schuldeisers van vorderingen die dateren van na de 

registratie. Zij kunnen slechts verhaal uitoefenen op het vermogen dat verband houdt met hun 

schuldvordering (art. L. 526-12 Code de commerce).3233 Beroepsschuldeisers kunnen enkel 

beslag leggen op het afgezonderde vermogen, privéschuldeisers enkel op het privévermogen 

van de ondernemer. Voor die tegenwerpelijkheid is wel publiciteit vereist (art. L. 526-7 Code 

de commerce). 

Naar Nederlands recht is de afscheiding van vermogens niet uitdrukkelijk bij wet geregeld, 

maar wordt er sporadisch wel verwezen naar een vermogensafscheiding zonder nadere 

toelichting.3234 Zo werd een grotendeels afgescheiden vermogen tot stand gebracht in artikel 

16a, lid 1 van de wet toezicht beleggingsinstellingen.3235 Ook bij personenvennootschappen en 

vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid wordt een afgescheiden vermogen erkend.3236 

Een vermogensafscheiding vloeit soms ook voort uit bepaalde rechtsfiguren, zoals de 

kwaliteitsrekening (supra, nr. 354).3237 

514. HET SPECIFIEKE VOORBEELD VAN DE ‘COVERED BONDS’ – Een recente illustratie van de 

afbrokkeling van het een en ondeelbare vermogen is de door de Belgische wet van 3 augustus 

2012 geregelde covered bonds.3238 Dit zijn gedekte obligaties die vooral bedoeld zijn om (in de 

                                                 
3231 Voor een pleidooi tot invoering van een gelijkaardig doelvermogen naar Belgisch recht, zie: W. VAN GERVEN, Algemeen 

Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 245-246. Contra: C. CLOTTENS, “Editoriaal: 

Bescherming van het privévermogen van de ondernemer”, TRV 2012, (239) 240. 
3232 Dat onderscheidt de EIRL van de EURL (‘entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée’). Zie hiervoor o.m.: P. 

DUPICHOT, “L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 

2009, n° 52, 1356, www.lexisnexis.com; J. DE FAULTRIER, EURL: Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée: 

création, gestion, évolution, Parijs, éditions delmas, 2008, 10; C. LARROUMET en A. AYNES, Droit civil, I, Introduction à l’étude 

du droit, Parijs, Economica, 2013, 324, nr. 420bis. 
3233 Zie ook: Cons.const. 10 juni 2010, D. 2010, n° 38, 2553-2557, noot S. MOUTON. 
3234 Zie bv. art. 6:161, lid 2, a NBW: “Wanneer door overgang van een vordering of een schuld de hoedanigheid van schuldeiser 

en die van schuldenaar zich in één persoon verenigen, gaat de verbintenis toch niet teniet zolang de vordering en de schuld in 

van elkaar gescheiden vermogens vallen.” Zie hiervoor ook: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in 

Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 540. 
3235 Art. 16a van de wet van 27 juni 1990 houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen, Stb. 1990, 504. 

Zie hierover ook: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 161, nr. 201. Die wet is wel komen te vervallen sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 september 2006 

houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop, Stb. 2006, 605. 
3236 N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 198; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening 

en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 277. 
3237 N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. 

KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like 

Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 204 en 214. Zie ook: B. BIERENS, “De 

kwaliteitsrekening vanuit een bancair perspectief”, TFR 2011, (159) 159. 
3238 Art. 8 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van 

schuldvorderingen in de financiële sector, B.S. 24 augustus 2012. Zie hierover o.m.: R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, 

meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. 

BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, 193-225; 

S. LANDUYT en L. ANCKAERT, “Nieuwe financieringstechnieken in de bancaire sector: covered bonds en de mobilisering van 
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nasleep van de financiële crisis) herfinancieringsmogelijkheden te bieden aan banken.3239 In 

principe komen obligatiehouders krachtens artikel 8 Hyp.W. in samenloop met de andere 

chirografaire schuldeisers van de uitgevende instelling. De regeling van de covered bonds wijkt 

hiervan af, aangezien in een extra schuldeisersbescherming wordt voorzien op basis van een 

afgescheiden vermogen.3240 Welbepaalde activa (‘dekkingswaarden’) worden afgezonderd van 

het vermogen van de instelling en zijn exclusief bestemd voor de obligatiehouders.3241 Dat er 

daardoor sprake is van een bijzonder vermogen, naast het algemene vermogen van de 

kredietinstelling, wordt uitdrukkelijk in de wet bepaald.3242 Ook al blijven de activa op de balans 

van de uitgevende kredietinstelling staan, zij vormen geen deel meer van het algemene 

vermogen van die instelling.3243 Het bijzondere vermogen kan fluctueren, mits naleving van de 

verplichting om in voldoende dekkingswaarden te voorzien om aan de aflossing te voldoen (art. 

64/7, §2 WKI).  

De schuldinstrumenten uitgegeven door de kredietinstellingen zijn dus gedekt door een 

afgescheiden deel van het vermogen van de bank.3244 Het doel van dit ‘gecompartimenteerde’ 

vermogen is vooral het bieden van bescherming in geval van samenloop. Het vermogen dat 

wordt afgescheiden dient als exclusief verhaalsobject voor de houders van covered bonds.3245 

Zij genieten een zeer sterke zekerheidspositie door hun exclusief verhaalsrecht op het 

bijzondere doelvermogen.3246 Zij behouden bovendien ook hun aanspraak op het algemeen 

                                                 
schuldvorderingen”, TBH 2013, 147-171; K. PANIS en E. HELLEBUYCK, “De Wet covered bonds en de wet mobilisering van 

schuldvorderingen’, RW 2012-13, 1157-1159. 
3239 Zie voor een bespreking: R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen 

bij de regeling inzake Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber 

amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 203 e.v.; F. HEREMANS, “Les covered bonds” in AEDBF, 20 

ans de loi bancaire/20 jaar bankwet, Limal, Anthemis, 2013, 165-172. Voor Nederland: A.F. SALOMONS en M.G. VAN ‘T 

WESTEINDE, “Covered bonds en het fiduciaverbod”, WPNR 2008, (453) 453. 
3240 Ook in Nederland wordt gewezen op de afwijking van de paritas creditorum-regel: A.F. SALOMONS en M.G. VAN ‘T 

WESTEINDE, “Covered bonds en het fiduciaverbod”, WPNR 2008, (453) 456. 
3241 Zie de nieuw ingevoerde artt. 64/7 e.v. van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 

kredietinstellingen, B.S. 19 april 1993 (hierna: W.K.I.). 
3242 Art. 64/8 W.K.I. 
3243 Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 2341/001, 5. 
3244 E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 15, nr. 16; R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, 

meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. 

BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, 193-225. 

Voor Nederland: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, 

Kluwer, 2012, 157, nr. 199b. 
3245 Zie hierover: E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 15, nr. 16; R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, 

meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. 

BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 

214. Voor Nederland: A.F. SALOMONS en M.G. VAN ‘T WESTEINDE, “Covered bonds en het fiduciaverbod”, WPNR 2008, 453-

460. 
3246 R. FELTKAMP, “All animals are equal but some are more equal than others: Inequalities in (Re)financing Mechanisms” in 

L. CORNELIS (ed.), Finance and Law: Twins in Trouble, Cambridge, Intersentia, 2015, (251) 261; F. HEREMANS, “Les covered 

bonds” in AEDBF, 20 ans de loi bancaire/20 jaar bankwet, Limal, Anthemis, 2013, (165) 169, nr. 16. Voor Nederland: A.F. 

SALOMONS en M.G. VAN ‘T WESTEINDE, “Covered bonds en het fiduciaverbod”, WPNR 2008, (453) 455. 
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vermogen van de kredietinstelling.3247 Van een strikte scheiding is dus geen sprake, wel van 

een bevoorrechte positie ten opzichte van het daartoe bestemde doelvermogen. Het onderpand 

van de andere chirografaire schuldeisers neemt daardoor af. Nochtans vindt er geen werkelijke 

eigendomsoverdracht van activa plaats naar het vermogen van de houders van de covered 

bonds. Dat is ook de reden waarom in Nederland de covered bonds in strijd dreigen te komen 

met het fiducia-verbod van artikel 3:84, lid 3 NBW.3248 Zodra de overdracht geen werkelijke 

overdracht uitmaakt, maar slechts dient tot zekerheid, is dit naar Nederlands recht in strijd met 

dat fiducia-verbod. Nochtans kent ook het Nederlandse recht de praktijk van de gedekte 

schuldobligaties (art. 3:33a Wet op het financieel toezicht). Op 1 januari 2015 trad zelfs een 

nieuw wettelijk kader (art. 1:107, derde lid, n Wet op het financieel toezicht) in werking omtrent 

de registratie van dergelijke covered bonds.3249 De Nederlandse wetgever liet echter na om 

dergelijke transacties van het fiducia-verbod uit te sluiten waardoor het nog steeds een dubieus 

karakter heeft.3250  

De covered bonds hebben vanuit economisch oogpunt alles weg van een zakelijke zekerheid 

die bestemd is om voorrang te verlenen op andere schuldeisers.3251 Nochtans wordt de 

kwalificatie van de covered bonds als zakelijk zekerheidsrecht in de parlementaire 

voorbereiding bij de Belgische wet uitdrukkelijk weerlegd.3252 Het mechanisme van de covered 

bonds biedt meer dan een rangpositie in geval van samenloop. De vermogenssplitsing creëert 

een vermogen dat exclusief bestemd is voor de houders van de covered bonds. Bovendien houdt 

dit ook een bijzondere beheersverplichting in om het vermogen in stand te houden, die reeds 

geldt vóór enige liquidatieprocedure.3253 Dat is een zeer verregaande bescherming. De regeling 

van de covered bonds dreigt dan ook ernstige ongelijkheden te creëren, te meer daar het enkel 

van toepassing is op Belgische kredietinstellingen.3254 

                                                 
3247 R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake 

Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène 

Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 221. 
3248 Zie voor een uitgebreide bespreking: A.F. SALOMONS en M.G. VAN ‘T WESTEINDE, “Covered bonds en het fiduciaverbod”, 

WPNR 2008, (453) 454 e.v. 
3249 Dit gebeurde onder invloed van de Europese verordening kapitaalvereisten: Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen, OJ L 176, 27 juni 2013, 1-337. 
3250 A.F. SALOMONS en G.A.C. ORBAN, “Covered bonds en het fiduciaverbod revisited”, WPNR 2015, 983-985. 
3251 R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake 

Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène 

Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 221. Zie ook voor Nederland: A.F. SALOMONS en M.G. VAN ‘T WESTEINDE, 

“Covered bonds en het fiduciaverbod”, WPNR 2008, (453) 460. 
3252 Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 2341/001, 25: “Ook al biedt het bijzonder vermogen bescherming aan de houders van Belgische 

covered bonds, toch is het een techniek die erin bestaat de balans en het vermogen van de kredietinstelling te herstructureren 

en kan het in geen geval beschouwd worden als de versterking of de vestiging van een zekerheid.” 
3253 R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake 

Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène 

Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 222. 
3254 Zie hiervoor uitgebreid: R. FELTKAMP, “All animals are equal but some are more equal than others: Inequalities in 

(Re)financing Mechanisms” in L. CORNELIS (ed.), Finance and Law: Twins in Trouble, Cambridge, Intersentia, 2015, (251) 

264 e.v. 
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515. NAAR EEN FLEXIBILISERING VAN HET VERMOGENSBEGRIP – Vanuit de zopas besproken 

wettelijke gevallen groeit de vraag of de uitzondering op de eenheid en ondeelbaarheid van het 

vermogen ook ruimer kan worden opgevat. De bestemmingsnoodzaak van bepaalde goederen 

leidt tot een soepelere opvatting van het vermogensbegrip. De eenheid en ondeelbaarheid van 

het vermogen komt steeds meer onder druk te staan, vanuit de behoefte om rekening te houden 

met de bestemming van bepaalde vermogensbestanddelen.3255 Vanuit de rechtspraktijk groeit 

dan ook de vraag naar een ruimere mogelijkheid om goederen af te scheiden van het vermogen 

van de beheerder, zodat die goederen worden onttrokken aan de verhaalsrechten van de andere 

schuldeisers en exclusief voorbehouden worden voor de bestemmeling van die goederen. Een 

enkele auteur gaat zelfs nog een stap verder, en pleit voor de afschaffing van het gebruik van 

het begrip ‘vermogen’.3256 

De mogelijkheid tot creatie van een afgezonderd vermogen naar Belgisch recht werd reeds door 

VAN GERVEN in zijn Algemeen Deel bepleit. Er bestaan volgens deze auteur geen fundamentele 

bezwaren tegen een uitzondering op de regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen, 

zolang aan twee voorwaarden is voldaan, nl. (1) indien hiervoor een redelijk belang voorhanden 

is, (2) en indien er voldoende publiciteit aan wordt verleend, zodat schuldeisers niet worden 

misleid over de omvang van hun verhaalsvermogen.3257 

Het is op basis van die criteria dat er recent een nieuwe wettelijke uitzondering wordt gemaakt 

in artikel 8/1 Hyp.W. (supra, nr. 347). De kwaliteitsrekening van een advocaat, 

gerechtsdeurwaarder en notaris wordt beschouwd als afgescheiden van het privévermogen van 

die beroepsbeoefenaars, net omdat er voor dergelijke vermogensafscheiding zowel een 

maatschappelijk belang, als voldoende kenbaarheid voorhanden is (supra, nr. 354). 

Hierna wordt de mogelijkheid onderzocht van een nog ruimere erkenning van de 

vermogenssplitsing die het hoofd moet bieden aan de recente evoluties in het eigendomsrecht, 

en meer concreet aan de vraag naar trustachtige structuren. Het afgescheiden vermogen biedt 

namelijk de mogelijkheid om verschillende eigendomsaanspraken gelijktijdig zeker te stellen. 

                                                 
3255 Zie reeds: M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 

24, nr. 21; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 240 

e.v., nrs. 88-89. Zie hierover ook in meer recente rechtsleer: A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, 

Intersentia, 23 e.v.; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 9, nr. 8; R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de 

regeling inzake Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum 

Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 198; V. SAGAERT, “De overlevingsstrijd van de fiduciaire eigendom naar 

Belgisch recht: de zekere crisis en de onzekere loutering”, NTBR 2013, (70) 71, nr. 5; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 55, nr. 59. Voor Frankrijk: C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil 

français: essai sur les biens, la propriété et la possession, Parijs, L’Harmattan, 2009, 212, nr. 382; C. LARROUMET en A. AYNES, 

Droit civil, I, Introduction à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 316, nr. 411; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les 

biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 27, nr. 21. 
3256 R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé: essai critique, Parijs, Rousseau, 1911, 403-404; D. HIEZ, Etude 

critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel in Bibliothèque de droit privé, 399, Parijs, LGDJ, 2003, xii + 459 p. 
3257 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 246-247, nr. 

89. Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 

2006, 9, nr. 8; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 55, nr. 59. 
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§2. De mogelijkheid van een doelvermogen als algemene rechtsfiguur 

A. Begrip 

516. DE CREATIE VAN EEN SOORT TRUSTVERMOGEN – Terwijl de creatie van een 

doelvermogen vroeger enkel mogelijk werd geacht in geval van door de wet gecreëerde 

uitzonderingen in bijzondere situaties, groeide de vraag naar de mogelijkheid van een algemeen 

afgescheiden vermogen vooral door de komst van de ‘trustachtige’ figuren.3258 Een trust heeft 

meestal betrekking op niet slechts één goed, maar op een verzameling van goederen, een 

trustfonds.3259 De trustee kan over de afzonderlijke goederen beschikken, maar moet de waarde 

van het fonds als geheel in stand houden.3260 Dat wil zeggen dat wanneer afzonderlijke 

trustgoederen worden verkocht, de waarde ervan behoort tot het fonds en dus tot het voorwerp 

van de trust. Daarom kan het geheel van de trustgoederen als een afgezonderd vermogen 

worden gekwalificeerd.3261 Ook artikel 2 van het Haagse Trustverdrag omschrijft de trust als 

een apart vermogen, afgescheiden van het vermogen van de trustee (supra, nr. 181).3262 De kern 

van de trust is dat die verzameling van ‘ring-fenced assets’ afgescheiden blijft van het 

privévermogen van de trustee.3263 Dergelijk trustvermogen naar Belgisch recht vereist een 

wetswijziging, gezien het numerus clausus-beginsel van de zakelijke rechten en artt. 7-8 

                                                 
3258 Zie o.m.: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en 

M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 279; P.-A. FORIERS, “Les 

opérations fiduciaires en droit belge” in C. WITZ (ed.), Les opérations fiduciaires: pratique, validité, régime juridique dans 

plusieurs pays européens et dans le commerce international, Parijs, Feduci, 1985, (263) 293; J.H. HERBOTS, “Hoofdkenmerken 

van de Anglo-Amerikaanse trust” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische 

implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (1) 18, nr. 26; M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia 

bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 142, nr. 18; 

W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 249, nr. 90 en 

458, nr. 142; A. VERBEKE, “Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Een genuanceerd beeld” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), 

De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (327) 330, nr. 8. Voor Frankrijk: M. 

GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP (eds.), Towards a 

European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1095. Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, 

“De notariële kwaliteitsrekening in het voorstel voor een nieuwe Notariswet”, WPNR 1996, (752) 754. 
3259 Zie: artikel 1 van de Principles of European Trust Law (D. HAYTON, S. KORTMANN en H. VERHAGEN (eds.), Principles of 

European Trust Law, Deventer, Kluwer, 1999, xv + 215 p.): “Art. 1 (1) In a trust, a person called the ‘trustee’ owns assets 

segregated from his private patrimony and must deal with those assets (the ‘trust fund’) for the benefit of another person called 

the ‘beneficiary’ or for the furtherance of a purpose. […] (3) the separate existence of the trust fund entails its immunity from 

the claims by the trustee’s spouse, heirs and personal creditors.” Zie ook: D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” 

in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 

77, nr. 177; M.E. STORME, Notities Rechtsvergelijking, Gent, M.E. Storme, 2014, 499, 

www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf. 
3260 Dat zal verderop aangeduid worden als het onderscheid tussen “things as thing and things as wealth” (infra, nr. 553). 
3261 M.E. STORME, Notities Rechtsvergelijking, Gent, M.E. Storme, 2014, 499, 

www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf; J.-L. VAN BOXSTAEL, “La sûreté fiduciaire”, TBBR 1992, 

(217) 220. Zie ook: M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of 

property in a trust fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 454. 
3262 Zie hiervoor ook: I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust 

anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 27, www.lextenso.fr; B. RUDDEN, “Things as Thing 

and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 91; A.L. VERBEKE, “Trusts in België: liaisons 

dangereuses”, TPR 2012, (693) 693, nr. 1. 
3263 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 77, nr. 177. 

http://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf
http://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf
http://www.lextenso.fr/
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Hyp.W. Om doeltreffend te zijn moet een afgescheiden vermogen immers zakelijke werking 

hebben. 

De aanvaarding van een afscheiding in het vermogen van de beheerder kan volgens sommigen 

niet volstaan om aan beide partijen een gewaarborgde zakenrechtelijke positie te verschaffen. 

Daarop wees STORME reeds bij zijn voorontwerp tot wettelijke regeling van de trust naar 

Belgisch recht.3264 Van belang is de creatie van een zakelijke positie zowel voor de begunstigde 

als voor de beheerder: 

“Daar gaat het immers om: het genotsrecht bij één partij te leggen, het beheersrecht of 

de «legitimatie» bij een andere. Ongeacht of men de «eigendom» bij de bewindvoerder 

laat rusten of bij de begunstigde, de andere partij moet per definitie een zakelijke 

rechtspositie hebben om ze konkursfest (faillissementsvast) te maken.”3265 

Aangezien ons verklaringsmodel uitgaat van het eigendomsrecht van de begunstigde, zou dat 

betekenen dat de zakenrechtelijke positie van de beheerder moet worden verzekerd. Doorgaans 

wordt bij de trust de omgekeerde redenering gemaakt, namelijk dat het eigendomsrecht van de 

beheerder betekent dat de zakenrechtelijke aanspraak van de begunstigde moet worden 

zekergesteld.3266 Wanneer het eigendomsrecht in handen van de beheerder wordt gelegd, is het 

voor de bescherming van de begunstigden ons inziens inderdaad noodzakelijk dat daar sprake 

is van een zakenrechtelijke aanspraak op het trustvermogen. Wanneer echter, zoals wij 

bepleiten, het eigendomsrecht ten volle toekomt aan de begunstigde, is het minder noodzakelijk 

dat een beheerder over een zakelijk recht zou beschikken. Dat schreef ook VAN GERVEN in zijn 

pleidooi voor een algemene bewindsfiguur.3267 

De begunstigde van een trust geniet dus een quasi-zakenrechtelijke bescherming door het 

afgescheiden vermogen.3268 In de continentale rechtsstelsels ontstond de wil om in dezelfde 

mate bescherming te bieden tegen insolvabiliteitsrisico’s en miskenning van het vertrouwen, 

via de erkenning van een afgezonderd trustvermogen.3269 Daarvan getuigt in het bijzonder het 

voorontwerp van de richtlijn EU Directive on Protected Funds van de internationale Working 

Group on European Trust Law.3270 Artikel 3 van de draft Directive on Protected Funds zet de 

kern van het afgescheiden vermogen uiteen: 

                                                 
3264 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 139, nr. 7. 
3265 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 139, nr. 7. 
3266 Zie over dit onderscheid in dezelfde zin naar Nederlands recht: C. ASSER, F.H.J. MIJNSSEN en P. DE HAAN, Goederenrecht, 

1, Algemeen goederenrecht in Asser-serie 3, Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 485, nr. 480. 
3267 W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over andermans 

vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 399-400, nr. 292. 
3268 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 71, nr. 171. Zie ook: R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine 

fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 301-302. 
3269 Zie naar Nederlands recht: H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, 

Deventer, Kluwer, 2012, 161, nr. 201. 
3270 S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on 

Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, xxiv + 358 p. Tien jaar eerder publiceerde dezelfde werkgroep al het boek Principles 

of European Trust Law (supra, nr. 516). 
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“1. In a protected fund, assets are owned by an administrator for the benefit of one or 

more beneficiaries. 

2. The assets of a protected fund form a patrimony separate from the private patrimony 

of the person who is administrator and from the patrimony of any other protected fund 

held by that person. 

3. Accordingly a creditor has no claim against - 

(a) the patrimony of a protected fund in respect of a private debt of its administrator; 

(b) the private patrimony of the administrator in respect of a debt of a protected fund. 

4. A protected fund is not affected by the insolvency of its administrator in respect of 

the administrator’s private patrimony or the patrimony of another protected fund. 

5. A protected fund includes any - 

(a) fruits of assets of the fund; 

(b) assets substituted for assets of the fund.” 

De creatie van een ‘protected fund’ wijkt af van de traditionele continentale vermogensleer, 

aangezien de beheerder houder wordt van verschillende vermogens: zijn eigen privévermogen 

en het afgezonderde doelvermogen. Wanneer de beheerder verschillende protected funds onder 

zich heeft, vormen ook die vermogens elk op zich een apart vermogen. De doelstelling om 

dezelfde bescherming te voorzien als bij de trust voor de begunstigde in geval van insolvabiliteit 

van de beheerder, wordt gehaald. De privéschuldeisers van de beheerder kunnen geen rechten 

doen gelden op het afgescheiden vermogen. Omgekeerd geldt ook dat een schuld die betrekking 

heeft op het afgezonderde vermogen niet kan worden verhaald op het privévermogen van de 

beheerder. De vermogenssplitsing is dus absoluut. Let wel, bij wangedrag van de beheerder is 

hij wel aansprakelijk met zijn privévermogen (art. 8 van de draft Directive). Die regeling 

vertoont grote gelijkenissen met de trust, maar ook enkele verschillen.3271 Zo is een 

constitutieve voorwaarde voor de creatie van een protected fund het opstellen van een geschrift 

in uitdrukkelijke bewoordingen (art. 4-5 van de draft Directive). In tegenstelling tot de 

hoedanigheid van trustee, kan niet eender optreden als administrator van de protected fund 

(annex).3272 Het belangrijkste verschilpunt is dat de protected fund wordt geacht geen 

‘proprietary interest’ op te leveren voor de beneficiaries, maar slechts een persoonlijke 

vordering.3273 

Naar Frans recht creëerde de wettelijke regeling van de fiducie in 2007 eveneens een 

uitzondering op de regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen.3274 De fiduciaire 

                                                 
3271 S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on 

Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, 14. 
3272 De hoedanigheid wordt voorbehouden voor enkele categorieën: overheidsinstanties, centrale banken en financiële 

instellingen die aan een strikte controle onderworpen zijn. 
3273 S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on 

Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, 15. 
3274 F. BARRIÈRE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 889; R. IBARRA GARZA, La protection 

du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 170, nr. 629; L. KACZMAREK, 

“Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1846, nr. 8; C. LARROUMET en A. AYNÈS, Droit 

civil, I, Introduction à l’étude du droit, Parijs, Economica, 2013, 322, nr. 420; G. PODEUR, “La procédure collective du 
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goederen worden ondergebracht in een ‘patrimoine d’affectation’, waartoe ook de schulden 

behoren die specifiek betrekking hebben op de fiduciaire goederen. De fiduciaire houdt dit 

vermogen strikt gescheiden van zijn privévermogen. De fiduciaire is zo titularis van 

verscheidene vermogens. Wel blijft de uitzondering op de eenheid en ondeelbaarheid van het 

vermogen beperkt doordat slechts enkele personen, zoals banken en advocaten, kunnen 

optreden als fiduciaire (art. 2015 CC). Een verklaring voor het beschermde karakter van het 

afgescheiden vermogen wordt soms ook gezocht in de beschikkingsonbevoegdheid van de 

eigenaar.3275 De goederen zijn onbeschikbaar omwille van hun doelgebonden karakter, tenzij 

de fiduciaire daarvoor uitdrukkelijk of stilzwijgend de toestemming had gekregen.3276 Het 

Franse recht heeft duidelijk minder moeite met het aanvaarden van een uitzondering op de regel 

van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen dan met een afwijking van de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht.3277 Zoals hoger besproken (supra, nr. 453) wordt in het Franse recht 

door de meerderheid volgehouden dat de begunstigde van de fiducie geen eigendomsrecht heeft 

op het fiduciaire vermogen en dat het daarentegen de fiduciaire is die als exclusieve eigenaar 

het volle eigendomsrecht uitoefent. De Franse wetgever heeft wel niet alle gevolgen van het 

doelvermogen consequent toegepast, doordat er wel nog steeds “cross-overs” tussen de 

verschillende vermogens mogelijk zijn (supra, nr. 459).3278 Het fiduciaire vermogen vertoont 

een zekere ‘porositeit’.3279 

Naar Nederlands recht wordt de creatie van een afgescheiden vermogen ook aangemoedigd, 

omdat het een volwaardig alternatief vormt voor de verboden fiduciaire zekerheidsoverdracht 

(art. 3:84, lid 3 NBW). Door ruimere slagkracht te bieden aan het afgescheiden vermogen wordt 

de discussie rond het fiducia-verbod vermeden.3280 De regel uit artikel 3:84, lid 3 NBW behelst 

enkel dat de verkrijger goederenrechtelijk eigenaar moet worden van het overgedragen goed. 

Dat staat er echter niet aan in de weg dat het overgedragen goed afgescheiden blijft van zijn 

                                                 
fiduciaire: quelles protections pour le constituant et le bénéficiaire?”, D. 2014, (1653) 1653; J. ROCHFELD, Les grandes notions 

du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 363; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, 

Dalloz, 2010, 30, nr. 25. 
3275 I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de 

la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, 23 e.v., www.lextenso.fr.  
3276 Zie ook: R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, 

LGDJ, 2014, 307, nr. 1103. 
3277 V. SAGAERT, “The Trust Book in the DCFR: a civil lawyer’s perspective” in S. VAN ERP, A. SALOMONS en B. AKKERMANS 

(eds.), The Future of European Property Law, München, Sellier, 2012, (31) 36. 
3278 Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats 

et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 65. Zie ook: R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in 

Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 2014, 175, nr. 648; F. ROUSSEL, M.-C. LARCHER, O. HOAREAU en A. DOBIGNY, 

“De la fiducie à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)”, JCP E 2008, nr. 2199, (9) 12, nr. 28. 
3279 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1849, nr. 16. 
3280 W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. 

VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, (87) 94; A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, 

Kluwer, 2005, 164; A. VAN WEVERWIJK, “De trusthypotheek: vertrouwen in zekerheid” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, 

A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 

7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (253) 264. Zie ook: E. DIRIX, “Boekbespreking: Mr. A. Steneker, Kwaliteitsrekening en 

afgescheiden vermogen, Serie Onderneming en Recht deel 31”, WPNR 2006, (792) 794. 

http://www.lextenso.fr/
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privévermogen en niet vatbaar is voor zijn privéschuldeisers.3281 Ook hier biedt de 

vermogenssplitsing een alternatief om niet te moeten raken aan de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. Aanvankelijk werd een afgescheiden vermogen wel enkel aanvaard indien 

daarvoor een wettelijke grondslag bestond, zoals bij het oprichten van een vennootschap.3282 

Daardoor kon worden getwijfeld aan de kwalificatie van het afgescheiden vermogen als 

algemene rechtsfiguur.3283 Onder het huidige recht is een afgescheiden vermogen echter ook 

mogelijk wanneer het past in het stelsel van de wet en aansluit bij de gevallen die wel bij wet 

zijn geregeld, zoals bij de kwaliteitsrekening.3284 

517. VERSCHIL MET RECHTSPERSOON EN MAATSCHAP – Vaak wordt tegen een algemene 

erkenning van een afgezonderd vermogen ingebracht dat er geen verschil bestaat met de creatie 

van een rechtspersoon.3285 Bovendien is de creatie van een rechtspersoon wel perfect 

verenigbaar met de traditionele vermogensleer, omdat de rechtspersoon een afzonderlijk 

rechtssubject is met een eigen één en ondeelbaar vermogen.3286 De gelijkenis tussen een 

afgezonderd vermogen en een rechtspersoon vloeit voort uit de kwalificatie als juridische 

universaliteit of algemeenheid van beide rechtsfiguren.3287 Om een afgescheiden 

(trust)vermogen te scheppen, kan inderdaad een rechtspersoon in het leven worden 

geroepen.3288 Dat is bijvoorbeeld vaak wat wordt beoogd met het oprichten van een 

                                                 
3281 A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 

165; A. VAN WEVERWIJK, “De trusthypotheek: vertrouwen in zekerheid” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN 

ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, 

Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (253) 264. 
3282 HR 4 januari 1937, NJ 1937, 817, nr. 586. Zie hierover ook: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 590, nr. 578; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus 

in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 535. 
3283 T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 

541. 
3284 S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 

2013, 590, nr. 578. Zie ook reeds: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden 

vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd 

met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 198-

199. Vgl. HR 30 januari 1959, NJ 1959, 1140, nr. 548, waar voor de ongerechtvaardigde verrijking eenzelfde redenering wordt 

gemaakt. 
3285 Zie hierover naar Schots recht: G.L. GRETTON, “Trust and Patrimony” in H.L. MACQUEEN (ed.), Scots law: into the 21st 

century. Essays in Honour of W.A. Wilson, Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, (182) 190-191. Voor Nederland: D.W. 

AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, 

Deventer, Kluwer, 2004, 77. 
3286 Zie ook: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, (703) 

750, nr. 71. 
3287 Zie ook naar Schots recht: G.L. GRETTON, “Trusts Without Equity”, ICLQ 2000, (599) 614 e.v. 
3288 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 139, nr. 6; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen 

van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 239, nr. 87. Voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO 

en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 587, nr. 577; S. KORTMANN, D. 

FABER en J. BIEMANS, “National report for the Netherlands” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID 

en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (333) 340; H.J. SNIJDERS 

en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 161, nr. 201. Voor 

Frankrijk, zie reeds: P. LEPAULLE, “An Outsider’s view Point of the Nature of Trusts”, Cornell Law Review 1928, vol. 14, (52) 

56. Zie ook: G.L. GRETTON, “Trust and Patrimony” in H.L. MACQUEEN (ed.), Scots law: into the 21st century. Essays in Honour 

of W.A. Wilson, Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, (182) 190; S. GUINCHARD, L’affectation des biens en droit privé français 

in Bibliothèque de droit privé, CXLV, Parijs, LGDJ, 1976, 340, nr. 395. 
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stichting.3289 Een private stichting is een rechtspersoon die een vermogen aanwendt voor een 

belangeloos doel.3290 De stichting kent geen leden of vennoten en mag geen stoffelijk voordeel 

verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, 

indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel (art. 27 V&S-wet).3291  

De oprichting van een rechtspersoon is echter een voldoende, maar geen noodzakelijke 

voorwaarde voor de creatie van een doelvermogen.3292 Bovendien voldoet de oprichting van 

een rechtspersoon niet altijd aan de doelstellingen die men met een trustachtige constructie wil 

bereiken. Het grootste bezwaar is dat bij vennootschappen de eigendom en de zeggenschap 

veelal blijven samengaan, terwijl deze bij een trust precies worden gescheiden.3293 Een 

vennootschap wordt doorgaans opgericht als een groepering van personen, niet van goederen, 

in tegenstelling tot de trust/fiducie.3294 Aan de oprichting van een rechtspersoon zijn ook 

bepaalde voorwaarden verbonden, zoals een minimumkapitaal en bepaalde formele 

verplichtingen, waardoor veel van de flexibiliteit van de trustfiguur verloren gaat.3295 Zo 

bijvoorbeeld kan men na inbreng van goederen in een stichting die goederen er niet zomaar 

terug uithalen. Door die formele voorwaarden werd de kwalificatie van het afgescheiden 

vermogen als rechtspersoon in de draft Directive on protected funds (supra, nr. 516) expliciet 

afgewezen.3296 Ook met de bijzondere regeling van de fiducie in Québec (infra, nr. 539) wilde 

de wetgever vermijden dat de fiducie als een rechtspersoon, met de nodige formaliteiten, zou 

                                                 
3289 Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen, B.S. 11 december 2002 (hierna verkort: V&S-wet). 
3290 Een stichting kan ook erkend worden als zijnde van openbaar nut indien zij gericht is op de verwezenlijking van een werk 

van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard (art. 27, 

vierde lid V&S-wet). 
3291 Zie voor een bespreking: J.-P. BONTE, “Overdracht en controle van het familiebedrijf: twee Belgische structuren: bvba of 

stichting”, DAOR 2011, vol. 98, (155) 161; P. LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse 

stichting-administratiekantoor?”, TBH 2002, (667) 672, nr. 17 en 677, nr. 28; R. VAN BOVEN, De Belgische stichting, Brussel, 

Larcier, 2011, 4 e.v. 
3292 Zie ook: K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht doorheen geschud voor de eeuwwende” in F. 

BOUCKAERT, K. GEENS en F. HELLEMANS (eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblio, 

1995, (13) 26, nr. 16; J. VANANROYE, “Over stille en openbare maatschappen”, TPR 1999, (1453) 1504, nr. 44; W. VAN GERVEN, 

Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 253 en 255 e.v. Voor Frankrijk: 

F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 330, 

nr. 416. Voor Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in 

Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 74. 
3293 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 139, nr. 6. Frankrijk: F. BARRIERE, La réception du trust 

au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 232, nr. 288. 
3294 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

232, nr. 288 en 330, nr. 416. Deze auteur erkent wel de uitzondering van de rechtspersoon opgericht door één persoon. Zie ook 

voor België: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, (703) 

750, nr. 71. Voor Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, 

Deventer, Kluwer, 2005, 275. 
3295 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

328-329, nr. 416. Zie ook in verband met de wettelijke regeling van de covered bonds: R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, 

meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. 

BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 

212. 
3296 S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on 

Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, 14. 
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worden beschouwd.3297 In andere mixed legal systems wordt er eveneens uitdrukkelijk voor 

geopteerd om de trust niet als een rechtspersoon te kwalificeren.3298 Bovendien heeft het Anglo-

Amerikaanse recht zelf reeds voldoende bezwaren geuit tegen het vereenzelvigen van de trust 

met een rechtspersoon, aangezien het om totaal verschillende constructies gaat (supra, nr. 181). 

Een tweede vergelijking die vaak wordt gemaakt, is die tussen de creatie van een doelvermogen 

en een maatschap.3299 Deze vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid creëert inderdaad ook 

een afgescheiden vermogen.3300 De deelgenoten (‘maten’) doen hun inbreng in de maatschap 

steeds omwille van een affectio societatis, waardoor de maatschap een vorm van collectieve 

mede-eigendom is (supra, nr. 271). Omwille van het vrijwillige karakter wordt het vaak tegelijk 

ook gezien als een toepassing van de vrijwillige mede-eigendom.3301 De maatschap vormt een 

doelgebonden gemeenschappelijk vermogen.3302 Geen van de maten kan de verdeling vorderen 

van de maatschapsgoederen tenzij in geval van ontbinding van de maatschap.3303 

Privéschuldeisers van de vennoten kunnen zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen, 

waardoor artikel 1561 Ger.W. buiten toepassing blijft. In tegenstelling tot de oprichting van een 

rechtspersoon, kunnen de vennootschapsschuldeisers zich echter wel verhalen op het 

privévermogen van de maten. Zij zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de 

vennootschap. De verwantschap van een doelvermogen met of een rechtspersoon, of een 

maatschap, hangt dus af van de mogelijkheid van ‘beheerschuldeisers’ (schuldeisers van het 

doelvermogen of boedelschuldeisers) om hun schulden al dan niet te verhalen op het 

privévermogen van de beheerder. Dat verhaal op het privévermogen is wel mogelijk bij een 

                                                 
3297 Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill Law Journal 2013, (827) 

844-845. 
3298 M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts compared”, SALJ 

2000, (548) 563. Zie ook: L.D. SMITH, “Trust and Patrimony”, Revue générale de droit 2008, (379) 380: “More generally, it is 

argued that any legal system that characterizes the trust as a legal person will find that it has ceased to understand the trust 

as a fundamental legal institution.” 
3299 Wat volgt moet wel genuanceerd worden voor wat de toekomst betreft. Minister van Justitie Koen Geens pleit immers in 

zijn nota Hervorming Vennootschapsrecht voor een sanering van de talrijke vennootschapsvormen. Daarbij zou de maatschap 

de enige personenvennootschap worden, die mits bepaalde formaliteiten (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid kan verwerven. 

Zie p. 5 van de nota: http://www.koengeens.be/news/2015/10/06/nota-hervorming-vennootschapsrecht-bcv.  
3300 C. CLOTTENS, “Editoriaal: Bescherming van het privévermogen van de ondernemer”, TRV 2012, (239) 239; J. VANANROYE, 

Onverdeelde boedel en rechtspersoon: Technieken van vermogensafscheiding, vermogensovergang en vermogensvereffening 

in het burgerlijk en ondernemingsrecht, Antwerpen, Biblo, 2014, 262, nr. 354. Zie ook: V. SAGAERT, “De beëindiging van 

conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, (93) 99, nr. 13. Naar Nederlands recht: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 590, nr. 578; M.E. KOPPENOL-LAFORCE en R.J.P. 

KOTTENHAGEN, “The institution of the trust and Dutch law” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports 

d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (289) 296; W. SNIJDERS, “Verhaal op trustvermogen in Nederland”, WPNR 1997, (551) 

553; H.J. SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 

175, nr. 214. Voor Frankrijk: L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 

1846, nr. 9. 
3301 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 297, nr. 353. 
3302 K. GEENS, “De fundamenten van het vennootschapsrecht doorheen geschud voor de eeuwwende” in F. BOUCKAERT, K. 

GEENS en F. HELLEMANS (eds.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblio, 1995, (13) 28, nr. 

21; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 297, nr. 353. 
3303 K. GEENS en M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen – De vennootschap in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, IV/2A, Mechelen, Kluwer, 2011, 729, nr. 435. Zie ook: V. SAGAERT, “De beëindiging van conventionele 

onverdeeldheden. Nee, of toch?” in R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015, Antwerpen, 

Intersentia, 2015, (93) 99, nr. 13. 

http://www.koengeens.be/news/2015/10/06/nota-hervorming-vennootschapsrecht-bcv
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maatschap, terwijl de aansprakelijkheid van de vennoten van een vennootschap met volkomen 

rechtspersoonlijkheid in wezen beperkt is. Via de flexibilisering van het vennootschapsrecht is 

het dus vrij eenvoudig om een afgescheiden vermogen te creëren, zoals de éénpersoonsBVBA. 

Dat staat in schril contrast met de algemene terughoudendheid binnen het vermogensrecht.3304 

Nochtans zou de mogelijkheid van een ruim afgescheiden doelvermogen heel wat wenselijke 

gevolgen opleveren, zoals hierna wordt uiteengezet. 

B. Gevolgen 

1. Zakelijke werking van het afgescheiden vermogen 

518. ZAKELIJKE SUBROGATIE – De creatie van een afgescheiden vermogen is pas zinvol 

wanneer het ook tegenwerpelijk is aan derden en er dus zakenrechtelijke gevolgen aan zijn 

verbonden.3305 Een afgescheiden vermogen gaat nog een stap verder dan de bescherming die 

uitgaat van zakelijke rechten.3306 Een eerste gevolg is dat de wettelijke erkenning van een 

afgescheiden vermogen een veralgemeende zakelijke subrogatie oplevert, wat aansluit bij de 

regels van tracing ter bescherming van het trustfonds naar Engels recht (supra, nr. 191).3307 

Tracing kan worden beschouwd als de overkoepelende term voor zowel de zakelijke subrogatie, 

als het volgrecht.3308 Ten eerste kan de begunstigde het oorspronkelijke trustgoed ‘tracen’ in 

het surrogaat, het goed dat werd gekocht met de opbrengst van de verkoop van het 

oorspronkelijke goed.3309 Ten tweede manifesteert tracing zich ook onder de vorm van een 

volgrecht: de begunstigde behoudt een aanspraak op de derde die het goed van de trustee 

verkreeg, behoudens de bescherming van de bona fide purchaser for value.3310 De derde-

verkrijger wordt beschouwd als de (constructive) trustee die voortaan de belangen van de 

                                                 
3304 Zie voor Nederland: N.S.G.J. VERMUNT, “De trust in het zekerhedenrecht: Engelse perspectieven” in Fiduciaire 

verhoudingen: libellus amicorum prof.mr. S.C.J.J. Kortmann in Serie onderneming en recht, 41, Deventer, Kluwer, 2007, (247) 

249. 
3305 Voor Nederland: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. 

HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust 

and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 198. 
3306 M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 426, voetnoot 29. 
3307 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 36, nrs. 39 e.v.; M.E. STORME, “Van trust gespeend? 

Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 714, nr. 9. Zie ook: E. DIRIX en R. DE CORTE, 

Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 22, nr. 21. Frankrijk: L. 

KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847, nr. 9; J. ROCHFELD, Les 

grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 354; F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. 

Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 437, nr. 278. Zie ook voor het mixed legal system Québec: L. SMITH, “Unauthorized 

Dispositions of Trust Property: Tracing in Quebec Law”, McGill Law Journal 2013, 795-809. 
3308 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 65, nr. 69. 
3309 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 315 

e.v. Een bekende zaak is Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd. [1991] 2 AC 548, 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1988/12.html, waar een partner van een advocaatkantoor gelden van de kantoorrekening 

gebruikt had om te gokken. Zie ook: V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 65; M.E. STORME, 

Notities Rechtsvergelijking, Gent, M.E. Storme, 2014, 499, www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf; 

A.L. VERBEKE, “Trusts in België: liaisons dangereuses”, TPR 2012, (693) 695, nr. 4. 
3310 S. GARDNER, An Introduction to the Law of Trusts in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2011, 316 

e.v. Zie ook: A.L. VERBEKE, “Trusts in België: liaisons dangereuses”, TPR 2012, (693) 695, nr. 4. 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1988/12.html
http://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Rechtsvergelijking9.pdf
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begunstigde moet behartigen, tenzij hij te goeder trouw en onder bezwarende titel verkreeg van 

de trustee (supra, nr. 191). 

De veralgemeende zakelijke subrogatie is van wezenlijk belang om van een vermogenssplitsing 

naar continentaal recht een valabel alternatief te maken voor de trust.3311 Ook in de draft 

Directive on protected funds wordt de bescherming uitgebreid tot goederen die in de plaats 

treden van de oorspronkelijke goederen (art. 3.5.b). De bescherming tegen de breach of trust, 

het misbruik van vertrouwen door de beheerder, is naar continentaal recht wel minder 

verregaand dan het mechanisme van de tracing. Naar continentaal recht wordt voor de werking 

van de zakelijke subrogatie immers vereist dat de gelden die in de plaats kwamen van de 

vervreemde goederen steeds afgezonderd zijn gebleven tot op het moment dat er nieuwe 

goederen mee werden aangekocht en die gelden dus niet vermengd waren geraakt.3312 Dit moet 

echter worden genuanceerd, aangezien de continentale rechtspraak en rechtsleer in toenemende 

mate gevallen erkent waar een zakelijk recht niet tenietgaat bij de vermenging van hun 

onderpand.3313 De regel is dan ook dat wanneer goederen vóór de vermenging wel 

geïndividualiseerd waren ten behoeve van de rechthebbenden, er sprake is van een 

gemeenschap tussen die rechthebbenden op het geheel van de vermengde goederen.3314 

De goederen van een doelvermogen vormen dus één geheel, zodanig dat wanneer één van de 

goederen wordt verkocht, de verkoopprijs de plaats ervan inneemt in het geheel.3315 Die 

dynamiek van het vermogen strekt tot voordeel van zowel de begunstigden van het 

afgescheiden vermogen, als van de boedelschuldeisers. 

519. PRIORITAIR VERHAALSONDERPAND VAN BOEDELSCHULDEISERS – Elke 

vermogensafscheiding, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, leidt tot een belangrijke zekerheid 

voor de schuldeisers van dat vermogen (‘beheerschuldeisers’ of ‘boedelschuldeisers’). Zij 

krijgen voorrang op de (mede)-eigenaars van dat vermogen en op hun privéschuldeisers.3316 De 

schuldeisers van een afgescheiden vermogen worden steeds betaald bij voorrang op de niet-

gemeenschappelijke schulden.3317 Dat is zo bij een gemeenschappelijk huwelijksvermogen, een 

feitelijke vereniging, een maatschap of een rechtspersoon die werd opgericht voor een bepaald 

                                                 
3311 M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust 

fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 455. 
3312 E. DIRIX, “National report for Belgium” in S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. 

BIEMANS, (eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, (43) 43-44. Zie hiervoor uitgebreid: 

V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 380-485. 
3313 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 396, nrs. 430 e.v. 
3314 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 414, nr. 447. 
3315 P. LEPAULLE, “Trusts and the Civil Law”, Journal of Comparative Legislation and International Law 1933, vol. 15, (18) 

20. Zie ook: M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a 

trust fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 455. 
3316 M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 971, nr. 48. 
3317 Zie reeds het ‘Socol-arrest’: Cass. 28 februari 1985, Arr.Cass. 1984-85, 887, JT 1986, 578, noot F. T'KINT, RW 1985-86, 

997, noot E. DIRIX en RCJB 1987, 571, noot A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS. Zie hiervoor ook: A. ZENNER en I. PEETERS, 

“Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 2004-05, (481) 492, nrs. 19 e.v. 
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krediet of project (special purpose vehicle).3318 Dezelfde regeling vindt men terug bij de 

beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap (art. 793 BW).3319 Schulden die aangegaan zijn 

voor het afgescheiden vermogen of voortvloeien uit het beheer ervan, zullen steeds bij voorrang 

betaald worden uit de boedel. De boedelschuldeisers hebben voorrang op de uiteindelijke 

rechthebbenden van het afgescheiden vermogen (en op diens schuldeisers), waardoor het 

eigendomsrecht van laatstgenoemden beperkt blijft tot de nettowaarde van het vermogen.3320 

Het afgescheiden karakter van het doelvermogen heeft ook als gevolg dat de boedelschuldeisers 

voorrang hebben op de privéschuldeisers van de beheerder.3321 Belangrijk is dat het niet is 

uitgesloten dat de privéschuldeisers van de beheerder van de goederen wel beslag kunnen 

leggen op het afgescheiden vermogen, ook al worden zij geprimeerd door de 

boedelschuldeisers. 

Dat is ook de keuze van de Belgische wetgever geweest bij de nieuwe regeling op de 

kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, aangezien niet 

uitdrukkelijk wordt verklaard dat het tegoed op een kwaliteitsrekening niet vatbaar is 

voor beslag (supra, nr. 349). Het beslag door de privéschuldeisers zal geen uitwerking 

krijgen wanneer er inderdaad sprake is van een afgescheiden doelvermogen, maar het 

beslag op zich is wel mogelijk. Zo kunnen de privéschuldeisers een betwisting 

aangaande het afgescheiden karakter van het vermogen opwerpen bij de beslagrechter. 

Op die manier wordt vermeden dat een beheerder goederen zou onttrekken aan zijn 

privéboedel door ze onder te brengen in een doelvermogen. Door het beslag kunnen de 

privéschuldeisers van de beheerder opkomen tegen misbruik. Indien er inderdaad sprake 

is van vermenging moeten de privéschuldeisers wel de begunstigden van het 

doelvermogen laten voorgaan, zoals in het volgende randnummer zal blijken. 

520. REGELS BIJ VERMENGING – Een volgend vraagstuk betreft de zakenrechtelijke gevolgen 

bij vermenging van het afgescheiden vermogen met een ander doelvermogen of met het 

privévermogen van de beheerder.3322 Normaal gezien gaat een enkelvoudig zakelijk recht op 

bestaande (roerende) goederen verloren wanneer die goederen worden vermengd.3323 Wanneer 

                                                 
3318 M.E. STORME, “Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden”, TPR 2006, (939) 971, nr. 48. Voor Nederland: H.J. 

SNIJDERS en E.B. RANK-BERENSCHOT, Goederenrecht in Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, Deventer, Kluwer, 2012, 157, nr. 

199b. 
3319 Dat is ook zo naar Nederlands recht (art. 4:191 NBW) en Frans recht (art. 768 e.v. CC). Zie ook expliciet over het 

afgescheiden vermogen naar Frans recht: C. LARROUMET en A. AYNÈS, Droit civil, I, Introduction à l’étude du droit, Parijs, 

Economica, 2013, 321, nr. 419. 
3320 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 143, nr. 20. 
3321 A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Intersentia, 25, nr. 24. Voor Nederland: N.E.D. FABER, 

“Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. 

NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie 

onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 198; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het 

goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 540. 
3322 Zie ook naar Frans recht betreffende de fiducie: G. PODEUR, “La procédure collective du fiduciaire: quelles protections 

pour le constituant et le bénéficiaire?”, D. 2014, (1653) 1654-1655. Zie ook: R. LIBCHABER, “Les aspects civils de la fiducie 

dans la loi du 19 février 2007 (1re partie)”, Defrénois 2007, art. 38631, (1094) 1115, nr. 25. 
3323 M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot 

systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, 

Kluwer, 1992, (403) 426, voetnoot 29. 
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de goederen niet langer identificeerbaar zijn, levert dat een schending op van het 

specialiteitsbeginsel binnen het goederenrecht: een zakelijk recht kan slechts betrekking hebben 

op goederen die bepaald of bepaalbaar zijn. Het aanvaarden van een doelvermogen neutraliseert 

de risico’s op vermenging niet, maar reduceert ze wel. Door te eisen dat de beheerder de 

goederen afgezonderd houdt van zijn privévermogen, zullen de goederen nog bepaalbaar zijn 

en kunnen de rechten van de begunstigde worden uitgeoefend. Bovendien is ook bij 

vervreemding uit het doelvermogen, de traceerbaarheid van de goederen vaak makkelijker, 

wanneer kan worden aangetoond dat de vervangingsketen niet werd onderbroken. 

Bovendien mag het specialiteitsbeginsel niet te strikt worden opgevat. Bij de vermenging van 

goederen van dezelfde soort wordt recent gepleit voor een situatie van mede-eigendom, waarbij 

de verdeling pro rata gebeurt, in verhouding tot eenieders aanspraak.3324 Daarbij moet nog een 

bijzonderheid in rekening worden gebracht wanneer het afgescheiden vermogen wordt 

vermengd met privégoederen van de beheerder en er een tekort ontstaat. In principe kan ook de 

beheerder zelf aanspraak maken op een breukdeel van het vermengde vermogen. Wanneer de 

afscheiding niet werd geëerbiedigd, moet er een proportionele verdeling plaatsvinden tussen de 

beheerder zelf en de boedelschuldeisers op basis van hun aandeel.3325 Hierbij is het echter 

wenselijk te aanvaarden dat de beheerder slechts recht heeft op wat rest eens alle aanspraken 

van de andere rechthebbenden zijn voldaan.3326 In de rechtsleer wordt dit omschreven als een 

numerieke mede-eigendom, omdat anders dan bij de proportionaliteitsregel geen bewijs moet 

geleverd worden van het totaal om te kunnen revindiceren.3327 De beheerder beging een fout 

door het afgescheiden karakter van het doelvermogen niet te eerbiedigen, en het in tegendeel te 

vermengen met zijn privégoederen. Daarom wordt de beheerder achtergesteld ten opzichte van 

de begunstigden van het doelvermogen. De Belgische wetgever koos hier uitdrukkelijk voor in 

de nieuwe regeling op de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders 

(art. 8/1 Hyp.W.). Dat heeft als gevolg dat ook de privéschuldeisers van de beheerder hun 

vordering pas kunnen uitoefenen op het vermengde vermogen wanneer de aanspraken van alle 

begunstigden van het doelvermogen zijn ingewilligd. Het doelvermogen is immers in de eerste 

plaats bestemd om de derde-begunstigden, en de boedelschuldeisers, te beschermen. 

521. ‘CROSS-OVERS’ BLIJVEN MOGELIJK – De afscheiding van vermogens is bij de 

trustachtige figuren niet absoluut.3328 Ook bij een common law trust is het mogelijk dat er 

verhaal wordt gezocht op een ander vermogen dan het vermogen waarmee de claim verband 

                                                 
3324 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 78-79, nrs. 87-88. 
3325 Zie hierover ook: M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts 

compared”, SALJ 2000, (548) 563. 
3326 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 80, nr. 88. 
3327 V. SAGAERT en D. GRUYAERT, “Een nieuw wetgevend kader voor de kwaliteitsrekening”, RW 2014-15, (522) 526, nr. 15. 

87-89. Zie ook in gelijkaardige zin: M.E. STORME, “Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, 

eigendomsvoorbehoud: een poging tot systematisatie” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het zakenrecht: absoluut 

niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (403) 506, nr. 85. 
3328 Zie hierover ook voor de mixed legal systems: H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience 

of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 

12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 109. 
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houdt. Zo kunnen beheerschuldeisers zich richten tot het privévermogen van de trustee,3329 

tenzij dat uitdrukkelijk werd uitgesloten.3330 De aansprakelijkheid die een trustee oploopt, is 

altijd in zijn persoonlijke hoedanigheid en niet enkel ‘als trustee’.3331 Dat is zeker zo voor de 

undisclosed trustee, die niet kenbaar maakte dat hij optrad als trustee.  

De mogelijkheid van cross-overs doet zich ook voor bij de Franse fiducie.3332 Zo is in de 

wettelijke regeling bepaald dat de schuldeisers van de constituant zich toch kunnen richten tot 

het fiduciaire vermogen, wanneer er sprake is van fraude, of wanneer zij titularis zijn van een 

zekerheidsrecht waaraan kenbaarheid werd gegeven op een vroeger tijdstip dan de 

totstandkoming van de fiducie (art. 2025, eerste lid CC). Beheerschuldeisers kunnen zich dan 

weer richten tot het privévermogen van de constituant, indien het fiduciaire vermogen 

ontoereikend is (art. 2025, tweede lid CC). Dat laatste kan echter in het fiduciecontract worden 

uitgesloten, maar de schuldeisers zullen wel uitdrukkelijk akkoord moeten gaan met de 

beperking van hun verhaalsmogelijkheden tot het fiducievermogen (art. 2025, derde lid CC). 

CROCQ schrijft hierover: “De ce fait, le patrimoine d’affectation qui est ainsi créé n’est pas un 

véritable patrimoine d’affectation totalement cloisonnée et cela vient limiter l’intérêt de la 

fiducie-gestion en la matière.”3333 

Dat de houder van een afgescheiden vermogen, of de insteller ervan, ook kan worden 

aangesproken in zijn hoedanigheid als privépersoon, doet echter geen afbreuk aan het belang 

van een vermogenssplitsing.3334 Een afgescheiden vermogen is een zinvolle rechtsfiguur, ook 

al is de afscheiding niet absoluut. Het nut van de vermogenssplitsing heeft immers vooral 

betrekking op de bescherming van het doelvermogen tegen de privéschuldeisers van de 

beheerder/trustee en tegen misbruik van vertrouwen door de beheerder/trustee. 

2. Vermogenssplitsing op twee niveaus 

522. ZAKENRECHTELIJKE GEVOLGEN OP TWEE NIVEAUS – Wat soms onderbelicht blijft, is dat 

de zakelijke werking van een dergelijke vermogenssplitsing zich afspeelt op twee niveaus, 

aangezien er eigenlijk twee vermogenssplitsingen plaatsvinden: een splitsing in het vermogen 

                                                 
3329 L.D. SMITH, “Trust and Patrimony”, Revue générale de droit 2008, (379) 386, nrs. 10 e.v. 
3330 L.D. SMITH, “Trust and Patrimony”, Revue générale de droit 2008, (379) 387, nr. 12: “In others, it might be the case that 

the creditor, if he is a consensual creditor, has expressly agreed with the trustee that the creditor's only rights will be against 

trust assets and not against personal assets. This is not uncommon if the trust assets are being used to carry on a business.” 
3331 L.D. SMITH, “Trust and Patrimony”, Revue générale de droit 2008, (379) 387, nr. 11: “What we see, in other words, is that 

all of the trustee's liabilities (both personal and trust liabilities) are liabilities of his own personal patrimony. This does not 

mean, of course, that he must personally pay for the new roof. As we have seen, the trustee generally has the right to apply 

trust property to properly incurred trust expenses; if he does spend his own money on such expenses, he has the right to 

reimburse himself out of trust assets.” 
3332 Zie: P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en 

France: un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 13; M. RACZYNSKA, 

“Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust fund” in L. SMITH (ed.), 

The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 464-465. 
3333 P. CROCQ, “L'introduction de la fiducie en droit privé français” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France: 

un modèle pour le droit privé européen? in Contrats et patrimoine, 10, Brussel, Larcier, 2009, (9) 13-14. 
3334 M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust 

fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 460. 
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van de beheerder, maar ook een splitsing in het vermogen van de insteller. Enerzijds is er de 

zakelijke werking die voortvloeit uit het feit dat de beheerder het trustvermogen afgescheiden 

houdt van zijn eigen privévermogen.3335 Door de verbintenisrechtelijke (maar zakenrechtelijk 

gesanctioneerde) verplichting om het trustvermogen niet te vermengen met zijn eigen 

vermogen kunnen privéschuldeisers van de beheerder er geen aanspaak op maken. Die 

vermogenssplitsing waarbij de beheerder van een trustvermogen de desbetreffende goederen 

afgescheiden houdt van zijn eigen vermogen, is niet ongewoon en moet ons inziens in ruime 

zin worden erkend.  

Anderzijds leidt de constructie van een doelvermogen er ook toe dat de insteller van het 

doelvermogen (constituant/settlor) een afscheiding maakt in zijn eigen vermogen door 

bepaalde goederen onder te brengen in een apart doelvermogen, onder de zeggenschap van de 

beheerder.3336 Die goederen verlaten dus het vermogen van de overdrager en komen in het 

aparte vermogen terecht. De vermogenssplitsing die plaatsvindt binnen het vermogen van de 

insteller van het doelvermogen is vernieuwender.3337 Beide niveaus worden hieronder extra 

toegelicht. 

a. Vermogenssplitsing op het niveau van de beheerder 

523. RECHTMATIGE AFZONDERING VAN HET VERMOGEN – Op het niveau van de afscheiding 

binnen het vermogen van de beheerder zijn er geen overtuigende bezwaren tegen de 

tegenwerpelijkheid van die vermogenssplitsing. Men moet de vrijheid om die goederen af te 

scheiden van het eigen vermogen van de beheerder erkennen, aangezien hiermee enkel 

goederen die altijd aan derden hebben toebehoord, worden afgezonderd.3338 De schuldeisers 

van de beheerder/trustee kunnen dan ook niet misleid zijn over de omvang van het vermogen 

en hebben op geen enkel moment een rechtmatige aanspraak op die goederen, die nooit tot het 

vermogen van de beheerder/trustee en dus tot hun onderpand hebben behoord. Op geen enkel 

moment kan de beheerder/trustee als eigenaar van de goederen worden beschouwd, omdat hij 

nooit titularis is van het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden met betrekking tot die 

goederen. Hij zal dus nooit de intern exclusieve eigenaar worden. De vermogensafscheiding 

heeft tot gevolg dat die goederen buiten de samenloop vallen met de privéschuldeisers van de 

beheerder/trustee. Dat is volledig terecht, aangezien die goederen niet thuishoren in het 

privévermogen van de beheerder/trustee en bij derden daartoe nooit het rechtmatig vertrouwen 

                                                 
3335 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 251. 
3336 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 251. Zie 

ook voor Frankrijk: M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. HARTKAMP 

(eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1096; B. MALLET-

BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, 

Economica, 2009, (297) 320, nr. 28; A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine: essai critique in Doctorat et notariat: 

collection de thèses, 11, Parijs, Defrénois, 2007, 451, nr. 991. 
3337 F. BARRIERE, “La fiducie-sûreté en droit français”, McGill Law Journal 2013, (869) 889: “D'ailleurs, l'originalité de la 

fiducie n'est peut-être pas tant la multiplicité des patrimoines du fiduciaire que la possibilité pour le constituant d'isoler 

certains actifs à une fin déterminée: c'est alors davantage le constituant qui brise l'unité de son patrimoine que le fiduciaire.” 
3338 Zie in dezelfde zin voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in 

Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 589, nr. 578. 
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is gewekt.3339 De mooiste illustratie hiervan is de figuur van de kwaliteitsrekening waar een 

rekeningtegoed louter qualitate qua, in een bepaalde hoedanigheid, wordt bijgehouden. 

De belangrijkste kritiek op een afgescheiden vermogen bij eigendom ten titel van beheer is dat 

de beheerder de zakenrechtelijke gerechtigde is van het overgedragen goed en dus dat alle 

schuldeisers van de gerechtigde verhaal moeten kunnen nemen op dat goed.3340 Het scheppen 

van een afgescheiden vermogen zou neerkomen op een separatistenpositie voor bepaalde 

schuldeisers en dus op een schending van de paritas creditorum regel (artt. 7-8 Hyp.W. en art. 

3:276 NBW).3341 Die kritiek kan echter worden weerlegd.3342 Er wordt in die redenering enkel 

rekening gehouden met de verhaalspositie van de schuldeisers van de beheerder. Het is net de 

afweging van alle belangen die de afscheiding van het vermogen rechtvaardigt.3343 Het 

afgescheiden vermogen wil net voorkomen dat de privéschuldeisers van de beheerder 

onterechte verhaalsmogelijkheden krijgen ten koste van de begunstigden en hun schuldeisers. 

Dat de privéschuldeisers van de beheerder geen verhaal kunnen uitoefenen op het afgescheiden 

vermogen sluit aan bij de economische realiteit; die goederen behoren niet toe aan hun 

schuldenaar die optreedt als beheerder, maar aan de begunstigden van het doelvermogen. Het 

verhaalsobject van de schuldeisers van de beheerder wordt dus niet beperkt.3344 Hun rechten 

komen niet in het gedrang, aangezien de trustgoederen nooit tot het vermogen van de trustee 

hebben behoord en er dus ook niet uit worden weggehaald.3345 Een trustee houdt de goederen 

immers louter onder zich ten behoeve van derden. Volgens ons alternatief verklaringsmodel 

zijn die begunstigden zelfs reeds de eigenaars van die goederen. Toch is ook dan een 

afgescheiden vermogen raadzaam, aangezien de begunstigden zo hun rechten kunnen 

                                                 
3339 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 13, 

nr. 11. Zie in dezelfde zin voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in 

Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 588-589, nrs. 577-578; H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 

2004, (601) 616, nr. 8. Voor Frankrijk: R. HAMOU, “La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la 

consomptibilité”, Droit & Patrimoine 2003, (48) 56. 
3340 Zie hierover naar Nederlands recht: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en 

recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 139. 
3341 Zie o.m. voor Nederland: W. SNIJDERS, “Verhaal op trustvermogen in Nederland”, WPNR 1997, (551) 552. Die regel moet 

echter soepel worden ingevuld, zie: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden 

vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd 

met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 233. 
3342 Zie ook naar Nederlands recht: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 

31, Deventer, Kluwer, 2005, 140; R.D. VRIESENDORP, “De Nederlandse trust, het vertrouwen waard!” in M.J.G.C. 

RAAIJMAKERS (ed.), Trust en onderneming: Opstellen aangeboden aan prof.mr. C.Ae. Uniken Venema, Den Haag, Boom, 2003, 

(151) 155; A. VAN WEVERWIJK, “De trusthypotheek: vertrouwen in zekerheid” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN 

ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, 

Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (253) 265. 
3343 Voor Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, 

Kluwer, 2005, 140. 
3344 Zie echter contra: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 589, nr. 578: “Dat dit [de beperking van de kwaliteitsrekening tot enkele beroepsbeoefenaren] wel 

nodig is, houdt verband met het feit dat het creëren van een afgescheiden vermogen tot gevolg heeft dat bepaalde crediteuren 

van de beroepsbeoefenaar in feite een separatistenpositie krijgen ten opzichte van andere crediteuren; dit gaat ten koste van 

het wettelijke stelsel van uitzonderingen op de paritas creditorum.” Dat kan ons niet overtuigen aangezien de gelden op een 

kwaliteitsrekening buiten het vermogen van de rekeninghouder blijven. 
3345 M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “La fiducie en droit français” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports 

d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, (237) 249, nr. 16. 
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zekerstellen en vermijden dat hun aanspraken zouden verdwijnen door vermenging van de 

goederen, waardoor niet langer aan het zakenrechtelijke specialiteitsbeginsel is voldaan. Een 

afgescheiden doelvermogen zorgt er ook voor dat de waarde van die goederen bij vervreemding 

in de plaats treedt van de goederen zelf (supra, nr. 518). 

De schuldeisers van die begunstigden kunnen evenmin rechtstreeks verhaal uitoefenen op het 

afgescheiden vermogen, maar kunnen zich wel altijd verhalen op de vordering van de 

begunstigde jegens de beheerder tot afgifte van de goederen die ten gunste van hen worden 

beheerd.3346 Als schuldeiser kan men immers steeds (derden)beslag leggen op wat een derde 

nog verschuldigd is aan zijn schuldenaar (art. 1445 Ger.W.). De schuldeisers van de (potentiële) 

bestemmeling van het doelvermogen kunnen zich dus verhalen op de vordering tot afgifte 

waarvan de vermogenswaarde tot het vermogen van de bestemmeling behoort. De begunstigde 

heeft het abstracte eigendomsrecht op het geheel (of een deel) van het doelvermogen.3347 De 

schuldeisers van de begunstigde genieten aldus mee van de sterke bescherming die uitgaat van 

het afgescheiden karakter van de goederen.3348 

b. Vermogenssplitsing op het niveau van de insteller 

524. INTENTIE VAN DE INSTELLER – Wat de afscheiding binnen het vermogen van de 

insteller/settlor betreft, zijn de gevolgen problematischer. De goederen verlaten immers het 

vermogen van de insteller/settlor om tot een doelvermogen te gaan behoren. Daarbij is het 

vooropgestelde doel dat men wil bereiken door de afscheiding van de vermogensbestanddelen 

doorslaggevend. Hier komt opnieuw het belangrijke onderscheid naar voren tussen een 

eigendomsoverdracht tot beheer en een eigendomsoverdracht tot zekerheid (zie ook: supra, nr. 

484). 

525. OPTIE 1: DOELVERMOGEN TOT BEHEER – Een insteller kan eigendom overdragen aan een 

beheerder die de goederen, afgescheiden van zijn eigen vermogen, beheert ten gunste van een 

derde of ten gunste van de insteller zelf. Die eigendomsoverdracht tot beheer is niet 

onomstreden, maar nochtans perfect aanvaardbaar. De gevolgen voor de schuldeisers van de 

beheerder en de begunstigden werden zopas verduidelijkt (supra, nr. 523). Nu rijst de vraag 

naar de positie van de schuldeisers van de insteller. Een eigendomsoverdracht ten titel van 

beheer tast de rechten van de schuldeisers van de insteller van het afgescheiden vermogen niet 

aan. Van twee zaken één. Wanneer de insteller de goederen overdraagt om te laten beheren ten 

gunste van een derde, dan heeft de insteller ab initio de bedoeling om die goederen te 

                                                 
3346 Voor Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, 

Kluwer, 2005, 141. 
3347 Het recht van de begunstigde is dus een onlichamelijk goed, namelijk een recht op een juridische algemeenheid. Zie 

hiervoor: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige 

figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 147, nr. 34. 
3348 Voor Nederland: W. SNIJDERS, “Verhaal op trustvermogen in Nederland”, WPNR 1997, (551) 555; A. STENEKER, 

Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 141. 
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vervreemden en te laten toekomen aan de derde, zij het dat het beheer ervan (tijdelijk) wordt 

waargenomen door iemand anders. 

Een illustratie hiervan is de techniek van certificering van vennootschapseffecten. De 

insteller draagt de aandelen van een vennootschap over aan een administratiekantoor, 

dat certificaten uitgeeft die recht geven op de patrimoniale waarde van de aandelen. De 

insteller verliest dus het eigendomsrecht, het administratiekantoor treedt op als 

beheerder en de houders van de certificaten moeten worden beschouwd als de ultieme 

eigenaars, op basis van het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden (supra, nr. 

318). 

Schuldeisers van de insteller moeten zich dit laten tegenwerpen zodra de vervreemding 

definitief is. Een uitzondering moet wel worden gemaakt wanneer men louter een bedrieglijk 

oogmerk had, namelijk het onttrekken van goederen aan het onderpand van de schuldeisers 

(infra, nr. 526).  

Wanneer de insteller de goederen overdraagt ten titel van een doeltreffend beheer ten behoeve 

van zichzelf, en dus niet (enkel) ten behoeve van een derde, tast dit evenmin de rechten van de 

schuldeisers aan. De schuldeisers van de insteller/begunstigde kunnen steeds hun rechten doen 

gelden op wat de beheerder verschuldigd is aan de begunstigde. Bij eigendomsoverdracht ten 

titel van beheer is de zakelijke uitwerking op het niveau van het vermogen van de insteller over 

het algemeen gerechtvaardigd, behoudens fraude. 

526. OPTIE 2: DOELVERMOGEN TOT ZEKERHEID – Bij een eigendomsoverdracht ten titel van 

zekerheid liggen de zaken anders. Wanneer de insteller met de eigendomsoverdracht een 

zekerheid wil stellen voor een bestaande schuldvordering, worden de rechten van zijn 

privéschuldeisers wel degelijk aangetast, aangezien hun verhaalsonderpand vermindert door de 

zekerheidsstelling. Een doelvermogen tot zekerheid schendt dus de paritas creditorum, de 

gelijkheid tussen de schuldeisers, aangezien de overdracht precies is gebeurd om één onder hen 

te bevoordelen.3349 Ook het numerus clausus-beginsel, dat de zakelijke (zekerheids)rechten 

beperkt tot deze die bij wet zijn bepaald (art. 8 Hyp.W.), staat hieraan in de weg.3350 Deze 

hypothese is dus problematischer dan wanneer het doel een louter beheersoogmerk is.  

Nochtans wordt in sommige gevallen de zakelijke werking ook erkend wanneer het 

afgescheiden vermogen tot zekerheid dient, zoals bij de Franse fiducie (supra, nr. 

448).3351 Een mooie illustratie biedt ook de zekerheidstrust (art. 3 Pandwet) waar 

eigenlijk sprake is van een eigendom tot beheer, alleen is het doel van dat beheer net 

een zekerheidsstelling (supra, nr. 436). In de huidige stand van het Belgische recht kan 

er echter bij de eigendomsoverdracht tot zekerheid, door de creatie van een 

                                                 
3349 Zie echter kritisch naar Nederlands recht: TH.A.L. KLIEBISCH, “Vijf jaar fiducia-verbod” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. 

FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming 

en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (75) 82. 
3350 Zie ook: R. FRANSIS, “De conversie van fiduciaire eigendomsoverdracht van een schuldvordering in een pand bij 

samenloop” (noot onder Cass. 3 december 2010), RW 2010-11, (1178) 1179-1180, nr. 4. 
3351 Zie: B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian 

Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 320, nr. 28. 
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doelvermogen, nooit meer ontstaan dan een zakelijke zekerheid, zoals een pandrecht 

(supra, nr. 411). Een zekerheidstrust bestaat dus uit een zakelijk zekerheidsrecht dat 

beheerd wordt door een trustee, waardoor de voordelen van een eigendom tot beheer 

(zoals de tegenwerpelijkheid tegen de privéschuldeisers van de trustee) gelden. 

Wanneer een zekerheid wordt gecreëerd met behulp van een doelvermogen, vormt dit 

slechts een zakelijk zekerheidsrecht, waardoor het bij samenloop onderhevig is aan de 

rangregeling met de andere schuldeisers. 

Naar Belgisch recht biedt de nieuwe Pandwet voldoende mogelijkheden voor het stellen van 

roerende zakelijke zekerheden. Ook VAN GERVEN, die voorstelde om een bewindsrecht als 

alternatief voor de trust te ontwikkelen, bepleitte dat aan de nood van een fiduciaire eigendom 

tot zekerheid beter kon worden tegemoet gekomen door een goed gemodelleerd pandrecht.3352 

Nu het registerpandrecht naar Belgisch recht wettelijk is geregeld, is er een afdoende alternatief 

voor de eigendomsoverdracht tot zekerheid. 

Nochtans is de toepassing van een doelvermogen ook bij fiduciaire eigendom tot zekerheid 

verleidelijk. Een schuldeiser heeft immers vooral belangstelling voor het feit dat het onderpand 

niet meer tot het vermogen van de schuldenaar behoort en dus niet langer vatbaar is voor beslag 

door andere schuldeisers. Het is daarbij minder van belang of dat goed ook in het eigen 

vermogen van de schuldeisers werd overgedragen. Zoals vermeld zijn de schuldeisers niet in 

het goed als zodanig geïnteresseerd, maar wel in de vermogenswaarde of de 

verzilveringswaarde ervan (supra, nr. 434). De creatie van een doelvermogen lijkt een 

oplossing te bieden: de goederen worden afgezonderd van het vermogen van de schuldenaar en 

hebben als doel een specifieke zekerheidsstelling; ze worden onlosmakelijk verbonden met de 

schuld die ze waarborgen. Dat vormt echter een schending van de paritas creditorum-regel. 

Een eigenaar kan niet zomaar goederen aan zijn vermogen onttrekken door die voor 

zekerheidsdoeleinden onder te brengen in een doelvermogen. Dat wordt ook naar common law 

beschouwd als een onrechtmatige toepassing van de trust.3353 

C. Synthese: doelvermogen ten titel van beheer als rechtsalgemeenheid 

527. BEPERKING TOT BEHEERSTRUST – De analyse van een algemene rechtsfiguur van het 

afgescheiden vermogen leidt tot volgend resultaat. Vooreerst vormt de creatie van een 

doelvermogen enkel een geschikte figuur voor doeleinden van beheer, niet voor het oogmerk 

van zekerheid.3354 Reeds in het pleidooi van STORME tot invoering van een trustfiguur naar 

                                                 
3352 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 466, nr. 144. 

Zie ook: R. FRANSIS, “De conversie van fiduciaire eigendomsoverdracht van een schuldvordering in een pand bij samenloop” 

(noot onder Cass. 3 december 2010), RW 2010-11, (1178) 1180, nr. 6; M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is 

beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-

97, (137) 140, nr. 8. 
3353 K.D. SCHENKEL, “Trust Law and the Title-Split: A Beneficial Perspective”, UMKC L. Rev. 2009, (181) 207: “As the court 

stated earlier in its opinion, placing one’s own property in trust for one’s own benefit, were this effective to avoid creditors’ 

claims, violates the policy that ‘all the property of a debtor should be responisble for his debts’.” 

Het gebruik van de trust voor zekerheidsdoeleinden is in het algemeen zeer gering (supra, nr. 182). 
3354 Zie ook voor Nederland: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen” in 

D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: 
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Belgisch recht werd dat benadrukt.3355 Een schuldenaar zou goederen op die manier kunnen 

afzonderen van het algemene onderpand van zijn schuldeisers, ten voordele van één van die 

schuldeisers. Afwijken van de regel van de gelijkheid van de schuldeisers (paritas creditorum) 

is enkel mogelijk door de vestiging van een wettelijke reden van voorrang (art. 8 Hyp.W.). Dat 

betekent dat de wetgever zelf wel een afgescheiden vermogen kan creëren dat dient tot 

zekerheid en waardoor de schuldenaar goederen kan onttrekken aan de boedel. Dat is effectief 

gebeurd met de regeling inzake de bijzondere vermogens van kredietinstellingen. De Belgische 

wet van 3 augustus 2012 voerde een regeling in voor de uitgifte van de zogeheten covered bonds 

en creëerde daardoor een doelgebonden vermogen tot zekerheid (supra, nr. 514).3356 

De creatie van een afgescheiden vermogen is relevant ook wanneer de begunstigden als 

eigenaars worden aangeduid. Dat eigendomsrecht moet immers worden gevrijwaard tegen een 

mogelijke vermenging van de goederen met het privévermogen van de beheerder of met andere 

doelvermogens. Omwille van het specialiteitsbeginsel moeten de goederen identificeerbaar 

blijven opdat de begunstigden hun eigendomsrecht kunnen uitoefenen. De creatie van een 

doelvermogen dat afgescheiden blijft van het privévermogen van de beheerder biedt hiertoe de 

ultieme rechtsbescherming. Het afgescheiden vermogen is een hulpmiddel om de 

eigendomsaanspraken van de begunstigden veilig te stellen. Het zijn deze begunstigden die het 

vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden, of dus de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, uitoefenen. Er wordt een verhaalsexclusiviteit gecreëerd doordat de goederen 

van het doelvermogen worden voorbehouden voor de aanspraken van de begunstigden.3357 Het 

enige vereiste voor die vermogensafscheiding is een duidelijke kenbaarheid naar derden toe. 

Die essentiële voorwaarde wordt verder uitgebreider toegelicht (infra, nrs. 529 en 560). 

528. HET DOELVERMOGEN ALS RECHTSALGEMEENHEID – Om de algemene zakelijke werking 

van het doelvermogen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat dit doelvermogen wordt 

gekwalificeerd als een aparte juridische universaliteit of rechtsalgemeenheid, zeker wanneer 

het doelvermogen bestaat uit verschillende soorten goederen. De goederen en de schulden die 

voor hun beheer werden aangegaan, worden op die manier als één geheel beschouwd en hoewel 

over de afzonderlijke vermogensbestanddelen kan worden beschikt, moet de waarde van het 

doelvermogen worden behouden.3358 Door de erkenning van een rechtsalgemeenheid oefent de 

begunstigde zijn of haar recht uit op een vermogen met een bijzondere bestemming waarvan de 

                                                 
Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 217; T.H.D. 

STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 541. 
3355 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 8. 
3356 Wet van 3 augustus betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in 

de financiële sector, B.S. 24 augustus 2012. 
3357 Voor Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, 

Kluwer, 2005, 142. 
3358 Let wel, sommige auteurs spreken uitdrukkelijk enkel over een verzameling van activa, niet van passiva (supra, nr. 512): 

H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 548, nr. 570; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 9, nr. 8. Zie bijvoorbeeld ook voor Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over 

invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 75. 
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samenstelling kan wijzigen. De begunstigde is titularis van een abstract eigendomsrecht op het 

doelvermogen, ook al heeft hij geen concreet eigendomsrecht op de specifieke goederen.3359 

Voor die aanspraak van de begunstigde op de waarde van het doelvermogen moet het 

afgescheiden vermogen wel worden erkend als een afzonderlijke juridische universaliteit.3360 

Een bijzonderheid doet zich voor wanneer het afgescheiden vermogen eigenlijk uit slechts één 

goed bestaat, zoals bij de kwaliteitsrekening. In dergelijk geval is er geen sprake van een 

‘algemeenheid van goederen’ die afgezonderd blijft van het privévermogen van de beheerder, 

en is er dus eerder sprake van een pseudo-vermogen.3361 In werkelijkheid zal die bijzonderheid 

wellicht de meerderheid van de gevallen van een doelvermogen betreffen. Ook naar Frans recht 

wordt volgehouden dat er bij de fiducie steeds sprake is van een ‘patrimoine fiduciaire’, ook al 

heeft de fiducie slechts betrekking op één goed.3362 Het is immers mogelijk dat de fiduciaire 

binnen zijn taakomschrijving nieuwe goederen verwerft. Bovendien vormen de schulden die 

opgelopen worden in de hoedanigheid van fiduciaire boedelschulden die behoren tot het 

afgescheiden vermogen. Dit afgescheiden karakter kan worden versterkt door de fiduciaire te 

verplichten een afzonderlijke boekhouding te voeren voor het fiduciaire vermogen.3363 

529. ENIGE VEREISTE: PUBLICITEIT – Een belangrijke voorwaarde voor de tegenwerpelijkheid 

van een doelvermogen is dat er voldoende kenbaarheid aan wordt gegeven. De creatie van een 

afgescheiden vermogen mag derden niet misleiden over de omvang van hun verhaalsvermogen, 

en dus moet het voor alle schuldeisers duidelijk welke goederen tot het doelvermogen behoren. 

Het afgescheiden vermogen moet zichtbaar zijn.3364 Het vereiste van publiciteit is dan ook een 

conditio sine qua non voor de zakelijke werking van het afgescheiden vermogen.3365 

                                                 
3359 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 147, nr. 34: “[…] dat de rechthebbende eigenlijk eigenaar 

blijft van de goederen, al wordt zijn eigendomsrecht in elk van de goederen afzonderlijk omgezet in een abstract eigendomsrecht 

van het geheel of een deel van het bewindvermogen, […].” 
3360 In Polen bijvoorbeeld wordt de juridische universaliteit niet erkend. Een zakelijk recht kan enkel betrekking hebben op de 

afzonderlijke goederen, en niet op het afgezonderde vermogen als geheel Zie: M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian 

separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 472 en 475. Volgens sommige auteurs is dit ook in het Nederlandse recht 

problematisch, omdat daar het concept ‘algemeenheid van goederen’ niet in het algemeen wordt erkend. Zie: H.L.E. VERHAGEN, 

“Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in 

Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 106. Zie evenwel: D.W. 

AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, 

Deventer, Kluwer, 2004, 74-75; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 

37, Deventer, Kluwer, 2007, 539. 
3361 Zie hiervoor: M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, 

(703) 782, nr. 126, ook op https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf, 76. 
3362 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 436, nr. 276. 
3363 F. ZENATI-CASTAING en T. REVET, Les biens in Droit fondamental. Droit classique, Parijs, PUF, 2008, 436, nr. 276. 
3364 Zie ook: S. DE GROOT en A. SALOMONS, “Zekerheidsoverdracht in het Nederlandse BW, de Franse Code civil en de 

Europese DCFR”, Ars Aequi 2011, (383) 387. 
3365 Zie ook voor Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, 

Deventer, Kluwer, 2005, 142. Ook UNIKEN VENEMA meende dat de toekenning van een zakelijk karakter aan het recht van de 

begunstigde de nodige publiciteit zou vereisen: C.A. UNIKEN VENEMA, Trustrecht en bewind, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, 

210. 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf
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Ook het doelvermogen dat tot stand komt door de wettelijke regeling van de covered 

bonds (supra, nr. 514), vereist de inschrijving in een register (art. 64/20 W.K.I.). Het 

register is bedoeld om een duidelijke afbakening te kunnen maken tussen het algemene 

vermogen en de bijzondere vermogens van de kredietinstelling die de covered bonds 

uitgeeft.3366 

Hier komt de theorie van vermogenssplitsing van VAN GERVEN terug in het vizier (supra, nr. 

515). Ook hij benadrukte dat voldoende publiciteit een voorwaarde is voor de erkenning van 

een vermogenssplitsing. Door de publiciteit als enige vereiste te stellen, komt de tweede 

voorwaarde die door VAN GERVEN werd vooropgesteld, het maatschappelijke belang, te 

vervallen. Ons inziens hoeft er geen sprake te zijn van een aanwijsbaar ‘maatschappelijk’ 

belang om een vermogensafscheiding te rechtvaardigen.3367 Het belang dat de begunstigden 

hebben bij een duidelijke afscheiding tussen het doelvermogen en het vermogen van de 

beheerder is evident en volstaat, voor zover dat belang uiteraard niet in strijd komt met de 

openbare orde of het dwingend recht. Wanneer goederen worden toevertrouwd aan een 

beheerder, is het gerechtvaardigd om ervan uit te gaan dat die goederen niet tot het 

privévermogen van de beheerder, en dus ook niet tot het onderpand van zijn schuldeisers, 

behoren.3368 Bovendien zou de voorwaarde van een ‘maatschappelijk belang’ 

rechtsonzekerheid in de hand kunnen werken. Ook naar Nederlands recht werd ervoor gepleit 

om de maatschappelijke noodzaak te beschouwen als een maatschappelijke wenselijkheid, 

waardoor de kwaliteitsrekening in ruimere zin kan worden aanvaard.3369  

Wel zou de maatschappelijke vertrouwenspositie ertoe kunnen leiden dat bepaalde 

beroepsgroepen niet alleen deontologisch, maar ook wettelijk worden verplicht om een 

kwaliteitsrekening aan te houden. Het kan echter niet dienen als algemene voorwaarde 

voor het überhaupt aanvaarden van de werking van een kwaliteitsrekening. 

Zolang de nodige kenbaarheid wordt verleend aan de vermogenssplitsing, kunnen de rechten 

van de privéschuldeisers van de beheerder niet in het gedrang komen. Nochtans houden 

sommige auteurs vol dat het niet wenselijk is om de creatie van afgescheiden vermogens louter 

te laten afhangen van de contractsvrijheid van partijen.3370 De hoofdreden daarvoor is dat 

vermogensbestanddelen niet zomaar aan de verhaalsrechten van schuldeisers mogen worden 

                                                 
3366 Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 2341/001, 21. 
3367 Zie in dezelfde zin voor Nederland: N.E.D. FABER, “Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en afgescheiden 

vermogen” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd 

met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, (195) 230. 
3368 Zie in dezelfde zin voor Nederland: S.E. EISMA, “Trustachtige figuren in Nederland”, TPR 1992, (1059) 1087, nr. 40: “De 

hoofdregel dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar moet kunnen verhalen, zou niet moeten 

gelden ten aanzien van de goederen die de rechthebbende krachtens een overeenkomst met een ander geheel voor rekening van 

die ander houdt.” 
3369 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 615, nr. 8. Zie ook: S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. 

FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 138; 

E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 209. 
3370 W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. 

VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, (87) 95. 
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onttrokken.3371 Daaraan kan worden geremedieerd doordat schuldeisers de vermogenssplitsing 

kunnen betwisten. Vooreerst moet aan de privéschuldeisers van de houder van het vermogen 

steeds de mogelijkheid worden geboden om toch beslag te leggen op het vermogen, om zo een 

geval van vermenging van goederen of fraude te kunnen voorleggen aan de beslagrechter 

(supra, nr. 519). Ook de privéschuldeisers van de insteller kunnen het doelvermogen betwisten, 

bijvoorbeeld wanneer de constructie enkel werd opgezet om goederen aan hun onderpand te 

onttrekken, en er met andere woorden een ongeoorloofde oorzaak, namelijk de benadeling van 

de schuldeisers, aan de oorsprong lag van de vermogensafscheiding. Dat op zich lijkt ons een 

afdoende waarborg. Daarvoor is wel vereist dat de vermogenssplitsing voldoende openbaar 

wordt gemaakt. Alles lijkt te staan of vallen met die kenbaarheid naar derden toe. Die 

voorwaarde van voldoende publiciteit maakt ook deel uit van de wetswijziging tot erkenning 

van een algemeen doelvermogen die in de volgende paragraaf wordt voorgesteld. 

§3. Voorstel tot wetswijziging naar Belgisch recht 

530. OPZET – Doordat in de rechtspraktijk de nood aan flexibele eigendomsconstructies, 

zoals fiduciaire rechtsverhoudingen, een vlucht neemt, bestaat er behoefte aan een ruimere 

vermogenssplitsing voor elk geval waar goederen ten gunste van een derde worden beheerd, 

door het aanvaarden van een afgescheiden vermogen als nieuwe rechtsfiguur.3372 Om een 

algemene toepassing van het doelvermogen in uiteenlopende situaties mogelijk te maken, is een 

wettelijke verankering aangewezen.3373 Daardoor zou het ook deel gaan uitmaken van het 

gesloten systeem van het goederenrecht.3374 Naar Belgisch recht is het logisch om die regeling 

op te nemen in de Hypotheekwet. Een doelvermogen vormt immers een uitzondering op de 

algemene regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen en op de gelijkheid van de 

schuldeisers (artt. 7-8 Hyp.W.). Door de wettelijke verankering in de Hypotheekwet, en dus in 

het Burgerlijk Wetboek, wordt ook de algemene draagwijdte van de regeling benadrukt. De 

algemene wettelijke regeling van een doelvermogen moet de vertaling vormen van wat onder 

                                                 
3371 W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. 

VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, (87) 96. 
3372 Zie ook voor Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, 

Deventer, Kluwer, 2005, 275 e.v.; H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ 

Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 99. 
3373 Zie reeds: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, 

Brussel, Bruylant, 1975, 553, nr. 577C; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, 

E. Story-Scientia, 1987, 246, nr. 89. Zie ook: R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke 

bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE 

(eds.), Liber amicorum Hélène Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 200; M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts 

en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 813, nr. 185. Nederland: S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. 

FABER, “De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt”, WPNR 1998, nr. 6303, (137) 144; 

A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 279; 

H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. 

SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 104. 
3374 Voor Nederland: T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, 

Deventer, Kluwer, 2007, 548. Zie in dezelfde zin: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia 

bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 137, nr. 1. 
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de vorige paragraaf werd besproken. Voor dit voorontwerp van wetswijziging werd 

hoofdzakelijk inspiratie geput uit het voorstel van STORME om tot een algemene bewindsfiguur 

naar Belgisch recht te komen3375, en uit het wetsvoorstel van 30 september 2011 tot algemene 

regeling van de derdenrekening.3376 De voorgestelde regeling werd ook afgestemd op het 

nieuwe artikel 8/1 Hyp.W. betreffende de kwaliteitsrekening dat sinds 1 juni 2014 van kracht 

is. De voorgestelde wetswijziging zou de huidige regeling van artikel 8/1 Hyp.W. kunnen 

vervangen, aangezien de kwaliteitsrekening geïntegreerd is in de voorgestelde nieuwe bepaling. 

A. Wijziging van artikel 8/1 Hyp.W. 

531. NIEUW ART. 8/1 HYP.W. – De algemene wettelijke regeling van een doelvermogen kan 

als volgt worden geredigeerd: 

“Art. 8/1. Wanneer een persoon openlijk aangeeft dat een bepaald goed of geheel van 

goederen voor rekening van een derde begunstigde wordt gehouden, blijven deze 

vermogensbestanddelen afgescheiden van het vermogen van de houder, ook al kan hij 

in eigen naam erover beheren en beschikken, weliswaar onder de verplichting de waarde 

van dit afgescheiden vermogen in stand te houden. 

Dit doelvermogen valt buiten de samenloop tussen de schuldeisers van de houder. Alle 

schuldvorderingen die werden aangegaan voor het doelmatige beheer ervan kunnen wel 

aan de boedel worden tegengeworpen. 

Dit doelvermogen valt eveneens buiten de vereffening van het 

huwelijksvermogensstelsel en buiten de nalatenschap van de houder. 

Indien het doelvermogen uit vervangbare bestanddelen bestaat die werden vermengd 

met andere goederen, zullen alle rechthebbenden in verhouding tot hun aanspraken 

rechten kunnen doen gelden op de onverdeeldheid. Indien de houder zelf rechten heeft 

op de boedel, wordt hem slechts toegekend wat overblijft nadat alle rechten van de 

derden zijn uitgeoefend. 

Indien niet alle op het doelvermogen gerichte aanspraken kunnen worden voldaan, zal 

de houder met zijn privévermogen aansprakelijk zijn voor het tekort, tenzij het tekort 

hem niet kan worden toegerekend.” 

B. Toelichting 

532. WERKING VAN HET DOELVERMOGEN – Van belang is dat de mogelijkheid van een 

afgescheiden vermogen niet wordt beperkt tot bepaalde vermogenstitularissen, zoals wel het 

geval is bij de Franse fiducie (supra, nr. 459). Een ruim personeel toepassingsdomein, los van 

de hoedanigheid van de houder, is wenselijk. 

                                                 
3375 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, 137-154. 
3376 Wetsvoorstel (K. VAN VAERENBERGH) van 30 september 2011 tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851 

wat de derdenrekening betreft, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 1764/001, ook ingediend als: Wetsvoorstel (K. VANLOUWE en I. 

FAES) van 3 oktober 2011 tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat de derdenrekening betreft, Parl.St. 

Senaat 2010-2011, nr. 5-1243/1. 
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In de voorgestelde wettelijke regeling is uitdrukkelijk opgenomen dat de houder bij een tekort 

van het doelvermogen aansprakelijk is met zijn eigen privévermogen, tenzij dat tekort hem niet 

kan worden toegerekend. De beheerder kan, net als de trustee, persoonlijke aansprakelijkheid 

oplopen wanneer hij het beheerskarakter van de eigendom niet kenbaar maakte naar derden toe, 

of wanneer hij de beheersverplichtingen die werden overeengekomen met de insteller niet 

naleefde. Van belang is wel dat een doelvermogen niet enkel voorkomt in die gevallen waar de 

beheerder louter optreedt voor rekening van de begunstigden, en het beheerde vermogen in 

stand moet worden gehouden. Zo kan een eerste begunstigde van een fideï-commis de residuo 

eigen voordeel halen uit de goederen. Door die goederen toch afgescheiden te houden van zijn 

privé-vermogen wordt de toekomstige aanspraak van de verwachter echter beter beschermd. 

Ook bij een quasi-vruchtgebruiker, die nochtans recht heeft op de (natuurlijke en burgerlijke) 

vruchten van de betrokken goederen, kan het nuttig zijn te bepalen dat die goederen 

afgescheiden van zijn privévermogen worden gehouden. 

Voor het overige bevat de voorgestelde bepaling een omschrijving van de rechtsgevolgen die 

voortvloeien uit het afscheiden van een doelvermogen. De afgescheiden goederen vallen buiten 

de samenloop, de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de nalatenschap van de 

houder. Ook de sterke bescherming van die sub-boedel in geval van vermenging wordt 

geëxpliciteerd. Dit biedt bescherming voor de begunstigden in geval de beheerder het 

afgescheiden karakter van het doelvermogen niet zou eerbiedigen. 

533. INVULLING VAN HET KENBAARHEIDSVEREISTE – Een belangrijke vraag is hoe de houder 

van het afgescheiden vermogen ‘openlijk’ of uitdrukkelijk kan optreden in eigen naam, maar 

voor rekening van een derde begunstigde. Dat is immers vereist voor de zakenrechtelijke 

uitwerking van het doelvermogen. De nodige kennis in hoofde van een derde kan worden 

bereikt door kennisgeving aan de derde of door diens erkenning of a priori afstand van het 

kenbaarheidsvereiste.3377 Bij een kwaliteitsrekening wordt openlijk opgetreden door de 

tenaamstelling in de verhouding tussen de rekeninghouder en de financiële instelling, m.a.w. 

door uitdrukkelijk te bedingen dat de rekening voor rekening van derden wordt gehouden.3378 

In de draft Directive on protected funds wordt de publiciteit niet beschouwd als een vereiste 

voor het creëren van een afgescheiden doelvermogen.3379 Derden te goeder trouw worden in 

verregaande mate beschermd (art. 10), opdat zij er niet voor zouden terugdeinzen om met een 

loutere ‘beheerder’ transacties af te sluiten.3380 Wel blijft de publiciteit een belangrijke rol 

                                                 
3377 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor 

andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 631, nrs. 987 e.v. 
3378 Zie ook: artikel 2 van het Wetsvoorstel (K. VAN VAERENBERGH) van 30 september 2011 tot wijziging van de Hypotheekwet 

van 16 december 1851 wat de derdenrekening betreft, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 1764/001. 
3379 S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on 

Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, 11. 
3380 S.C.J.J. KORTMANN, D.J. HAYTON, N.E.D. FABER, K.G.C. REID en J.W.A. BIEMANS (eds.), Towards an EU Directive on 

Protected Funds, Deventer, Kluwer, 2009, 13. 
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spelen voor wat betreft de concrete bestanddelen van het doelvermogen.3381 Bij de overdracht 

van een onroerend goed naar een doelvermogen kan bijvoorbeeld registratie vereist zijn volgens 

het algemeen toepasselijke goederenrecht. De bescherming wegens publiciteit vloeit dan voort 

uit het algemene regime en is geen bijzondere bescherming ten gevolge van het doelkarakter 

van het vermogen. 

Toch komen de basisbeginselen van ons vermogensrecht op de helling te staan indien de 

invoering van een doelvermogen niet gepaard gaat met een uniform vereiste van publiciteit, 

niet in het minst omwille van de schuldeisersbelangen.3382 Wanneer iemand heimelijk optreedt 

voor rekening van derden, betreft dit een geval van naamlening. Dat is naar de huidige 

opvattingen geldig, maar niet tegenwerpelijk aan de schuldeisers van de tussenpersoon.3383 

Deze wekt immers de indruk dat hij zelf de gerechtigde is, dus bijgevolg moeten zijn 

schuldeisers ook beslag kunnen leggen op die goederen. Een duidelijke registratie van het 

doelvermogen in een openbaar register lijkt dan ook de beste methode om de constructie van 

het doelvermogen transparant en algemeen aanvaard te maken.3384 Het Franse recht toonde 

reeds gedeeltelijk de weg door het register van de fiducie (supra, nr. 460). Alleen is die 

registratie enkel bedoeld om fiscale transparantie te garanderen en is het register niet openbaar. 

Een algemeen toegankelijk register, zoals het recent naar Belgisch recht ingevoerde 

pandregister,3385 vormt de ultieme verantwoording voor de tegenwerpelijkheid van een 

doelvermogen. Dat is de enige manier waarop derden voldoende zicht krijgen op wat tot een 

bijzonder vermogen behoort. Opmerkelijk is dat de verplichte registratie van het wettelijke 

doelvermogen in het kader van covered bonds (supra, nr. 514) eveneens niet publiek is.3386 Ook 

hier zou een algemeen raadpleegbaar register wenselijk zijn. 

534. MOGELIJKHEID TOT BEPERKING VAN DE WETTELIJKE REGELING – Bovenstaand voorstel 

zou een grote omwenteling teweegbrengen in het Belgische vermogensrecht, ook al zijn de 

gevallen van vermogenssplitsing in het geldende recht steeds talrijker. Het ‘revolutionaire’ van 

de voorgestelde regeling is dat partijen vrij afgescheiden vermogens kunnen creëren, zolang er 

voldoende kenbaarheid aan wordt gegeven en zolang het een beheersoogmerk heeft. Indien men 

                                                 
3381 Zie ook: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en 

M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 286. 
3382 Zie ook in dezelfde zin: Wetsvoorstel (K. VAN VAERENBERGH) van 30 september 2011 tot wijziging van de Hypotheekwet 

van 16 december 1851 wat de derdenrekening betreft, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 1764/001, 11. 
3383 Zie hiervoor: I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen 

naam voor andermans rekening, Antwerpen, Intersentia, 2005, 121 e.v. 
3384 Zie in dezelfde zin: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: on building bridges and trojan horses” in H. 

MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, Durban, LexisNexis, 2011, (275) 289. 
3385 W. DERIJCKE, “Het pandregister: efficiëntie, transparantie en privacy” in A. DE BOECK, V. SAGAERT en R. VAN RANSBEECK 

(eds.), Publiciteit in het zakenrecht in Leerstoel Professor C. Matheeussen, 9, Brugge, die Keure, 2015, (161) 170 e.v. De 

Belgische wetgever liet desondanks de mogelijkheid open om de toegankelijkheid van het pandregister te beperken om 

privacyredenen wat natuurlijke personen betreft. De nadere regels hieromtrent zullen na advies van de Privacycommissie 

geregeld worden in een uitvoeringsmaatregel (art. 34 Pandwet). 
3386 Zie: R. FELTKAMP, “Een kredietinstelling, meerdere vermogens: Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake 

Belgische covered bonds” in E. ALOFS, K. BYTTEBIER, A. MICHIELSEN en A.L. VERBEKE (eds.), Liber amicorum Hélène 

Casman, Antwerpen, Intersentia, 2013, (193) 210. 
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dit te ruim acht, is een tweede piste denkbaar.3387
 Naar Belgisch recht wordt het pleidooi voor 

een wettelijke regeling van het afgescheiden vermogen ook door DIRIX beperkt tot die gevallen 

waar sprake is van een rechtmatig belang, in lijn met de theorie van VAN GERVEN.3388 

Men zou dan ook in de voorgestelde wijziging van artikel 8/1 Hyp.W. een algemene regeling 

kunnen opnemen voor alle gevallen van afgescheiden vermogens die elders een uitdrukkelijke 

wettelijke grondslag kregen aangezien er een maatschappelijk belang, en dus een politiek-

wetgevend draagvlak voor werd gevonden.3389 Een aangepast voorstel luidt als volgt: 

“Art. 8/1. Bij wet erkende gevallen van afgescheiden vermogens vormen een 

uitzondering op deze regel van eenheid en ondeelbaarheid van het vermogen. 

De werking van een dergelijk doelvermogen vereist dat het voldoende kenbaar is 

gemaakt voor derden. 

Dit doelvermogen valt buiten de samenloop tussen de schuldeisers van de houder en alle 

schuldvorderingen die aangegaan werden voor het doelmatige beheer ervan kunnen aan 

de boedel worden tegengeworpen. 

Dit doelvermogen valt eveneens buiten de vereffening van het 

huwelijksvermogensstelsel en buiten de nalatenschap van de houder. 

Indien het doelvermogen uit vervangbare bestanddelen bestaat die werden vermengd 

met andere goederen, zullen alle rechthebbenden in verhouding tot hun aanspraken 

rechten kunnen doen gelden op de onverdeeldheid. Indien de houder zelf echter rechten 

heeft op de boedel, wordt hem slechts toegekend wat overblijft nadat alle rechten van 

de derden zijn uitgeoefend. 

Indien niet alle op het doelvermogen gerichte aanspraken kunnen worden voldaan, zal 

de houder met zijn privévermogen aansprakelijk zijn voor het tekort, tenzij het tekort 

hem niet kan worden toegerekend.” 

In tegenstelling tot de ruimere aanvaarding van een doelvermogen waarvoor in dit proefschrift 

wordt gepleit, zorgt deze aanpassing van het wetsvoorstel ervoor dat de praktijk niet zomaar 

nieuwe figuren van vermogenssplitsing in het leven kan roepen en dat de wetgever uitdrukkelijk 

de wenselijkheid van een doelvermogen moet hebben erkend. Zo kan men tegemoet komen aan 

de weerstand die een ruime aanvaarding van een doelvermogen bij sommigen oproept.3390 De 

wetgever kan ervoor kiezen om enkel die gevallen te regelen waar er een ‘maatschappelijk 

belang’ is om de werking van een doelvermogen te erkennen. De algemene regeling in de 

                                                 
3387 Een contractuele basis voor een vermogenssplitsing wordt als te ruim ervaren door o.m. A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité 

du patrimoine: essai critique in Doctorat et notariat: collection de thèses, 11, Parijs, Defrénois, 2007, 452, nr. 996, voor wat 

het Franse recht betreft. 
3388 E. DIRIX, “Artikel 7 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., (1) 16-17. 
3389 Voor deze optie pleit ook naar Nederlands recht: W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, 

N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie 

onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (87) 99; T.H.D. STRUYCKEN, De numerus clausus in het 

goederenrecht in Serie onderneming en recht, 37, Deventer, Kluwer, 2007, 548. 
3390 E. DIRIX, “Artikel 7 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., (1) 16-17. Zie ook voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN 

MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 589, nr. 578. 



 

576 

 

 

 

Hypotheekwet zou dan dienst kunnen doen als uniform kader voor alle bij wet erkende 

afgescheiden vermogens. Ook is de rechtszekerheid er volgens sommige auteurs bij gebaat 

wanneer afgescheiden vermogens enkel op grond van een wettelijke bepaling worden 

aanvaard.3391 Nochtans zou het vereiste van publiciteit voor alle doelvermogens, ook deze 

zonder bijkomende bijzondere wettelijke bepaling, een voldoende waarborg van 

rechtszekerheid kunnen bieden.  

Door de regeling van het afgescheiden vermogen te beperken tot de bij wet geregelde gevallen 

van vermogenssplitsing, hangt het af van de wetgever hoe ruim het materiële 

toepassingsdomein van het doelvermogen wordt ingevuld. De wetgever zou ervoor kunnen 

kiezen om de wettelijk erkende afgescheiden vermogens te begrenzen, bijvoorbeeld tot 

doelvermogens met commerciële doeleinden.3392 Toch valt het moeilijk te rechtvaardigen 

waarom een privévermogen niet op diezelfde manier zou mogen worden georganiseerd.3393 

De wetgever zou er ook voor kunnen opteren om het personele toepassingsdomein, in weerwil 

van wat wij bepleiten, te beperken door de hoedanigheid van beheerder te reserveren voor 

bepaalde categorieën van personen. Dat zou sporen met de Franse wet op de fiducie, waar de 

hoedanigheid van fiduciaire is voorbehouden voor enkele specifieke beroepscategorieën 

(supra, nr. 447). De beperking van het personele toepassingsdomein is op heden naar Belgisch 

recht ook werkelijkheid voor wat de kwaliteitsrekening betreft, aangezien de zakelijke werking 

enkel wordt erkend bij advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders (art. 8/1 Hyp.W.) en 

andere bij wet geregelde gevallen, zoals bijvoorbeeld de schuldbemiddelaar (art. 1675/17 

Ger.W.). Daartegen is in de doctrine wel terecht sterke kritiek geuit (supra, nr. 341). De 

beperking van het personele toepassingsdomein is te vermijden, aangezien partijen een 

doelvermogen vrij contractueel zouden moeten kunnen creëren, met uitwerking tegen derden 

zolang het voldoende kenbaar werd gemaakt.3394 

Het ‘gemilderde’ wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8/1 Hyp.W. staat een nieuw wetgevend 

ingrijpen wel niet in de weg. Zo zouden deze regels kunnen blijven gelden indien de wetgever 

in een verdere fase toch zou beslissen om erkenning te geven aan het doelvermogen als 

algemene rechtsfiguur, bijvoorbeeld door een algemene bewindsregeling in het Burgerlijk 

Wetboek uit te werken.3395 Er zijn echter geen overtuigende bezwaren om die algemene regeling 

                                                 
3391 E. DIRIX, “Artikel 7 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., (1) 16-17. Nederland: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en 

afgescheiden vermogen in Serie onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 280. 
3392 Dat is zo in art. 1 van de draft Directive on protected funds (supra, nr. 516) aangezien de regeling vooral bedoeld was om 

de internationale handels- en beleggingsmarkt te versoepelen. Zie ook: E. DIRIX en V. SAGAERT, “Trusts in European civil law: 

on building bridges and trojan horses” in H. MOSTERT en M.J. DE WAAL (eds.), Essays in Honour of CG van der Merwe, 

Durban, LexisNexis, 2011, (275) 286. 
3393 In dezelfde zin pleitte STORME er ook voor om een trust of fiducie niet te reserveren voor bepaalde doeleinden. Zie: M.E. 

STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire 

overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 149, nr. 42. 
3394 Zie in dezelfde zin voor Nederland: A. VAN OVEN, “Fiduciaire rechtverhoudingen”, NJB 1956, n° 25, (529) 534. 
3395 Zie het voorstel hiertoe van STORME: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de 

invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 150 e.v. Zie ook 
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van een doelvermogen uit te stellen. Partijen moeten de vrijheid hebben om een doelvermogen 

te creëren ten titel van een doelgebonden beheer, opnieuw zolang aan de vermogensafscheiding 

voldoende publiciteit wordt verleend. 

Aangezien het woord ‘openlijk’ uit het eerste voorstel werd weggelaten, wordt nu uitdrukkelijk 

opgenomen dat het afgescheiden vermogen voldoende kenbaar moet zijn voor derden. 

Publiciteit is een grondvereiste voor de erkenning van een doelvermogen. DIRIX pleit er 

nochtans voor dat het instellen van een register, zoals voor de Franse fiducie, overbodig is.3396 

Volgens DIRIX kan de publiciteit van het afgescheiden vermogen ook voortvloeien uit het 

beperken van het personele toepassingsdomein, waarbij enkel bepaalde rechtspersonen (zoals 

financiële instellingen) en vrij beroepers die onderworpen zijn aan deontologische reglementen 

(zoals advocaten en notarissen), kunnen optreden als beheerder.3397 Dit houdt verband met het 

feit dat DIRIX ervoor pleit het afgescheiden vermogen te beperken tot de gevallen die een 

‘maatschappelijke relevantie’ betreffen. Die beperking kan ons echter niet overtuigen, en wij 

pleiten dan ook voor een ruime toepassingsmogelijkheid van het doelgebonden vermogen, 

waarbij het eenzijdig of bij contract kan worden gecreëerd. Een algemene registratie in een 

register dat raadpleegbaar is door derden en dus tegenwerpelijkheid oplevert, is aangewezen. 

Daarmee moet er verder worden gegaan dan het Franse fiducie-register dat niet openstaat voor 

algemene raadpleging. 

AFDELING III. GEVOLGEN VAN DE RUIME ERKENNING VAN EEN 

DOELVERMOGEN VOOR DE EXCLUSIVITEIT VAN HET EIGENDOMSRECHT 

§1. Een continentaalrechtelijk antwoord op de trust 

A. Gangbare opvatting 

535. FUNCTIONEEL EQUIVALENT VOOR DE TRUST… – Een ruime erkenning van een 

doelvermogen stelt de continentale rechtsstelsels in staat om tot dezelfde rechtsgevolgen te 

komen als een trust. Die idee is niet nieuw en werd door de Franse auteur LEPAULLE als eerste 

naar voren geschoven.3398 De analyse van de diverse trustachtige figuren in deel III van dit 

                                                 
het ontwerp van wetsvoorstel naar Nederlands recht in: A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen in Serie 

onderneming en recht, 31, Deventer, Kluwer, 2005, 280. 
3396 E. DIRIX, “Artikel 7 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., (1) 17. 
3397 E. DIRIX, “Artikel 7 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 

en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., (1) 17. 
3398 Zie: P. LEPAULLE, Traité théorique et pratique des trusts en droit interne, en droit fiscal et en droit international, Parijs, 

Rousseau, 1932, vii + 463 p. en de talrijke bijdragen in tijdschriften: P. LEPAULLE, “Civil Law Substitutes for Trusts”, Yale L.J. 

1927, vol. 36, 1126-1147; P. LEPAULLE, “An Outsider’s view Point of the Nature of Trusts”, Cornell Law Review 1928, vol. 

14, 52-61; P. LEPAULLE, “Trusts and the Civil Law”, Journal of Comparative Legislation and International Law 1933, vol. 15, 

18-34. 

Zie in dezelfde zin: G.L. GRETTON, “Trust and Patrimony” in H.L. MACQUEEN (ed.), Scots law: into the 21st century. Essays 

in Honour of W.A. Wilson, Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, (182) 188; J.H. HERBOTS, “Hoofdkenmerken van de Anglo-

Amerikaanse trust” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, 

Bruylant, 1997, (1) 6, nr. 10; M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea 

of property in a trust fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 
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proefschrift toonde aan dat de continentale rechtsstelsels vaak eenzelfde resultaat willen 

bereiken als de trust naar Engels recht, zonder daarbij te moeten spreken van een 

eigendomssplitsing. De weg om dit te bereiken, leidt langs de erkenning van het doelvermogen 

als algemene rechtsfiguur. Dat is de heersende opvatting in de Franse doctrine over de 

fiducie.3399 De creatie van een doelvermogen is ook de betekenis die toekomt aan de trust in de 

mixed legal systems (supra, nr. 470).3400 De afscheiding van vermogens vormt een alternatief 

om dezelfde bescherming als naar Engels trustrecht te creëren, ogenschijnlijk zonder dat er 

daarbij aan de begunstigde een zakelijk recht moet worden verleend.3401 

Uit de vorige afdeling blijkt duidelijk dat de creatie van een doelvermogen de nodige 

bescherming biedt voor de betrokken partijen. Op elk apart vermogen is de techniek van de 

zakelijke subrogatie van toepassing en schuldeisers kunnen zich in principe enkel richten tot 

het vermogen waarop hun schuldvordering betrekking heeft, dus ofwel het privévermogen, 

ofwel het fiduciaire vermogen. De bescherming die de begunstigden aldus genieten tegen de 

privéschuldeisers van de beheerder wordt niet verklaard vanuit een zakenrechtelijke 

(eigendoms)positie van de begunstigden, zoals bij de trust, maar vanuit het feit dat de 

aanspraken van de begunstigden enerzijds, en van de privéschuldeisers anderzijds, betrekking 

hebben op verschillende vermogens.3402 Vanuit de rechtsgevolgen beschouwd, zijn er slechts 

weinige verschillen met de eigendomssplitsing van een trust. 

                                                 
460; K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 23; M.J. DE WAAL, “The core elements of 

the trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 560. 

Voor een uitgebreide kritiek op de theorie van LEPAULLE, zie: L.D. SMITH, “Trust and Patrimony”, Revue générale de droit 

2008, 379-403. 
3399 Zie o.m.: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, 

LGDJ, 2012, 224, nr. 262; M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-

Marseilles, 2008, 449, nr. 805; M. GRIMALDI en F. BARRIERE, “Trust and Fiducie” in E.H. HONDIUS, M.W. HESSELINK en A.S. 

HARTKAMP (eds.), Towards a European Civil Code, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2011, (1085) 1095; R. 

IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, xiv + 395 

p. Let wel, in de Franse wetgeving en rechtspraak lijkt het afzonderlijke ‘fiduciaire’ vermogen nog geen erkenning te krijgen. 

Zie hiervoor: A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine: essai critique in Doctorat et notariat: collection de thèses, 11, 

Parijs, Defrénois, 2007, 409-410, nr. 874. 
3400 G.L. GRETTON, “Trust and Patrimony” in H.L. MACQUEEN (ed.), Scots law: into the 21st century. Essays in Honour of W.A. 

Wilson, Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, (182) 189; K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. 

MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 

2001, 22; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property”, 

Trusts & Trustees 2015, (902) 906. Zie ook vanuit een common law perspectief: P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, 

And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer 

Law International, 2002, (203) 215. 
3401 België: J. HERBOTS, “Pleidooi voor de invoering in België van het fiduciecontract naar het trustnabootsende Franse model”, 

RW 1993-94, (31) 318, nrs. 17-18. Frankrijk: M. BOURASSIN, V. BREMOND en M.-N. JOBARD-BACHELLIER, Droit des sûretés, 

Parijs, Dalloz, 2010, 345, nr. 1280. Nederland: W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, 

N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie 

onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, (87) 92; H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use 

of the Experience of ‘Mixed’ Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi 

Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 108. 
3402 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1846, nr. 9; M.J. DE WAAL, 

“The core elements of the trust: aspects of the English, Scottish and South African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 562. 
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In de common law wordt echter benadrukt dat de trust geen afgescheiden vermogen is.3403 Ten 

eerste is het Engelse recht niet vertrouwd met het concept ‘vermogen’ (‘patrimony’). Wel wordt 

hetzelfde gevolg bereikt door de trustgoederen te beschouwen als een ‘ring-fenced pool of 

assets’: “In case of trusts for persons, the segregated ring-fencing is the corollary of the 

beneficiaries having equitable proprietary interests in the property owned by the trustees as 

trustees and not as part of their private estate or patrimony.”3404 Ten tweede, wanneer men 

ervan uit zou gaan dat het Engelse recht wél een dergelijk concept van ‘vermogen’ kent, is er 

bij de trust naar verluidt nog steeds geen sprake van een apart doelvermogen, omdat (i) de 

trustee met zijn persoonlijk vermogen aansprakelijk kan worden gehouden door 

beheerschuldeisers (trust creditors), en (ii) de trustee voor de schulden aangegaan voor ‘het 

trustvermogen’ niet kan overgaan tot uitwinning op de trustgoederen zelf, omdat die net 

toekomen aan derden.3405 Dat er ‘cross-overs’ mogelijk blijven, wordt noch in de continentale, 

noch in de gemengde rechtsstelsels ontkend en staat aan het concept ‘doelvermogen’ niet in de 

weg (supra, nr. 521).  

536. … MET BEHOUD VAN DE INTERN EXCLUSIEVE EIGENDOM – Waar de vermogenssplitsing 

naar voren wordt geschoven als alternatief voor de trust wordt verdedigd dat dit niet in strijd 

komt met het continentaalrechtelijke beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Het 

argument luidt dat de trustee de exclusieve eigenaar blijft, zowel van zijn privévermogen als 

van het trustvermogen en dat die vermogens twee afzonderlijke, exclusieve delen vormen. 

Zowel de continentaalrechtelijke auteurs, als de auteurs uit de gemengde rechtstradities maken 

zich sterk dat er geen sprake hoeft te zijn van een schending van de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht wanneer de trust vanuit haar rechtsgevolgen wordt beschouwd als een 

doelvermogen.3406 Dat geldt ook voor de auteurs die menen dat er geen eigenaar van het 

doelvermogen bestaat, zoals de Franse auteur LEPAULLE.3407 Voor deze opvatting van behoud 

                                                 
3403 P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts 

and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 215-216. 
3404 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 77, nr. 177. 
3405 P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the Boundaries of Trusts 

and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 216. 
3406 Frankrijk: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit 

des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 49; G. PODEUR, “La procédure collective du fiduciaire: quelles protections 

pour le constituant et le bénéficiaire?”, D. 2014, (1653) 1657. Zie ook: C. DERGATCHEFF, “Droit comparé en matière de 

mécanismes fiduciaires: Pays anglo-saxons, Suisse, Luxembourg”, JCP E 2007, nr. 2060, (46) 46, nr. 4. Schotland: J.W.G. 

BLACKIE, “Trusts in the Law of Scotland” in M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, 

Bruylant, 1999, (117) 134; G.L. GRETTON en A.J.M. STEVEN, Property, Trusts and Succession, West Sussex, Tottel, 2009, 333, 

nr. 22.53; K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 23. Zuid-Afrika: F. DU TOIT, “The South 

African Trust in the Begriffshimmel? Language, Translation and Taxonomy”, Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und 

internationales Privatrecht 2015, (852) 853; M.J. DE WAAL en R.R.M. PAISLEY, “Trusts” in R. ZIMMERMANN, D. VISSER en K. 

REID (eds.), Mixed legal systems in comparative perspective: property and obligations in Scotland and South Africa, 

Lansdowne, Juta, 2004, 839. 
3407 P. LEPAULLE, “An Outsider’s view Point of the Nature of Trusts”, Cornell Law Review 1928, vol. 14, (52) 55; P. LEPAULLE, 

“Trusts and the Civil Law”, Journal of Comparative Legislation and International Law 1933, vol. 15, (18) 20. Deze opvatting 

vindt ook steun bij: B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, JCP E 2010, nr. 1191, (13) 18, nr. 18. Zie ook: A.L. 

VERBEKE, “Trusts in België: liaisons dangereuses”, TPR 2012, (693) 694, nr. 4. 
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van exclusieve eigendom kan steun worden gevonden in de common law strekking die de 

trustee evenzeer als de volle eigenaar beschouwt (supra, nr. 186). Volgens die auteurs is ook 

bij de trust de beheerder de eigenaar en beschikt de begunstigde slechts over een 

zakenrechtelijke bescherming wanneer dat nodig blijkt te zijn.3408 De trustgoederen maken deel 

uit van het vermogen van de trustee, maar blijven er afgescheiden van zijn privévermogen.3409 

Dat de exclusieve eigendom in handen ligt van de beheerder van het doelvermogen, is ook hoe 

de eigendomssituatie van de Franse fiducie doorgaans wordt geanalyseerd (supra, nr. 453).3410 

Hoewel de fiduciaire eigendom tijdelijk en beperkt is, wordt niet geraakt aan het exclusieve 

karakter van het eigendomsrecht. Nochtans kan men niet ontkennen dat aan de begunstigden 

van het doelvermogen ook vaak een erg sterke positie toekomt.3411 Volgens IBARRA GARZA is 

er naar Frans recht echter geen sprake van een zakelijk recht voor de begunstigde, maar wel 

van ‘les faux remèdes réels’.3412 

De gangbare opvatting in de continentale en gemengde rechtsstelsels is dus dat de 

vermogenssplitsing ervoor zorgt dat de exclusieve eigendom blijft bestaan, in handen van de 

trustee/beheerder. Dat hoeft echter niet noodzakelijk zo te zijn en zal in het volgende punt 

worden bekritiseerd. 

B. Eigen standpunt over de verhouding ‘doelvermogen - exclusieve eigendom - trust’ 

537. DE VERHOUDING DOELVERMOGEN – EXCLUSIEVE EIGENDOM – Het is correct dat de 

creatie van een doelvermogen per definitie geen afbreuk doet aan de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. Dat exclusieve eigendomsrecht moet echter niet toekomen aan de beheerder, 

maar aan de begunstigde, zij het eventueel onder bepaalde voorwaarden. Het exclusieve 

eigendomsrecht in handen geven van de beheerder leidt onvermijdelijk tot wat eerder werd 

aangeduid als een overbedeling (supra, nr. 342); voor een doelmatig beheer is het niet vereist, 

en zelfs niet wenselijk, dat de beheerder ook de eigenaar is van de goederen. 

Het vertrekpunt voor de analyse van de eigendomsaanspraken is het verklaringsmodel dat in dit 

proefschrift werd voorgedragen als de ‘ware betekenis’ van de exclusieve eigendom naar 

continentaal recht. Kenmerkend voor de continentale rechtstraditie is de interne dimensie van 

exclusiviteit, als de potentiële volheid van bevoegdheden in handen van één eigenaar, die wordt 

afgedwongen door de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 237). Bij de analyse 

                                                 
3408 Zie hiervoor ook: E. DIRIX, “Artikel 8/1 Hyp.W.” in X., Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Algemene bepalingen, A. Samenloop, losbl., 13, nr. 15. 
3409 België: A.L. VERBEKE, “Trusts in België: liaisons dangereuses”, TPR 2012, (693) 693, nr. 1. Frankrijk: P. DUPICHOT, 

“L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 2009, n° 

52, 1356, www.lexisnexis.com. 
3410 R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 

xiv + 395 p. Zie ook: M. GRIMALDI, “Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos de la réserve de propriété)” in X., Etudes 

offertes à Jacques Dupichot: Liber amicorum, Brussel, Bruylant, 2004, (169) 173, nr. 3. 
3411 Zie ook reeds: P. LEPAULLE, “An Outsider’s view Point of the Nature of Trusts”, Cornell Law Review 1928, vol. 14, (52) 

53. 
3412 R. IBARRA GARZA, La protection du patrimoine fiduciaire - trust fund in Bibliothèque de droit privé, 553, Parijs, LGDJ, 

303 e.v. 

http://www.lexisnexis.com/
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van een doelvermogen betekent dit dat de begunstigde van het doelvermogen, en hij alleen, via 

het concept van de ‘elasticiteit’ of ‘residuariteit’ het vooruitzicht heeft op de volheid van de 

bevoegdheden. Wanneer aan bepaalde voorwaarden of een bepaalde termijn is voldaan, zal de 

begunstigde de exclusieve eigenaar worden van het doelvermogen. De begunstigde maakt 

aanspraak op de waarde van het doelvermogen, ook al kunnen de bestanddelen van het 

vermogen wijzigen (supra, nrs. 516 e.v.). De begunstigde is met andere woorden de enige 

gerechtigde op de potentiële volheid van bevoegdheden, en dus de intern exclusieve eigenaar 

binnen het continentale recht. 

Het rechtsconcept van het ‘doelvermogen’ is hiermee perfect verzoenbaar, en dient als 

instrument om deze interne exclusiviteit van het eigendomsrecht van de begunstigde te 

beschermen. Door het afgescheiden karakter van de goederen, afgezonderd van het 

privévermogen van de beheerder, stelt de begunstigde de uitoefening van de actieve elasticiteit 

van het eigendomsrecht zeker, ook al kan deze uitwerking door de insteller van het 

doelvermogen nog aan bepaalde voorwaarden, of aan een bepaalde termijn, onderworpen zijn. 

Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig om de theorie van het afgescheiden doelvermogen 

te combineren met de toekenning van het eigendomsrecht aan de begunstigde.3413 Naar Frans 

recht beweert CROCQ zelfs dat er bij de fiducie enkel sprake is van een afgescheiden vermogen, 

omdat de begunstigde slechts over een persoonlijke aanspraak beschikt. Mocht de begunstigde 

een zakelijk recht hebben, zou dergelijke vermogenssplitsing overbodig zijn, aangezien de 

zakenrechtelijke aanspraak automatisch tegenwerpelijk zou zijn aan derden.3414 Dat lijkt des te 

meer het geval te zijn wanneer de begunstigde als eigenaar wordt aangeduid. Toch wordt daarbij 

over het hoofd gezien dat het doelvermogen een belangrijke rol speelt bij de uitoefening van de 

rechten van de begunstigde. Een doelvermogen maakt het meer waarschijnlijk dat de goederen 

nog identificeerbaar zullen zijn en dat er dus voldaan is aan het specialiteitsbeginsel. Bovendien 

zijn ook andere personen dan de eigenaar/begunstigde gebaat bij de vermogensafscheiding. Het 

afgescheiden vermogen zorgt er voor dat beheerschuldeisers voor de schulden aangegaan 

specifiek voor het beheer van het vermogen voorrang hebben op andere schuldeisers. Die 

bescherming kan bijvoorbeeld niet geboden worden in geval van middellijke 

vertegenwoordiging.3415 Bovendien versterkt het afgescheiden vermogen ook de positie van de 

beheerder, aangezien de begunstigde slechts eigenaar is van het abstracte vermogen en geen 

zeggenschap heeft over de concrete goederen van dat vermogen die onder de exclusieve 

beheersbevoegdheid van de beheerder vallen. 

                                                 
3413 Zie: P. CROCQ, “Propriété fiduciaire, propriété unitaire”, in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, www.dalloz-

bibliothèque.fr, (9) 12. Volgens ons wordt hier ten onrechte over het hoofd gezien dat het doelvermogen net dient om ervoor 

te zorgen dat goederen nog identificeerbaar zijn, en de zakenrechtelijke aanspraak erop dus uitvoerbaar blijft volgens het 

specialiteitsbeginsel. 
3414 Zie: P. CROCQ, “Propriété fiduciaire, propriété unitaire”, in X., La fiducie dans tous ses états, 2010, www.dalloz-

bibliothèque.fr, (9) 12.  
3415 Zie: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur 

of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 138, nr. 4. 

http://www.dalloz-bibliothèque.fr/
http://www.dalloz-bibliothèque.fr/
http://www.dalloz-bibliothèque.fr/
http://www.dalloz-bibliothèque.fr/
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We kunnen die ogenschijnlijke tegenstrijdigheid illustreren met het voorbeeld van de 

kwaliteitsrekening. Wanneer aanvaard wordt dat de begunstigde, en niet de 

rekeninghouder, de exclusieve rechthebbende is van de derdengelden, betekent dit dat 

de derdengelden op geen enkel moment tot het vermogen van de tenaamgestelde van de 

rekening behoren. Die gelden kunnen nooit deel uitmaken van het onderpand van de 

privéschuldeisers van de rekeninghouder waardoor er in principe geen sprake hoeft te 

zijn van een afscheiding binnen het vermogen van de rekeninghouder. Toch is de creatie 

van een doelvermogen van belang. De afscheiding tussen het rekeningtegoed van de 

derdenrekening en het privévermogen van de rekeninghouder zorgt ervoor dat de 

aanspraak van de begunstigde/eigenaar feitelijk uitwerking zal kunnen hebben. Omwille 

van het zakenrechtelijk specialiteitsbeginsel wordt immers vereist dat de goederen 

waarop een zakelijk recht rust te allen tijde identificeerbaar zijn. Bovendien vormt de 

kwaliteitsrekening een uitzondering op het algemeen principe dat vorderingen op naam 

behoren tot het vermogen van degene op wiens naam het goed staat.3416 Daarom moet 

duidelijk aangegeven worden dat er sprake is van een uitzondering op deze regel. Ook 

de Nederlandse Hoge Raad vermeldde in het ProCall-arrest (supra, nr. 340) in één adem 

dat (1) de rekening geen deel uitmaakt van het vermogen van de rekeninghouder, maar 

in eigendom toekomt aan de begunstigde, en (2) dat de zakenrechtelijke werking van de 

kwaliteitsrekening een uitzondering vormt op de regel van eenheid en ondeelbaarheid 

van het vermogen (art. 3:276 NBW). Die twee stellingen kunnen perfect samengaan.3417 

Naar continentaal recht moet het doelvermogen worden begrepen als een tool om de werking 

van de actieve elasticiteit, en dus het intern exclusieve eigendomsrecht van de begunstigden, 

veilig te stellen. De gangbare opvatting, uiteengezet onder punt A, als zou het de beheerder zijn 

die exclusieve eigenaar is van het doelvermogen, zij het afgescheiden van zijn privévermogen, 

neemt al te snel dezelfde positie aan als de common law algemene theorie over de trust. 

Daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan de interne dimensie van het exclusieve 

eigendomsrecht, die onbekend is in de common law opvatting van het eigendomsrecht, maar 

die in het continentale recht niet zomaar terzijde kan worden geschoven. Daarbij besteden de 

continentaalrechtelijke auteurs geen aandacht aan een belangrijk onderscheid dat bij elke 

trustfiguur geldt, namelijk het verschil tussen de trustgoederen zelf, en de waarde ervan. In wat 

volgt zal blijken dat het net dit onderscheid is dat de trust verzoenbaar maakt met het 

continentaalrechtelijke beginsel van intern exclusieve eigendom. 

538. WAT MET DE VERHOUDING EXCLUSIEVE EIGENDOM – TRUST? – Wanneer niet de 

beheerder maar de begunstigde als eigenaar van het doelvermogen wordt aangeduid, zoals 

hierboven werd bepleit, wordt ogenschijnlijk afstand gedaan van de opvatting over de trust in 

de common law rechtsstelsels zelf. De meerderheidsvisie verdedigt dat de trust een opsplitsing 

van het eigendomsrecht teweegbrengt in een juridische eigendom voor de trustee en een 

economische eigendom voor de beneficiary (supra, nr. 183). Wanneer getracht wordt dit te 

                                                 
3416 Zie hiervoor ook naar Nederlands recht: H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 611, nr. 

6. 
3417 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 611, nr. 6. Zie ook: W.J. VAN DEN BERGH, “Een 

obligatoire trust”, WPNR 1986, (349) 368. 
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verzoenen met de bezwaren tegen gesplitste eigendom die geldend recht zijn in de civil law 

rechtsstelsels, wordt verdedigd dat het de beheerder is die de exclusieve eigenaar is.3418 De 

beneficiary is slechts titularis van een zakenrechtelijke aanspraak. Dat lijkt haaks te staan op 

het in dit proefschrift verdedigde standpunt, dat de begunstigde op basis van de actieve 

elasticiteit de enige intern exclusieve eigenaar is. 

Toch is daar een verklaring voor. Een belangrijke nuance die compleet verloren lijkt te zijn in 

de continentaalrechtelijke analyses van de trust, is dat er bij de trustfiguur een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen de trustgoederen als object op zich (‘as thing’) en de trustgoederen als 

weerspiegeling van een bepaalde vermogenswaarde (‘as wealth’).3419 Dit onderscheid zal een 

bepalende rol spelen in het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, waarin voor een functionele 

analyse van het eigendomsrecht wordt gepleit (infra, nrs. 544 e.v.). De trustee wordt als 

(exclusieve) eigenaar aangeduid omdat hij inderdaad als eigenaar kan optreden ten aanzien van 

de trustgoederen zelf, door de goederen bijvoorbeeld te vervreemden. Echter, de begunstigden 

blijven het vooruitzicht hebben op de waarde van de trustgoederen. Het is dit onderscheid 

tussen zeggenschap en vermogenswaarde dat ons ertoe brengt te stellen dat naar continentaal 

recht de begunstigde als ultieme eigenaar moet worden aangeduid.  

De begunstigde van een trust heeft immers het vooruitzicht op de residuaire vermogenswaarde 

van het goed, door de elasticiteit van het eigendomsrecht.3420 Dat eigendomsrecht is echter wel 

aan bepaalde voorwaarden verbonden, aangezien de insteller van de trust net wilde vermijden 

dat de begunstigde onmiddellijk eigenaar zou worden. Het Engelse recht deelt dezelfde 

opvatting, al wordt het niet op dezelfde manier benoemd. Dat is ook logisch gezien het Engelse 

recht nooit de interne dimensie van de exclusieve eigendom heeft bevraagd, maar enkel de 

externe dimensie van de exclusiviteit van het eigendomsrecht kent (supra, nr. 42). Voor de 

continentale stelsels is het onderscheid tussen zeggenschap en vermogenswaarde conceptueel 

duidelijker dan de opsplitsing in een juridische eigendom en een economische eigendom, 

hoewel het functioneel tot hetzelfde resultaat leidt. Opnieuw is de meerwaarde van een 

functionele opvatting daarmee bewezen. 

§2. Het deficit van de vermogenssplitsing op het vlak van de eigendomsvraag 

539. EIGENDOMSKWESTIE BLIJFT VAAK ONOPGELOST… – Hoewel de creatie van een 

doelvermogen een valabel alternatief biedt voor de trust, bleek zopas dat de eigendomsvraag 

                                                 
3418 Zie hierover reeds naar Belgisch recht: W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, 

Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 461, nr. 142. Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, 

Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 588, nr. 577. 
3419 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, 81-97. Enkel STORME 

maakt een gelijkaardige analyse door een onderscheid te maken tussen het bewindsrecht (in handen van de bewindvoerder) en 

het bewindsdeel (in handen van de rechthebbende): M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia 

bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 9. 
3420 Zie hierover reeds: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een 

trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 11, stelling III: “Een zinvolle 

vormgeving van de beheerstrust vereist dat het begrip “eigendom” gebruikt wordt voor de rechtspositie van de begunstigde, 

en niet voor die van de bewindvoerder.” 
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niet evident is. De vermogenssplitsing zelf biedt niet altijd duidelijkheid aangaande de 

eigendomsverhoudingen tussen de partijen.3421 Of er nog steeds een exclusieve eigenaar is en 

zo ja, wie dat mag zijn, wordt vaak niet met zoveel woorden benoemd. De gangbare opvatting 

is wel dat de beheerder van het doelvermogen de eigenaar is, onder de toevoeging dat dit 

doelvermogen strikt gescheiden moet worden gehouden van zijn privévermogen. Die 

meerderheidsopvatting vertoont zoals zopas aangetoond echter gebreken. 

Bij het trustrecht van de mixed legal systems tracht men evenzeer om de eigendomsvraag te 

beantwoorden vanuit het afgescheiden vermogen. Daarbij wordt de trustee soms beschouwd als 

de titularis, maar niet de eigenaar (‘titulaire, pas propriétaire’) van het trustvermogen: “the 

estate does not belong to the trustee, he only has the power to deal with it.”3422 Dat komt in de 

buurt van het onderscheid dat wij vooropstellen, namelijk de splitsing tussen de zeggenschap 

en de vermogenswaarde (supra, nr. 538). 

De eigendomskwestie van het doelvermogen kan echter ook nog anders worden opgelost. 

Daarvan getuigt de structuur van de fiducie in Québec, eveneens een mixed legal system. In het 

Québecse recht werd de rechtsfiguur van de fiducie reeds vroeg ingeschreven in het Burgerlijk 

Wetboek.3423 Net zoals in de andere continentale en gemengde rechtssystemen wordt het 

fiduciaire vermogen als een afgezonderd doelvermogen beschouwd.3424 Wat de Québecse 

regeling zo bijzonder maakt, is dat er in het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk wordt verklaard 

dat dit doelvermogen aan geen enkele van de betrokken partijen toebehoort.3425 Noch de 

insteller, noch de beheerder, noch de begunstigde kunnen als eigenaar worden 

                                                 
3421 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 783, nr. 

126: “Spreken van vermogensafscheiding ontslaat er ons niet van om duidelijk te zeggen welke zakelijke rechten enerzijds de 

rekeninghouder en anderzijds de rechthebbende op de schuldvordering hebben, en de rechtsgevolgen daarvan uit te spreken, 

namelijk dat het zakelijk recht dat de ene en/of de andere heeft ook door diens schuldeisers in beslag kan worden genomen en 

in de boedel valt bij diens faillissement.” Zie ook: supra, nr. 350. 

J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et 

allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 291, nr. 526: “D’ailleurs, même si l’on admettait que la 

propriété reliait une chose à un patrimoine, et non à une personne, le lien avec la personne réapparaîtrait aussitôt: si une 

personne peut avoir plusieurs patrimoines, un patrimoine ne peut être relié qu’à une personne, ce qui permet d’identifier le 

seul maitre de la chose. C’est ainsi que le caractère absolu du droit de propriété est fondé sur l’exclusivité, qui est de l’essence 

de la propriété.” 
3422 G.L. GRETTON, “Trust and Patrimony” in H.L. MACQUEEN (ed.), Scots law: into the 21st century. Essays in Honour of W.A. 

Wilson, Edinburgh, Sweet & Maxwell, 1996, (182) 189. Zie ook: M.J. DE WAAL, “The core elements of the trust: aspects of 

the English, Scottish and South African trusts compared”, SALJ 2000, (548) 560. Zie ook: M.C. CUMYN, “Rapport général” in 

M.C. CUMYN (ed.), La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, Brussel, Bruylant, 1999, 29, nr. 27: “C’est donc le 

concept de pouvoir qui, en droit civil, est l’équivalent fonctionnel du legal title d’un trustee, non pas celui de droit, c’est à dire 

une prérogative attribuée dans l’intérêt propre de son titulaire.” 
3423 Art. 1260 Code civil van Québec: “La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son 

patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par 

le fait de son acceptation, à détenir et à administrer.” Voor wat voorafging, de erkenning van de fiducie in de rechtspraktijk, 

zie: M.C. CUMYN, “La fiducie en droit Québécois, dans une perspective nord-américaine” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), 

De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (71) 72; F. FRENETTE, “La propriété 

fiduciaire”, Les Cahiers de Droit 1985, 727-737. 
3424 M.C. CUMYN, “La fiducie en droit Québécois, dans une perspective nord-américaine” in J. HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), 

De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (71) 76, nr. 10. Zie ook: T. HONORÉ, 

“On fitting trusts into civil law jurisdictions”, Oxford Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 12. 
3425 Art. 1261 Code civil van Québec: “Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine 

d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de 

droit réel.” 
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gekwalificeerd.3426 Het afgescheiden vermogen (patrimony by appropriation) vormt een aparte 

juridische universaliteit ontdaan van enig houderschap.3427 Hoewel er formeel geen sprake is 

van de oprichting van een rechtspersoon, is dit volgens sommige auteurs wel de uitkomst, 

aangezien de trust zelf eigenaar is van het trustvermogen.3428 Die kwalificatie van de fiducie 

kwam er net omdat men het in de doctrine niet eens raakte over wie van de drie partijen nu de 

eigenaar was.3429 Dat vormt een mooie illustratie van het halsstarrige vasthouden aan de interne 

exclusiviteit van het eigendomsrecht in de civielrechtelijke en gemengde rechtsstelsels; eerder 

dan een eigendomssplitsing te erkennen, lijkt het meer aannemelijk dat in die betwiste gevallen 

geen van de betrokken partijen eigenaar is. 

De Québecse regeling steunt op de theorie van de Franse auteur LEPAULLE en ging zelfs nog 

een stap verder door te verklaren dat het trustvermogen in plaats van geen eigenaar, wel een 

eigenaar heeft, namelijk de trust zelf.3430 LEPAULLE, die een belangrijke rol heeft gespeeld in 

de theorie van het afgescheiden vermogen, meende dat er voor de afgezonderde trustgoederen 

geen eigenaar bestond (supra, nr. 536).3431 De goederen zijn niet verbonden aan een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon, maar louter aan het doel waarvoor ze zijn bestemd.3432 De 

grondleggers van deze theorie van het vermogen zonder eigenaar zijn de Duitse rechtsgeleerden 

BRINZ en BEKKER die het mogelijk achtten dat niet een persoon, maar een bepaald doel aan de 

basis ligt van een vermogen (Zweckvermögen).3433 Er is dus geen subject die eigenaar is van 

het doelvermogen. Volgens EMERICH heeft de Québecse wetgever wel de bedoeling om het 

                                                 
3426 Zie voor een bespreking: Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill 

Law Journal 2013, 827-846; R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of 

trust property”, Trusts & Trustees 2015, (902) 919 e.v. Zie ook: S. VAN ERP, “European property law: A methodology for the 

future” in R. SCHULZE en H. SCHULTE-NÖLKE (eds.), European Private Law – Current status and Perspectives, München, 

Sellier, 2011, (227) 239. 
3427 Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill Law Journal 2013, (827) 

838. Zie ook: R. ZHANG, “A comparative study of the introduction of trusts into civil law and its ownership of trust property”, 

Trusts & Trustees 2015, (902) 921. 
3428 M.J. DE WAAL, “In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context”, Stellenbosch Law Review 

2001, (63) 80-81. Zie echter: M.C. CUMYN, “La fiducie en droit Québécois, dans une perspective nord-américaine” in J. 

HERBOTS en D. PHILIPPE (eds.), De trust en de fiduciaire overeenkomst: praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, (71) 

75, nr. 10. 
3429 Voor een uitvoerige bespreking van de verschillende zienswijzen, zie ook: F. BARRIERE, La réception du trust au travers 

de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 273, nr. 349 en 281, nrs. 362 e.v. 
3430 Zie hiervoor: M.J. DE WAAL, “In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context”, Stellenbosch 

Law Review 2001, (63) 80. 

Voor een kritische bespreking, zie: L.D. SMITH, “Trust and Patrimony”, Revue générale de droit 2008, (379) 382, nr. 4. 
3431 P. LEPAULLE, “Trusts and the Civil Law”, Journal of Comparative Legislation and International Law 1933, vol. 15, (18) 

20. Zie in dezelfde zin: B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, JCP E 2010, nr. 1191, (13) 18, nr. 18. Voor 

Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie 

onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 66-67. 
3432 Dat verklaart meteen ook de mogelijkheid van ‘charitable trusts’ naar Engels recht: P. LEPAULLE, “Trusts and the Civil 

Law”, Journal of Comparative Legislation and International Law 1933, vol. 15, (18) 20. 
3433 Voor een bespreking, zie: CH. BEUDANT en R. BEUDANT, Cours de droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 

1938, 260, nr. 247; P. DUPICHOT, “L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives”, La Semaine Juridique 

Notariale et Immobilière 2009, n° 52, 1356, www.lexisnexis.com; Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie 

française face au trust de la common law: entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 62; S. GUINCHARD, 

L’affectation des biens en droit privé français in Bibliothèque de droit privé, CXLV, Parijs, LGDJ, 1976, 333, nr. 386; B. 

MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, 

Parijs, Economica, 2009, (297) 326, nr. 31. 

http://www.lexisnexis.com/
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eigendomsrecht slechts tijdelijk en in beperkte mate aan de kant te schuiven.3434 De bénéficiaire 

heeft immers een vaststaand vooruitzicht op een toekomstig eigendomsrecht waardoor het 

eigendomsrecht bij afloop van de fiducie hersteld wordt. De Québecse fiducie is dus eerder een 

intermezzo (une parenthèse à la propriété) dan een echte ontkenning van het 

eigendomsrecht.3435 Die gedachte is zinvol in de mate dat er uitgegaan wordt van de 

begunstigde als ultieme eigenaar, aangezien hij als enige titularis is van het vooruitzicht op de 

volheid van de eigendomsbevoegdheden. 

De opvatting van het doelvermogen zonder eigenaar stoot op veel weerstand.3436 Het is moeilijk 

verzoenbaar met de algemene vermogensleer en zou zelfs kunnen betekenen dat de goederen, 

aangezien ze geen eigenaar hebben, vervallen aan de Staat (art. 713 BW).3437 Bovendien kan 

men er volgens STORME nog steeds niet om heen dat de verschillende bestanddelen die samen 

het eigendomsrecht vormen, nog altijd aan iemand worden toebedeeld, en dus zou er in 

werkelijkheid wel sprake zijn van een gedeelde eigendom.3438 

540. … ET ALORS? – Hier rijst de bedenking of het wel van belang is de vraag te stellen: ‘Wie 

is eigenaar?’. De verschillende opvattingen aangaande het eigendomsrecht doet ons de 

conceptuele discussie relativeren. Zolang de gevolgen van een bepaalde rechtsverhouding 

tussen partijen en voor derden duidelijk zijn, vanuit een functionele opvatting, is het meeste 

uiteindelijk gezegd. Het is daarbij eerder een semantische discussie om één van de partijen bij 

een (fiduciaire) rechtsverhouding aan te duiden als de ‘exclusieve eigenaar’. Ook in de common 

law wordt in het kader van de trust naar voren gebracht dat de vraag in wiens handen het 

eigendomsrecht ligt, van geen belang is, zolang de onderlinge verdeeldheid van de 

bevoegdheden tussen de partijen duidelijk is.3439 Ook bij de analyse van de trust in het 

                                                 
3434 Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill Law Journal 2013, (827) 

845. 
3435 Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill Law Journal 2013, (827) 

846. 
3436 F. BARRIERE, La réception du trust au travers de la fiducie in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 66, Parijs, Litec, 2004, 

344, nr. 426 e.v.; S. GUINCHARD, L’affectation des biens en droit privé français in Bibliothèque de droit privé, CXLV, Parijs, 

LGDJ, 1976, 334, nr. 387 en 343, nr. 399. Zie ook: B. MALLET-BRICOUT, “Le fiduciaire propriétaire?”, JCP E 2010, nr. 1191, 

(13) 13, nr. 3. 
3437 Zie in dezelfde zin: P. MATTHEWS, “From Obligation to Property, And Back Again?” in D. HAYTON (ed.), Extending the 

Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (203) 241. In Québec wordt 

dat als volgt weerlegd, zie: Y. EMERICH, “La fiducie civiliste: modalité de la propriété ou intermède à la propriété?”, McGill 

Law Journal 2013, (827) 839: “Pour autant, les biens composant le patrimoine fiduciaire ne sont pas des biens sans maître, 

« puisque le fiduciaire en a la maitrise et la détention ».” 
3438 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, 703-819, met 

een update op https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf, zie aldaar pagina 76, voetnoot 124. Voor het bezwaar 

van deze auteur tegen een vermogen zonder rechthebbende, zie ook: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is 

beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-

97, (137) 142, nr. 15. Zie ook: H.L.E. VERHAGEN, “Trusts in the Civil Law: Making Use of the Experience of ‘Mixed’ 

Jurisdictions” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 110. 
3439 A. CLARKE en P. KOHLER, Property Law: commentary and materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 187: “Lawyers say B has the legal and C the equitable ownership, but upon reflection the question seems 

meaningless: what is important is that we be able to specify what B and C can legally do with respect to the land.” 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/trust.pdf
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gemengde Zuid-Afrikaanse rechtsstelsel wordt dit benadrukt.3440 Wat echt van belang is, is dat 

de onderlinge verhoudingen en de bescherming naar derden toe vaststaan. Hier komt de externe 

dimensie van de exclusiviteit opnieuw in het vizier, los dus van de interne eigendomsvraag of 

de eigendom nu opgesplitst of intern exclusief is. Zowel bij de trust als bij een 

beheersconstructie naar continentaal recht, wordt die externe exclusiviteit van het 

eigendomsrecht vertaald in het trustvermogen. De verschillende rechtsposities en de 

afdwingbaarheid ervan naar derden toe vloeien voort uit het afgescheiden doelvermogen, los 

van de rechtsfiguur die aan de basis ervan ligt. Een eerste mogelijkheid is de bewindsregeling 

die het eigendomsrecht in handen van de rechthebbende legt.3441 De bewindvoerder is in die 

opvatting slechts de beheerder. Een tweede mogelijkheid gaat uit van een tegengestelde 

opvatting, namelijk dat de trustee als (juridische) eigenaar van de trustgoederen moet worden 

beschouwd. Beide rechtsfiguren hebben echter de creatie van een afgescheiden vermogen tot 

gevolg: de goederen blijven afgescheiden van zowel het vermogen van de beheerder als van het 

vermogen van de begunstigde. De vraag waar de eigendom moet worden gesitueerd, kan als 

‘secundair’ worden beschouwd.3442 In zijn voorstel om een nieuw zakelijk recht, het 

bewindsrecht als equivalent van de trust, in de wet op te nemen, schrijft STORME uitdrukkelijk 

het volgende: “Ongeacht of men de “eigendom” bij de bewindvoerder laat rusten of bij de 

begunstigde, de andere partij moet per definitie een zakenrechtelijke positie hebben om ze 

konkursfest (faillissementsvast) te maken.”3443 Zowel de beheerder als de begunstigde moeten 

dus (extern) een zakenrechtelijke bescherming genieten, los van de vraag wie (intern) de 

eigenaar is. 

Een illustratie van het relatieve belang van de eigendomsvraag biedt opnieuw de 

rechtsfiguur van de kwaliteitsrekening. Zoals besproken koos de Belgische wetgever er 

met de nieuwe regeling uit artikel 8/1 Hyp.W. voor om de kwaliteitsrekening als een 

vorm van fiduciaire eigendom tot beheer te regelen, en niet als een toepassing van de 

leer van de middellijke vertegenwoordiging (supra, nr. 346). Gevolg hiervan is dat de 

rekeninghouder, en niet de bestemmeling, de eigenaar van de tegoeden op de 

kwaliteitsrekening is. De rekeninghouder dient de kwaliteitsrekening wel afgescheiden 

te houden van zijn privévermogen, waardoor de bestemmeling van de derdengelden 

                                                 
3440 T. HONORÉ, “On fitting trusts into civil law jurisdictions”, Oxford Legal Studies Research Paper 2008, n° 28, (1) 7: “It is 

true that this view of the core of the trust institution has implications that may be controversial. One is that it does not matter 

where the title to the trust property is located. To locate it in the trustee, as in Anglo-American trust law, is convenient but not 

essential – a point to which I shall return.” Ibid., p. 11: “It does not matter whether the trustee is technically the owner of the 

trust property, provided he has the power to administer it in the interest of the beneficiary or the abstract trust purpose.” Ibid., 

p. 12: “The thrust of the preceding argument is that fiduciary arrangements that are structurally trusts can be set up no matter 

where the ownership of the trust assets is located. It may be in the settlor, the trustee, the beneficiary, a legal person such as a 

foundation created to give the assets an owner, or in no one. It is a mistake for a common lawyer to insist that the legal title to 

the trust assets must be in the trustee in all systems of what from a structural point of view counts as trust law.” 
3441 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, 137-154. 
3442 W. SNIJDERS, “Nog een duit in de zak van de trust” in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en H.L.E. 

VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht in Serie onderneming en recht, 7, Deventer, Tjeenk Willink, 

1997, (87) 93. Zie in gelijkaardige zin: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in 

Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 588, nr. 577. 
3443 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 139, nr. 7. 
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bescherming geniet. Stel nu dat de wetgever toch opteerde voor de kwalificatie als 

middellijke vertegenwoordiging. In die hypothese zou de bestemmeling de exclusieve 

eigenaar zijn van het rekeningtegoed op de kwaliteitsrekening. Naar rechtsgevolgen toe 

zou dit echter geen verschil uitmaken.3444 Door het specifieke karakter van de 

kwaliteitsrekening als doelgebonden vermogen zou de bestemmeling, of diens 

schuldeisers, nog steeds geen vordering hebben op de bank, ondanks het 

eigendomsrecht. De kwaliteitsrekening vormt immers een overeenkomst tussen de 

rekeninghouder en de bank. De bestemmeling van de gelden is volledig vreemd aan die 

rechtsverhouding waardoor de bestemmeling enkel beslag in handen van 

rekeninghouder kan leggen, maar niet in handen van de bank. Dergelijk beslag in handen 

van de rekeninghouder is voor de bestemmeling ook mogelijk onder de situatie van 

fiduciaire eigendom. In de praktijk maakt het dus weinig uit wie als (exclusieve) 

eigenaar wordt aangeduid. 

541. EXCURSUS: FISCALE IMPLICATIES VAN DE EIGENDOMSKWESTIE – Een belangrijke 

opmerking, hoewel dat in principe buiten het bestek van dit proefschrift valt (supra, nr. 443), 

is de noodzaak aan fiscale transparantie. Voor de fiscus is het problematisch dat een 

afgescheiden vermogen niet langer deel uitmaakt van het vermogen van de insteller, maar echter 

ook nog niet toebehoort aan het vermogen van de begunstigde, en bovendien ook niet kan 

worden gerekend tot het vermogen van de beheerder, die uiteindelijk niet zelf de gerechtigde is 

van het vermogen. Dergelijk ‘zwevend’ vermogen vereist de aanduiding van een eigenaar om 

belastingheffing mogelijk te maken. Naar Belgisch recht werd daartoe begin augustus 2015 een 

programmawet aangenomen inzake de zogenaamde ‘kaaimantaks’.3445 Als uitgangspunt geldt 

dat de inkomsten van een juridische constructie zoals de trust nog steeds belastbaar zijn in 

hoofde van de oprichter.3446 

Een mooie illustratie hiervan is ook de Nederlandse wettelijke regeling op de 

afgezonderde particuliere vermogens (APV’s), die op 1 januari 2010 in werking is 

getreden.3447 Om te voorkomen dat een vermogen wordt afgezonderd om belastingen te 

ontduiken, wordt een APV voortaan toegerekend aan de insteller en in zijn vermogen 

belast.3448 Een wetgevend ingrijpen was zeker nodig na de zogenoemde 

fiscaalrechtelijke ‘trustarresten’, waar de trust als een quasi-rechtspersoon werd 

                                                 
3444 Zie in dezelfde zin voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in 

Asser-serie 3-IV, Deventer, Kluwer, 2013, 589, nr. 578; E.C.M. WOLFERT, De kwaliteitsrekening, Deventer, Kluwer, 2007, 

207. 
3445 Programmawet van 10 augustus 2015, B.S. 18 augustus 2015. Zie voor een bespreking van deze wet: N. APPERMONT, “De 

kaaimantaks: geen paradijselijke maatregel”, AFT 2015, 5-37. 
3446 Zie het nieuwe artikel 5/1, §1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen: “Behoudens wanneer wordt aangetoond dat 

de inkomsten die werden verkregen door de juridische constructie werden betaald of toegekend aan een derde begunstigde die 

een inwoner is van of gevestigd is in een in het tweede lid bedoelde Staat, zijn die inkomsten belastbaar in hoofde van de 

oprichter van die juridische constructie die een rijksinwoner is, alsof die rijksinwoner ze rechtstreeks heeft verkregen.” 
3447 Wet 17 december 2009 tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging 

bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor 

afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956), Stb. 2009, 564. 
3448 Zie: het nieuwe art. 2.14a.1 van de Wet inkomstenbelasting. Zie ook: A.J. VAN HOEPEN, “Never trust a trust: Het verhaal 

van de treurige legitimaris”, WPNR 2014, nr. 7008, (195) 202. 
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gekwalificeerd.3449 Een APV is een overkoepelende term voor alle constructies, 

voornamelijk trusts en buitenlandse stichtingen, die een afgezonderd vermogen in het 

leven roepen waarmee een particulier belang wordt gediend.3450 Het APV wordt 

toegerekend aan de insteller aangezien in de praktijk de oprichter van een dergelijke 

trust of doelvermogen vaak de touwtjes in handen blijft houden en de facto niet alleen 

de zeggenschap over de goederen blijft uitoefenen, maar ook beslist over de 

vermogenswaarde.3451 Dat geldt echter niet voor een zogenaamde fixed trust, wat als 

een onherroepelijke en onvoorwaardelijke schenking aan de begunstigde kan worden 

gekwalificeerd.3452 Hieruit blijkt het belang om de persoon die recht heeft op de 

vermogenswaarde als eigenaar te kunnen aanduiden (infra, nr. 544). Allerminst kan de 

loutere beheerder van een afgezonderd vermogen, doorgaans de persoon die de 

(doelgebonden) zeggenschap over de goederen heeft verkregen, worden aangeduid als 

de eigenaar. 

542. EIGENDOMSSPLITSINGEN BLIJVEN MOGELIJK – Een volgend en laatste punt waaruit blijkt 

dat de vermogenssplitsing geen volledig uitsluitsel biedt over de eigendomskwestie, is dat een 

afgescheiden doelvermogen slechts een alternatief biedt voor enkele eigendomssplitsingen. Het 

is onafwendbaar dat de vermogenssplitsing geen oplossing biedt voor alle kwesties van 

gedeelde eigendom die in dit proefschrift werden besproken. De vermogenssplitsing biedt 

slechts een uitweg voor de gevallen van fiduciaire eigendom tot beheer. Zo is er bijvoorbeeld 

bij de verregaande toekenning van (eeuwigdurende) zakelijke rechten op een bepaald goed 

(supra, nrs. 229 e.v.), geen sprake van de creatie van een doelvermogen. De bevoegdheden over 

een bepaald eigendomsvoorwerp worden gedeeld, zonder dat dit voorwerp tot een apart 

vermogen gaat behoren. Verschillende personen oefenen op hetzelfde moment verschillende 

patrimoniale rechten uit op hetzelfde goed, waardoor het exclusiviteitsbeginsel van het 

eigendomsrecht in het gedrang komt. Wanneer het residuaire karakter van het eigendomsrecht 

niet langer gegarandeerd is, door de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht, moet dit 

beschouwd worden als een schending van het exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 239). 

Een eigendomssplitsing, en dus een uitzondering op de regel van exclusieve eigendom, is zelfs 

ook mogelijk binnen de theorie van de vermogenssplitsing. Van een afgescheiden 

doelvermogen kunnen soms meerdere personen aangeduid worden als de titularis van het 

residuaire eigendomsrecht. Een bijzonder toepassingsgeval is het fideï-commis de residuo. 

Zowel de eerste begunstigde als de verwachter oefenen een patrimoniaal recht uit op de 

                                                 
3449 HR 18 november 1998, nrs. 31 756, 31 757, 31 758 en 31 759, BNB 1999, 249 e.v., 35c-37c (zie in het bijzonder p. 251, 

rechtsoverweging 3.6). Zie hierover ook: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het 

Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 78. Zie ook reeds: H.L.E. VERHAGEN, “Het 

Haagse Trustverdrag” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en N.E.D. FABER (eds.), 

Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 

(69) 101. 
3450 Art. 2.14a.2 van de Wet inkomstenbelasting. 
3451 Zie hierover ook in gelijkaardige zin naar Belgisch recht: A.L. VERBEKE, “Trusts in België: liaisons dangereuses”, TPR 

2012, 693-704. Naar Frans recht: B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber 

amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 316-317. 
3452 Amsterdam 12 september 2013, V-N 2013/60.1.3, http://navigator.kluwer.nl. Zie ook: K.M.L.L. VAN DE VEN, “Enige 

ontwikkelingen op het terrein van de trust”, Tijdschrift Erfrecht 2014-3, http://navigator.kluwer.nl. 

http://navigator.kluwer.nl/
http://navigator.kluwer.nl/
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bezwaarde goederen. Die rechtstoestand wordt vaak omschreven als de creatie van een 

doelvermogen (supra, nr. 332).3453 De fideï-commissaire goederen worden afgezonderd van het 

privévermogen van de eerste begunstigde, zodat de rechten van de verwachter in ruime mate 

zijn beschermd. Toch kan het doelvermogen niet volstaan om de ware toedracht van een fideï-

commis de residuo in kaart te brengen. De eerste begunstigde treedt immers niet louter op als 

beheerder van de fideï-commissaire goederen, ten gunste van de verwachter. Hij kan de 

goederen ook aanwenden in zijn eigen belang en erop interen, bijvoorbeeld door er 

privéschulden mee af te betalen. Bij een fideï-commis de residuo komt het exclusieve 

eigendomsrecht in eerste instantie dus toe aan de eerste begunstigde. Dat eigendomsrecht vloeit 

voort, niet uit het loutere feit dat hij (als een trustee) zeggenschap heeft over de goederen zelf 

(‘thing as thing’), maar uit het feit dat de eerste begunstigde ook recht heeft op de 

vermogenswaarde van de fideï-commissaire goederen. De aanspraak op de vermogenswaarde 

(‘thing as wealth’) is dus gedeeld tussen de eerste begunstigde en de verwachter.3454 Inderdaad, 

ook de verwachter maakt aanspraak op de vermogenswaarde, of anders gezegd: op de 

exclusieve eigendom als de volheid van de bevoegdheden. Alleen is het eigendomsrecht van de 

verwachter gemoduleerd, aangezien het afhangt van een opschortende termijn, en het 

bovendien enkel betrekking heeft op de restwaarde van de fideï-commissaire goederen. Net om 

dat recht op het residu veilig te stellen, is het van belang dat de eerste begunstigde de goederen 

afgescheiden van zijn eigen vermogen beheert. Bovendien kunnen er verregaande 

beschikkingsbeperkingen worden opgelegd aan de eerste begunstigde, zoals het verbod om te 

beschikken om niet, waardoor de eigendomsverwachting van de verwachter wordt versterkt. 

De voorgestelde wettelijke regeling van een doelvermogen zou het mogelijk maken voor de 

erflater of schenker om te opteren voor een doelvermogen wanneer hij de aanspraken van de 

verwachter wil veilig stellen. Bij een dergelijk doelvermogen zou geen twijfel meer bestaan 

over de werking van de zakelijke subrogatie en de bescherming in geval van samenloop tegen 

schuldeisers van de beheerder (‘eerste begunstigde’). De vermogenswaarde, en niet langer 

enkel de restwaarde, zou dan volledig kunnen toekomen aan de verwachter. Dat is echter niet 

altijd, of slechts zelden, wat wordt beoogd door de insteller/erflater (supra, nr. 326). Vaak wil 

men net bereiken dat de eerste begunstigde mag interen op de waarde van het fideï-commissaire 

vermogen. Maar ook dan kan een doelvermogen een nuttig instrument zijn om te zorgen dat er 

transparantie bestaat over het beheer door de eerste begunstigde. 

                                                 
3453 Antwerpen 8 april 2015, T.Not. 2015, 436 en Limburgs Rechtsleven 2015, 226; H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, 

Mys & Breesch, 1991, 541, nr. 1317; J.-P. DELOBBE en F. DELOBBE, “Le fideicommis de residuo” in X., Liber Amicorum Paul 

Delnoy, Brussel, Larcier, 2005, (201) 205; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal 

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1229, nr. 2436; M. PUELINCKX-COENE, “Het legaat de residuo” in KFBN, Voor 

de meerderjarige handelingsonbekwamen… Een juridisch vacuüm?, Notariële dagen Charleroi 1983, (68) 86, nr. 17; V. 

SAGAERT, “De rol van zaakvervanging in het testamentaire erfrecht”, Not.Fisc.M. 2005, (181) 187, nr. 19; E. VANTHORRE, “De 

zakenrechtelijke aspecten van het fideïcommis de residuo in vergelijking met de Angelsaskische trust en het Franse erfrecht”, 

Jura Falconis 2011-2012, (417) 429. Voor Frankrijk: J. CARBONNIER, Droit Civil, 3, Les biens: Monnaie, immeubles, meubles 

in Thémis. Droit privé, Parijs, PUF, 2000, 154, nr. 86. Zie ook reeds: M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de 

droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 24, nr. 20. Zie voor een common law benadering: B. RUDDEN, “Things 

as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 87. 
3454 Zie in gelijkaardige zin: R. JANSEN, “Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het fideicommis de residuo” in 

W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, (353) 356, nr. 6. 
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AFDELING IV. BESLUIT 

543. DE INTERNE EXCLUSIVITEIT (GEDEELTELIJK) GERED – In dit hoofdstuk werd een 

alternatief besproken voor de opsplitsing van het eigendomsrecht, namelijk de opsplitsing van 

het vermogen. De rechtsstelsels die vasthouden aan het concept van de interne exclusiviteit van 

het eigendomsrecht streven, vanuit de instrumentalisering van het eigendomsrecht, naar een 

doelgebonden eigendomsrecht zoals onder de Engelse trust, zonder dat het eigendomsrecht 

echter moet worden gesplitst. De praktische uitwerking van een doelgebonden eigendomsrecht 

wordt gerealiseerd door het instellen van een vermogenssplitsing. Wanneer men geen trust als 

dusdanig wenst in te stellen, is er minstens sprake van een maatschappelijke wenselijkheid van 

de erkenning van een volledig afgescheiden vermogen.3455 In dit hoofdstuk werd aangetoond 

dat er in de gangbare doctrine eerder een pleidooi wordt gevoerd voor een soepeler 

vermogensbegrip dan voor de invoering van de trust.3456 De keuze voor een vermogenssplitsing 

in plaats van een eigendomssplitsing is een veilige keuze die verenigbaar is met de traditionele 

eigendomstheorie. In dit hoofdstuk werd een algemene wettelijke regeling van de creatie van 

een doelvermogen voorgesteld. Het doelvermogen biedt een antwoord voor vele gevallen van 

eigendomsoverdracht tot beheer. 

De creatie van een afgescheiden doelvermogen maakt het mogelijk om dezelfde rechtsgevolgen 

als bij de trust te realiseren, zonder dat de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt 

geschonden.3457 Dat spoort ook met de wijze waarop de gemengde rechtsstelsels, die de trust 

wel erkennen maar de gedeelde eigendom niet aanvaarden, invulling geven aan het 

trustconcept. De beheerder is de exclusieve eigenaar, en de begunstigde wordt zakenrechtelijk 

beschermd door de afscheiding van de trustgoederen binnen het vermogen van de beheerder. 

Het afgescheiden vermogen beschermt de rechthebbenden tegen de samenloop met de 

privéschuldeisers van de beheerder en tegen het misbruik van vertrouwen door de beheerder. 

Vanuit een functionele benadering wordt de vermogenssplitsing als kern van alle trusts en 

trustachtige figuren beschouwd. Waar de trustees naar Engels recht legal owners zijn, en naar 

Schots en Zuid-Afrikaans recht full owners, schuilt de ware toedracht in de bescherming van 

de begunstigden die wordt verwezenlijkt door het afgescheiden doelvermogen.3458 

Met de gangbare opvatting dat de beheerder van een doelvermogen als eigenaar moet worden 

aangeduid, zijn wij het echter niet eens. Volgens de continentaalrechtelijke theorie van interne 

exclusieve eigendom die in dit proefschrift werd blootgelegd, en die steunt op de actieve 

elasticiteit van het eigendomsrecht, is de begunstigde de enige exclusieve eigenaar. Dat de 

trustee ‘als een eigenaar’ kan beschikken over de trustgoederen zelf, doet geen afbreuk aan het 

                                                 
3455 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 619, nr. 11. 
3456 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 253, nr. 90. 

Zie ook: I. PEETERS en A. VERBEKE, “Kwaliteitsrekening en trust” in E. DIRIX en R.D. VRIESENDORP (eds.), Inzake kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1997, (189) 210. 
3457 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 253. 
3458 Zie in dezelfde zin: K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts 

in Mixed Legal Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 26. 
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feit dat de begunstigde als enige het recht heeft op de vermogenswaarde van het trustvermogen. 

Het is dit vooruitzicht op de waarde van de goederen die het exclusieve eigendomsrecht bepaalt 

in de continentale rechtsstelsels. 

Toch moet het aangedurfd worden om verder te gaan in het herdenken van het continentale 

eigendomsrecht. De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt immers slechts 

gedeeltelijk gered door de vermogenssplitsing. In alle besproken rechtsstelsels blijft er vaak 

onenigheid bestaan over aan wie het exclusieve eigendomsrecht nu toekomt. De verschillende 

aanspraken in concreto worden centraal gesteld, zonder dat de eigendomsvraag wordt 

beantwoord. Zo wordt vooral benadrukt dat de begunstigden van het afgescheiden vermogen 

de samenloop met privéschuldeisers niet moeten vrezen. Ook voor de gevallen van vermeende 

eigendomssplitsingen waar het alternatief van de vermogenssplitsing niet eens een uitweg biedt, 

zoals bij de toekenning van eeuwigdurende gebruiksrechten, wordt de nadruk gelegd op de 

aanspraken in concreto van de verschillende partijen, zowel onderling, als jegens derden. De 

externe exclusiviteit lijkt een grotere rol van betekenis te spelen dan de interne exclusiviteit. 

Daarom dringt een nieuwe functionele benadering van het eigendomsrecht in het algemeen zich 

op. Dat wordt uiteengezet in het volgende en tevens laatste hoofdstuk van dit proefschrift. 

HOOFDSTUK IV. FUNCTIONELE ANALYSE VAN DE EXCLUSIVITEIT VAN HET 

EIGENDOMSRECHT DE LEGE FERENDA 

AFDELING I. DE ESSENTIE VAN EIGENDOMSVERHOUDINGEN: ZEGGENSCHAP 

VERSUS VERMOGENSWAARDE 

§1. De residuaire vermogenswaarde als kern van het intern exclusieve eigendomsrecht 

544. HET ZWAARTEPUNT VAN HET EIGENDOMSRECHT – Het gevoerde onderzoek richtte zich 

vooral op de vraag of de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht nog steeds zijn historische 

draagwijdte heeft dan wel of kan worden aanvaard dat de eigendomsbevoegdheden op een 

welbepaald goed opgesplitst zijn tussen meerdere gerechtigden. In het huidige continentale 

recht wordt de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht in de rechtsleer nog steeds 

verdedigd. Eigendom is en blijft het residuaire recht.3459 De exclusieve eigenaar is hij die het 

vooruitzicht heeft op de volheid van bevoegdheden en dus over de elasticiteit van het 

eigendomsrecht beschikt. In dit proefschrift werd dat nog verfijnd door te verdedigen dat een 

intern exclusieve eigenaar ook actief de controle moet hebben over het intreden van de 

elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 236). 

Er moet benadrukt worden dat de elasticiteit niet enkel speelt in de verhouding tussen eigendom 

en beperkt zakelijke rechten, maar ook tussen twee rechten van die laatste categorie.3460 

Wanneer bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik wordt toegekend door een erfpachter, dan 

                                                 
3459 Zie ook: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige 

figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 11. 
3460 Zie hiervoor heel duidelijk: C.A. UNIKEN VENEMA, Trustrecht en bewind, Zwolle, Tjeenk Willink, 1954, 284-286. 
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zal het tenietgaan van het recht van vruchtgebruik ten goede komen aan het erfpachtrecht, en 

niet aan het eigendomsrecht. De elasticiteit die uitgaat van het eigendomsrecht is wel van een 

andere categorie, omdat daar alle bevoegdheden terug worden aangetrokken en de eigenaar zo 

de volheid van bevoegdheden verkrijgt. De elasticiteit ten voordele van een beperkt zakelijk 

gerechtigde is beperkt tot de grenzen van dat recht, bijvoorbeeld ook wat de duur betreft. De 

eigenaar is als enige titularis van de residuaire bevoegdheden, in tegenstelling tot de positie van 

een beperkt zakelijk gerechtigde die slechts (tijdelijk) beperkte bevoegdheden heeft op 

andermans goed. 

De elasticiteit of residuariteit van het eigendomsrecht wordt in dit proefschrift aangeduid als de 

centripetale kracht van het eigendomsrecht. De vraag waaruit dit zwaartepunt van het 

eigendomsrecht bestaat (supra, nr. 212) kan nu worden beantwoord. Welke kern van het 

eigendomsrecht trekt de andere bevoegdheden terug aan waardoor de titularis van die kern 

wordt aangeduid als de exclusieve eigenaar? Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat die kern 

bestaat uit de residuaire vermogenswaarde van het goed. 

545. VERMOGENSWAARDE VERSUS ZEGGENSCHAP – Indien in een bepaalde rechtsverhouding 

tussen rechthebbenden op eenzelfde goed, de residuaire vermogenswaarde toekomt aan één 

welbepaald persoon, dan is er sprake van exclusieve eigendom. De exclusieve eigenaar is de 

enige die op de totaliteit van de kapitaalwaarde aanspraak kan maken.3461 Hij kan het goed te 

gelde maken door het gebruik tijdelijk aan anderen af te staan of door het definitief te 

vervreemden.3462 

Eigendom als residuair recht biedt ook soelaas voor de hypothese van een onbeschikbaar 

eigendomsrecht, of voor die gevallen waar de beschikkingsbevoegdheid aan iemand anders dan 

de eigenaar toekomt.3463 Bij het afscheiden van eender welke specifieke 

eigendomsbevoegdheden over een goed blijft de eigenaar degene aan wie de residuaire 

vermogenswaarde toekomt. De eigenaar behoudt het vooruitzicht op de volheid van 

bevoegdheden, doordat de bevoegdheden die aan derden werden verleend, terug zullen 

aanwassen bij het eigendomsrecht. 

Dit onderscheid tussen de zeggenschap en de vermogenswaarde over een goed is van 

primordiaal belang bij het inschatten van eigendomsverhoudingen.3464 Wanneer de andere 

                                                 
3461 F. VAN NESTE, “Eigendom. Een slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van 

prof. Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 

1997, (237) 238. Zie in gelijkaardige zin naar Nederlands recht: W.J. SLAGTER, “Eigendom en privaatrecht”, RMT 1976, (276) 

281: “Essentiëler [dan de bevoegdheid tot beschikken] is dan ook de bevoegdheid om na de beschikkingsdaad de beschikking 

te krijgen – en te mogen behouden – over hetgeen voor de eigendom in de plaats is getreden, zonder dat er jegens een ander 

een verplichting tot verrekening bestaat.” 
3462 F. VAN NESTE, “Eigendom. Een slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van 

prof. Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 

1997, (237) 238. 
3463 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 62; V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 193, nr. 221. 
3464 STORME spreekt in dit verband van de opsplitsing van het eigendomsrecht in ‘zeggenschap’ en ‘economische eigendom’. 

Zie: M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 
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rechthebbende niet alleen zeggenschap, maar ook het (actieve) vooruitzicht op de 

vermogenswaarde heeft, is er sprake van een ware eigendomssplitsing tussen meerdere 

personen. De term ‘eigendomssplitsing’ moet dan ook gereserveerd worden voor die gevallen 

waar het recht op de residuaire vermogenswaarde van een goed simultaan toebehoort aan 

verschillende personen of eigenaars. Verschillende personen bevinden zich zo in de 

mogelijkheid om exclusieve eigenaar te worden. 

Ook naar Zuid-Afrikaans recht wordt die eigendomsopvatting indirect verdedigd. VAN DER 

WALT en PIENAAR menen in eerste instantie dat er niet één welbepaalde bevoegdheid is die de 

essentie van het eigendomsrecht uitmaakt.3465 Het eigendomsrecht kan immers beperkt worden 

door andere (zakelijke) rechten. Ze wijzen er vervolgens wel op dat de afgescheiden 

bevoegdheden uiteindelijk terug tot de eigenaar gaan behoren door het beginsel van de 

elasticiteit van het eigendomsrecht.3466 Daarmee wordt net de kern van het eigendomsrecht 

aangeduid, namelijk de centripetale kracht die uitgaat van een eigendomsrecht. 

Opmerkelijk is dat voor de vermogenswaarde als kern van het absolute en exclusieve 

eigendomsrecht ook steun wordt gevonden in de common law. Daar wordt vlot aanvaard dat 

eigendomsbevoegdheden kunnen worden opgesplitst tussen verschillende personen. In die 

context wordt gezegd: “When there are successive property interests in a thing, only the person 

with the absolute (i.e. unlimited in time) interest is entitled to the capital in the thing.”3467 

546. TOEPASSING 1: (QUASI-)VRUCHTGEBRUIK – Een illustratie van deze invulling van de 

interne exclusiviteit als de residuaire vermogenswaarde biedt de toekenning van (verregaande) 

gebruiksrechten op andermans goed, uitgebreid besproken in deel II (supra, nrs. 202 e.v.). Bij 

de toekenning van een recht van vruchtgebruik bijvoorbeeld is de blote eigenaar nog steeds de 

exclusieve eigenaar, ook al heeft de vruchtgebruiker verregaande gebruiks- en genotsrechten, 

inclusief het recht op de natuurlijke of burgerlijke opbrengst van het goed. De residuaire waarde 

van het goed blijft echter in handen van de blote eigenaar die daarom als enige het vooruitzicht 

heeft om, op basis van de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht, terug de volle 

eigendomsbevoegdheden te verkrijgen. De vraag wie van de partijen de exclusieve eigenaar is, 

kan hier op basis van dit criterium van ‘residuaire vermogenswaarde’ worden beantwoord.3468 

                                                 
fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 9. Die splitsing wordt wel niet unaniem aanvaard, 

zie: A. BOCKWINKEL, “Over gemeenschapsschulden en privé-schulden”, WPNR 1964, nr. 4818, (289) 290, voetnoot 1a: “[…] 

miskent dat een zaak en de waarde ervan slechts ongescheiden onderscheiden zijn, dat men niet de zaak (zonder waarde) buiten 

de gemeenschap kan houden, doch de waarde erin kan laten vallen, kortom dat een dergelijk ‘monster zonder waarde’ in geen 

enkele wetsbepaling steun vindt.” Andere auteurs maken een onderscheid tussen ‘macht’ en ‘belang’, maar dat onderscheid 

stoot op kritiek. Zie: A. VAN OVEN, “Fiduciaire rechtverhoudingen”, NJB 1956, n° 25, 529-539. 
3465 A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Introduction to the Law of Property, Cape Town, Juta, 2009, 46. 
3466 A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Introduction to the Law of Property, Cape Town, Juta, 2009, 46. 
3467 A. CLARKE en P. KOHLER, Property Law: commentary and materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005, 303. 
3468 Zie in gelijkaardige zin naar Frans recht: C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil français: essai sur les biens, la 

propriété et la possession, Parijs, L’Harmattan, 2009, 102, nr. 170: “La constitution d’usufruit emporte, par conséquent, un 

démembrement du bien: la chose est conférée à l’usufruitier qui exerce sur elle un droit réel, droit sur une res, tandis que la 

substance du bien, sa valeur objective est conservée par le nu-propriétaire qui reste propriétaire du bien, mais d’un bien 

désincarné, d’une valeur nue et réifiée.” 
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Bij de toekenning van in de tijd beperkte zakelijke gebruiksrechten is dit eenvoudig 

verdedigbaar, aangezien de elasticiteit van het eigendomsrecht samenvalt met het verstrijken 

van de duurtijd van het beperkt zakelijk recht. 

Tegen die achtergrond kan de positie van de blote eigenaar in geval van quasi-vruchtgebruik 

naar Belgisch recht worden versterkt. Een quasi-vruchtgebruik of oneigenlijk vruchtgebruik is 

het vruchtgebruik dat betrekking heeft op verbruikbare goederen.3469 Doordat die goederen bij 

het eerste gebruik ervan teniet gaan, impliceert de gebruiks- en genotsbevoegdheid van de 

vruchtgebruiker noodzakelijkerwijze dat hij ook over de goederen mag beschikken. Bij het 

einde van het vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker een gelijke hoeveelheid goederen 

teruggeven van dezelfde hoedanigheid en waarde, of de geschatte waarde op het ogenblik van 

de teruggave (art. 587 BW). Omwille van die beschikkingsbevoegdheid wordt de oneigenlijke 

vruchtgebruiker in de klassieke interpretatie als eigenaar van de goederen beschouwd.3470 De 

“blote eigenaar” behoudt in dat geval slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak op restitutie.  

Een modernere opvatting pleit er voor om de quasi-vruchtgebruiker toch nog steeds als een 

vruchtgebruiker te beschouwen, aangezien hij niet de volheid van bevoegdheden over de 

goederen heeft.3471 Zo moet hij net als een gewone vruchtgebruiker handelen als een goed 

huisvader en de bestemming van de goederen eerbiedigen. Die verplichtingen leveren echter 

geen zakenrechtelijke bescherming op voor de blote eigenaar. Het eigendomsrecht op de 

goederen die het voorwerp van het quasi-vruchtgebruik uitmaken, komt toe aan de quasi-

vruchtgebruiker omwille van zijn beschikkingsbevoegdheid.3472 

Bepaalde auteurs gaan hierbij nog een stap verder en ontkennen dat de quasi-vruchtgebruiker 

eigenaar zou zijn. De blote eigenaar geldt nog steeds als de eigenaar van de goederen, ook al 

heeft de quasi-vruchtgebruiker de beschikkingsbevoegdheid in handen.3473 In deze opvatting 

                                                 
3469 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 425, nr. 523. Voor een 

uitvoerige bespreking, zie: A. APERS en A.L. VERBEKE, “Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen” in V. 

SAGAERT en A.L. VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik: mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, 

127-151.  
3470 H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Les biens, Les sûretés, Brussel, Bruylant, 1953, 

210, nr. 267; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, II/A, Gent, 

E. Story-Scientia, 1984, 359, nr. 847B; J. HANSENNE, Les biens: précis, II, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de 

Droit de Liège, 1996, 1027, nr. 1009; F. LAURENT, Principes de droit civil, VI, Brussel, Bruylant, 1878, 514, nr. 407; V. 

SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 426, nr. 523. E. VAN 

ARENBERGH, Traité de l’usufruit, Brussel, Larcier, 1936, 277, nr. 927. Frankrijk: C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil 

français, II, Parijs, Librairies techniques, 1961, 706, nr. 454; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit 

civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 756, nr. 759. Zie ook: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution 

à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 49, nr. 49. 
3471 A. APERS en A.L. VERBEKE, “Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen” in V. SAGAERT en A.L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik: mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127) 129, nr. 4; R. 

JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 758, nr. 846. Frankrijk: E. DOCKÈS, “Essai sur la notion 

d’usufruit”, RTDCiv. 1995, (479) 497; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 82, nr. 

87; M. GRIMALDI en B. SAVOURE, “L’usufruit et le quasi-usufruit: questions de droit civil”, Droit & Patrimoine 1999, n° 76, 

55-62. 
3472 A. APERS en A.L. VERBEKE, “Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen” in V. SAGAERT en A.L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik: mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127) 129, nr. 5. 
3473 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 753 e.v. Frankrijk: R. HAMOU, “La fiducie-gestion 

et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la consomptibilité”, Droit & Patrimoine 2003, (48) 51-52; F. ZENATI, Essai 
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wordt de blote eigenaar wel zakenrechtelijk beschermd. Een indicatie hiervan is dat de blote 

eigenaar tijdens het vruchtgebruik reeds bewarende maatregelen kan eisen opdat de waarde van 

de goederen niet verloren zou gaan, wat maakt dat de blote eigenaar meer dan een loutere 

schuldeiser zou zijn.3474 Toch kan niet ontkend worden dat de blote eigenaar elke vorm van 

aanspraak op de goederen zelf verliest zodra de quasi-vruchtgebruiker gebruik heeft gemaakt 

van de beschikkingsbevoegdheid en de goederen volledig heeft verteerd.3475 De lakmoesproef 

is de insolvabiliteit van de quasi-vruchtgebruiker, waarbij de “blote eigenaar” de lege lata geen 

zakenrechtelijke bescherming geniet.3476 

Wanneer men de positie van een blote eigenaar bij een quasi-vruchtgebruik zakenrechtelijk wil 

beschermen, kan het onderscheid tussen “things as thing” en “things as wealth” soelaas bieden 

(supra, nr. 493). Hoewel de quasi-vruchtgebruiker de zeggenschap en dus ook de 

beschikkingsbevoegdheid over de goederen uitoefent, blijft de blote eigenaar de rechthebbende 

op de residuaire vermogenswaarde van de goederen. Door de elasticiteit van het 

eigendomsrecht komt die waarde terug in zijn handen wanneer het vruchtgebruik eindigt. Door 

die eigendomspositie van de blote eigenaar te erkennen, zou hij ontsnappen aan de samenloop 

met de schuldeisers van de quasi-vruchtgebruiker en zou hij een beroep kunnen doen op de 

zakelijke subrogatie wanneer de goederen werden vervreemd. Dat is de enige juiste interpretatie 

de lege ferenda van het quasi-vruchtgebruik. Om dit te verzilveren is er echter een aanpassing 

nodig van de huidige regels van quasi-vruchtgebruik, waaruit onvoldoende blijkt dat de blote 

eigenaar zakenrechtelijke bescherming geniet.3477  

Inspiratie kan worden gezocht in het Nederlandse recht waar het vruchtgebruik op verbruikbare 

goederen deel uitmaakt van de algemene regels omtrent het eigenlijke vruchtgebruik. Een 

(quasi-)vruchtgebruiker heeft de bevoegdheid om over de verbruikbare goederen te beschikken 

(art. 3:207, lid 1 NBW), terwijl de blote eigenaar (‘hoofdgerechtigde’) het eigendomsrecht 

behoudt. Ook wanneer een vruchtgebruiker conventioneel de bevoegdheid kreeg om de 

goederen volledig te verbruiken of verteren (art. 3:207, lid 1 NBW en art. 3:215 NBW), ligt het 

uiteindelijke residuaire economische belang bij de blote eigenaar, ook al is het werkelijke 

economische belang tijdelijk gedeeld met de vruchtgebruiker.3478 Van een splitsing van 

eigendom is echter geen sprake.3479 De blote eigenaar behoudt de residuaire vermogenswaarde, 

                                                 
sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université Jean Moulin, 1981, 168, 

nr. 121. 
3474 R. JANSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 760, nr. 849. 
3475 A. APERS, De invloed van de wil van de partijen op de kwalificatie van goederen in Property Law Series, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, te verschijnen. Frankrijk: R. HAMOU, “La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets 

de la consomptibilité”, Droit & Patrimoine 2003, (48) 53. 
3476 A. APERS en A.L. VERBEKE, “Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen” in V. SAGAERT en A.L. 

VERBEKE (eds.), Vruchtgebruik: mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 2012, (127) 130, nr. 5. 
3477 Zie ook voor Frankrijk: R. HAMOU, “La fiducie-gestion et le quasi-usufruit: étude approfondie des effets de la 

consomptibilité”, Droit & Patrimoine 2003, (48) 53. 
3478 Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie 

onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 68. 
3479 Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie 

onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 70. 
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omwille van het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden. Die eigendomspositie zorgt 

ervoor dat de blote eigenaar ofwel de goederen kan revindiceren, ofwel zijn recht kan 

uitoefenen op het goed dat in de plaats is getreden door toepassing van de zakelijke subrogatie 

(art. 3:213 NBW). Ter verzekering van deze zakenrechtelijke aanspraak van de eigenaar is de 

vruchtgebruiker verplicht om de goederen die in vruchtgebruik werden gegeven, wanneer het 

om soortgoederen gaat, afgescheiden te houden van zijn vermogen (art. 3:211, lid 2 NBW). Een 

evolutie in die richting van de Belgische regels over vruchtgebruik zou een goede zaak zijn.3480  

547. TOEPASSING 2: ZAKELIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN – Een opmerkelijke illustratie van de 

intern exclusieve eigendom als recht op de residuaire vermogenswaarde wordt in het kader van 

de functionele analyse van de zekerheidsrechten geboden door DIRIX. Hij verdedigt de 

zienswijze dat alle zekerheidsfiguren moeten worden beoordeeld vanuit de vraag aan wie het 

‘residuaire economische belang’ toekomt.3481 Dat een verkoper onder eigendomsvoorbehoud 

of een leasinggever doorgaans als eigenaar wordt aangeduid, dingt daar niet aan af. Het 

economische belang van het geleverde goed of het leaseobject ligt bij de schuldenaar die ook 

de waardestijging of -daling van het goed ondergaat.3482 De zekerheidseigenaar is gelijk te 

stellen met andere titularissen van zakelijke zekerheidsrechten. Daarvan getuigt ook het 

algemene principe dat een zekerheidsstelling geen bron van verrijking mag opleveren, ook niet 

bij een eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 377). Die beoordeling vanuit het ‘residuaire 

economische belang’ strookt het best met de economische werkelijkheid.3483 Dus ook bij een 

eigendomsoverdracht tot zekerheid valt nog één iemand aan te duiden die recht heeft op de 

residuaire vermogenswaarde, namelijk de schuldenaar. De schuldeiser heeft enkel recht op de 

verzilveringswaarde, terwijl de meerwaarde (of minwaarde) aan de schuldenaar toekomt.3484 

Die opvatting strookt met de theorie over de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. Het is 

immers de schuldenaar, en de schuldenaar alleen, die titularis is van de potentiële volheid van 

bevoegdheden over het goed, en die bovendien zelf een actieve rol speelt bij het intreden van 

de elasticiteit van het eigendomsrecht door zijn beslissing om te betalen. 

548. TOEPASSING 3: VERMOGENSWAARDE VS. LIDMAATSCHAPSRECHTEN – Het onderscheid 

tussen de vermogenswaarde van en de zeggenschap over een goed kent ook een interessante 

toepassing in het familiaal vermogensrecht. Artikel 1401, 5° BW bepaalt dat tot het eigen 

                                                 
3480 A. APERS, De invloed van de wil van de partijen op de kwalificatie van goederen in Property Law Series, Antwerpen, 

Intersentia, 2016, te verschijnen. 
3481 E. DIRIX, “Functionele analyse van zekerheidsrechten” in W. PINTENS, E. DIRIX, A. ALEN en P. SENAEVE (eds.), Vigilantibus 

Ius Scriptum: Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, (119) 122. 
3482 Zie ook voor Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht 

in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 68-69. 
3483 E. DIRIX, “Functionele analyse van zekerheidsrechten” in W. PINTENS, E. DIRIX, A. ALEN en P. SENAEVE (eds.), Vigilantibus 

Ius Scriptum: Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, (119) 123. 
3484 M.E. STORME, “Van trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, (703) 715, nr. 

11. Zie ook over de meerwaarde die toekomt aan de schuldenaar: V. SAGAERT, “Het eigendomsrecht als volwaardig 

zekerheidsinstrument?” in XXXIste postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-2004 Insolventierecht, Mechelen, Kluwer, 2006, 

(189) 206, nrs. 21 en 22. Naar Frans recht: P. SIMLER en P. DELEBECQUE, Droit civil: Les sûretés, la publicité foncière in Précis 

Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2009, 327, nr. 353. 
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vermogen van de echtgenoten moet worden gerekend: “de lidmaatschapsrechten verbonden 

aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, 

indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen.”3485 De 

wetgever maakt hiermee een onderscheid tussen de lidmaatschaps- of zeggenschapsrechten van 

die aandelen aan de ene kant, en de vermogenswaarde ervan aan de andere kant.3486 Een 

gelijkaardige regeling geldt voor de auteursrechten.3487 

De vermogenswaarde van die aandelen behoort tot het gemeenschappelijk vermogen: zowel de 

opbrengst bij verkoop, de dividenden, als de liquidatie-uitkeringen.3488 Wel wordt de 

echtgenoot-vennoot beschermd wanneer het huwelijksvermogen wordt ontbonden, door 

overlijden of door echtscheiding.3489 Omwille van het intuitu personae-karakter worden de 

aandelen toegekend aan de echtgenoot-vennoot en wordt dit aangerekend op zijn/haar deel in 

het gemeenschappelijk vermogen. Bij ontbinding van het huwelijksvermogen ontstaat er een 

onverdeeldheid waardoor de regels van mede-eigendom gelden. De vermogenswaarde van de 

aandelen komt dan in mede-eigendom toe aan beide echtgenoten. Wel is het zo dat er een 

ongeschreven voorkeurrecht geldt tot toebedeling van die aandelen aan de echtgenoot-vennoot, 

mits aanrekening op zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijk vermogen.3490 Het 

lidmaatschapsrecht, en dus bijvoorbeeld het stemrecht, komt steeds uitsluitend toe aan de 

echtgenoot-vennoot.3491 Daarmee moet het besloten karakter van een vennootschap gevrijwaard 

worden, en wordt vermeden dat de echtgenoot-niet-aandeelhouder zich zou inmengen in het 

bestuur. 

Aan wie behoort het eigendomsrecht nu toe? De meerderheid verdedigt dat die aandelen 

behoren tot het gemeenschappelijk vermogen, ook al heeft enkel de echtgenoot-vennoot er de 

zeggenschap over.3492 Volgens een minderheid zou enkel de vermogenswaarde 

                                                 
3485 Dit vijfde lid werd ingevoerd bij wet van 1 april 1987. 
3486 J. DE VROE, “Aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel van een nieuw eigen goed – praktische kijk op het nieuw 

artikel 1401, 5 B.W.”, RW 1987-88, 1353-1356; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal 

vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 178, nr. 299; A. VERBEKE, “Certificering van effecten. Nuttig instrument voor 

successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, (43) 45, nr. 7; L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401, 5° B.W.” in P. VAN DEN 

EYNDE (ed.), Liber amicorum Léon Raucent, Louvain-La-Neuve, Academia, 1992, (509) 511, nr. 3. 
3487 Artikel 1401, 2° BW: “Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging: het literaire, artistieke of industriële 

eigendomsrecht.” Zie hiervoor: C. DECLERCK, Literaire en artistieke eigendom in het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 197 en 243. Voor Frankrijk: M. CHANIOT-WALINE, La transmission des clientèles civiles in Bibliothèque de 

droit privé, 244, Parijs, LGDJ, 1994, 191, nr. 230. 
3488 Antwerpen 10 januari 2007, NjW 2007, 899, noot GV; Gent 5 november 2007, NjW 2008, 957 en TGR 2008, 6; J. DE VROE, 

“Aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel van een nieuw eigen goed – praktische kijk op het nieuw artikel 1401, 5 

B.W.”, RW 1987-88, (1353) 1356. 
3489 Zie voor een uitgebreide bespreking van de verschillende visies: J. DU MONGH, De erfovergang van aandelen, Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 166 e.v. 
3490 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401, 5° B.W.” in P. VAN DEN EYNDE (ed.), Liber amicorum Léon Raucent, 

Louvain-La-Neuve, Academia, 1992, (509) 521, nr. 16. 
3491 De ontbinding van het huwelijk wijzigt die kwalificatie niet waardoor de echtgenoot-vennoot nog steeds een vordering tot 

uittreding kan instellen. Zie hiervoor uitdrukkelijk: Cass. 20 februari 2015, T.Fam. 2015, 234, noot J. DU MONGH, T.Not. 2016, 

7, noot L. WEYTS en TRV 2015, 222, noot R. TAS. 
3492 Zie hiervoor: J. DE VROE, “Aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel van een nieuw eigen goed – praktische kijk 

op het nieuw artikel 1401, 5 B.W.”, RW 1987-88, (1353) 1353; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, 

Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 179, nr. 301; L. WEYTS, “Aandelen van echtgenoten-vennoten. Het 
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gemeenschappelijk zijn en zouden zowel de lidmaatschapsrechten als de aandelen zelf eigen 

zijn.3493 De aandelen vormen dan een eigen goed met een vergoedingsplicht aan het 

gemeenschappelijk vermogen, omdat naar continentaal recht geen eigendomssplitsing mogelijk 

zou zijn.3494 

Dit onderscheid tussen de zeggenschap (‘titre’) en de vermogenswaarde (‘finance’) is ontleend 

aan het Franse recht. Het werd ontwikkeld door de rechtspraak en blijft tot op heden van 

kracht.3495 Enkel de vermogenswaarde (finance) van bepaalde goederen, zoals aandelen en 

clientèle, valt in het gemeenschappelijk vermogen, de zeggenschap (titre) is eigen aan de 

echtgenoot-vennoot.3496 

549. VERHOUDING TOT ONDERSCHEID TUSSEN ‘ECONOMISCHE’ EN ‘JURIDISCHE’ EIGENDOM – 

Het doorslaggevende belang dat wordt gehecht aan de residuaire vermogenswaarde van een 

goed in het beantwoorden van de eigendomsvraag verklaart waarom sommige auteurs een 

onderscheid noodzakelijk achten tussen ‘juridische’ en ‘economische’ eigendom (supra, nr. 

300). Het betoog pro de erkenning van een ‘economische eigenaar’ is net gestoeld op de 

vaststelling dat de vermogenswaarde van een goed, het economische belang, bij bepaalde 

rechtsfiguren toekomt aan een andere persoon dan de titularis van de juridische 

eigendomstitel.3497 Ook bij de receptie naar continentaal recht van de trust wordt de 

eigendomssplitsing tussen juridische en economische eigendom geïnterpreteerd als de 

verdeling tussen verschillende personen van de zeggenschap (‘contrôle des droits à l’une’) en 

de waarde (‘profit des droits à l’autre’).3498 

                                                 
einde van een quasi dertig-jarige oorlog” (noot onder Cass. 20 februari 2015), T.Not. 2016, (9) 11; Gent 5 november 2007, NjW 

2008, 957 en TGR 2008, 6. 
3493 PH. DE PAGE, “Incidences de la société d’une personne à responsabilité limitée sur les régimes matrimoniaux et le droit 

successoral” in L. RAUCENT (ed.), La société d’une personne à responsabilité limitée in Patrimoine, III, Brussel, Bruylant, 

1987, (67) 98-99, nr. 28. Dat is ook de interpretatie die de voorkeur geniet van: J. DU MONGH, De erfovergang van aandelen, 

Antwerpen, Intersentia, 2003, 175, nr. 122 en 183, nr. 126; Cass. 21 april 1959, Pas. 1959 844; Cass. 8 september 1959, Pas. 

1960, I, 24; Luik 8 december 2004, Div.Act. 2005, 75; Luik 22 februari 2005, RTDF 2007, 105. 
3494 J. DU MONGH, De erfovergang van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2003, 184, nr. 127: “De kwalificatie van de aandelen 

als een eigen goed met vergoedingsplicht aan het gemeenschappelijk vermogen is in de huidige stand van ons continentaal 

rechtsstelsel mijns inziens ook de enige realiseerbare oplossing, gelet op het ontbreken van een fiduciair of economisch 

eigendomsbegrip. Elke regeling die erin bestaat dat het eigendomsrecht van de aandelen aan een bepaald vermogen wordt 

toegekend, maar dat bepaalde aspecten van het eigendomsrecht daarvan worden afgesplitst ten voordele van een ander 

vermogen voelt in onze rechtstraditie daarom als gewrongen aan.” 
3495 Zie bijvoorbeeld: Cass.fr. 4 juli 2012, n° 11-13.384, www.legifrance.gouv.fr. Zie reeds in oude rechtspraak: Cass.fr. 9 juli 

1991, Bull. civ. 1991, I, 152, nr. 232; Parijs 1 februari 1900, S. 1900, II, 121, noot R. SALEILLES. 
3496 R. MORTIER en E. NAUDIN, “Le sort des droits sociaux au cours et à la dissolution de la communauté”, Defrénois 2015, nr. 

20, 1015, www.lextenso.fr; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les régimes matrimoniaux in Précis Dalloz. Droit privé, Parijs, 

Dalloz, 2008, 256 e.v., nrs. 329-330; B. VAREILLE, “Régimes de communauté: le titre et finance, propriété et pouvoir en 

mariage”, RTDCiv. 1996, 229. 
3497 Voor Nederland: S.E. BARTELS, A.I.M. VAN MIERLO en H.D. PLOEGER, Vermogensrecht algemeen in Asser-serie 3-IV, 

Deventer, Kluwer, 2013, 557, nr. 563 en 592, nr. 581; W.G. HUIJGEN, Economische eigendom in studiepockets privaatrecht, 

50, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 5; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 31 e.v. 

Zie ook voor Frankrijk: I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du 

trust anglo-saxon, de la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 9, www.lextenso.fr; L. KACZMAREK, “Propriété 

fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1848, nr. 13. 
3498 I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de 

la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 28, www.lextenso.fr; B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in 

S. BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 322, nr. 29. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.lextenso.fr/
http://www.lextenso.fr/
http://www.lextenso.fr/


 

600 

 

 

 

De aanvaarding van een daadwerkelijke eigendomssplitsing naar continentaal recht is niet 

evident omwille van het beginsel van exclusiviteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 442). 

Daarom wordt het exclusieve eigendomsrecht doorgaans in handen gelegd van de fiduciaire 

eigenaar/trustee aan wie de zeggenschap toekomt. De behoefte om vast te houden aan het 

exclusieve karakter van het eigendomsrecht wordt opgelost door de ‘juridische eigenaar’ 

(bijvoorbeeld naar Frans recht de fiduciaire) als exclusieve eigenaar te omschrijven, hoewel 

erkend wordt dat de economische waarde aan een ander persoon toekomt en de fiduciaire 

slechts mag handelen met het belang van de begunstigde voor ogen.3499 Nieuw aan onze 

eigendomstheorie is dat het eigendomsrecht moet toekomen aan de titularis van de 

vermogenswaarde, namelijk de begunstigde. Spreken van een eigendomssplitsing in geval van 

de trust doet onrecht aan de werkelijke eigendomssituatie. Zoals zopas vermeld kan van een 

eigendomssplitsing pas sprake zijn wanneer er meerdere gerechtigden zijn op de residuaire 

vermogenswaarde van een goed (supra, nr. 545). Wanneer één van de partijen het exclusieve 

recht heeft op de vermogenswaarde, zoals bijvoorbeeld de rechthebbende in het kader van een 

beheersconstructie, moet die persoon als exclusieve eigenaar worden aangeduid. Volgens het 

alternatieve verklaringsmodel is de ‘economische eigenaar’ dus de exclusieve eigenaar. Ook de 

Nederlandse auteur SLAGTER meent dat de economische eigendom niet mag worden 

onderschat, aangezien het in sommige gevallen de potentie heeft uit te groeien tot een volle 

eigendom.3500 Het financiële belang en de waardeschommelingen komen vaak exclusief toe aan 

de economische eigenaar.3501 

De opsplitsing tussen een juridische en economische eigendom kan dus vervangen worden door 

de opsplitsing tussen de zeggenschap over een goed en de vermogenswaarde van dat goed. 

Zolang die vermogenswaarde, of het vooruitzicht erop, toekomt aan één persoon, is er sprake 

van een intern exclusieve eigendom. Dat zorgt ervoor dat trustachtige beheersconstructies 

perfect inpasbaar zijn in het continentale recht, aangezien er geen ware eigendomssplisting 

wordt doorgevoerd. De begunstigde, en de begunstigde alleen, heeft het vooruitzicht op de 

residuaire vermogenswaarde. Wanneer niet langer één persoon aanwijsbaar is als titularis van 

de residuaire vermogenswaarde ontstaat een situatie die wel dreigt in strijd te zijn met de 

exclusiviteit van het eigendomsrecht. Dat komt hierna aan bod. 

§2. De ‘residuaire vermogenswaarde’ en het exclusiviteitsbeginsel onder druk 

550. OPTIE 1: GEEN ENKELE RECHTHEBBENDE OP DE ‘RESIDUAIRE VERMOGENSWAARDE’ – De 

residuaire vermogenswaarde als centripetale kern van de elasticiteit van het eigendomsrecht 

komt als verantwoording voor het beginsel van interne exclusiviteit van het eigendomsrecht in 

sommige gevallen onder druk te staan. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de recente 

mogelijkheid in het Franse recht om nieuwe eeuwigdurende en onverjaarbare zakelijke rechten 

                                                 
3499 Zie bijvoorbeeld: L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1848, nr. 

13. 
3500 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 59. 
3501 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 32. 
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in het leven te roepen (supra, nrs. 229 e.v.). Daarbij komt de exclusieve eigendom als residuaire 

vermogenswaarde in het gedrang. Het zou betekenen dat geen enkel persoon, noch de eigenaar, 

noch de beperkt zakelijk gerechtigde, zich op de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht kan 

beroepen om de volheid van bevoegdheden, en dus de residuaire vermogenswaarde, (terug) in 

handen te krijgen. Dat is onmogelijk, aangezien er zo geen eigenaar meer aanwijsbaar is. Het 

behoort net tot het wezen van het eigendomsrecht dat er een blijvend vooruitzicht is om alle 

bevoegdheden (terug) te verkrijgen. De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht wordt zo 

onterecht uitgehold. Dat kan verklaren waarom de Franse Cour de cassation zelf ook op zijn 

beslissing lijkt terug te komen (supra, nr. 234). 

551. OPTIE 2: MEERDERE RECHTHEBBENDEN OP DE ‘RESIDUAIRE VERMOGENSWAARDE’ – De 

voorgestelde invulling van interne exclusiviteit komt op nog een tweede manier onder druk te 

staan. Bij sommige rechtsverhoudingen is het niet mogelijk om slechts één iemand als de 

rechthebbende op de residuaire vermogenswaarde aan te duiden. Dat is bijvoorbeeld het geval 

wanneer de toekenning van het eigendomsrecht afhangt van de vervulling van een voorwaarde. 

Het al dan niet intreden van de onzekere toekomstige gebeurtenis bepaalt wie eigenaar wordt 

(of: blijft). Sommige auteurs verdedigen de zienswijze dat de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht niet wordt miskend wanneer de ene partij eigenaar is onder opschortende 

voorwaarde en de andere partij onder ontbindende voorwaarde.3502 Dat is bijvoorbeeld het geval 

wanneer A een goed aankoopt bij B onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van 

financiering. Ook al zijn er hier verschillende potentiële eigenaars, toch is het zeker dat slechts 

één van de partijen het (intern exclusieve) eigendomsrecht in handen heeft en dat de andere 

partij (nog) geen enkele recht heeft op het goed. Het feit dat er gedurende een zekere tijd virtueel 

een pluraliteit aan gerechtigden is, vormt geen hinderpaal aangezien er geen zakenrechtelijke 

bescherming wordt geboden aan hen die slechts virtueel gerechtigd zijn op de exclusiviteit van 

het eigendomsrecht. 

Dit moet echter genuanceerd worden van zodra de ‘potentiële’ eigenaars wel op hetzelfde 

moment rechten kunnen doen gelden op het goed. De hypothese waarbij twee personen eigenaar 

zijn, de ene onder opschortende en de andere onder ontbindende voorwaarde, levert enkel geen 

schending op van het exclusiviteitsbeginsel als er nog geen zakenrechtelijke werking en/of 

eigendomsbescherming is voor beide partijen.3503 

Dat er toch sprake kan zijn van een eigendomssplitsing wanneer meerdere partijen het 

voorwaardelijke vooruitzicht hebben op de residuaire vermogenswaarde én daarbij allebei reeds 

zakenrechtelijk worden beschermd, blijkt bijvoorbeeld bij het beding van tontine of aanwas. 

                                                 
3502 Frankrijk: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 

463, nr. 821; W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 94, nr. 103; P. CROCQ, Propriété 

et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 194, nr. 241; F. TERRE en P. SIMLER, Droit civil: Les biens 

in Précis Dalloz. Droit Privé, Parijs, Dalloz, 2010, 146, nr. 146. Nederland: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over 

invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 63. 
3503 Zie in dezelfde zin: D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie 

onderneming en recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 64. 
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Bij deze constructie is het heel duidelijk dat beide deelgenoten het vooruitzicht hebben om bij 

het intreden van de voorwaarde de volle eigendomsbevoegdheden te verkrijgen. Hangende de 

voorwaarde kan geen van beiden aangeduid worden als de exclusieve eigenaar, als de enige 

gerechtigde op het vermogensrechtelijke residu, maar door hun rechten als mede-eigenaars 

hebben ze wel reeds beiden een zakenrechtelijke aanspraak.3504 De eigendomssplitsing is nog 

duidelijker wanneer wordt benadrukt dat geen van beide deelgenoten over een actieve 

bevoegdheid beschikt om de elasticiteit van het eigendomsrecht te doen intreden, en zo de 

centripetale kracht van het eigendomsrecht uit te oefenen. Het vooroverlijden van de ene 

deelgenoot is een gebeurtenis die niet binnen de juridische macht ligt van de ander. 

Vaak is er dus al sprake van een eigendomsbescherming, ook voor de partij die slechts het 

eigendomsrecht onder een opschortende voorwaarde verkrijgt. Een andere illustratie is het 

minnelijk kantonnement, waar de uiteindelijke rechthebbende van een gekantonneerde geldsom 

afhangt van een bepaalde gebeurtenis of rechterlijke beslissing (supra, nr. 339). Hangende de 

voorwaarde is er sprake van een ‘zwevend’ eigendomsrecht dat reeds zakenrechtelijk wordt 

beschermd tegen aanspraken van schuldeisers. Ook voor de verwachter van een fideï-commis 

de residuo wordt een pleidooi gevoerd voor een zakenrechtelijke bescherming van zijn positie, 

ook al is hij nog geen eigenaar. De meerderheid gaat er zelfs van uit dat er sprake is van een 

vast recht onder opschortende termijn, weliswaar met een aleatoir voorwerp (supra, nr. 329). 

Bij het fideï-commis de residuo moet onder het huidige recht echter besloten worden dat de 

eerste begunstigde hangende de voorwaarde beschikt over het exclusieve eigendomsrecht, 

aangezien hij door de interingsbevoegdheid het recht heeft om de vermogenswaarde van het 

goed aan te wenden in zijn eigen belang en dus over de goederen te beschikken op een manier 

dat er geen rest(waarde) overblijft, zonder dat de verwachter zich daartegen kan verzetten. Bij 

een fideï-commis de residuo moet het eigendomsrecht naargelang het tijdstip van beoordeling 

anders worden ingevuld. Hoewel er potentieel dus meerdere personen titularis zijn van het 

vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden (interne exclusieve eigendom), zal er reëel op 

een gegeven moment slechts één eigenaar zijn. Nog anders gezegd, er zijn diverse potentiële 

begunstigden van de actieve elasticiteit, maar er is slechts één reële eigenaar. De 

eigendomssplitsing betreft hier eerder een splitsing naargelang het tijdstip en de gradatie van 

het fideï-commis de residuo (supra, nr. 336). 

De intern exclusieve eigendom geldt nog steeds als uitgangspunt en blijft overeind in alle 

gevallen waar er één partij is die als enige het vooruitzicht heeft op de volheid van 

bevoegdheden, ook al zou de eigendomsverkrijging gemoduleerd zijn. Dat is bijvoorbeeld het 

geval bij de koper onder eigendomsvoorbehoud. Hij blijft de enige die kan bepalen of hij de 

volheid van bevoegdheden over een goed verkrijgt. De verkoper onder eigendomsvoorbehoud 

heeft deze mogelijkheid niet, enerzijds door het feit dat de verkoper afhankelijk is van het 

handelen van de koper, nl. het al dan niet betalen van de volledige koopprijs, en anderzijds door 

                                                 
3504 Zie ook voor Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 194, nr. 

241, voetnoot 3. 
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het verrijkingsverbod dat speelt wanneer de verkoper het goed zou revindiceren (supra, nr. 

386). 

AFDELING II. DE REVALUATIE VAN HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL 

§1. Exclusieve eigendom als weerlegbaar uitgangspunt 

552. HET SUPPLETIEVE KARAKTER VAN DE EXCLUSIVITEIT – Het onderscheid tussen de 

vermogenswaarde van en de zeggenschap over een eigendomsvoorwerp leidt tot een nieuwe 

invulling van het exclusiviteitsbeginsel. Het belang van het exclusieve karakter van het 

eigendomsrecht moet daarbij worden genuanceerd. De interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht is slechts een mogelijkheid, geen noodzakelijkheid.3505 Met andere woorden, 

men kan de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht nog steeds als uitgangspunt behouden, 

maar aan deze exclusiviteit dient slechts een suppletief karakter toe te komen.3506 Ook van de 

eeuwigdurendheid van het eigendomsrecht wordt soms gezegd dat het tot de aard, maar niet tot 

de essentie van het eigendomsrecht behoort, net omdat afwijkingen mogelijk zijn (supra, nr. 

26).3507 Hetzelfde geldt voor het absolute karakter van het eigendomsrecht. Uitzonderingen zijn 

mogelijk, waardoor er geen effectief absoluut karakter toekomt aan het eigendomsrecht, maar 

er eerder sprake is van een potentiële absoluutheid van het eigendomsrecht (supra, nr. 25).3508 

Het is perfect mogelijk om de eigendomsbevoegdheden te verdelen over meerdere personen, 

die elk titularis worden van een (deel van het) eigendomsrecht. De som van bevoegdheden is 

met andere woorden “pas constitutifs, mais consécutifs”: geen voorwaarde, maar een gevolg 

van het eigendomsrecht.3509 Zolang de residuaire vermogenswaarde van een goed toekomt aan 

één persoon, is deze de intern exclusieve eigenaar, ook al hebben andere personen een zekere 

zeggenschap over dat goed. Hier treedt opnieuw het onderscheid tussen “things as wealth” en 

“things as thing” op de voorgrond. 

                                                 
3505 Zie ook naar Anglo-Amerikaans recht: H.E. SMITH, “The Thing about Exclusion”, Brigham-Kanner Property Rights 

Conference Journal, 12 juni 2014, Harvard Public Law Working Paper No. 14-26, http://ssrn.com/abstract=2449321, (1) 7. 
3506 GOURDON verwoordt het treffend als volgt: “Ce n’est pas son étendue, ni le fait qu’elle s’exerce sur l’intégralité d’un bien, 

qui lui donne sa superpriorité: la notion se distingue par l’impossibilité relative qu’elle provoque de concevoir l’existence d’un 

droit identique sur la même chose. Relative, elle l’est puisque chacun dispose du droit de se servir du bien d’autrui en cas 

d’extrême nécessité, par exemple. Autant dire que l’exclusivité du droit de propriété apparaît d’ores et déjà malléable.” (P. 

GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 30, nr. 68). Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce 

que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 757, nr. 20; J.M. SMITS, “Van 

partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger Opmerkingen en 

mededelingen 1996, XIII, (41) 61. Dat het exclusieve eigendomsrecht het uitgangspunt blijft, hangt ook samen met het feit dat 

de afsplitsing van een gebruikerseigendom niet voor alle goederen kan: R. BOFFA, “La nature juridique du droit de jouissance 

exclusif sur les parties communes”, Petites affiches 10 november 2010, n° 224, 3, nr. 54, www.lextenso.fr.  
3507 G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1943, 95, nr. 94: “De sa nature, la propriété 

est perpétuelle et irrévocable. Ces deux caractères ne sont que de sa nature; ils ne sont pas de son essence.” 

Naar Belgisch recht werd recent bepleit dat het eeuwigdurende karakter slechts slaat op de abstracte duur van het 

eigendomsrecht: M. MUYLLE, De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 97, nrs. 130 e.v. 
3508 M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 464, nr. 823. 
3509 J. LAURENT, La propriété des droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 391, nr. 503. 

http://ssrn.com/abstract=2449321
http://www.lextenso.fr/
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553. “THINGS AS THING” EN “THINGS AS WEALTH” – Het onderscheid tussen exclusieve 

eigendom en niet-exclusieve eigendom hangt samen met de belangrijke distinctie die door 

RUDDEN wordt gemaakt tussen “things as thing” en “things as wealth”.3510 Hij maakt een 

onderscheid tussen goederen op basis van de functie waarvoor ze worden ingezet.3511 Soms 

worden voorwerpen ingezet omwille van hun kenmerken in natura (“thing”). Daarbij is het goed 

uniek en kan het niet zomaar vervangen worden. In de tweede plaats kunnen de rechten op een 

goed ook gericht zijn op de waarde die het vertegenwoordigt, als belegging (“wealth”). Daarbij 

is het perfect vervangbaar door andere objecten en maakt het deel uit van een abstracte 

verzameling goederen (“class”).3512 Elke soort goederen, roerend/onroerend, 

lichamelijk/onlichamelijk, verbruikbaar/niet-verbruikbaar, kan in beide categorieën vallen, 

afhankelijk van de concrete rechtssituatie en het belang dat eraan wordt gehecht door de 

actoren. 

RUDDEN verdedigt dat wanneer een voorwerp vanuit haar unieke karakter wordt beschouwd 

(“things as thing”), de common law eigenlijk dezelfde rechtsconcepten hanteert als het 

continentale recht, zoals ownership en possession.3513 Wat het eigendomsrecht betreft, is er door 

het belang dat door de eigenaar wordt gehecht aan het specifieke eigendomsobject, sprake van 

een exclusief recht. 

Wat de benadering van goederen als beleggingsinstrumenten betreft (“things as wealth”), 

verdedigt RUDDEN dat de continentale rechtsstelsels op hun beurt toenadering zouden moeten 

zoeken bij de common law.3514 De overgang van de benaderingswijze van goederen als unieke 

eigendomsobjecten naar de benadering vanuit hun vermogenswaarde gebeurt volgens RUDDEN 

al snel: “where more than one person is entitled to the immovable, whether successively or 

concurrently, then their legal relation is shifted from the immovable treated as thing to the 

immovable treated as wealth.”3515 Een belangrijk kenmerk van rechten op goederen omwille 

van hun vermogenswaarde is dat er algemene zakelijke subrogatie intreedt wanneer die 

goederen worden vervreemd of vervangen.3516 De trust fund vormt de belangrijkste toepassing 

van “things as wealth”.3517 Niet de objecten zelf, maar wel de waarde ervan is doorslaggevend 

                                                 
3510 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, 81-97. Zie ook: F.H. 

LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University press, 2002, 169 e.v. 
3511 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 83. 
3512 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 86. 
3513 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 83. Zie in 

gelijkaardige zin: W. SWADLING, “Property: General Principles” in A. BURROWS (ed.), English Private Law in Oxford 

principles of English law, Oxford, Oxford University Press, 2013, (173) 267, nr. 4.131. 
3514 In Frankrijk verdedigt een auteur een vergelijkbare stelling omtrent de nadruk op de waarde van goederen in plaats van op 

de objecten zelf: C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil français: essai sur les biens, la propriété et la possession, Parijs, 

L’Harmattan, 2009, iv + 331 p. Zie bijvoorbeeld p. 29, nr. 33: “Cette valeur objective, comme nous le verrons, est la substance 

économique des biens. Elle reflate la substance des choses qui peuvent constituer des biens. De sorte qu’au fond, la valeur 

objective – substance économique des biens – est, à notre avis, l’objet naturel du droit de propriété.” 
3515 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 84. 
3516 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 87. 
3517 F.H. LAWSON en B. RUDDEN, The Law of Property in Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University press, 2002, 170; 

B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 87. Zie ook in 

dezelfde zin: M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in 

a trust fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 460-461; H.L.E. 
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voor de begunstigden van een trust. Wat de trustee betreft, heeft deze enkel recht op het houden 

van de “things as thing”, de waarde ervan komt niet aan hem toe.3518 

Dat onderscheid tussen “things as thing” en “things as wealth” bleek reeds eerder een verklaring 

te bieden voor de werking en de vermeende eigendomssplitsing van de trust (supra, nr. 538). 

Een trustee treedt op als eigenaar van de “things as thing”, maar heeft geen recht op de value.3519 

Opmerkelijk is dat vanuit deze theorie de trust ook verzoenbaar is met de 

continentaalrechtelijke eigendomstheorie. De trustee kan zoals een eigenaar optreden ten 

aanzien van de trustgoederen zelf (things as thing) en oefent dus de zeggenschap erover uit. De 

waarde (things as wealth) komt echter enkel en alleen toe aan de begunstigden. Aangezien de 

residuaire vermogenswaarde als kern van het eigendomsrecht geldt in de 

continentaalrechtelijke rechtsstelsels, is een trustfiguur verenigbaar met de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht, zolang de begunstigde beschouwd wordt als de eigenaar. Dat naar common 

law de trustee/beheerder (ook) als eigenaar wordt aangeduid, komt doordat het eigendomsrecht 

in de common law rechtsstelsels geen interne dimensie van exclusiviteit kent. De externe 

dimensie van exclusiviteit geldt daarentegen in alle eigendomssystemen, zowel in de civil law, 

common law, als de mixed legal systems. 

§2. Nadruk op de externe exclusiviteit 

554. TERUGBLIK OP ONDERSCHEID TUSSEN INTERNE EN EXTERNE EXCLUSIVITEIT – Aan het 

einde van dit proefschrift past een terugkoppeling naar het onderscheid dat werd ontwikkeld 

tussen de twee dimensies van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. Enerzijds de interne 

exclusiviteit, als (residuaire) volheid van bevoegdheden, en anderzijds de externe exclusiviteit, 

als het recht om derden uit te sluiten (supra, nr. 47). Hoewel de interne exclusiviteit aan 

uitzonderingen kan worden onderworpen, blijft de externe exclusiviteit noodzakelijk steeds 

overeind.3520 Het eigendomsrecht levert een soort universele verplichting op voor de hele 

wereld om zich niet te moeien met het eigendomsrecht van een bepaald individu.3521 Eigendom 

is in die zin een vorm van conflictoplossing doordat de (concurrente) aanspraken op goederen 

over de leden van een samenleving worden verdeeld, waardoor zij die als eigenaar worden 

aangeduid er op de meest volstrekte wijze van kunnen genieten en de anderen ervan uitgesloten 

                                                 
VERHAGEN, “Het Haagse Trustverdrag” in D.J. HAYTON, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN en 

N.E.D. FABER (eds.), Vertrouwd met de Trust: Trust and Trust-like Arrangements in Serie onderneming en recht, 5, Deventer, 

Tjeenk Willink, 1996, (69) 92 e.v. 
3518 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 89. 
3519 B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 89. Zie ook: W. 

RUSSCHEN, “Volg het spoor terug”, WPNR 1994, nr. 6154, (710) 711. 
3520 Zie in dezelfde zin: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 

170, nr. 156. 
3521 F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTDCiv. 1993, (305) 315. Zie hiervoor ook: A. GAMBARO, 

“Property Rights in Comparative Perspective: Why Property Is So Ancient and Durable”, Tulane European & Civil Law Forum 

2011, 205-239; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 47, nr. 109; N. 

MACCORMICK, Institutions of law: an essay in legal theory, Oxford, Oxford University Press, 2007, 142. 
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blijven.3522 Het recht om uit te sluiten moet dan ook worden beschouwd als een universele 

conditio sine qua non van het eigendomsrecht.3523 Dat hoeft niet te verbazen, aangezien alle 

rechtsstelsels het net over die externe dimensie eens zijn (supra, nr. 47). MEZZANOTTE geeft 

een zeer treffende omschrijving van de ‘special protection granted to owners’ in de context van 

de bescherming van eigendom onder de DCFR: 

“Significantly, even extending the analysis beyond the European scholarship, 

investigations of the functional building blocks of property law identify the ‘right to 

exclude’, promoted thorough property rules, as a technical device applied for an 

efficient definition of the contours of proprietary interests in all the systems of the 

western legal tradition, and consequently apt ‘to provide a platform for global 

comparative property law’.3524 

Die externe exclusiviteit van het eigendomsrecht komt niet in het gedrang, ook al worden er 

beperkingen opgelegd aan de volheid van bevoegdheden, of dus aan de interne exclusiviteit van 

het eigendomsrecht.3525 Ook in de context van de Franse fiducie wordt de nadruk gelegd op de 

externe dimensie van de exclusieve eigendom, die zoals bekend doorgaans te situeren is bij de 

fiduciaire (supra, nr. 453).3526 

De externe exclusiviteit blijft het doorslaggevende element van het eigendomsrecht.3527 

Belangrijk is dat die exclusiviteit volgens sommigen niet eigen is aan het eigendomsrecht, maar 

                                                 
3522 Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 159, nr. 

149: “La propriété se définit comme un mode de résolution des conflits d’attribution et de régulation des jouissances 

concurrentes, c’est-à-dire comme un mécanisme de répartition et de partage des choses entre les membres du groupe social, 

afin de permettre à ceux à qui elles sont attribuées, par opposition à ceux qui en sont exclus, d’en jouir librement et pleinement.” 

Zie ook: P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 48, nr. 111. 
3523 A. GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: Why Property Is So Ancient and Durable”, Tulane European 

& Civil Law Forum 2011, (205) 229; T. MERRILL, “Property and the Right to Exclude”, Neb.L.Rev. 1998, (730) 730. Zie ook: 

Y. CHANG en H.E. SMITH, “An economic analysis of civil versus common law property”, Notre Dame L.Rev. 2012-13, (1) 54; 

J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et 

allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 2014, 292, nr. 528; J.G. SPRANKLING, “The emergence of 

international property law”, North Carolina Law Review 2011-12, vol. 90, (461) 499-500. Contra: H.E. SMITH, “The Thing 

about Exclusion”, Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal, 12 juni 2014, Harvard Public Law Working Paper 

No. 14-26, http://ssrn.com/abstract=2449321, 1. Zie ook: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches 

Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 159, nr. 149. 
3524 F. MEZZANOTTE, “The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An ‘Exclusion Strategy’ at the Core of European 

Property Law?”, ERPL 2013, (1009) 1033. Over de functionele gelijkenis tussen het common law en civil law eigendomsbegrip, 

zie ook: Y. CHANG en H.E. SMITH, “An economic analysis of civil versus common law property”, Notre Dame L.Rev. 2012-

13, 1-56. 
3525 Zie ook: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., 

thesis Parijs - Dauphine, 2007, 485. Deze auteur maakt een onderscheid tussen ‘titre’ (toe-eigening van het goed) en 

‘émolument’ (volheid van bevoegdheden van het goed) dat vergelijkbaar is met het onderscheid dat wij maken tussen de externe 

en interne exclusiviteit van het eigendomsrecht. 
3526 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1847-1848, nr. 12: “Il n’en 

reste pas moins que la propriété transmise se réduit à une titularité juridique (l’exclusivité), comprenant des pouvoirs finalisés 

et contrôlés, car elle est exercée dans l’intérêt d’autrui (le constituant initialement, le bénéficiare à terme). Cette propriété 

particulière représente une modalité de la propriété, une des formes qu’elle peut revêtir.” (eigen nadruk) 
3527 Sommige auteurs echter pleiten ervoor om minder te focussen op de eigendomstitel en het recht om derden uit te sluiten. 

De focus zou moeten liggen op het zoeken van sociale oplossingen in de praktijk om tot een sociale verdeling van de eigendom 

te komen, de zogenaamde ‘interest-outcome approach’. Zie hiervoor: R. DYAL-CHAND, “Sharing the cathedral”, Connecticut 

Law Review 2013, 647-723. Het pleidooi voor een sociale eigendom blijft ons inziens beperkt tot een theoretisch pleidooi 

zonder een realistisch draagvlak in de praktijk, zoals dat ook het geval was voor de stemmen die in de jaren tachtig opgingen 

voor een nieuw social eigendomsbegrip (infra, nr. 568). 

http://ssrn.com/abstract=2449321
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ook een kenmerk vormt van de andere zakelijke rechten, of zelfs van alle subjectieve rechten 

(supra, nr. 20). De titularis van eender welk recht kan anderen ervan uitsluiten en die anderen 

hebben het desbetreffende recht te eerbiedigen. In deze ruime opvatting betekent de externe 

exclusiviteit niets meer dan de tegenwerpelijkheid (of: handhaafbaarheid3528) van alle zakelijke 

rechten, of de rechtsbescherming van alle subjectieve rechten. Volgens sommigen blijft de 

externe exclusiviteit van het eigendomsrecht een bijzonder karakter hebben. Het vertaalt zich 

in de mogelijkheden die ter beschikking staan van de eigenaar om zijn recht te beschermen, 

zoals het revindicatierecht.3529 Die uitwerking van de externe exclusiviteit is onderscheidend 

voor het eigendomsrecht, aangezien de revindicatie een vordering is die uitsluitend door een 

eigenaar kan worden ingesteld. Men zou ook dit onderscheid kunnen relativeren. De titularis 

van een zakelijk recht beschikt immers evenzeer over de actio confessoria, de vordering tot 

erkenning van dat zakelijk recht. De externe exclusiviteit vormt daardoor een 

gemeenschappelijk kenmerk van alle zakelijke rechten. 

Ook al moet het exclusiviteitsbeginsel in het algemeen worden gerelativeerd, het blijft wel 

steeds een intuïtie. Dat schreef BOISTEL reeds aan het einde van de negentiende eeuw. Volgens 

hem biedt de eigendomsdefinitie van artikel 544 CC een overdreven weergave van de 

werkelijkheid, omdat het recht verward wordt met het instinct dat het eigendomsrecht spontaan 

oproept.3530 Intuïtief beschouwt de mens het eigendomsrecht als eengemaakt, eeuwigdurend, 

exclusief en onbeperkt. Het exclusieve karakter bestaat er volgens deze auteur in om anderen 

te kunnen uitsluiten en elke vreemde gedraging van zijn eigen recht te kunnen afduwen.3531 Dat 

is wat in dit proefschrift de externe dimensie van exclusiviteit wordt genoemd.  

Die intuïtie moet echter worden gemoduleerd omwille van de sociale verbanden van het 

individu. Het eigendomsrecht zelf wordt dus getemperd, omdat men rekening dient te houden 

met anderen. Het exclusiviteitsbeginsel mag dan ook niet op een absolute en strenge wijze 

worden toegepast.3532 Daarom kunnen eigenaarsbevoegdheden in sommige gevallen verdeeld 

zijn over meerdere personen.3533 Toch doet dit geen afbreuk aan het concept van externe 

exclusieve eigendom as such. 

555. ILLUSTRATIE – Een mooie illustratie van het ‘overleven’ van de externe exclusiviteit, 

wanneer de interne exclusiviteit van het eigendomsrecht onder druk komt te staan, biedt het 

Belgische cassatiearrest van 7 juni 2013 (supra, nr. 393). De leasingsconstructie zorgt ervoor 

dat de eigendomsbevoegdheden gesplitst zijn in een juridische en een economische eigendom, 

                                                 
3528 J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger 

Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 61. 
3529 F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTDCiv. 1993, (305) 317. Zie ook: S. RAVENNE, Les 

propriétés imparfaites: contribution à la théorie de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 

17, nr. 11. 
3530 A. BOISTEL, Cours de philosophie du droit, I, Parijs, Fontemoing, 1899, 354 e.v. 
3531 A. BOISTEL, Cours de philosophie du droit, I, Parijs, Fontemoing, 1899, 354. Dat komt overeen met wat in dit proefschrift 

de externe exclusiviteit wordt genoemd (supra, nr. 30). 
3532 A. BOISTEL, Cours de philosophie du droit, I, Parijs, Fontemoing, 1899, 355. 
3533 Zie: A. BOISTEL, Cours de philosophie du droit, I, Parijs, Fontemoing, 1899, 362. 
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in handen van respectievelijk de leasinggever en de leasingnemer. Beide ‘eigenaars’ hebben het 

recht om derden uit te sluiten. Het Hof van Cassatie oordeelde immers dat de leasingnemer 

hoedanigheid en belang had om het geleasede goed te revindiceren in handen van een derde-

gebruiker. De revindicatie is de eigendomsvordering bij uitstek en ook een economische 

eigenaar geniet dus van deze sterke bescherming tegen derden. 

Het belang van de externe exclusiviteit blijkt ook bij de trustfiguur, en bij het 

continentaalrechtelijke alternatief van het afgescheiden doelvermogen. Bij beide rechtsfiguren 

is de sterke bescherming voor de begunstigden tegen derden doorslaggevend. De sterke positie 

van de begunstigden wordt vertaald in het recht om derden, en in het bijzonder de 

privéschuldeisers van de trustee, uit te sluiten van enig recht op het trustvermogen.3534 

RACZYNSKA verwoordt het als volgt: 

“The segregation of the trust assets from the trustee’s other assets insofar as his 

creditors’ claims are concerned is explained by the proprietary right of the beneficiary 

to exclude these creditors from seizing and selling the trust assets.”3535 

AFDELING III. PLEIDOOI VOOR EEN OPEN SYSTEEM VAN 

EIGENDOMSAANSPRAKEN 

556. EIGENDOM ALS BUNDEL VAN SUBJECTIEVE RECHTEN – In de vorige afdeling werd 

betoogd dat voor het bepalen van het exclusieve eigendomsrecht, er een afweging moet worden 

gemaakt tussen de vermogenswaarde en de zeggenschap bij elke concrete eigendomssituatie. 

Het is vanuit de concrete gevolgen van elke eigendomsverhouding dat een invulling kan worden 

gegeven aan het eigendomsrecht. Dit betoog doet sterk denken aan de Hohfeldiaanse 

eigendomstheorie van de bundle of rights (supra, nr. 17). Volgens deze opvatting is er geen 

nood aan een formeel onveranderlijk eigendomsbegrip, maar moet de inhoud van het 

eigendomsrecht volgens de context worden bepaald. De rechten en plichten van een eigenaar 

kunnen dus ad hoc worden verdeeld, zonder dat daaraan theoretische bezwaren in de weg staan. 

De functionele analyse van het eigendomsrecht toont aan dat het eigendomsrecht een bundel is 

van verschillende subjectieve bevoegdheden die kunnen worden verdeeld in (1) de 

gerechtigdheid op de vermogenswaarde en (2) de gebruiks- en beschikkingsbevoegdheden, of 

de zeggenschap, over dat goed in natura.3536 De zeggenschap kan worden toegekend aan andere 

personen dan de eigenaar. Bij bewind bijvoorbeeld delegeert de vermogenstitularis de 

                                                 
3534 R. NOLAN, “Equitable property”, Law Quarterly Review 2006, (232) 233: “a beneficiary’s core proprietary rights under a 

trust consist in the beneficiary's primary, negative, right to exclude non-beneficiaries from the enjoyment of trust assets.” 

Zie ook: M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust 

fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 474. 
3535 M. RACZYNSKA, “Parallels between the civilian separate patrimony, real subrogation and the idea of property in a trust 

fund” in L. SMITH (ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, (454) 475. 
3536 Over het eigendomsrecht als bundel van subjectieve rechten naar Belgisch recht, zie ook reeds: W. VAN GERVEN, Algemeen 

Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 94, nr. 32. 
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bevoegdheid om het onder bewind gestelde vermogen te beheren aan de bewindvoerder.3537 Die 

bevoegdheid hoeft niet te leiden tot een zakelijk recht en is in geval van bewind als het ware 

een bevoegdheid die participeert aan het eigendomsrecht van de vermogenstitularis.3538 Dat 

eigendomsposities kunnen worden verklaard als verschillende bundels van bevoegdheden, los 

van wie dan uiteindelijk als eigenaar wordt aangeduid, blijkt ook uit de discussie in Nederland 

tussen de monistische en dualistische visie op het eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 384). Of 

de eigendomsverwachting van de koper reeds een goederenrechtelijke aanspraak uitmaakt of 

slechts een persoonlijk recht ‘met goederenrechtelijke trekken’ doet weinig ter zake. Wat telt, 

is de concrete uitwerking van de figuur van het eigendomsvoorbehoud en dus de bescherming 

tegen aanspraken van derden (externe exclusiviteit). 

Een beperkt zakelijk recht kan worden voorgesteld als een beperkte bundel 

eigenaarsbevoegdheden die wordt afgesplitst van de volle eigendom.3539 Elke 

eigendomsbevoegdheid kan perfect worden afgescheiden van het eigendomsrecht en worden 

uitgeoefend door iemand anders dan de eigenaar, een titularis van een zakelijk of zelfs een 

persoonlijk recht. De vraag hoe omvangrijk de “gedemembreerde” bevoegdheden zijn, is niet 

bepalend voor de vraag of men eigenaar wordt of niet. De titularis van een recht dat niet met 

actieve elasticiteit is uitgerust, wordt nog niet beschouwd als de eigenaar van het goed, ook al 

heeft die soms meer bevoegdheden dan de eigenaar zelf.3540 Het pleidooi voor een soepele 

aanvaarding van een eigendomsverdeling, zonder gehinderd te worden door een alomvattend 

exclusief eigendomsbegrip, levert enkele voordelen op die hierna worden besproken. 

557. IN KAART BRENGEN VAN EIGENDOMSVERSCHUIVINGEN – Het aanvaarden van een open 

systeem van eigendomsaanspraken, vanuit de concrete rechtsverhoudingen tussen de partijen, 

maakt het mogelijk om graduele eigendomsverschuivingen in kaart te brengen. In het huidige 

recht is er opnieuw een shift van de waarde-eigendom naar de gebruikseigendom merkbaar. Zo 

wordt er soms meer belang gehecht aan de gebruikers van een goed dan aan de positie van de 

eigenaar. Voor de eigenaar telt dikwijls niet het gebruik van een goed, maar de meerwaarde die 

ermee kan worden gerealiseerd, als belegging dus.3541 Die beleggingseigendom of waarde-

eigendom wordt echter teruggedrongen door het belang dat gehecht wordt aan de rechten van 

de gebruiker. De ‘loutere’ gebruiker van een goed wordt vaak in sterke mate beschermd, omdat 

                                                 
3537 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 456, nr. 141. 

Zie ook: N. GEELHAND DE MERXEM en A. VERBEKE, “Bewindsclausule” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (eds.), 

Notariële Clausules: liber amicorum Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (203) 204, nr. 3. 
3538 W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 456, nr. 141. 
3539 H.W. HEYMAN, “Het mysterie van het eigendomsrecht van de opstaller” in W.G. HUIJGEN, (ed.), 2000 jaar eigendom en 

beperkte rechten in Ars Notariatus, 129, Deventer, Kluwer, 2005, (19) 25. 
3540 Naar Engels recht: A. CLARKE en P. KOHLER, Property Law: commentary and materials in Law in context, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, 201. 
3541 S. GERBRANDY, “Ontwikkeling van het Privaatrecht” in J.M. POLAK (ed.), Vooruitzichten van de Rechtswetenschap, 

Deventer, Kluwer, 1964, 67-101; J.-G.RENAULD, “La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne” in X., Rapports 

belges au VIIe Congrès international de droit comparé, Brussel, CIDC, 1966, 61-72; V. SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op 

het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit 

des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 55, nr. 15; W. VAN GERVEN, Algemeen Deel in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 

I, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 242-245, nr. 88. 
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hij degene is die de eigendom effectief benut, terwijl de eigenaar slechts de belegger is.3542 Dat 

vormt een reminiscentie aan de eigendomsverschuiving ten tijde van de Franse Revolutie 

(supra, nr. 131).  

In een open systeem van eigendomsaanspraken kan de verzwakking van het eigendomsrecht 

ten gunste van de gebruikers vlot worden aanvaard, aangezien er niet strikt wordt vastgehouden 

aan de volheid van bevoegdheden in handen van de exclusieve eigenaar. Dat het hebben van de 

gebruiksbevoegdheden over een goed recent soms hoger gewaardeerd wordt dan het hebben 

van de juridische eigendom kan worden geïllustreerd met enkele voorbeelden. De wetgever laat 

vaak een duidelijke voorkeur blijken voor de gebruiker van een goed, ten nadele van de eigenaar 

van dat goed.3543 Zo worden handelshuurders in verregaande mate beschermd. De ruime 

bescherming van het gebruiksrecht mondt soms uit in een eigen soort eigendom, zoals 

bijvoorbeeld de ‘propriété commerciale’ (supra, nr. 169).3544 Dat aan de gebruiksrechten een 

belangrijke rol toekomt, blijkt ook uit het Franse voorontwerp tot wijziging van de Code 

civil.3545 Daar werd de creatie van een ‘droit de jouissance spéciale’ erkend, een nieuw zakelijk 

gebruiksrecht, net omdat dit leidt tot een ‘valorisation des biens’.3546 De verdeling van de 

economische gebruiksbevoegdheden van eenzelfde goed over meerdere personen, wordt soms 

hoger ingeschat dan wanneer er slechts sprake is van één exclusief eigendomsrecht.3547 Ook 

vervaagt het onderscheid tussen eigendom en beperkte rechten door de creatie van rechtsfiguren 

zoals de eigendomsoverdracht tot zekerheid.3548 In het Zuid-Afrikaanse recht wordt eveneens 

een pleidooi gevoerd om los te komen van het mythische en ongenaakbare eigendomsconcept 

als hoogste zakelijke recht, en meer aandacht te besteden aan de beperkt zakelijke rechten in 

concrete situaties.3549 

                                                 
3542 België: J.-G.RENAULD, “La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne” in X., Rapports belges au VIIe 

Congrès international de droit comparé, Brussel, CIDC, 1966, (61) 69. Nederland: S. GERBRANDY, “Ontwikkeling van het 

Privaatrecht” in J.M. POLAK (ed.), Vooruitzichten van de Rechtswetenschap, Deventer, Kluwer, 1964, (67) 91; W.J. SLAGTER, 

Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 12. Frankrijk: P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de 

droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 40, nr. 94. Zie ook naar Zuid-Afrikaans recht: J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. 

ZIMMERMANN en D. VISSER (eds.), Southern cross: civil law and common law in South Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, 

(657) 699; A.J. VAN DER WALT, “The fragmentation of land rights”, South African Journal on Human Rights 1992, (431) 448. 
3543 G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 

744, nr. 6; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 12. 
3544 Zie ook: J.-G.RENAULD, “La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne” in X., Rapports belges au VIIe 

Congrès international de droit comparé, Brussel, CIDC, 1966, (61) 69. Frankrijk: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? 

Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 745, nr. 6. 
3545 Het voorstel is te raadplegen via: http://www.henricapitant.org/node/70.  
3546 Zie ook: G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 

2013, (741) 747, nr. 10. 
3547 Zie in dezelfde zin: W. DROSS, Droit des biens in Domat. Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2012, 107, nr. 116; F.-X. 

TESTU, “L’autonomie de la volonté, source de droits réels principaux” (noot onder Cass.fr. 31 oktober 2012), JCP 2012, n° 

1400, (2352) 2355. 
3548 G. VAN DIJCK en N.W.M. VAN DEN HEUVEL, “Discussie over goederenrecht”, TvI 2004, 197. 
3549 A.J. VAN DER WALT en G.J. PIENAAR, Introduction to the Law of Property, Cape Town, Juta, 2009, 46. Zie hierover ook: 

J.R.L. MILTON, “Ownership” in R. ZIMMERMANN en D.P. VISSER (eds.), Southern Cross: civil law and common law in South 

Africa, Oxford, Clarendon Press, 1996, (657) 699. 

http://www.henricapitant.org/node/70
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Door het aanvaarden van een soepele afsplitsing van eigendomsbevoegdheden kan veel beter 

rekening worden gehouden met het doel of de functie van de eigendom.3550 Voor dergelijke 

doelgerichte interpretatie wordt inspiratie gevonden in het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem 

waar er niet gedacht wordt in termen van een centraal eigendomsbegrip als een volheid van 

bevoegdheden, maar vanuit het te bereiken doel.3551 Een functionele invulling van het 

eigendomsrecht betekent bovendien dat er rekening kan worden gehouden met 

maatschappelijke veranderingen. Zo bijvoorbeeld werd een individueel eigendomsrecht 

vroeger benadrukt om een zinvol economisch gebruik met lage transactiekosten te 

garanderen,3552 maar wordt er recent door de tendens van socialisering ook aandacht gevraagd 

voor het belang van derden om bepaalde rechten te hebben op andermans goed (supra, nr. 

240).3553 Bovendien wordt het toekennen van eeuwigdurende gebruiksrechten beschouwd als 

een belangrijk instrument om de waarde van een goed te optimaliseren (supra, nrs. 229 e.v.).3554 

558. DE VRAAG ‘WIE IS EXCLUSIEVE EIGENAAR?’ GERELATIVEERD – Door het pleidooi voor 

een open systeem van eigendomsaanspraken, waar de nadruk ligt op de concrete 

eigendomsverhoudingen in elke concrete situatie, zal de vraag ‘Wie is exclusieve eigenaar?’ 

aan belang inboeten. Ook STORME wees er reeds op dat wanneer de eigendomsbevoegdheden 

worden verdeeld over verschillende personen, zoals bij de bewindsfiguur door de splitsing van 

de beheersbevoegdheid (of zeggenschap) en de economische gerechtigdheid, “men een lange 

discussie kan voeren over de vraag wie van beiden, de bewindvoerder dan wel de 

rechthebbenden, na een dergelijke opsplitsing “eigenaar” is in de zin van ons burgerlijk 

recht.”3555 Aan dergelijke dogmatische discussie mag echter niet te veel belang worden gehecht, 

aangezien de essentie bestaat uit het duidelijk aangeven van beide zakenrechtelijke posities, 

“ongeacht wie van beiden men eigenaar noemt”.3556 Zolang de verhoudingen tussen de 

rechthebbenden onderling en jegens derden duidelijk zijn, is er geen nood aan de vraag of er al 

dan niet een exclusief eigendomsrecht is. Ook wat de trust betreft, is de keuze om aan de 

begunstigde een beneficial ownership of een louter persoonlijk recht toe te kennen minder van 

belang dan op het eerste gezicht lijkt.3557 De focus moet liggen op de rechtsgevolgen van de 

                                                 
3550 P. LEGAL, “Les vertus de la propriété partagée. Des fondements de l’Ancien droit aux attentes contemporaines” in L. 

ANDREU (ed.), Liberté contractuelle et droits réels in Colloques & Essais, Parijs, LGDJ, 2015, (11) 27; G.H.A. SCHUT, “Naar 

een meer pluriforme regeling van het eigendomsrecht”, RMT 1981, (329) 331. 
3551 G.H.A. SCHUT, “Naar een meer pluriforme regeling van het eigendomsrecht”, RMT 1981, (329) 329. 
3552 Zie hierover ook: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 159, 

nr. 150; B.W.F. DEPOORTER, Fragmentation of property: the law and economics of the anticommons, Gent, Universiteit Gent, 

2003, 31 (‘tragedy of the commons’); H. SWENNEN, “Trustachtige figuren in België”, TPR 1995, (1097) 1099, nr. 3. 
3553 B.W.F. DEPOORTER, Fragmentation of property: the law and economics of the anticommons, Gent, Universiteit Gent, 2003, 

41 (‘tragedy of the anticommons’); P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 36, nr. 

85 en 46, nr. 106. 
3554 B. MALLET-BRICOUT, “Droits réels de jouissance spéciale: premier signe de rejet de perpétuité?”, D. 2015, 599, 

www.dalloz.fr, nr. 18. 
3555 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 10. 
3556 M.E. STORME, “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter: elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of 

fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht”, RW 1996-97, (137) 140, nr. 10. 
3557 K.G.C. REID, “Patrimony not Equity: the Trust in Scotland” in J.M. MILO en J.M. SMITS (eds.), Trusts in Mixed Legal 

Systems in Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, 12, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 27. 

http://www.dalloz.fr/
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trust, die samenhangen met de creatie van een afgescheiden vermogen, namelijk de 

bescherming tegen privéschuldeisers en tegen misbruik van vertrouwen door de beheerder 

(supra, nr. 489). 

Hoewel wij niet willen afstappen van de mogelijkheid om in de meeste gevallen een intern 

exclusieve eigenaar aan te duiden, moet het belang ervan worden gerelativeerd.3558 Veel 

belangrijker is de verdeling van de eigendomsbevoegdheden, afgestemd op de concrete 

omstandigheden.3559 Zo bijvoorbeeld zijn er bij eigendom tot beheer gevallen waar een 

prevalerende rol toekomt aan de begunstigde die de touwtjes in handen moet houden. De figuur 

die in dergelijke situatie het meest geschikt is, is de middellijke vertegenwoordiging (supra, nr. 

357). De begunstigden zijn reeds (of nog steeds) eigenaar, zoals bijvoorbeeld bij de 

kwaliteitsrekening. In andere situaties, die nauwer aansluiten bij de trust, is het net de bedoeling 

dat de goederen nog niet in het vermogen van de begunstigden vallen waardoor een andere 

rechtsfiguur moet worden gecreëerd die de onderlinge rechten en verplichtingen van de partijen 

afstemt op de concrete situatie.3560 De creatie van een algemeen doelvermogen, gehouden in 

het vermogen van de beheerder, zij het afgescheiden van zijn privévermogen, is daarvoor de 

aangewezen constructie. 

559. VERBAND MET SAMENSMELTING VAN ZAKELIJKE RECHTEN EN PERSOONLIJKE RECHTEN – 

Het pleidooi voor een open systeem van eigendomsaanspraken houdt verband met het tanende 

onderscheid tussen zakelijke rechten en persoonlijke rechten. De contractualisering van het 

eigendomsrecht zorgt ervoor dat er op basis van de wilsautonomie kan worden afgeweken van 

bepaalde zakenrechtelijke regels (supra, nr. 205). Dit past binnen de ruimere tendens waarbij 

de grens tussen goederenrecht en verbintenissenrecht aan verval onderhevig is.3561 Daarvan 

getuigde bijvoorbeeld ook de Lehman Brothers zaak van de Engelse Supreme Court, waar een 

zakenrechtelijke bescherming werd verleend aan de louter contractuele aanspraak van cliënten 

tot afscheiding van gelden op een derdenrekening (supra, nr. 348). Ook in het Franse recht 

wordt gezegd dat, onder meer middels de figuur van de fiducie, de grenzen tussen het 

goederenrecht en verbintenissenrecht vervagen.3562 

                                                 
3558 Zie ook: P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 29, nr. 68 en 36, nr. 84; V. 

SAGAERT, “Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na twee eeuwen burgerlijk wetboek” in P. LECOCQ, B. TILLEMAN en 

A. VERBEKE (eds.), Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, (43) 64, nr. 28. 
3559 Zie in gelijkaardige zin: F.H. LAWSON, Introduction to the law of property, Oxford, Clarendon Press, 1958, 82. 
3560 Zie hiervoor ook: P. LEPAULLE, “Civil Law Substitutes for Trusts”, Yale L.J. 1927, vol. 36, (1126) 1139. 
3561 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 985, nr. 1. Nederland: J.M. VAN DUNNÉ, “Het zakenrecht als open systeem (van 

verbintenissen), Of: De natuur is sterker dan de leer” in H.C.F. SCHOORDIJK (ed.), In het nu, wat worden zal, Deventer, Kluwer, 

1991, 45-64; J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger 

Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 41. 
3562 L. KACZMAREK, “Propriété fiduciaire et droits des intervenants à l'opération”, D. 2009, (1845) 1845, nr. 2: “Cette figure 

juridique nouvelle affecte les notions civilistes les plus utilisées, notamment la propriété et l’obligation.” Ibid., 1848, nr. 13: 

“En effet, la fiducie française, en dépit un double transfert de propriété qu’elle institute, apparaît comme une institution de 

source personnelle, étrangère aux obligations réelles résultant d’un démembrement de propriété. La distinction des droits réels 

et personnels s’avère cependant relativement désuète dans le droit civil contemporain.” 
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Er is in het huidige recht dan ook nood aan een open systeem van verbintenissen en 

gerechtigdheden.3563 SAGAERT wees er op dat de klassieke onderverdeling van de 

vermogensrechten in zakelijke en persoonlijke rechten gedateerd is door de vele veranderingen 

die het vermogensrecht heeft ondergaan.3564 Wel is het onderscheid omwille van de 

fundamentele verschilpunten nog steeds relevant, net vanuit de vaststelling dat er tussen deze 

rechten toenadering wordt gezocht.3565 Dezelfde redenering kan worden gemaakt voor het 

eigendomsrecht. Net omdat er een soepele verdeling van eigendomsbevoegdheden mogelijk is, 

blijft een duidelijk concept van (exclusieve) eigendom als uitgangspunt van belang, zij het dat 

hiervan wel kan worden afgeweken. 

560. PUBLICITEITSREGIME – Bij het aanvaarden van een open systeem van 

bevoegdheidsverdelingen binnen het eigendomsrecht moet er bij de zakenrechtelijke 

aanspraken, en niet in het minst bij de eigendomsclaims, gewezen worden op het belang van de 

publiciteit.3566 Van die publiciteit hangt de tegenwerpelijkheid jegens derden af en het is 

uiteraard die tegenwerpelijkheid die de sterkte van een zakenrechtelijke positie bepaalt. Ook bij 

zakelijke zekerheidsrechten speelt de publiciteit een belangrijke rol. Schuldeisers moeten over 

redelijke mogelijkheden beschikken om de samenstelling van het vermogen van een 

schuldenaar en de wijziging ervan te kunnen volgen met het oog op het sluiten van 

overeenkomsten en het opvolgen van lopende schuldvorderingen.3567 Een geautomatiseerd 

publiciteitssysteem voor alle zakelijke zekerheden is nastrevenswaardig.3568 

                                                 
3563 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, 983-1086. Zie echter: T.F.D. DE JONG, “Enkele opmerkingen over de mogelijkheid 

goederenrechtelijke rechten te omschrijven in verbintenisrechtelijke begrippen ofwel over het nut van de summa divisio” in 

Groninger Opmerkingen en Mededelingen, XII, 2005, 33-47. Volgens deze auteur is de kwalificatie van goederenrechtelijke 

rechten als relaties tot andere rechtssubjecten nog steeds een afgeleide van de verhouding tussen de titularis van het recht en 

het voorwerp waarop het recht betrekking heeft. 
3564 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 983 e.v. 
3565 V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de 

vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 989, nr. 5. 
3566 Zie in dezelfde zin: M.-F. DE POVER, Trust – Fiducie, administratiekantoor, fondation du Liechtenstein, Brussel, Larcier, 

2001, 105, nr. 100; F. GEORGES, “L’inopposabilité atténuée en cas de concours de la cession de créance à titre de garantie” 

(noot onder Cass. 3 december 2010), TBBR 2011, (498) 503, nr. 17. Frankrijk: P. CROCQ, Propriété et garantie in Bibliothèque 

de droit privé, 248, Parijs, LGDJ, 1995, 198, nr. 247. Nederland: W.H.M. REEHUIS en A.H.T. HEISTERKAMP, Goederenrecht 

in Het Nederlands burgerlijk recht/Pitlo, 3, Deventer, Kluwer, 2012, 162, nr. 202; J.M. SMITS, “Van partijen en derden; over 

interpretaties van de numerus clausus van zakelijke rechten”, Groninger Opmerkingen en mededelingen 1996, XIII, (41) 63. 

Zie ook: N.E.D. FABER, “Overview of content and methodology: Book VIII of the DCFR”, Edinburgh Law Review 2010, (499) 

500. Voor het belang van kenbaarheid voor begunstigden van een trust, zie: B. RUDDEN, “Things as Thing and Things as 

Wealth”, Oxford Journal of Legal Studies 1994, vol. 14, (81) 92. Zie ook: J. TALSMA, Onze zoogenaamde zakelijke 

zekerheidsrechten – proeve eener publicatietheorie, Groningen, Rijksuniversiteit, 1930, 147. Deze auteur verdedigt dat een 

zakelijk zekerheidsrecht slechts een aan de zaak gepubliceerd verhaalsrecht is, net omdat de titularis geen recht heeft op de 

zaak an sich. 
3567 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Mechelen, Kluwer, 2006, 82, 

nr. 91. 
3568 A. ZENNER en I. PEETERS, “Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, RW 

2004-05, (481) 505, nr. 34: “Een grondige herziening is noodzakelijk, waarbij o.i. minder aandacht dient te gaan naar de 

verschillende vormen van zekerheden en voorrechten en voorrang dient te worden gegeven aan een geautomatiseerd systeem 

van publiciteit voor alle zakelijke zekerheden.” 



 

614 

 

 

 

Wat de voorgestelde wettelijke regeling van het doelvermogen betreft, moet ook daar in 

publiciteit worden voorzien (supra, nr. 529). Iedereen moet weten of behoren te weten dat de 

beheerde goederen niet toebehoren aan de houder ervan. Daarom is het verplicht om duidelijk 

aan te geven dat er wordt opgetreden “voor de rechthebbende”.3569 Het opzet van een 

doelvermogen is om bescherming te bieden tegen derden, in het bijzonder tegen schuldeisers, 

los van wie als eigenaar wordt beschouwd, de beheerder van het vermogen of de begunstigde. 

Van belang daarbij is dat aan de vermogensafscheiding voldoende publiciteit wordt geboden, 

zodat schuldeisers niet verstoken blijven van verhaalsrechten op goederen waarop ze dachten 

die te hebben.3570 De tegenwerpelijkheid jegens derden hangt af van de kenbaarheid van de 

zakenrechtelijke posities. Een veralgemeende mogelijkheid tot inschrijving van zakelijke 

rechten is ons inziens wenselijk en beperkt zich niet tot het trustvermogen. 

AFDELING IV. RESULTAAT: EEN NIEUW GRADUEEL EIGENDOMSBEGRIP 

§1. Inleiding 

561. SLOTVRAAG – Aan het einde van dit functionele deel rijst de vraag of de vernieuwde 

interpretatie van het exclusiviteitsbeginsel ook gevolgen heeft voor het eigendomsbegrip zelf. 

Is er nood aan een nieuwe conceptuele invulling van het eigendomsrecht? Er gaan stemmen op 

om verschillende vormen van eigendom te erkennen. De collectivisering zou bijvoorbeeld 

kunnen leiden tot een ‘sociale’ niet-exclusieve eigendom (§2). Dat zal echter worden ontkracht. 

Bij het behoud van het eigendomsrecht als hoogste recht is het noodzakelijk om vast te houden 

aan een uniform eigendomsbegrip. Daarmee wordt afstand gedaan van het pleidooi voor een 

pluriform, gedifferentieerd eigendomsbegrip.3571 Een uniform eigendomsbegrip, namelijk het 

hoogst mogelijke zakelijk recht dat een persoon op een goed kan hebben, moet overeind blijven. 

Wel kent dit eigendomsbegrip verschillende gradaties (§3). 

§2. De sociale eigendom als nieuwe eigendomsvorm? 

A. Algemeen 

562. DE COLLECTIVISERING VAN HET EIGENDOMSRECHT – Het eigendomsrecht, dat lange tijd 

vooral geïnterpreteerd werd vanuit het exclusieve belang van de titularis van dat recht, kreeg in 

de loop van de twintigste eeuw een meer sociale en minder egoïstische invulling.3572 Eigendom 

                                                 
3569 H. SNIJDERS, “De kwaliteitsrekening nader beschouwd”, TPR 2004, (601) 613, nr. 7. 
3570 Zie ook: J. VAN DE VOORDE en N. CARETTE, “Is het bezit als publiciteitsmiddel in verval?” in A. DE BOECK, V. SAGAERT 

en R. VAN RANSBEECK (eds.), Publiciteit in het zakenrecht in Leerstoel Professor C. Matheeussen, 9, Brugge, die Keure, 2015, 

(51) 133. 
3571 G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 151. 
3572 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des droits. Les personnes – la famille – 

la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 743; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les 

biens, Parijs, Sirey, 1965, 40; F. TERRE, “L'évolution du droit de propriété depuis le code civil”, Droits 1985, (33) 43. Zie ook: 

H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels, Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 793. 
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staat niet langer alleen in het teken van de individuele eigenaar, maar heeft steeds meer een 

sociale functie.3573 In de Code civil van 1804 was door de afkondiging van de individuele 

eigendom geen plaats meer voor eender welke vorm van meervoudige eigendom, waarbij 

meerdere personen op hetzelfde moment gerechtigd zijn tot zeggenschap over hetzelfde 

goed.3574 De enkele uitzonderingen betroffen situaties van precaire, tijdelijke mede-eigendom 

of gedwongen, accessoire mede-eigendom (supra, nr. 275). Al gauw bleek echter dat de 

erkenning van meervoudige eigendom een oplossing kon bieden voor bepaalde sociale noden, 

zoals bijvoorbeeld het aankopen van een goed waarvan de kostprijs voor een individu alleen 

niet haalbaar is.3575 Bovendien zijn bepaalde goederen niet langer aan een individu gaan 

toebehoren, maar aan een collectiviteit zoals een vereniging of vennootschap.3576 Door die 

collectivisering van de eigendom wordt een sociaal gebruik van het eigendomsrecht 

nagestreefd, onder de verplichting de eigendom enkel aan te wenden voor een specifiek doel, 

vaak in functie van het algemeen belang.3577  

Enkele voorbeelden kunnen de collectivisering van het eigendomsrecht verduidelijken. 

Voor VAN NESTE zou een socialere invulling van het eigendomsrecht zich bijvoorbeeld 

moeten voordoen bij bossen, duinen en natuurzones waarop de gemeenschap voor sport 

en ontspanning aanspraak moet kunnen maken. Het maatschappelijk belang is ook sterk 

aanwezig bij bepaalde ondernemingsgebouwen- en installaties en eventueel zelfs ook 

bij bepaalde woonwijken in gebieden waar een woningtekort dreigt en waar panden 

onverhuurd blijven door de eigenaars die speculeren op hogere inkomsten.3578 

Door het groeiende belang van de collectieve dimensie zou de teloorgang van de exclusiviteit 

in de hand worden gewerkt.3579 Concreet zou dergelijke collectivisering van het eigendomsrecht 

                                                 
3573 C. BEUDANT en R. BEUDANT, Cours de droit civil français, IV, Les biens, Parijs, Rousseau, 1938, 278; A. COLIN en H. 

CAPITANT, Traité de droit civil, II, Parijs, Dalloz, 1959, 31; L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le 

code Napoléon, Parijs, Librairie Félix Alcan, 1912, 147 e.v.; J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire 

du droit, Parijs, Economica, 2008, 220; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, I, Théorie générale du droit et des 

droits. Les personnes – la famille – la propriété et les autres droits réels principaux, Parijs, Sirey, 1932, 742; J.-P. LEVY, 

Histoire de la propriété in Que sais-je?, 36, Parijs, PUF, 1972, 104; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II/2, Les biens, 

Parijs, Sirey, 1965, 424; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - 

Biens (droit de propriété et ses démembrements), Parijs, Montchrestien, 1956, 1029; G. MORIN, La révolte des faits contre le 

code, Parijs, Bernard Grasset, 1920, 195 e.v.; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. 

Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 262; E. PICARD, Le droit pur in Bibliothèque de Philosophie scientifique, Parijs, Flammarion, 

1908, 99; M. PLANIOL, G. RIPERT en E. PICARD, Traité pratique de droit civil français, III, Les biens, Parijs, LGDJ, 1952, 15. 
3574 Zie hiervoor: R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, 

Parijs, Dalloz, 2004, (297) 315, nr. 15. 
3575 R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 

2004, (297) 320, nr. 18. 
3576 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 12. Zie ook: B.J.A.W.V.M. PINCKAERS, 

Eigendom in een nieuwe tijd: beschouwingen over de eigendomsontwikkeling in de laatste eeuw, Utrecht, Dekker & Van de 

Vegt, 1960, 198. 
3577 B.J.A.W.V.M. PINCKAERS, Eigendom in een nieuwe tijd: beschouwingen over de eigendomsontwikkeling in de laatste eeuw, 

Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1960, 197-198; W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 

13. Voor Frankrijk: L. JOSSERAND, De l’esprit des droits et de leur relativité, Parijs, Dalloz, 1927, 39, nr. 29. Zie ook: F.G. 

TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes offertes au 

professeur Philippe Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, 660. Volgens deze auteur kan een goed daartoe zelfs tot twee 

vermogens op hetzelfde moment behoren: het private vermogen van de eigenaar en het publieke vermogen (p. 665). 
3578 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 486-487. 
3579 A. COLIN en H. CAPITANT, Traité de droit civil, II, Parijs, Dalloz, 1959, 100; L. DUGUIT, Les transformations générales du 

droit privé depuis le code Napoléon, Parijs, Librairie Félix Alcan, 1912, 170; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, 
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de erkenning betekenen van een cumul van identieke prerogatieven op eenzelfde goed in 

handen van verschillende personen.3580 Ten opzichte van derden blijft de externe exclusiviteit 

gelden, maar tussen de eigenaars onderling is het eigendomsrecht niet langer (intern) 

exclusief.3581 Elke mede-eigenaar is hier gerechtigd op het geheel, op de volheid van 

bevoegdheden. Dergelijke vorm van collectieve eigendom waar er een eeuwigdurend collectief 

gebruiksrecht is voor meerdere personen op het geheel van eenzelfde goed is niet aanwezig in 

het hedendaagse recht.3582 De vraag rijst of een evolutie richting een dergelijk extern exclusief, 

maar niet langer intern exclusief eigendomsrecht mogelijk en zo ja, wenselijk is. 

563. GEVOLG VAN DE SOCIALISERING VAN HET EIGENDOMSRECHT – De vraag naar de creatie 

van een nieuwe ‘collectieve’ of ‘sociale’ eigendomsvorm is het gevolg van de toenemende 

socialisering van het eigendomsrecht sinds het begin van de twintigste eeuw (supra, nr. 240). 

In de doctrine werd een pleidooi gevoerd voor een ruimere erkenning van de collectieve 

eigendomsvorm, aangezien het eigendomsrecht steeds meer niet alleen een individuele, maar 

ook een sociale betekenis kreeg. Het eigendomsbegrip moet daarbij binnen een ruimer kader 

worden gesitueerd, wat onder meer op meesterlijke wijze door VAN NESTE werd bepleit.3583 

Volgens die auteur zijn de individuele eigendomsrechten steeds ingeweven in een juridisch 

netwerk van andere zakelijke rechten en vermogensrechten dat hij aanduidt met de term 

‘eigendomsordening’.3584 Eigendom als subjectief recht is slechts een abstract begrip dat 

concrete betekenis krijgt binnen de samenleving in kwestie. De studie van de sociale inbedding 

van het eigendomsrecht is daarbij noodzakelijk om een zicht te krijgen op de reële inhoud van 

het eigendomsrecht.3585 Het individuele eigendomsrecht is steeds afhankelijk van die concrete 

eigendomsordening.3586 In deze discussie laat juridische dogmatiek zich niet eenvoudig 

scheiden van politieke of maatschappelijke overwegingen.3587 

                                                 
Leçons de droit civil, II, Obligations (théorie générale) - Biens (droit de propriété et ses démembrements), Parijs, 

Montchrestien, 1956, 1030; A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, 

PUF, 1989, 268. Zie ook: J.-L. HALPERIN, Histoire du droit des biens in Corpus. Histoire du droit, Parijs, Economica, 2008, 

240; G. RIPERT, Le déclin du droit. Etudes sur la législation contemporaine, Parijs, LGDJ, 1949, 189 e.v. Zie ook: F.G. 

TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes offertes au 

professeur Philippe Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, 659-685. 
3580 R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 

2004, (297) 321, nr. 19. 
3581 R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 

2004, (297) 322, nr. 19. 
3582 Voor Frankrijk: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, Economica, 2007, 168, 

nr. 156. 
3583 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 261-287. Zie ook: F. 

VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 479-494. 
3584 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 275, nr. 148; F. VAN 

NESTE, “Eigendom. Een slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van prof. 

Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 

1997, (237) 246. Zie ook in gelijkaardige zin: F.G. TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau 

du domaine universel” in X., Etudes offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, (659) 673. 
3585 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 275, nr. 148. 
3586 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 283, nr. 151. Zie ook: 

M. THEWIS, “Het eeuwigdurend karakter van het eigendomsrecht getoetst: acta est fabula?”, Jura Falconis 2012-13, (581) 592. 
3587 G.H.A. SCHUT, “Naar een meer pluriforme regeling van het eigendomsrecht”, RMT 1981, (329) 330. 
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Vanuit de meer sociale betekenis die wordt gehecht aan het eigendomsrecht, pleiten enkele 

auteurs ervoor om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten eigendom, 

naargelang de sociale functie van het eigendomsobject. Die tendens richting een pluriform 

eigendomsrecht, en de impact op het exclusiviteitsbeginsel, wordt in de volgende paragraaf 

nader toegelicht. 

B. Tendens richting differentiëring van eigendom 

1. Gewijzigde eigendomsordening 

564. RECENTE VERANDERINGEN IN DE EIGENDOMSORDENING – Afhankelijk van het belang dat 

wordt gehecht aan respectievelijk het eigendomsrecht of de eigendomsordening variëren de 

eigendomsopvattingen in de verschillende rechtssystemen.3588 In het eerste deel van dit 

proefschrift werd aangetoond dat de continentale eigendomsopvatting, omwille van 

rechtshistorische en rechtsdogmatische redenen, individualistisch van aard, en vooral van 

perspectief, is. Dat neemt echter niet weg dat ook aandacht wordt besteed aan het collectieve 

belang.3589 De laatste zinsnede van artikel 544 BW verduidelijkt dat er geen gebruik van het 

eigendomsrecht mag worden gemaakt dat strijdig is met de wetten of verordeningen. De 

wetgever kon dus steeds maatregelen nemen om het individuele eigendomsrecht te begrenzen 

vanuit publieke overwegingen, zoals de regels van onteigening aantonen. 

Ook vanuit het conflict tussen het eigendomsrecht en andere grondrechten, dat eerder werd 

besproken (supra, nr. 246), ontstaat de vraag naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip dat 

beter beantwoordt aan de maatschappelijke functies die verscheidene eigendomsobjecten 

vervullen.3590 

565. DRIE BELANGRIJKE EVOLUTIES – Sinds de codificatie van ons eigendomsbegrip hebben 

er zich enkele grote veranderingen voorgedaan die leidden tot een nieuwe 

eigendomsrealiteit.3591 VAN NESTE focust daarbij vooral op de economische ontwikkelingen en 

de eigendomsverhoudingen binnen ondernemingen.  

Een eerste belangrijke ontwikkeling is dat er in de moderne eigendomsordening een nieuw 

eigenaarstype naar voren treedt. Naast duidelijk aanwijsbare fysieke personen, maken ook 

                                                 
3588 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 276, nr. 149. Zie ook: 

A.J. VAN DER WALT, “De onrechtmatige bezetting van leegstaande woningen en het eigendomsbegrip: Een vergelijkende 

analyse van het conflict tussen de privaat eigendom van onroerend goed en dakloosheid”, Recht & Kritiek 1991, (329) 354. 
3589 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 278, nr. 149; F. VAN 

NESTE, “Eigendom. Een slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van prof. 

Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 

1997, (237) 249. Zie ook: P. DE HARVEN, Individualisme et socialisme. Mouvements généraux du droit civil belge 

contemporain, Brussel, Bruylant, 1928, 107 e.v. 
3590 G. VAN MAANEN, “Kraken als onrechtmatige daad, of: de grensoverschrijdende spekulant”, Recht & Kritiek 1981, (5) 14. 
3591 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 480-482, nr. 2. Zie ook: R. LIBCHABER, “La recodification du droit 

des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, (297) 311, nr. 10; F.G. TREBULLE, “La 

propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes offertes au professeur Philippe 

Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, 660. 
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rechtspersonen, zoals vennootschappen of feitelijke verenigingen, hun intrede als eigenaar.3592 

Daarmee samenhangend zijn sinds het begin van de negentiende eeuw grote goederengehelen 

tot stand gekomen, zoals ondernemingen, waarbij de goederen worden verenigd met het oog op 

een bepaald doel, zoals een bepaalde productie of dienstverlening, maar die voor het overige 

erg divers zijn: grond, gebouwen, apparatuur, enz. Vaak betreft het ook nieuwe goederen, zoals 

energie, certificaten en intellectuele eigendommen, met een grotere economische waarde dan 

de (onroerende) eigendomsvoorwerpen die lange tijd het belangrijkst waren. Ook roerende 

eigendom is onderhevig aan de beperkingen van de exclusiviteit.3593 De techniek van de 

rechtspersoonlijkheid laat toe om deze goederengehelen toch onder het individuele 

eigendomsrecht van één goed - één (rechts)persoon te brengen, al berust dit volgens sommige 

auteurs eerder op een fictie.3594 

Een volgende ‘metamorfose’ is de verdeling van de deelaspecten die samen het eigendomsrecht 

uitmaken.3595 In principe komen alle eigenaarsbevoegdheden toe aan één en dezelfde persoon: 

de bevoegdheid van gebruik, genot, beschikking, zeggenschap, gezag voeren, enz. In 

werkelijkheid zijn die bevoegdheden echter vaak meer gespreid. De reële macht lijkt dan ook 

vooral in handen te zijn van zij die het beheer en de zeggenschap of het gezag voeren.3596 De 

exclusiviteit werd ook aan banden gelegd door de oprichting van allerhande sociale 

maatregelen, zoals de oprichting van een ondernemingsraad, regels inzake arbeidsveiligheid, 

enz.3597 De werknemers kregen het recht deel te nemen in het beheer, de opbrengst en de 

                                                 
3592 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 283, nr. 151. Zie ook: 

R. DILLEMANS, “Actuele problemen inzake eigendomsrecht. Algemeen rapport voor het XXXIe congres van de Vlaamse 

juristenvereniging op 12 mei 1984 te Leuven”, RW 1983-84, (3047) 3049. Voor Nederland: J. VALKHOFF, “Nieuwe 

beschouwingen over eigendom en eigendomsrecht”, RMT 1957, (21) 34. Voor Frankrijk: P. CATALA, “L'évolution 

contemporaine du droit des biens: expose de synthèse” in X. , L'évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, PUF, 1991, 

(181) 184, nr. 12. Voor Zuid-Afrika: A.J. VAN DER WALT, “Unity and pluralism in property theory – a review of property theories 

in recent literature: Part I”, TSAR 1995, (15) 25. 
3593 Zie ook: J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI en S. CIMAMONTI, Les biens in J. GHESTIN (ed.) Traité de droit civil, Parijs, LGDJ, 

2009, 111, nr. 96. Voor de eigenheid van de exclusieve eigendom met betrekking tot roerende goederen, zie ook: supra, nr. 

164. 
3594 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 284, nr. 152. Zie ook: 

R. LIBCHABER, “La recodification du droit des biens” in Le Code Civil 1804-2004: livre du bicentenaire, Parijs, Dalloz, 2004, 

(297) 317, nr. 16. 
3595 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 481, nr. 2. Zie ook: R. DILLEMANS, “Actuele problemen inzake 

eigendomsrecht. Algemeen rapport voor het XXXIe congres van de Vlaamse juristenvereniging op 12 mei 1984 te Leuven”, 

RW 1983-84, (3047) 3049; D. WINDERICKX, “Aftakeling van het eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 780. Zie in dezelfde zin 

voor Nederland: T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 84. 
3596 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 482, nr. 2. Voor Frankrijk: J. CARBONNIER, Flexible droit: pour une 

sociologie du droit sans rigueur, Parijs, LGDJ, 1992, 266. Voor Nederland: W.J. SLAGTER, “Eigendom en privaatrecht”, RMT 

1976, (276) 292 e.v.; J. VALKHOFF, “Nieuwe beschouwingen over eigendom en eigendomsrecht”, RMT 1957, (21) 30. 
3597 Zie ook: A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 

270, nr. 229; W.J. SLAGTER, “Eigendom en privaatrecht”, RMT 1976, (276) 295; D. WINDERICKX, “Aftakeling van het 

eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 780. 
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eigendom van het bedrijf.3598 Sommige auteurs zagen hierin een splitsing van de kapitaal-

eigendom.3599 

Bovendien werden vanaf de twintigste eeuw belangrijke beperkingen aangebracht aan de 

rechten van de eigenaar, onder meer door wetgeving inzake belastingen, huur, pacht, ruimtelijke 

ordening enz.3600 Die nieuwe eigendomsrealiteit beïnvloedt het eigendomsbegrip uit artikel 544 

BW en doet bij sommige rechtsgeleerden de idee rijzen van een aanpassing van het 

enkelvoudige uniforme eigendomsconcept. Het pleidooi richting een meervoudig 

eigendomsconcept, en het problematische karakter ervan, wordt in wat volgt verder toegelicht. 

2. Enkelvoudige vs. meervoudige eigendom: naar een pluriform eigendomsconcept 

566. UNIFORM EN ABSOLUUT EIGENDOMSRECHT – Tijdens de codificatiebeweging na de 

Franse Revolutie werd bewust gekozen voor een uniform, eengemaakt eigendomsrecht (supra, 

nr. 139).3601 Dat spoorde immers met het absolute karakter dat men wilde toekennen aan het 

individuele eigendomsrecht: één eigenaar met de absolute zeggenschap over een welbepaald 

goed.3602 Daardoor was er dan ook slechts één enkelvoudige – individuele – 

eigendomsvorm.3603 De (interne) exclusiviteit van het eigendomsrecht hing daarmee samen. Dit 

eigendomsbegrip gaat uit van het meesterschap van één persoon over bepaalde goederen, met 

een revindicatierecht erga omnes.3604 Daarmee werd uitdrukkelijk komaf gemaakt met het 

pluralistische eigendomsconcept van de feodaliteit. 

567. PLURIFORM EIGENDOMSRECHT – De zopas uiteengezette tendensen die meer aandacht 

doen uitgaan naar de eigendomsordening in plaats van naar het individuele eigendomsrecht 

(supra, nr. 565) maken het volgens sommige auteurs wenselijk om een onderscheid te maken 

tussen verschillende eigendomsvormen.3605 Het meervoudige eigendomsrecht kan zowel 

                                                 
3598 Frankrijk: G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du droit de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français au 

milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 11. Nederland: W.J. SLAGTER, “Eigendom 

en privaatrecht”, RMT 1976, (276) 296 e.v. Zie ook naar Engels recht: A. CLARKE en P. KOHLER, Property law: Commentary 

and Materials in Law in context, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 185. 
3599 G. MORIN, “Le sens de l’évolution contemporaine du droit de propriété” in X. (ed.), Le droit privé français au milieu du 

XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, II, Parijs, LGDJ, 1950, (3) 11. 
3600 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 482, nr. 2. Over de toename van de wettelijke beperkingen, zie ook: 

R. DILLEMANS, “Actuele problemen inzake eigendomsrecht. Algemeen rapport voor het XXXIe congres van de Vlaamse 

juristenvereniging op 12 mei 1984 te Leuven”, RW 1983-84, (3047) 3050; P. DE HARVEN, Individualisme et socialisme. 

Mouvements généraux du droit civil belge contemporain, Brussel, Bruylant, 1928, 113; D. WINDERICKX, “Aftakeling van het 

eigendomsrecht?”, RW 1953, (769) 769-784. 
3601 Zie o.m.: R. FEENSTRA, “Historische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut”, RMT 1976, (248) 274. 
3602 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 482, nr. 3. Zie ook: J.-L. BERGEL, “Aperçu comparatiste du droit de 

propriété” in X., Mélanges en l’honneur de Camille Jauffret-Spinosi, Parijs, Dalloz, 2013, (103) 104. 
3603 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 283, nr. 151. 
3604 R. DILLEMANS, “Actuele problemen inzake eigendomsrecht. Algemeen rapport voor het XXXIe congres van de Vlaamse 

juristenvereniging op 12 mei 1984 te Leuven”, RW 1983-84, (3047) 3049. 
3605 Voor België: R. DILLEMANS, “Actuele problemen inzake eigendomsrecht. Algemeen rapport voor het XXXIe congres van 

de Vlaamse juristenvereniging op 12 mei 1984 te Leuven”, RW 1983-84, (3047) 3048; F. VAN NESTE, “Eigendom. Een 

slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van prof. Fernand Van Neste s.J., over 

recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 1997, (237) 254-256. Voor 

Frankrijk: J. CARBONNIER, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur, Parijs, LGDJ, 1992, 267. Voor Nederland: 

T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 82; P. DE HAAN, “De plaats van 
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voortvloeien uit de pluraliteit van de eigendomsvoorwerpen, de pluraliteit van de 

eigendomstitularissen, als uit de verschillende functies die het eigendomsrecht belichaamt, 

zowel economisch als maatschappelijk.3606 In sommige rechtsstelsels is dergelijke heterogene 

opvatting van het eigendomsrecht zelfs het uitgangspunt.3607 Het absolute en het individuele 

karakter van het eigendomsrecht komt daarbij in het gedrang.3608 Meerdere soorten eigendom 

toestaan op hetzelfde moment en op hetzelfde goed is zowel een afwijking van de uniformiteit 

als van de exclusiviteit van het eigendomsrecht. 

VAN NESTE pleit voor een tweevoudig eigendomsrecht, waarbij naast de persoonlijke eigendom 

ook een sociale eigendom wordt erkend.3609 Die sociale eigendom zou een oplossing bieden 

voor de eigendomsrelaties met betrekking tot de grote goederengehelen die een collectief 

belang dienen. Het enkelvoudige eigendomsrecht van één exclusieve eigenaar houdt immers 

onvoldoende rekening met het maatschappelijke belang van dergelijke goederen. Onder punt 3 

zal verder worden stilgestaan bij de kenmerken van deze nieuwe sociale eigendom. 

3. Een nieuwe ‘sociale’ eigendomsvorm 

568. DOELGEBONDEN, MAATSCHAPPIJBETROKKEN EN GEDEELD – ‘Sociale eigendom’ wordt 

door VAN NESTE omschreven als: “de uitdrukkelijk door de wet bepaalde rechten op zaken 

waarvan de bestemming door de wet of overeenkomst vooraf bepaald is, en niet kan gewijzigd 

worden.”3610 De sociale eigendom verschilt van de persoonlijke eigendom wat betreft de inhoud 

van het eigendomsrecht.3611 Omwille van de specifieke aard en finaliteit van de goederen die 

het voorwerp uitmaken van het eigendomsrecht, zijn de bevoegdheden en lasten van de eigenaar 

erg verschillend. Zo mag de eigenaar niet vrij over de goederen beschikken, maar is het 

                                                 
eigendom in het hedendaagse bestuursrecht”, RMT 1976, 316-336; W.J. SLAGTER, “Eigendom en privaatrecht”, RMT 1976, 

(276) 280; G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 151; A.A. VAN VELTEN, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars 

Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 624. Voor Zuid-Afrika: A.J. VAN DER WALT, “Unity and pluralism in property theory 

– a review of property theories in recent literature: Part I”, TSAR 1995, (15) 24-25; A.J. VAN DER WALT, “Rights and reforms 

in property theory – a review of property theories and debates in recent literature: Part III”, TSAR 1995, (496) 519. 
3606 G.H.A. SCHUT, “Naar een meer pluriforme regeling van het eigendomsrecht”, RMT 1981, (329) 329. Zie in gelijkaardige 

zin voor België: R. DILLEMANS, “Actuele problemen inzake eigendomsrecht. Algemeen rapport voor het XXXIe congres van 

de Vlaamse juristenvereniging op 12 mei 1984 te Leuven”, RW 1983-84, (3047) 3048-3054; F. VAN NESTE, “Eigendom. Een 

slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van prof. Fernand Van Neste s.J., over 

recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 1997, (237) 253. 
3607 Zie voor een vergelijking tussen ‘homogene’ en ‘heterogene’ eigendomssystemen: J.-L. BERGEL, “Aperçu comparatiste du 

droit de propriété” in X., Mélanges en l’honneur de Camille Jauffret-Spinosi, Parijs, Dalloz, 2013, 103-113. 
3608 T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 83. 
3609 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 485, nr. 6; F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch 

Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 285, nr. 153. Zie ook: R. DILLEMANS, “Actuele problemen inzake 

eigendomsrecht. Algemeen rapport voor het XXXIe congres van de Vlaamse juristenvereniging op 12 mei 1984 te Leuven”, 

RW 1983-84, (3047) 3052. VAN MAANEN voegt daar een derde eigendomsvorm aan toe, namelijk wooneigendom: G.E. VAN 

MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendom, Nijmegen, 

Ars Aequi Libri, 1987, 157. 
3610 F. VAN NESTE, “Eigendom morgen”, TPR 1983, (479) 486, nr. 6. 
3611 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 285, nr. 153. Zie in 

gelijkaardige zin voor Nederland: T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 

86-87; G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 153. 
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eigendomsrecht doelgebonden.3612 Het eigendomsrecht maakt deel uit van een 

maatschappijbetrokken eigendomsordening, waardoor de eigenaar rekening moet houden met 

de belangen van anderen.3613 De andere belanghebbenden zijn onder andere de investeerders, 

arbeidskrachten, het cliënteel, de overheid, enzovoort. De bevoegdheden van de eigenaar tot 

gebruik, genot en beheer van het goed worden gedeeld met die andere 

eigendomsgerechtigden.3614 Bij het beheer van een onderneming hebben bijvoorbeeld ook de 

werknemers een bepaalde zeggenschap. Een onderneming maakt niet uitsluitend de eigendom 

uit van de eigenaars, dus de kapitaalverstrekkers, maar ook van de werknemers, de 

bedrijfleiders en zelfs de gemeenschap, waardoor bijvoorbeeld een sluiting van de onderneming 

enkel onder bepaalde voorwaarden kan plaatsvinden.3615 

De sociale eigendom staat lijnrecht tegenover het ongedeelde, exclusieve eigendomsrecht dat 

de wetgever in 1804 voor ogen had en waar het particuliere belang van de eigenaar werd 

vooropgesteld.3616 Toch biedt de eigendomsdefinitie van artikel 544 BW volgens VAN NESTE 

een voldoende ruim referentiekader om ook deze nieuwe eigendomsopvatting van sociale 

eigendom te omvatten.3617 Ook de regeling van mede-eigendom is immers pas later ontstaan, 

met datzelfde traditionele eigendomsbegrip als basis (supra, nrs. 273 e.v.). Het huidige 

eigendomsconcept zou dus niet alleen kunnen dienen als grondslag voor het “één-goed-één-

persoon”-model, maar ook voor een model dat bevoegdheden en lasten over een goed verdeelt 

over meerdere personen. 

C. Kritische analyse: variante van sociale eigendom binnen de grenzen van de bestaande 

eigendomstheorie 

569. GEVAAR VOOR VERSNIPPERING VAN HET EIGENDOMSRECHT – Het pleidooi voor het 

differentiëren op het vlak van eigendomsvormen was in de jaren ‘80 van de vorige eeuw een 

tijdlang hoorbaar in de doctrine, maar is vooral een theoretische denkoefening gebleven.3618 Het 

moet worden benadrukt dat er nog steeds veel waarde wordt gehecht aan het traditionele 

                                                 
3612 F. VAN NESTE, “Eigendom. Een slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van 

prof. Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 

1997, (237) 254. Zie ook voor Frankrijk: J. CARBONNIER, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur, Parijs, 

LGDJ, 1992, 262. 
3613 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 285, nr. 153. Zie ook 

voor Nederland: T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 86-87. Voor Zuid-

Afrika: A.J. VAN DER WALT, “Unity and pluralism in property theory – a review of property theories in recent literature: Part 

I”, TSAR 1995, (15) 26. 
3614 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 285, nr. 153; F. VAN 

NESTE, “Eigendom. Een slingerbeweging tussen vrijheid en ordening” in X., Ter wille van mensen: Bijdragen van prof. 

Fernand Van Neste s.J., over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, Maklu, 

1997, (237) 254. 
3615 W. VAN GERVEN, “Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers van de onderneming”, RW 1976-77, (66) 

67, nr. 3. Zie ook naar Engels recht: A. CLARKE en P. KOHLER, Property Law: commentary and materials in Law in context, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 186. 
3616 Zie ook: A.J. VAN DER WALT, “Unity and pluralism in property theory – a review of property theories in recent literature: 

Part I”, TSAR 1995, (15) 26. 
3617 F. VAN NESTE, Zakenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V/1, Gent, Story-Scientia, 1990, 286, nr. 153B. 
3618 Zie ook: C. ATIAS, Manuel de Droit Civil. Les Biens, Parijs, LexisNexis, 2014, 78, nr. 100; G.E. VAN MAANEN, “Van de 

vogelen des hemels en de stranden der zee”, WPNR 1992, (970) 971. 
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individuele eigendomsconcept, en dat er in de praktijk weinig ruimte is voor een ander, socialer 

eigendomsconcept.3619 Het vasthouden aan een uniform eigendomsrecht is een goede zaak, 

aangezien het tot verwarring aanleiding geeft om een onderscheid te maken tussen verschillende 

soorten eigendom op basis van de verschillende eigendomsobjecten en de in het geding zijnde 

belangen. Het risico bestaat dat het eigendomsrecht de vorm krijgt van een lappendeken, met 

lapmiddelen voor elke botsing tussen de algemeen aanvaarde eigendomsopvatting en de noden 

van een veranderende samenleving.3620 Dezelfde kritiek kan worden geuit op die andere 

bijzondere eigendomvorm, de fiduciaire eigendom, die ook reeds aanleiding gaf tot 

misvattingen, alsof het om een ‘speciaal soort eigendom’ zou gaan (supra, nr. 298 en nr. 451). 

570. EERSTE ALTERNATIEF: GRENZEN STELLEN AAN DE EIGENDOMSUITOEFENING – Volgens 

VAN GOCH dient men niet zo ver te gaan dat er sprake is van een collectivisering van eigendom 

om een sociale uitwerking te geven aan het eigendomsrecht. Men kan er ook voor opteren om 

de omschrijving van het individuele eigendomsrecht aan te passen, waarbij duidelijk wordt 

aangegeven wat de grenzen van de uitoefening van het eigendomsrecht zijn.3621 De 

mogelijkheid om grenzen te stellen aan de uitoefening van het individuele eigendomsrecht 

kwam eerder reeds aan bod bij de bespreking van het verbod op rechtsmisbruik (supra, nr. 268). 

Een eigenaar behoudt daarbij het exclusieve eigendomsrecht, maar ondervindt bepaalde 

beperkingen op het gebruik ervan. Daarmee wordt het absolute karakter van het eigendomsrecht 

genuanceerd, zonder dat het eigendomsrecht zelf gedeeld wordt met andere belanghebbenden. 

Nochtans worden er aan derden soms zodanig verregaande eigendomsbevoegdheden verleend, 

dat er een interne opdeling van het eigendomsrecht lijkt plaats te vinden. Dit werd eerder al 

besproken onder deel II betreffende de modulering van het exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 

232). Een eigenaar dreigt er de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht als residuair recht te 

verliezen. Die interne opdeling van het eigendomsrecht lijkt zich ook voor te doen bij het 

pleidooi voor een nieuwe vorm van sociale eigendom. Daarbij komt het exclusieve 

eigendomsrecht, ongedeeld en ongebonden, en louter gericht op het particuliere belang van de 

eigenaar onder druk te staan. Ook al heeft de wil om een nieuw eigendomsconcept in te voeren 

nooit doorgang gevonden, toch blijkt hieruit eens te meer de neiging om af te stappen van een 

strikte toepassing van het exclusiviteitsbeginsel. 

571. TWEEDE ALTERNATIEF: DOELGEBONDEN EIGENDOMSRECHT – Een tweede mogelijkheid 

om uitwerking te geven aan een eerder sociaal dan individueel eigendomsrecht bestaat in de 

aanvaarding van een meer doelgebonden omschrijving van het eigendomsrecht. Dat 

doelgebonden karakter kwam ook voor in de nieuwe eigendomstheorie van VAN NESTE (supra, 

nr. 568). Daarbij is het eigendomsrecht verbonden aan een welbepaald (sociaal) doel en moet 

de eigenaar bepaalde belangen in rekening brengen bij de uitoefening van zijn eigendomsrecht. 

                                                 
3619 A.J. VAN DER WALT, “De onrechtmatige bezetting van leegstaande woningen en het eigendomsbegrip: Een vergelijkende 

analyse van het conflict tussen de privaat eigendom van onroerend goed en dakloosheid”, Recht & Kritiek 1991, (329) 333. 
3620 Zie ook: T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 85. 
3621 T. VAN GOCH, “Naar een gedifferentieerd eigendomsbegrip?”, Recht & Kritiek 1982, (82) 88. 
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Het is cruciaal dat ook de belanghebbenden van een doelgebonden eigendomsuitoefening 

voldoende worden beschermd. Dat is bijvoorbeeld wat beoogd wordt bij de oprichting van een 

rechtspersoon. Een doelgebonden eigendomsrecht kan echter ook worden verwezenlijkt zonder 

dat er sprake hoeft te zijn van een rechtspersoon. Het aanvaarden van een vermogensafscheiding 

leidt tot hetzelfde resultaat. In die hypothese van een doelvermogen hoeft het eigendomsrecht 

zelf niet gedeeld te worden, maar is het wel doelgebonden. De mogelijkheid van een 

vermogenssplitsing de lege ferenda als alternatief voor een eigendomssplitsing wordt hiermee 

kracht bijgezet (supra, nr. 511). 

§3. Een uniform, maar gradueel eigendomsconcept in de maak 

572. EIGENDOM ALS METAFYSISCH CONCEPT – Hoewel moet worden vastgehouden aan een 

uniform eigendomsconcept, kan het traditionele eigendomsbegrip niet meer volstaan om 

hedendaagse evoluties te verklaren.3622 De functionele analyse van (de exclusiviteit van) het 

eigendomsrecht in dit laatste deel IV leidt tot de vaststelling dat de verhouding tussen de 

verschillende aanspraken op een goed aan belang wint in vergelijking met de vraag wie 

exclusieve eigenaar is van dat goed. Er is een evolutie merkbaar naar een beoordeling van de 

rechtsverhoudingen vanuit de rechtsgevolgen, waarbij de vraag wordt gesteld wie betere 

rechten heeft in een concrete situatie, bijvoorbeeld in geval van samenloop, zonder dat de 

aanduiding van een exclusieve eigenaar aan de orde is. 

Die evolutie richting een in concreto beoordeling van de eigendomsverhoudingen hangt samen 

met een andere evolutie binnen het eigendomsrecht, namelijk de verminderde betekenis van het 

goed zelf en het toenemende belang van de waarde ervan. De residuaire vermogenswaarde van 

een eigendomsobject blijft dan ook het doorslaggevende kenmerk voor het aanduiden van een 

alsnog exclusief eigendomsrecht (supra, nr. 544).3623 Vroeger werd eigendom in de 

continentale rechtstraditie vereenzelvigd met het lichamelijke goed waarop het betrekking 

had.3624 Er werd lange tijd van uitgegaan dat het eigendomsrecht het recht op het lichamelijke 

goed zelf uitmaakte, waardoor dat automatisch betekende dat de eigenaar de volheid van 

bevoegdheden op dat goed in handen moest hebben en er dus sprake was van een exclusief 

eigendomsrecht.3625 In het continentale recht moet het eigendomsrecht niet langer 

vereenzelvigd worden met het goed zelf, maar worden beschouwd als een subjectief recht.3626 

                                                 
3622 I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de 

la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 15, www.lextenso.fr. 
3623 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 31. 
3624 Zie hiervoor ook: A. GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: Why Property Is So Ancient and Durable”, 

Tulane European & Civil Law Forum 2011, (205) 216 e.v. 
3625 A.-M. PATAULT, “Regard historique sur l’évolution du droit des biens: histoire de l’immeuble corporel” in X., L’évolution 

contemporaine du droit des biens, Parijs, PUF, 1991, (3) 9. Zie hiervoor ook: L. BOUGEROL-PRUD’HOMME, Exclusivité et 

garanties de paiement in Bibliothèque de droit privé, 538, Parijs, LGDJ, 2012, 23, nr. 24: “Cette exclusivité signifie que le 

propriétaire bénéficie seul de la totalité des prérogatives qu’il est possible d’avoir sur le bien objet du droit de propriété, qu’il 

peut seul tirer profit des utilités de la chose. Le propriétaire peut donc exclure autrui de toute relation avec le bien lui-même.” 
3626 Frankrijk: M. ATTAL, La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles étrangères dans l’ordre juridique 

français in Doctorat & Notariat, 13, Parijs, Defrénois, 2005, 235, nr. 435; P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit 

privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 23, nr. 51; C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil français: essai sur les biens, la propriété 

http://www.lextenso.fr/
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Door het eigendomsrecht als een subjectief recht te kwalificeren, betreft het veel meer een 

verhouding tussen rechtssubjecten in plaats van een verhouding tussen een eigenaar en het goed 

zelf.  

Dat eigendom als een metafysisch concept wordt beschouwd, hangt samen met de recente 

opvatting in de continentale rechtsstelsels om het eigendomsrecht als een ‘bundle of rights’ te 

zien zoals in de common law eigendomstheorie (supra, nr. 556).3627 In het hedendaagse recht 

heeft het eigendomsrecht dus meer betrekking op de waarde van het goed dan op het goed 

zelf.3628 Een opmerkelijke vaststelling uit ons rechtshistorisch onderzoek is dat ook in het 

Romeinse recht eigendom (dominium) betrekking had op de waarde van het goed, en niet zozeer 

op het goed zelf, zoals doorgaans wordt aangenomen. Dat blijkt uit het feit dat de 

eigendomsvordering, de reiuindicatio, niet noodzakelijk leidde tot afgifte van het goed, maar 

tot een vergoeding van de waarde (supra, nr. 56). Ook ten tijde van GROTIUS werd het 

eigendomsrecht toegekend aan de persoon die recht had op de ‘waerde’ van het goed, ook al 

haalde een andere persoon ‘baet’ uit dat goed (supra, nr. 129). 

Door in het hedendaagse recht meer aansluiting te zoeken met de common law 

eigendomsopvatting, wordt eigendom beschouwd als een metafysisch concept en niet langer 

als vereenzelvigd met het goed zelf. Eigendom als metafysisch concept is een belangrijk 

kenmerk van het Engelse eigendomsbegrip.3629 Het gevolg is dat de ‘eigendomsbundel’ 

onbeperkt kan worden opgesplitst waarbij verschillende personen als eigenaars worden 

beschouwd van de verschillende bevoegdheden met betrekking tot hetzelfde goed.3630 

                                                 
et la possession, Parijs, L’Harmattan, 2009, 38 e.v.; G. LARDEUX, “Qu'est-ce que la propriété? Réponse de la jurisprudence 

récent éclairée par l'histoire”, RTDCiv. 2013, (741) 749, nr. 11. Zie ook: J. DUBARRY, Le transfert conventionnel de propriété: 

essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand in Bibliothèque de droit privé, 555, Parijs, LGDJ, 

2014, 296, nr. 537. Nederland: T.F.D. DE JONG, “Enkele opmerkingen over de mogelijkheid goederenrechtelijke rechten te 

omschrijven in verbintenisrechtelijke begrippen ofwel over het nut van de summa divisio” in Groninger Opmerkingen en 

Mededelingen, XII, 2005, 33-47. 
3627 Frankrijk: W. DROSS, “Que reste-t-il de l’arrêt Maison de Poésie?”, RTDCiv. 2015, 413-416, www.dalloz.fr; A.-M. 

PATAULT, Introduction historique au droit des biens in Droit fondamental. Droit civil, Parijs, PUF, 1989, 219, nr. 187; F. 

ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTDCiv. 1993, 305-323. Nederland: S. GERBRANDY, 

“Ontwikkeling van het Privaatrecht” in J.M. POLAK (ed.), Vooruitzichten van de Rechtswetenschap, Deventer, Kluwer, 1964, 

(67) 92-93; T.F.D. DE JONG, “Enkele opmerkingen over de mogelijkheid goederenrechtelijke rechten te omschrijven in 

verbintenisrechtelijke begrippen ofwel over het nut van de summa divisio” in Groninger Opmerkingen en Mededelingen, XII, 

2005, (33) 34. Zie hiervoor ook: A. GAMBARO, “Property Rights in Comparative Perspective: Why Property Is So Ancient and 

Durable”, Tulane European & Civil Law Forum 2011, (205) 220 e.v.; A. DI ROBILANT, “Property: A Bundle of Sticks or a 

Tree?”, Vanderbilt Law Review 2013, (869) 871-872; F.G. TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le 

renouveau du domaine universel” in X., Etudes offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, (658) 

680. Voor een goede illustratie, zie: W. DROSS, “Que reste-t-il de l’arrêt Maison de Poésie?”, RTDCiv. 2015, 413-416, 

www.dalloz.fr: “Mais si l’on dépasse cette appréhension corporelle de la chose pour y voir avant tout une somme d’utilités 

économiques diverses, le démembrement consiste simplement à affecter chaque utilité à un titulaire spécifique qui sera à même 

d’en tirer le meilleur parti.” 
3628 I. BEYNEIX, “Apport et utilité de la notion d’indisponibilité en droit patrimonial français à l’aune du trust anglo-saxon, de 

la fiducie et de l’EIRL”, Petites affiches 2012, n° 67, nr. 9, www.lextenso.fr. 
3629 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 16; P. MATTHEWS, “The place of the trust in English law and 

in English life”, Trusts & Trustees 2013, (242) 246. 
3630 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 16: “English law sees property as a bundle of rights (or even 

a single right) in relation to a thing, rather than as the thing itself. This idea results from the treatment of land in the feudal 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.lextenso.fr/
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Eigendom wordt niet vereenzelvigd met het goed zelf, maar wordt omschreven als de 

aanspraken die één of meerdere personen kunnen maken op dat goed.3631 Van een intern 

exclusieve eigendom is in het Engelse recht geen sprake. Bijgevolg zou ook het continentale 

recht kunnen afstappen van deze interne exclusiviteit wanneer de eigendom als een metafysisch 

concept, meer bepaald als een bundel van bevoegdheden, wordt beschouwd. 

In dat opzicht wordt er als het ware teruggekeerd naar de Germaanse opvatting over eigendom, 

namelijk dat er een veelvoud aan eigendomsaanspraken kan bestaan met betrekking tot 

eenzelfde goed (supra, nr. 93).3632 Ook de Engelse opvatting van eigendom als bundle of rights 

is nog steeds gesteund op de eigendomsverdeling tijdens het feodale tijdperk.3633 Dat doet de 

vraag rijzen of ons recht een relatieve eigendom kan aanvaarden, waarbij men eigenaar is ten 

opzichte van de een, maar niet ten opzichte van de ander.3634 Zolang het in elk dispuut duidelijk 

is wie ‘het sterkste recht’ heeft, lijkt er geen probleem te zijn.  

573. HET PROBLEEM VAN DE RECHTSZEKERHEID – Wanneer een eigendomsrecht als een 

bundle of rights wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om aan te duiden wie nu eigenaar 

is. De eigenaar is degene met het meest omvattende recht, of dus ‘de grootste rechtsbundel’ die 

in concreto wordt beoordeeld. De persoon die als eigenaar wordt aangeduid, beschikt wel niet 

steeds over dezelfde bevoegdheden. Eigendom komt dus in vele gedaanten voor en is geen 

eenduidig begrip.3635 

Tegen die Anglo-Amerikaanse eigendomsopvatting van de bundle of rights luiden echter ook 

bezwaren. Die bezwaren werden in deel I van dit proefschrift uiteengezet (supra, nr. 18). De 

bundle of rights-theorie is volgens sommigen gebrekkig omdat er geen algemene 

eigendomstheorie uit voortvloeit. Door in elke concrete situatie de belangen af te wegen, krijgt 

het eigendomsrecht een erg arbitrair en casuïstisch karakter. Het grootste deficit, namelijk het 

gebrek aan rechtszekerheid, zorgde ervoor dat men in de common law rechtsstelsels zelf op een 

zeker moment af wilde van de bundle of rights-theorie. Sommige auteurs menen dat er wel 

degelijk een kern van het eigendomsrecht te detecteren valt, namelijk ‘the right to exclude’, het 

recht om uit te sluiten als de externe dimensie van exclusiviteit (supra, nr. 43). Andere common 

                                                 
system, dealt with below. The consequence is that the property ‘bundle’ is infinitely divisible between different persons, who 

may each be owners of different property rights in relation to the same thing.” 
3631 Zie ook: N. MACCORMICK, Institutions of law: an essay in legal theory, Oxford, Oxford University Press, 2007, 141. 
3632 F.G. TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes 

offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, 680. Zie voor een mooie bespreking van de historische 

interactie tussen de verschillende eigendomsmodellen: A.-M. PATAULT, “Regard historique sur l’évolution du droit des biens: 

histoire de l’immeuble corporel” in X., L’évolution contemporaine du droit des biens, Parijs, PUF, 1991, 3-12. 
3633 D. HAYTON en P. MATTHEWS, “England and Wales” in A. VERBEKE en V. SAGAERT (eds.), International encyclopaedia of 

laws: Property and Trust Law, Deventer, Kluwer, 2007, 17, nr. 16. 
3634 W.J. SLAGTER, Juridische en economische eigendom, Deventer, Kluwer, 1968, 60; J. WIARDA, “De relativiteit van 

rechtsverhoudingen in het algemeen en van den eigendom in het bijzonder”, WPNR 1961, n° 4701, (572) 581. 
3635 D.W. AERTSEN, De Trust. Beschouwingen over invoering van de trust in het Nederlandse recht in Serie onderneming en 

recht, 29, Deventer, Kluwer, 2004, 64. 
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law auteurs blijven vasthouden aan eigendom als ‘the law of things’.3636 Volgens SMITH is de 

kern van elk eigendomsrecht net het eigendomsobject zelf.3637 Daarmee wordt aansluiting 

gemaakt bij de traditionele continentaalrechtelijke eigendomstraditie die het eigendomsrecht 

gelijkstelde met het goed waarop het betrekking had (supra, nr. 572). 

Aan dit gebrek van rechtszekerheid kan bij het herdenken van het continentale eigendomsbegrip 

worden geremedieerd door vast te houden aan het criterium van de actieve elasticiteit. Het 

aanduiden van een exclusieve eigenaar is van belang, en wordt belichaamd door diegene die 

het vooruitzicht heeft op de volheid van de bevoegdheden met betrekking tot een goed. 

Eigendom moet in alle situaties het residuaire recht zijn. Aan die residuariteit of (actieve) 

elasticiteit mag niet worden geraakt. Wel kan sprake zijn van ‘cross-residuarity’ wanneer 

meerdere personen de volle eigenaar kunnen worden (supra, nr. 213). Omwille van de 

rechtszekerheid en de nood aan een duidelijk eigendomsconcept is een relatief eigendomsrecht 

met wisselende samenstelling niet wenselijk. Een volledige deconstructie van het 

eigendomsbegrip is dan ook niet wat dit proefschrift beoogt. Wel moet het eigendomsbegrip in 

zekere zin worden ‘gerelativeerd’. 

574. RELATIVERING VAN HET EIGENDOMSBEGRIP: “TÛ-TÛ” – Het eigendomsrecht is door de 

recente ontwikkelingen slechts een schaduw meer van het revolutionaire eigendomsbegrip. De 

verschillende eigendomsschakeringen vormen in zekere mate zelfs een reminiscentie aan het 

feodale eigendomsbegrip.3638 De vraag rijst of dat betekent dat het eigendomsrecht zelf in het 

gedrang komt. De juridische wezenskenmerken van het eigendomsrecht worden immers steeds 

minder dwingend.3639 Bovendien bestaan er ook verschillende zienswijzen omtrent het 

eigendomsbegrip zelf. Sommige theorieën leggen zwaar de nadruk op de (interne en/of externe) 

exclusiviteit van het eigendomsrecht, andere omschrijven het eigendomsrecht als een bundle of 

rights, wat de onduidelijkheid over de uiteindelijke draagwijdte van het eigendomsrecht in de 

hand werkt.3640 

Dat leidt tot een relativering van het eigendomsbegrip zelf.3641 Een interessante analyse hierover 

werd gemaakt door ROSS in het artikel “Tû-tû”.3642 ROSS behoort tot de Scandinavische 

realisten die het recht veeleer zien vanuit het standpunt van de rechter en de burger dan vanuit 

                                                 
3636 H.E. SMITH, “The Thing about Exclusion”, Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal, 12 juni 2014, Harvard 

Public Law Working Paper No. 14-26, http://ssrn.com/abstract=2449321, 1-22. Zie ook: T. MERRILL en H. SMITH, “What 

happened to Property in Law and Economics?”, Yale L.J. 2001-02, (357) 359. 
3637 H.E. SMITH, “The Thing about Exclusion”, Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal, 12 juni 2014, Harvard 

Public Law Working Paper No. 14-26, http://ssrn.com/abstract=2449321, (1) 2. 
3638 Zie ook: V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 187, nr. 212. 
3639 S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 

1960, 31, nr. 11. 
3640 M. XIFARAS, La propriété: étude de philosophie du droit, Parijs, PUF, 2004, 9. 
3641 Zie hiervoor ook naar Nederlands recht: J. WIARDA, “De relativiteit van rechtsverhoudingen in het algemeen en van den 

eigendom in het bijzonder”, WPNR 1961, n° 4701, 572-586. Voor Frankrijk: M. BOUTEILLE, Les propriétés conditionnelles, 

Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 466, nr. 827; W. DROSS, “Que l’article 544 du code civil nous 

dit-il de la propriété?”, RTDCiv. 2015, 27-44, www.dalloz.fr. 
3642 A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law Review 1956-57, 812-825. 

http://ssrn.com/abstract=2449321
http://ssrn.com/abstract=2449321
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het standpunt van de wetgever.3643 Recht is geen onaantastbaar fenomeen, maar vloeit voort uit 

de interactie binnen een samenleving. Volgens ROSS is het eigendomsrecht te vergelijken met 

het verschijnsel van “tû-tû”, de sanctie die door de gemeenschap van de stam Noît-Cif wordt 

opgelegd bij het overschrijden van bepaalde taboes. Een begrip zoals “tû-tû” of “eigendom” wil 

twee zaken bereiken, enerzijds een omschrijving geven van het begrip en anderzijds bepaalde 

richtlijnen of gevolgen opleggen.3644 De rechtsgevolgen van het eigendomsrecht kunnen op zich 

perfect worden omschreven zonder gebruik te maken van het concept en vloeien voort uit de 

concrete feitelijke situatie.3645 

De link tussen de feitelijke situaties die zich voordoen, en de rechtsgevolgen die dat oplevert, 

wordt weergegeven in het concept “eigendom”. Het is immers de taak van de rechtswetenschap 

om feitelijke rechtsregels te conceptualiseren en te systematiseren.3646 Het concept “eigendom” 

op zich is eigenlijk, net als “tû-tû”, een nietszeggend begrip, maar levert voor de gebruikers wel 

duidelijkheid op aangaande de feiten en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Van een 

cirkelredenering is geen sprake, net omdat “eigendom” een leeg begrip is.3647 De 

systematisering kan variëren, waardoor er in de verschillende rechtsstelsels ook verschillende 

eigendomsconcepten kunnen bestaan, ook al blijven de verschillen qua rechtsgevolgen 

mogelijks beperkt.3648 Het eigendomsconcept moet dus worden gerelativeerd vanuit dit 

achterliggende opzet: 

“Whatever the construction, the reality behind it is in each case the same: a technique 

which is highly important if we are to achieve clarity and order in a complicated series 

of legal rules. 

“Ownership”, “claim”, and other words, when used in legal language, have the same 

function as the word “tû-tû”; they are words without meaning, without any semantic 

reference, and serve a purpose only as a technique of presentation.”3649 

De belangrijke conclusie die ROSS hieruit trekt, is dat het eigendomsconcept tot zijn ware 

proporties moet worden herleid: het is een manier om uitdrukking te geven aan een feitelijke 

                                                 
3643 A. ROSS, On law and justice, Berkeley, University of California Press, 1959, 158 e.v. Zie ook: A.V. LUNDSTEDT, Legal 

Thinking Revised: My Views on Law, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1956, 420 p.; F. VINDING KRUSE, The right of property, 

London/New York/Toronto, Oxford University Press, 1939, 2 vol. Voor een bespreking van het Scandinavisch realisme: J. 

BJARUP, Scandinavisch realisme in Serie Rechtstheorie, III/9, Gent, Story-Scientia, 1984, 185 p.; M. VAN HOECKE, “Ross vs 

Kelsen: het belang van het Scandinavisch Realisme in de 21e eeuw?”, Nederlands Tijdschrift voor rechtsfilosofie en 

rechtstheorie 2000, 113-119, http://hdl.handle.net/1854/LU-445288, p. 3. 
3644 A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law Review 1956-57, (812) 813: “The tû-tû pronouncements seem able to fulfill the two main 

functions of all language: to prescribe and to describe; or, to be more explicit, to express commands or rules, and to make 

assertions about facts.” 
3645 A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law Review 1956-57, (812) 819. Bijvoorbeeld wanneer iemand een goed rechtmatig heeft 

gekocht, zal hij schadevergoeding kunnen eisen van de persoon die het goed beschadigt. 
3646 A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law Review 1956-57, (812) 819. 
3647 A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law Review 1956-57, (812) 822. Zie ook: A. ROSS, On law and justice, Berkeley, University 

of California Press, 1959, 171-172. 
3648 A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law Review 1956-57, (812) 821. 
3649 A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law Review 1956-57, (812) 821-822. 

http://hdl.handle.net/1854/LU-445288
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rechtstoestand, zonder dat er meer dan een semantisch belang aan mag worden gehecht.3650 

Toegepast op het onderwerp van dit proefschrift moet de exclusiviteit van het eigendomsrecht 

eveneens beperkt blijven tot een theoretisch concept dat van belang is om de rechtsgevolgen 

van bepaalde rechtsfiguren te bespreken, maar zonder dat het als voorwendsel kan dienen om 

nieuwe rechtsfiguren, zoals een trust naar continentaal recht, in de weg te staan. De 

deconstructie van de Scandinavische realisten zorgt dus voor een relativering van 

rechtsbegrippen en levert zo een bijdrage aan de eenmaking van het recht van verschillende 

rechtssystemen.3651 

575. EIGENDOM BLIJFT HET HOOGSTE RECHT – Dat er nog steeds nood is aan een duidelijk 

eigendomsconcept komt omdat een rechtssysteem wel een duidelijk kader moet bieden voor 

het rechtsverkeer. Daarom is het van belang te blijven vasthouden aan een duidelijk en uniform 

eigendomsconcept, waarbij eigendom het hoogste recht blijft, dat weliswaar in elke concrete 

situatie moet worden beoordeeld op basis van de verdeling van de bundel van 

eigendomsbevoegdheden. Wanneer in die bundel het recht op de residuaire vermogenswaarde 

toekomt aan één welbepaald persoon die zich kan beroepen op de actieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht, is er nog steeds sprake van een intern exclusieve eigenaar. 

Daarbij is ook het blijvende onderscheid met andere zakelijke rechten van belang. Voor de 

opstellers van de Code civil was het eigendomsrecht duidelijk “meer dan een zakelijk recht”.3652 

Het werd afgekondigd als het meest absolute recht dat men kan hebben op een goed, het “hoogst 

mogelijke zakelijke recht” (supra, nr. 140). Vandaag wordt het eigendomsrecht vaak alleen nog 

beschouwd als een zakelijk recht.3653 VAN NESTE omschrijft het als volgt: 

“Deze verschraling van de eigendomsleer leidde tot een onderwaardering van deze 

rechtsinstelling en ging gepaard met de positiefrechtelijke uitholling van het 

eigendomsrecht door een steeds groter aantal beperkingen van dit recht.”3654 

Voor deze ‘verschraling’ van het eigendomsrecht moet men zich ook hoeden wanneer een 

soepele aanvaarding van de splitsing van eigendomsbevoegdheden wordt bepleit. Het 

eigendomsrecht blijft uiteraard meer dan louter een zakelijk recht.  

Het eigendomsrecht is in de eerste plaats ook een grondrecht.3655 Een belangrijk tegengewicht 

voor de ‘relativering’ van het eigendomsrecht gaat dan ook uit van de internationalisering en 

                                                 
3650 A. ROSS, On law and justice, Berkeley, University of California Press, 1959, 171-172; A. ROSS, “Tû-tû”, Harvard Law 

Review 1956-57, (812) 825: “the concept of rights is a tool for the technique of presentation serving exclusively systematic 

ends, and that in itself it means no more and no less than does “tû-tû”.” 
3651 M. VAN HOECKE, “Ross vs Kelsen: het belang van het Scandinavisch Realisme in de 21e eeuw?”, Nederlands Tijdschrift 

voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2000, 113-119, http://hdl.handle.net/1854/LU-445288, p. 6. 
3652 Zie hiervoor ook: H. SWENNEN, “Trustachtige figuren in België”, TPR 1995, (1097) 1099, nr. 3. 
3653 F. VAN NESTE, “Eigendom, toch meer dan een zakelijk recht” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (511) 513, nr. 1. 
3654 F. VAN NESTE, “Eigendom, toch meer dan een zakelijk recht” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (511) 514, nr. 1. 
3655 F. VAN NESTE, “Eigendom, toch meer dan een zakelijk recht” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (511) 515, nr. 4. Zie ook: P. LECOCQ, Manuel de droit 

des biens, I, Biens et propriété in Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Brussel, Larcier, 2012, 352 e.v.; 

http://hdl.handle.net/1854/LU-445288
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constitutionalisering van het eigendomsrecht. Zo is bijvoorbeeld de onteigening, als ultieme 

inbreuk op het eigendomsrecht, aan strikte regels onderworpen.3656 De bescherming van het 

eigendomsrecht als grondrecht legt veel gewicht in de schaal.3657 Opnieuw blijkt daarbij vooral 

de externe exclusiviteit van het eigendomsrecht, het recht om derden van zijn eigendom uit te 

sluiten, de doorslag te geven. 

Het eigendomsrecht blijft ook binnen het vermogensrecht één van de belangrijkste pijlers.3658 

De theorie van GINOSSAR deed het eigendomsrecht uitstijgen boven het hele vermogensrecht 

door het eigendomsrecht te verheffen boven de andere zakelijke rechten.3659 Daarbij wordt het 

eigendomsrecht uitgedrukt als een exclusief toebehoren (l’appartenance) van alle 

vermogensrechten, zowel zakelijke als persoonlijke rechten.3660 Eigendom staat voor de 

verhouding van een persoon ten opzichte van een goed, waarbij dat goed ruim wordt 

geïnterpreteerd en ook onlichamelijke goederen omvat.3661 Ook ZENATI omschreef het 

eigendomsrecht als meer dan een zakelijk recht, namelijk als de juridische instelling waardoor 

goederen op een exclusieve wijze toebehoren aan een eigenaar.3662 Intrinsiek aan het 

eigendomsrecht is dat het geen enkele verbintenis of verplichting jegens anderen inhoudt.3663 

Het eigendomsrecht is het subjectieve recht bij uitstek.3664 Die exclusieve band tussen de 

eigenaar en het eigendomsobject moet wel worden gerelativeerd vanuit de ‘sociale functie’ van 

                                                 
V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 187, nr. 212. Zie in dezelfde 

zin voor Frankrijk: Cons.const. 16 januari 1982, n° 81-132, Rec.const. 1982, (18) 22; M. BOUTEILLE, Les propriétés 

conditionnelles, Aix-Marseilles, Presses Universitaires d’Aix-Marseilles, 2008, 468, nr. 829; J. LAURENT, La propriété des 

droits in Bilbiothèque de droit privé, 537, Parijs, LGDJ, 2012, 393, nr. 508; B. MALLET-BRICOUT, “Fiducie et propriété” in S. 

BROS en B. MALLET-BRICOUT (eds.), Liber amicorum Christian Larroumet, Parijs, Economica, 2009, (297) 324, nr. 29; J. 

ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 269-270. Voor Nederland: A.A. VAN VELTEN, 

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 12. 
3656 Zie ook: F. ZENATI, “Pour une rénovation de la théorie de la propriété”, RTDCiv. 1993, (305) 317. 
3657 Zie ook: V. SAGAERT en R. JANSEN, “Goederenrecht: de gestage groei naar een conventioneel vermogensrecht”, RW 2011-

12, (68) 70, nr. 8. 
3658 F. VAN NESTE, “Eigendom, toch meer dan een zakelijk recht” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (511) 523, nr. 12. Nederland: A.A. VAN VELTEN, 

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed in Ars Notarius, 120, Deventer, Kluwer, 2009, 11. 
3659 S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 

1960, 212 p. Zie hiervoor ook uitgebreid: V. SAGAERT, “Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot 

een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten”, TPR 2005, (983) 996, nrs. 13 e.v. 
3660 S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 

1960, 33, nr. 12. 
3661 S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance: élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux, Parijs, LGDJ, 

1960, 33, nr. 12. Zie in gelijkaardige zin ook: F. DANOS, Propriété, possession et opposabilité in Recherches Juridiques, Parijs, 

Economica, 2007, 184, nr. 169. 
3662 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 541, nr. 400. Zie voor een bespreking: S. RAVENNE, Les propriétés imparfaites: contribution à la théorie 

de la structure du droit de la propriété, onuitg., thesis Parijs - Dauphine, 2007, 6. 
3663 F. VAN NESTE, “Eigendom, toch meer dan een zakelijk recht” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (511) 530, nr. 19. Nederland: T.F.D. DE JONG, “Enkele 

opmerkingen over de mogelijkheid goederenrechtelijke rechten te omschrijven in verbintenisrechtelijke begrippen ofwel over 

het nut van de summa divisio” in Groninger Opmerkingen en Mededelingen, XII, 2005, (33) 45. Zie ook naar common law: J. 

GORDLEY, “The Common Law in the Twentieth Century: Some Unfinished Business”, California Law Review 2000, (1815) 

1864. 
3664 F. ZENATI, Essai sur la nature juridique de la propriété. Contribution à la théorie du droit subjectif, onuitg., Université 

Jean Moulin, 1981, 778, nr. 566. 
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eigendom (supra, nr. 250).3665 Het eigendomsrecht is steeds ingebed in een maatschappelijke 

ordening die de uitoefening van het eigendomsrecht kan begrenzen. Toch blijft er een belangrijk 

onderscheid bestaan tussen het eigendomsrecht en de andere zakelijke rechten, namelijk dat het 

eigendomsrecht een niet-afgeleid recht is; de eigenaar bezit uit eigen (door de gemeenschap 

erkende) macht, terwijl een zakelijk gerechtigde die macht ontleent aan de eigenaar.3666 

Van het uniforme eigendomsbegrip als het recht om op de meest volstrekte wijze over een goed 

te beschikken moet dus niet worden afgeweken. Alleen wordt er wel een minder verregaande 

betekenis aan toegekend, in die zin dat het exclusieve, absolute en eeuwigdurende 

eigendomsrecht als uitgangspunt ook niet meer is dan een uitgangspunt, waarvan kan worden 

afgeweken omwille van een bepaald doel dat wordt vooropgesteld.3667 In die zin is er een 

minder verregaand eigendomsrecht in de maak, dat socialer, beperkter en meer ‘utile’ is.3668  

Eigendom hoeft niet langer uitsluitend beschouwd te worden als het absolute, eeuwigdurende 

en exclusieve recht in handen van één eigenaar ten opzichte van een welbepaald goed. De 

exclusiviteit van het eigendomsrecht blijft als uitgangspunt gelden, maar er moet worden 

toegegeven dat dit uitgangspunt niet onaantastbaar is.3669 Het huidige continentale recht blijft 

het daar echter moeilijk mee hebben. Men blijft vasthouden aan de exclusiviteit van het 

eigendomsrecht. Zo is er recent in Frankrijk een poging ondernomen om tot een nieuwe 

eigendomsdefinitie te komen en werd er net voor gekozen om het exclusieve karakter 

uitdrukkelijk op te nemen in de wettelijke omschrijving van het eigendomsrecht.3670 Nochtans 

moet in die gevallen waar de residuaire vermogenswaarde niet langer toekomt aan één 

welbepaald persoon, aanvaard worden dat het eigendomsrecht is gesplitst. Dat zou bijdragen 

aan een modernisering van het goederenrecht, vanuit de Europese integratie en globalisering. 

Tot op vandaag blijft de vrees voor een feodaal systeem zoals het bestond vóór de Franse 

Revolutie daaraan in de weg staan.3671 In dit verband is de stelling van MERRYMAN zeer 

treffend: 

                                                 
3665 Zie ook: F. VAN NESTE, “Eigendom, toch meer dan een zakelijk recht” in H. CASMAN, E. DIRIX en R. DE CORTE (eds.), Het 

zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, (511) 527, nr. 17. 
3666 G.E. VAN MAANEN, Eigendomsschijnbewegingen: juridische, historische en politiek-filosofische opmerkingen over 

eigendom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1987, 151. 
3667 Zie ook in dezelfde zin: Y. EMERICH, “Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: 

entre droit des contrats et droit des biens”, RIDC 2009, (49) 69. 
3668 F.G. TREBULLE, “La propriété à l’épreuve du patrimoine commun: le renouveau du domaine universel” in X., Etudes 

offertes au professeur Philippe Malinvaud, Parijs, LexisNexis, 2007, 678. Zie ook: N. BERNARD, Précis de droit des biens, 

Limal, Anthemis, 2013, 129, nr. 277; P. GOURDON, L’exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 37, 

nr. 86; J. HANSENNE, Les biens: précis, I, Luik, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, 571-572, nr. 

627; J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Parijs, PUF, 2011, 308-309. 
3669 Zie in dezelfde zin: P. GOURDON, L'exclusivité in Bibliothèque de droit privé, 455, Parijs, LGDJ, 2006, 21, nr. 49: “[…] 

l’exclusivité est malléable […].” 
3670 Zie artikel 534 van het ‘Avant-projet de réforme du droit des biens (association Henri Capitant)’, raadpleegbaar via 

http://www.henricapitant.org/node/70: “La propriété est le droit exclusif et perpétuel d’user, de jouir et de disposer des choses 

et des droits. Elle confère à son titulaire un pouvoir absolu sous réserve des lois qui la réglementent.” Dit voorstel wordt 

positief onthaald in de rechtsleer: M. LAROCHE, Revendication et propriété: Du droit des procédures collectives au droit des 

biens, Parijs, Defrénois, 2007, 127, nrs. 197 e.v. en 169, nr. 252; F. ZENATI-CASTAING, “La proposition de refonte du livre II 

du code civil”, RTDCiv. 2009, (211) 225, nr. 15. 
3671 S. VAN ERP, “La fiducie du point de vue du droit néerlandais” in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé en France, 

Brussel, Larcier, 2009, 26. 

http://www.henricapitant.org/node/70
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“Second, the attitude that ownership is indivisible had played an important role in this 

development [the different body of property law in the civil law]; occasionally, it may 

even have become an end in itself, without reference to discoverable social or economic 

functions. It has the lure of certainty, the attraction of simplicity, the ease of generality. 

The commitment to it in Italy and a number of other civil law nations seems to be 

unshakeable at the present time. This both inhibits improvisation in the system of 

property interests and requires the use of fictions to explain how those that are allowed 

can be made consistent with theory.”3672 

Een hernieuwde opvatting over het exclusiviteitsbeginsel, zoals voorgesteld in dit proefschrift, 

zou ervoor kunnen zorgen dat exclusieve eigendom nog steeds het uitgangspunt blijft, maar niet 

langer als een onaantastbaar dogma wordt beschouwd. Daartoe kan de doctrine een sturende rol 

spelen, net zoals de auteurs in de loop van de negentiende eeuw gezorgd hebben voor een 

verabsolutering van het exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 148). De hedendaagse doctrine zou 

een gelijkaardige invloed kunnen uitoefenen, in de omgekeerde richting, namelijk om tot een 

relativering van het beginsel van de exclusiviteit van het eigendomsrecht te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3672 J.H. MERRYMAN, “Ownership and estate (variations on a theme by Lawson)”, Tul.L.Rev. 1973-74, (916) 944. 
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ALGEMEEN BESLUIT 
Nu we aan het einde van dit onderzoek zijn gekomen, komt het erop aan de resultaten van de 

onderzoeksanalyse schematisch weer te geven. Dit dient te gebeuren aan de hand van een 

rechtstreekse toetsing van die resultaten aan de (sub)onderzoeksvragen die we in het begin van 

dit onderzoek aan de orde hebben gesteld. 

i. Begrip en herkomst van het exclusiviteitsbeginsel 

576. EERSTE SUB-ONDERZOEKSVRAAG – Het voorgaande onderzoek stelt ons in staat een 

antwoord te bieden op de algemene onderzoeksvraag: “Wat is de betekenis van de exclusiviteit 

van het eigendomsrecht in de continentale rechtssystemen?”  

De eerste sub-vraag daarbij betreft het concept en de historiek van het exclusiviteitsbeginsel 

(supra, nr. 4). De gangbare opvatting over het exclusieve eigendomsrecht gaat uit van een 

drietal vooronderstellingen (supra, nr. 1): (1) exclusiviteit is een kenmerk van het 

eigendomsrecht, (2) exclusieve eigendom is eigen aan de continentale rechtsstelsels en niet aan 

de common law rechtssystemen, en (3) de exclusieve eigendom werd na de Franse Revolutie 

heringevoerd als reminiscentie aan het Romeinse recht en als antithese van de gesplitste 

eigendomsrechten van het feodale Ancien Régime. Die gangbare opvatting werd onderzocht in 

deel I van het proefschrift en moet worden herzien. 

577. HET CONCEPT VAN HET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL HERBESCHOUWD – De eerste twee 

vooronderstellingen betreffende het concept ‘exclusieve eigendom’ moeten worden bijgesteld. 

Er werden verschillende exclusiviteitstheorieën gedetecteerd. Zo zijn er zowel in de common 

law (supra, nr. 45) als in de civil law (supra, nr. 36) stemmen die de exclusiviteit niet enkel aan 

het eigendomsrecht toeschrijven, maar aan elk zakelijk recht. Bovendien duikt de term 

‘exclusive ownership’ ook op in de common law rechtsstelsels (supra, nrs. 38 e.v.) waardoor de 

exclusiviteit niet als een uitsluitend kenmerk van het continentale eigendomsbegrip mag 

worden beschouwd. 

Uit die verschillende exclusiviteitstheorieën werd een dubbele dimensie van het 

exclusiviteitsbeginsel afgeleid. De auteurs die de exclusiviteit niet enkel aan het 

eigendomsrecht, maar aan elk zakelijk recht toekennen, hebben de bevoegdheid om derden uit 

te sluiten voor ogen. Dat duiden wij aan als de externe dimensie van exclusiviteit (supra, nr. 

47). Ook de common law exclusiviteitstheorie die specifiek het eigendomsrecht beschouwt als 

een exclusief recht, gaat uit van de exclusiviteit in de externe betekenis van het woord, namelijk 

als het recht om alle anderen uit te sluiten (supra, nr. 40). De continentale exclusiviteitstheorie 

waar exclusiviteit als een kenmerk van het eigendomsrecht wordt omschreven, onderscheidt 

zich van de common law door aan die externe betekenis ook een interne dimensie van 

exclusiviteit toe te voegen (supra, nr. 29). De interne dimensie van exclusiviteit houdt in dat op 

een gegeven moment en op een welbepaald goed de volheid van bevoegdheden slechts kan 
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toekomen aan één persoon, de exclusieve eigenaar. Het is die interne dimensie die de 

continentale eigendomstheorie uniek maakt. Volgend schema verduidelijkt de 

onderzoeksresultaten van het conceptuele vraagstuk: 

 

Traditionele opvatting van exclusieve eigendom 

Exclusiviteit in civil law rechtstraditie Exclusiviteit in common law rechtstraditie 

          Essentieel kenmerk 

          Nevengeschikt kenmerk 

geen 

 

Onderzoeksresultaat: meerdere theorieën van exclusieve eigendom 

Exclusiviteit in civil law rechtstraditie Exclusiviteit in common law rechtstraditie 

          Essentieel kenmerk                             ≠ 

          Nevengeschikt kenmerk 

< externe én interne exclusiviteit 

          Essentieel kenmerk 

          Nevengeschikt kenmerk 

< externe exclusiviteit 

Kenmerk van elk zakelijk recht                   = 

< externe exclusiviteit 

Kenmerk van elk zakelijk recht 

< externe exclusiviteit 

De dubbele dimensie van exclusiviteit speelt een doorslaggevende rol bij de beoordeling van 

hedendaagse eigendomskwesties. Dat wordt zodadelijk samengevat (infra, nr. 579). Daarvoor 

wordt eerst gewezen op de herkomst van het (interne en externe) exclusiviteitsbeginsel. 

578. RESULTATEN VAN RECHTSHISTORISCH ONDERZOEK – De studie van de herkomst van het 

exclusiviteitsbeginsel werd gevoerd op een niet-chronologische manier (supra, nrs. 53 en 160). 

Het voordeel van deze werkwijze is dat latere interpretaties die de opvattingen over een 

bepaalde periode beïnvloeden, in rekening worden gebracht. Voor het exclusiviteitsbeginsel 

leverde deze methode zinvolle inzichten op. Zo blijkt dat uit het Romeinse recht argumenten 

werden gehaald voor verschillende, zelfs tegengestelde, eigendomstheorieën (supra, nr. 161). 

Zowel voor exclusieve eigendom als voor gedeelde eigendom konden sporen worden gevonden 

in het Romeinse recht (supra, nrs. 64 e.v.). De zopas in herinnering gebrachte historische 

assumptie dat het revolutionaire exclusieve eigendomsconcept een terugkeer betekent naar het 



 

634 

 

 

 

Romeinse recht en een definitieve breuk uitmaakt met de gesplitste eigendom tijdens de 

feodaliteit, moet dus worden bijgesteld. 

Aan het einde van het rechtshistorisch onderzoek werd geconcludeerd dat het 

exclusiviteitsbeginsel van het eigendomsconcept ten tijde van de Franse Revolutie vooral een 

politieke creatie was (supra, nr. 162). Het gezagsargument van het Romeinse recht was daarbij 

sterk gekleurd door de interpretatie die de natuurrechtelijke auteurs eraan gaven (supra, nr. 

128). De opstellers van de Code civil wekken de indruk louter aan te knopen bij het gevestigde 

Romeinse recht, maar leverden eigenlijk een juridisch evenbeeld van de politieke situatie. Na 

de Franse Revolutie wilde men de private grondeigenaars beschermen tegen verticale 

inmengingen van de Staat (absolute eigendom) en van de feodale heren (exclusieve eigendom) 

(supra, nr. 172). De exclusiviteit van het eigendomsrecht die hier zijn intrede maakt, had een 

externe functie, namelijk het recht om anderen uit te sluiten van de eigendom. In dit tijdperk is 

‘exclusieve eigendom’ dus te verstaan vanuit de externe dimensie die in dit proefschrift 

onderscheiden wordt van de interne dimensie (supra, nr. 47). De interne betekenis van 

exclusiviteit, namelijk de volheid van bevoegdheden in handen van één eigenaar, werd pas aan 

het eigendomsconcept toegevoegd door de ‘exclusivistische’ interpretatie van de negentiende-

eeuwse auteurs (supra, nrs. 147 e.v. en nr. 200). 

Een belangrijke conclusie van het rechtshistorisch onderzoek is dat er doorheen de tijd een 

permanente wisselwerking of dialectiek is geweest tussen twee eigendomsmodellen (supra, nr. 

165). Het eerste model is gegroeid vanuit de gewoonterechtelijke traditie en beschouwt de 

aanspraken van verschillende personen op eenzelfde goed als verschillende eigendomsrechten. 

In het hedendaagse recht is dat nog aanwezig in de common law ‘bundle of rights’-theorie 

(supra, nr. 17). Het tweede model van exclusieve eigendom vormt daarvan de perfecte antithese 

en beschouwt het eigendomsrecht als een exclusief en allesomvattend recht. Die tegengestelde 

eigendomsmodellen hebben steeds een wederzijdse beïnvloeding ondergaan. Zo bleven er 

vormen van gedeelde eigendom bestaan tijdens de negentiende eeuw, ook al zegevierde toen 

het exclusiviteitsmodel (supra, nr. 150). Omgekeerd werd de ‘bundle of rights’-theorie 

bekritiseerd vanuit de nood aan erkenning van een sterk eigendomsrecht (supra, nr. 18). De 

voortdurende interactie van de twee eigendomsmodellen betekent dat een eigendomssplitsing 

naar huidig continentaal recht niet onmogelijk is, ook al wordt nog steeds sterk vastgehouden 

aan het model van exclusieve eigendom.  

Nu de herkomst van het exclusiviteitsbeginsel is samengevat, wordt het hedendaagse 

continentaalrechtelijke model van exclusieve in het volgende randnummer geherdefinieerd. 

579. DE DUBBELE DIMENSIE VAN EXCLUSIVITEIT – Na het rechtshistorisch en conceptueel 

onderzoek werd de traditionele theorie van exclusieve eigendom aangepast (supra, nr. 199). 

Van belang voor de tweede sub-onderzoeksvraag, het onderzoek naar de hedendaagse betekenis 

van het exclusiviteitsbeginsel in de continentale rechtsstelsels, is de reeds vernoemde 

vaststelling van de dubbele dimensie van exclusiviteit (supra, nr. 577). In de continentale 
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rechtsstelsels komt aan de ‘exclusieve eigendom’ zowel een externe als interne betekenis toe. 

Eigendom betekent niet alleen het recht voor de eigenaar om anderen uit te sluiten (extern), het 

betekent ook dat de volheid van bevoegdheden op een welbepaald goed en op een welbepaald 

moment slechts aan één persoon kan toekomen (intern). De externe dimensie van exclusiviteit 

is een constante, zowel in het diachronisch als synchronisch onderzoek (supra, nr. 199). De 

interne dimensie is daarentegen eigen aan de moderne continentale eigendomstheorie en vormt 

de discrepantie tussen de common law en civil law eigendomsopvatting. Dat biedt een 

belangrijk kader voor de hedendaagse ontwikkelingen binnen het eigendomsrecht. 

Die interne exclusiviteit als ‘volheid van bevoegdheden op een goed in handen van één 

eigenaar’ werd verder verfijnd (supra, nr. 223). De interne exclusiviteit staat er immers niet aan 

in de weg dat concrete eigendomsbevoegdheden worden afgestaan aan derden, bijvoorbeeld 

door het verlenen van zakelijk werkende rechten waardoor de eigenaar tijdelijk niet alle 

bevoegdheden in handen heeft. Toch blijft de eigenaar titularis van een intern exclusief 

eigendomsrecht, omdat hij het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden behoudt (supra, 

nr. 269). Voor de interne exclusiviteit volstaat het dus dat de potentiële volheid van 

bevoegdheden in handen van één persoon is. Vanuit de common law wordt het continentale 

eigendomsbegrip daarom, in contrast met de ‘bundle of rights’, omschreven als een ‘box of 

ownership’; de eigenaar blijft de exclusieve eigenaar omdat hij de ‘doos’ in handen houdt, ook 

al zijn alle bevoegdheden uit die doos toegekend aan derden (supra, nr. 211). Eén bevoegdheid 

blijft immers over en dat is de residuariteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 573). 

580. INTERN EXCLUSIEVE EIGENDOM ALS HET RESIDUAIRE RECHT – De intern exclusieve 

eigendom is steeds het residuaire recht, omdat de eigenaar als enige titularis blijft van de 

potentiële volheid van bevoegdheden op het goed. De actieve elasticiteit van het 

eigendomsrecht zorgt ervoor dat op een gegeven moment de eigendomsbevoegdheden terug 

aanwassen en het exclusieve eigendomsrecht terug ‘vol’ wordt. Van het eigendomsrecht gaat 

dus een centripetale kracht uit die de bevoegdheden terug aantrekt (supra, nr. 237). De kern van 

het eigendomsrecht die alle bevoegdheden aantrekt, bestaat uit de residuaire vermogenswaarde 

of kapitaalwaarde van het goed (supra, nr. 544). Die actieve elasticiteit is naar continentaal 

recht de toetssteen voor het aanduiden van de exclusieve eigenaar wanneer de 

eigendomsbevoegdheden verspreid zijn over verschillende personen. 

Belangrijk is dat ook in de common law wordt erkend dat eigendom het residuaire recht 

uitmaakt (supra, nr. 544). Alleen wordt dit niet gelinkt aan een exclusieve eigendom, aangezien 

er in de common law geen sprake is van een interne dimensie van exclusiviteit (supra, nr. 42). 

Er wordt uitdrukkelijk erkend dat er in bepaalde situaties meerdere personen als eigenaar 

kunnen worden gekwalificeerd, waarbij er sprake is van ‘cross-residuarity’ (supra, nr. 213). 

Vanuit die common law opvattingen werden mogelijkheden afgeleid voor de civil law bij de 

analyse van de hedendaagse betekenis van het beginsel van exclusieve eigendom. De gekruiste 

residuariteit biedt belangrijke perspectieven voor het beantwoorden van de tweede sub-

onderzoeksvraag.  
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ii. Het omstreden karakter van het exclusiviteitsbeginsel  

581. TWEEDE SUB-ONDERZOEKSVRAAG – In deel II en III werd de tweede sub-vraag, namelijk 

hoe de huidige rechtssytemen omgaan met het exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 4), 

geanalyseerd. In deel II werd de impact op het eigendomsrecht van gebruiksrechten toegekend 

aan derden onderzocht (supra, nrs. 202 e.v.). In deel III kwamen de bijzondere vormen van 

eigendom aan bod. De verhouding tot het exclusiviteitsbeginsel van zowel de meervoudige 

eigendom (supra, nrs. 271 e.v.) als de fiduciaire eigendom (supra, nrs. 290 e.v.) werd besproken 

vanuit concrete toepassingsgevallen. De hedendaagse evoluties binnen het eigendomsrecht van 

de continentale rechtssystemen (België, Frankrijk en Nederland) werden systematisch 

vergeleken met de common law eigendomsopvatting. Voor de evolutie richting een algemene 

trustfiguur naar continentaal recht werd ook vergeleken met Schotland en Zuid-Afrika, 

rechtsstelsels die behoren tot de mixed legal systems (supra, nrs. 464 e.v.). Daaruit vloeiden 

volgende conclusies voort. 

582. GEMODULEERDE EIGENDOM DOOR VERREGAANDE GEBRUIKSRECHTEN VAN DERDEN – 

Een eerste evolutie met impact op het exclusiviteitsbeginsel is de contractualisering van het 

eigendomsrecht (supra, nr. 205). In een aantal gevallen worden vanuit de wilsautonomie van 

partijen zodanig verregaande gebruiksrechten door de eigenaar aan derden verleend dat kan 

worden betwijfeld of er nog sprake is van exclusieve eigendom. De intern exclusieve eigendom 

komt in het gedrang wanneer het zopas besproken vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden 

voor de eigenaar niet langer standhoudt.  

Dat vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden in hoofde van de eigenaar is steeds 

gewaarborgd wanneer de verleende gebruiksrechten beperkt zijn in de tijd. Na het verstrijken 

van de termijn zal de elasticiteit van het eigendomsrecht intreden en verkrijgt de eigenaar terug 

de volle eigendomsbevoegdheden (supra, nr. 223). Eeuwigdurende gebruiksrechten zijn 

daarentegen problematischer. De impact op het eigendomsrecht is vaak dermate verregaand dat 

de idee van opgesplitste eigendom niet meer veraf is (supra, nr. 269). Er moet een onderscheid 

worden gemaakt tussen exclusieve en niet-exclusieve eeuwigdurende gebruiksrechten. Bij een 

exclusief gebruiksrecht verliest de eigenaar de bevoegdheid volledig aan de derde, bijvoorbeeld 

door het exclusieve gebruik van de bovenste verdieping van zijn gebouw af te staan aan een 

derde. Dat was het geval in het bekende Franse cassatiearrest ‘Maison de poésie’ (supra, nr. 

231). Bij een niet-exclusief gebruiksrecht kan de eigenaar ook zelf nog de bevoegdheid 

uitoefenen. Het typevoorbeeld daarvan zijn de erfdienstbaarheden. 

Exclusieve eeuwigdurende gebruiksrechten vormen een ernstige bedreiging voor het exclusieve 

eigendomsrecht. Naar Belgisch recht is de vestiging ervan überhaupt onmogelijk (supra, nr. 

217). Wanneer een eigenaar exclusieve gebruiksrechten aan een derde toekent voor een 

onbepaalde termijn, is het voor het behoud van de exclusieve eigendom van belang dat de 

eigenaar nog steeds de residuaire bevoegdheid van het eigendomsrecht kan uitoefenen. Een 

eigenaar moet beschikken over de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht (supra, nr. 239). 
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Zo bestaan er bij het eeuwigdurende recht van erfpacht naar Nederlands recht ruime 

beëindigingsmogelijkheden voor de eigenaar (supra, nr. 219). Deze actieve elasticiteit voor de 

eigenaar kwam recent onder druk te staan in de rechtspraak van de Franse Cour de cassation. 

In het arrest ‘crû et à croître’ (supra, nr. 230) werd de toekenning erkend van een eeuwigdurend 

en exclusief gebruiksrecht tot het rooien van bomen op andermans perceel. Bovendien meende 

het Hof dat dit zakelijke gebruiksrecht niet teniet ging door de bevrijdende verjaring in geval 

van onbruik. De positie van de eigenaar was hier uitermate zwak en de actieve elasticiteit 

onbestaande. Ook in het arrest ‘Maison de poésie’ werd bevestiging gevonden voor het 

eeuwigdurende karakter van een exclusief gebruiksrecht (supra, nr. 231). De (nieuwe) eigenaar 

moest zich het gebruiksrecht op een deel van een gebouw laten tegenwerpen. In de hypothese 

waar een eigenaar volledig afhangt van de derde-gebruiker om de volle 

eigendomsbevoegdheden terug te verkrijgen, kan er bezwaarlijk nog sprake zijn van een 

eigenaar die titularis is van (het vooruitzicht op) de volheid van bevoegdheden. De exclusieve 

eigendom is daarbij volledig ondergraven, ook vanuit het perspectief van de gebruiker zelf die 

door het specifieke gebruiksrecht niet het vooruitzicht heeft op de volheid van de 

bevoegdheden, en dus niet als eigenaar van het hele goed kan gelden. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dar de Franse Cour de cassation in het arrest van 28 januari 2015 leek terug te 

komen op dit ruime standpunt (supra, nr. 234). 

Niet-exclusieve gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, zijn minder problematisch voor het 

voortbestaan van het exclusieve eigendomsrecht en kunnen perfect eeuwigdurend zijn. Hier 

volstaat een passieve elasticiteit in hoofde van de eigenaar (supra, nr. 269). Er is geen sprake 

van een bevoegdheid die moet worden aangetrokken, aangezien de eigenaar steeds over die 

bevoegdheid is blijven beschikken. Niet-exclusieve gebruiksrechten vormen een minder 

verregaande bezwaring van het eigendomsrecht, waardoor het te verantwoorden is waarom de 

eigenaar geen actieve zeggenschap heeft over het al dan niet eindigen van die bevoegdheid, 

maar eerder passief de elasticiteit van het eigendomsrecht afwacht. 

Naast de zopas genoemde contractualisering is er ook een tendens tot socialisering van het 

eigendomsrecht (supra, nr. 240). Aan derden worden soms rechten op andermans goed verleend 

vanuit sociale overwegingen. Zo wordt, opnieuw door de Franse Cour de cassation (supra, nr. 

262) aangenomen dat een eigenaar niet zomaar een exclusief recht heeft op het gebruik van de 

afbeelding van zijn goed. Een eigenaar moet dit gebruik door een derde dulden zolang hij 

daarvan geen bovenmatige hinder ondervindt (supra, nr. 263). Ook hier betreft het een niet-

exclusief gebruiksrecht en kan de eigenaar zelf nog deze bevoegdheid uitoefenen. Ons inziens 

is het gebruik van de afbeelding van andermans goed problematisch wanneer een derde er een 

vermogensrechtelijk voordeel uit haalt dat schadelijk is voor de eigenaar (supra, nr. 264). Dat 

is bijvoorbeeld het geval wanneer de derde en de eigenaar een gelijkaardige economische 

activiteit uitoefenen, zoals bij de handel in postkaarten met een afbeelding van hetzelfde 

historische gebouw ‘Café Gondrée’ (supra, nr. 258).  



 

638 

 

 

 

De impact van de socialisering, zoals ook bij de problematiek van het kraken van woningen 

(supra, nr. 247), betreft niet de interne, maar wel de externe dimensie van de exclusieve 

eigendom. Intern beschouwd is er nog steeds één persoon met (het vooruitzicht op) de volheid 

van de eigendomsbevoegdheden. Extern beschouwd heeft de eigenaar echter niet steeds een 

onbeperkt recht om derden zomaar uit te sluiten. Zo bijvoorbeeld kan er sprake zijn van 

rechtsmisbruik wanneer een eigenaar het gebruik van zijn goed aan een derde op onredelijke 

wijze ontzegt. Het eigendomsrecht als hoogste zakelijk recht houdt in principe in dat een 

eigenaar het absolute recht heeft om met zijn goed te doen en laten wat hij wil (supra, nr. 25). 

Een eigenaar heeft een soevereine beslissingsbevoegdheid en hoeft geen inmengingen te 

dulden. Dat absolute kenmerk moet echter worden gerelativeerd, zeker vanuit maatschappelijke 

overwegingen en belangen van derden. Ook de externe exclusiviteit, als het recht om derden 

uit te sluiten, mag door een eigenaar niet op een absolute wijze worden uitgeoefend. Ons inziens 

treft de socialisering dus eerder het absolute dan het exclusieve karakter van het eigendomsrecht 

(supra, nr. 270). 

De mogelijkheid tot (contractuele, wettelijke en rechterlijke) modulering van het 

exclusiviteitsbeginsel, besproken in deel II, toont aan dat er ook in het huidige recht een 

wisselwerking mogelijk is tussen het model van exclusieve eigendom en het model van 

eigendomssplitsing (supra, nr. 269). Het toekennen van verregaande gebruiksrechten aan 

derden is verzoenbaar met het exclusieve karakter van het recht van de eigenaar, zolang die 

eigenaar over de actieve elasticiteit beschikt om die rechten terug aan te trekken. Sommige 

gebruiksrechten, namelijk de eeuwigdurende exclusieve gebruiksrechten, vormen daarentegen 

in wezen een beperkte erkenning van een eigendomssplitsing. 

583. VERENIGBAARHEID VAN MEDE-EIGENDOM MET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL? – Die 

wisselwerking tussen de twee eigendomsmodellen is ook aanwezig bij de twee bijzondere 

eigendomsvormen die in deel III werden onderzocht. Een eerste vorm is de meervoudige 

eigendom (supra, nrs. 271 e.v.). Doorgaans worden zowel de mede-eigendom, de collectieve 

eigendom als de multi-eigendom niet beschouwd als uitzonderingen op het 

exclusiviteitsbeginsel (supra, nr. 273). Ondanks de afkondiging van het exclusiviteitsbeginsel 

tijdens de codificatieperiode, werd aanvaard dat in sommige gevallen meerdere personen 

dezelfde eigendomsrechten kunnen claimen op een goed. Wel was de revolutionaire wetgever 

zeer terughoudend in het erkennen van situaties van mede-eigendom. Enkel de situaties die 

precair en tijdelijk waren, zoals de onverdeeldheid van een opengevallen nalatenschap, of de 

gevallen waar de mede-eigendom gedwongen, maar accessoir aan een exclusieve eigendom is, 

zoals de muurgemeenheid, werden erkend (supra, nr. 276 en nr. 277). Mede-eigendom werd 

beschouwd als een suboptimale toestand, net omdat er geen exclusieve eigenaar is (supra, nr. 

275). Daarom ook dat het recht om uitonverdeeldheid te treden in Frankrijk nog steeds van 

openbare orde is. In België oordeelde het Hof van Cassatie echter dat dat recht niet van 

toepassing is bij vrijwillige onverdeeldheden (supra, nr. 276). 
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Van mede-eigendom wordt gezegd dat het eigendomsrecht niet gesplitst is, maar eerder 

gedeeld, aangezien geen van de partijen de volheid van bevoegdheden heeft en steeds rekening 

moet houden met de rechten van de andere mede-eigenaars (supra, nr. 273). Elk heeft slechts 

recht op een abstract breukdeel. Dat is bijvoorbeeld zo bij een opengevallen nalatenschap. Van 

een volheid van bevoegdheden is pas sprake door het vorderen van de uitonverdeeldheidtreding 

en dus door de verdeling van het eigendomsvoorwerp (supra, nr. 497). Toch kan mede-

eigendom ons inziens in sommige situaties worden beschouwd als een subjectieve 

eigendomssplitsing (supra, nr. 503). Soms zijn er twee personen die het gebruik van een goed 

delen en die beiden het vooruitzicht hebben om de exclusieve eigenaar van het geheel te 

worden. Het probleem is hier dus niet zozeer dat er geen exclusieve eigenaar meer valt aan te 

duiden, maar wel dat er net meerdere personen zijn die het vooruitzicht hebben op de volheid 

van bevoegdheden op het volledige goed (en dus niet slechts op een breukdeel). Dat is zo 

wanneer een beding van aanwas werd opgenomen als modaliteit van een vrijwillige 

onverdeeldheid (supra, nr. 284). Potentieel zijn er twee exclusieve eigenaars, actueel zal slechts 

één van de partijen het worden, afhankelijk van het vooroverlijden van de ander. Hier is dus 

sprake van een ‘gekruiste residuariteit’: meerdere personen hebben het vooruitzicht van het 

exclusieve eigendomsrecht als residuair recht (supra, nr. 497). Hoewel kan worden betoogd dat 

de eigenaar bepaalbaar is, kan van een exclusieve eigendom toch geen sprake zijn. Geen van 

de partijen beschikt over een actieve elasticiteit van het eigendomsrecht. Een beding van aanwas 

toont de mogelijke interdependentie tussen het exclusieve eigendomsmodel en het model van 

gesplitste eigendom. 

584. VERENIGBAARHEID VAN FIDUCIAIRE EIGENDOM MET EXCLUSIVITEITSBEGINSEL? – De 

tweede bijzondere eigendomsvorm die besproken werd in deel III is de fiduciaire eigendom 

(supra, nrs. 290 e.v.). De fiduciaire eigenaar die de goederen onder zich houdt, moet dit doen 

met een bepaald doel voor ogen, zijnde ten titel van beheer ten behoeve van een begunstigde of 

ten titel van zekerheid (supra, nr. 299). De fiduciaire eigendom kadert binnen een ontwikkeling 

van het eigendomsrecht, namelijk de instrumentalisering (supra, nr. 290). Eigendom wordt 

steeds vaker aangewend als middel om een doel te bereiken dan als doel op zich. Bij de vele 

toepassingsgevallen van fiduciaire eigendom komt de interne exclusiviteit van het 

eigendomsrecht in het gedrang, omdat er sprake zou zijn van een splitsing van het 

eigendomsrecht tussen de juridische eigenaar en de economische gerechtigde van het goed 

(supra, nr. 300). Wanneer laatstgenoemde een zakenrechtelijke bescherming geniet, komt de 

fiduciaire eigendom dicht in de buurt van de eigendomssplitsing die volgens de gangbare 

common law visie (supra, nr. 183) bestaat bij de trust tussen de trustee (legal owner) en de 

beneficiary (equitable owner). De interne dimensie van exclusiviteit vormt net de voornaamste 

reden waarom continentale rechtsstelsels zich verzetten tegen de invoering van een trust (supra, 

nr. 442). Dat bezwaar kan echter worden ontkracht in het nieuwe verklaringsmodel voor de 

trust dat wordt voorgesteld in dit proefschrift (supra, nrs. 488 e.v.) en zo meteen wordt 

samengevat (infra, nr. 587). 
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Bij het beoordelen van de eigendomskwestie bij de verschillende fiduciaire figuren moet 

opnieuw toepassing worden gemaakt van het criterium van de residuaire vermogenswaarde als 

kern van de intern exclusieve eigendom (supra, nr. 544). De intern exclusieve eigenaar is de 

partij die het vooruitzicht heeft op de volheid van bevoegdheden op een goed. Daarom zijn veel 

van de fiduciaire eigendomsconstructies tot beheer verenigbaar met het exclusiviteitsbeginsel, 

aangezien enkel de begunstigde, en niet de beheerder, de volle eigenaar kan worden. Weliswaar 

kunnen er op een gegeven moment potentieel meerdere begunstigden zijn die het vooruitzicht 

hebben op de residuaire vermogenswaarde van de fiduciaire goederen. Dat is bijvoorbeeld zo 

bij minnelijk kantonnement waar de eigendomsallocatie afhangt van het intreden van een 

bepaalde voorwaarde (supra, nr. 551). Hangende de voorwaarde is het eigendomsrecht als het 

ware ‘zwevend’ tussen beide partijen en is er sprake van een eigendomssplitsing. 

Fiduciaire eigendom tot zekerheid is problematischer voor het exclusiviteitsbeginsel, aangezien 

zowel de schuldenaar als de schuldeiser een aanspraak willen (behouden of verkrijgen) op de 

waarde van het overgedragen goed. De interne exclusiviteit lijkt miskend, in de mate dat zowel 

de schuldeiser als de schuldenaar aanwijsbaar zijn als de titularis van de (potentiële) volheid 

van bevoegdheden en beide gerechtigden in hun positie ook reeds zakenrechtelijk beschermd 

worden. Let wel, een schuldeiser heeft slechts recht op de verzilveringswaarde, de waarde van 

het goed ten belope van zijn schuldvordering, en moet een eventuele meerwaarde afstaan aan 

de schuldenaar (supra, nr. 547). Vandaar lijkt de herkwalificatie als zakelijk zekerheidsrecht 

natuurlijker, aangezien dan de schuldeiser slechts een (stil) pandrecht heeft en de schuldenaar 

het exclusieve eigendomsrecht (supra, nr. 379). De sterkste indicatie daarvoor is dat de 

schuldenaar het goed kan revindiceren indien de schuldeiser failliet dreigt te gaan (supra, nr. 

373). Daarbij mag niet over het hoofd worden gezien dat de exclusieve eigendom van de 

schuldenaar aan een modaliteit is onderworpen, namelijk dat hij moet voldoen aan de schuld 

alvorens het volle, onbezwaarde eigendomsrecht (opnieuw) te verkrijgen (supra, nr. 434).  

De studie van de fiduciaire eigendom en zijn doelgebonden karakter leert dat er nood is aan een 

functionele benadering (supra, nr. 499). Daarmee wordt bedoeld dat de focus moet liggen op 

de rechtsgevolgen van bepaalde constructies op welbepaalde tijdstippen, eerder dan op de 

theoretische kwalificaties. De functionele methode leverde een belangrijk inzicht op voor het 

exclusiviteitsbeginsel, namelijk dat de externe exclusiviteit vaak is wat partijen beogen bij 

allerhande eigendomsconstructies, los van de vraag wie intern de (exclusieve) eigenaar is 

(supra, nr. 554). De externe exclusiviteit, die volgens bepaalde auteurs toekomt aan alle 

zakelijke rechten (supra, nr. 36 en 45), verzekert voor de betrokkenen een sterk recht wanneer 

zij in conflict komen met derden. Daarom ook dat de interne eigendomsvraag anders moet 

worden beantwoord naargelang de concrete rechtssituatie. Enkele illustraties maken dat 

duidelijk. 

Bij een eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 386) blijft de verkoper hangende de voorwaarde de 

exclusieve eigenaar, ook al houdt hij dit eigendomsrecht enkel ten titel van zekerheid en is hij 

volledig afhankelijk van de gedraging van de schuldenaar. De schuldenaar beschikt namelijk 
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over de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht; door de schuld te betalen wordt hij 

automatisch de exclusieve eigenaar. Zolang dat niet is gebeurd, is hij slechts detentor (en geen 

eigenaar) van het goed. Zodra echter de verkoper insolvabel wordt, krijgt de 

eigendomsverwachting een zakelijke werking en kan de koper de schuldeisers uitsluiten van 

aanspraken op het goed (externe exclusiviteit) door de koopprijs van het goed alsnog te voldoen 

en het eigendomsrecht te verwerven. Los van de interne eigendomsvraag is de koper dus vooral 

geïnteresseerd in de externe exclusiviteit. Hetzelfde geldt voor de verkoper die zeker wil zijn 

dat hij het goed kan revindiceren zodra hij in samenloop dreigt te komen met de schuldeisers 

van de koper.  

Het functionele belang van de externe in plaats van interne dimensie van exclusiviteit blijkt ook 

bij het fideï-commis de residuo (supra, nr. 336). Hoewel een eerste begunstigde actueel de 

exclusieve eigenaar is met het recht op de volle eigenaarsbevoegdheden, door zijn 

interingsbevoegdheid, zijn er meerdere personen die potentieel exclusieve eigenaar zijn, 

aangezien alle verwachters over het vooruitzicht beschikken om definitief de volheid van 

bevoegdheden te verwerven. Opnieuw is er sprake van een gekruiste residuariteit (supra, nr. 

335), met dat verschil dat de residuaire vermogenswaarde niet in stand moet worden gehouden 

en de eigendomsverwachtingen dus onzeker zijn. Daarbij kunnen de verwachters ook geen 

beroep doen op de actieve elasticiteit van het eigendomsrecht, maar zijn zij afhankelijk van een 

dubbele modaliteit, namelijk het overlijden van de begunstigde en het feit dat er van de fideï-

commissaire goederen nog iets moet resten. Of de verwachter hangende de voorwaarde reeds 

over een zakenrechtelijke positie beschikt, is betwistbaar, maar is wel de richting waarin de 

meerderheid van de rechtsleer wil evolueren (supra, nr. 329). Die zakenrechtelijke 

eigendomsverwachting kan echter enkel in welbepaalde situaties en tegen derden worden 

ingeroepen, waardoor opnieuw sprake is van een gefaseerde eigendomsbeoordeling (supra, nr. 

336). Bijvoorbeeld wanneer de eerste begunstigde insolvabel wordt en de fideï-commissaire 

goederen door zijn schuldeisers worden aangesproken, kan een verwachter zich reeds beroepen 

op de externe exclusiviteit van zijn potentiële eigendomsrecht, aangezien hij in het huidige recht 

over een zeker recht onder opschortende termijn beschikt. 

Het eigendomsrecht van de eerste begunstigde is toch nog steeds exclusief gezien hij de enige 

is die over een actieve elasticiteit beschikt om zich de volle waarde van de goederen eigen te 

maken door erover te beschikken en de opbrengst te verteren. Ook al zijn er potentieel meerdere 

exclusieve eigenaars, reëel kan nog steeds één persoon worden aangeduid als de interne 

exclusieve eigenaar. Onder het huidige recht is de eerste begunstigde niet verplicht om te zorgen 

dat er een restwaarde overblijft. Het pleidooi om de werking van zakelijke subrogatie op fideï-

commissaire goederen te aanvaarden, doet daar niks aan af; waardevervanging betekent niet 

waardebehoud. Hoogstens levert het een versterkte zakelijke positie op voor de verwachter, en 

dat is volgens ons een goede evolutie. Wanneer men echter de aanspraak van de verwachter op 

de volledige vermogenswaarde wil fixeren, is er geen sprake meer van een fideï-commis de 

residuo, maar van een erfstelling over de hand, waarbij de eerste begunstigde verplicht is om 

die waarde in stand te houden (supra, nr. 334). De aanspraak op de residuaire vermogenswaarde 
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van de fideï-commissaire goederen kan het best worden beschermd door het aanvaarden van 

een doelvermogen (infra, nr. 588). 

De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht is in het huidige recht dus aan uitzonderingen 

onderhevig. In sommige situaties is er sprake van een gekruiste residuariteit en hebben 

verschillende personen de potentiële volheid van bevoegdheden op een goed, waaraan reeds 

zakenrechtelijke bescherming toekomt. Het antwoord op de interne eigendomsvraag hangt 

daarbij af van het tijdstip van beoordeling en de concrete rechtssituatie. Daardoor ontstaan er 

verschillende gradaties van het eigendomsrecht. Dat heeft geleid tot een vernieuwde 

eigendomstheorie, als antwoord op de derde sub-onderzoeksvraag. 

iii. Vernieuwde interpretatie van het exclusiviteitsbeginsel 

585. DERDE SUB-ONDERZOEKSVRAAG – In deel IV werd een antwoord geboden op de derde 

en laatste sub-onderzoeksvraag (supra, nr. 4): Moeten we blijven vasthouden aan het 

exclusiviteitsbeginsel en dringt een vernieuwde interpretatie zich op? De functionele analyse 

levert een nieuwe eigendomstheorie op en leidde tot een viertal stellingen die hierna worden 

samengevat. 

586. ONDERSCHEID TUSSEN INTERNE EN EXTERNE EXCLUSIVITEIT – Voor de nieuwe 

eigendomstheorie is het onderscheid tussen de interne en externe exclusiviteit van het 

eigendomsrecht opnieuw van belang. De externe exclusiviteit is de gemene deler van alle 

eigendomsopvattingen in zowel het rechtshistorische als het rechtsvergelijkende onderzoek 

(supra, nr. 199). Aan dat recht van de eigenaar om derden uit te sluiten kan geen afbreuk worden 

gedaan, zij het dat hij dit recht niet steeds op absolute wijze mag uitoefenen (supra, nr. 582). 

Door de externe exclusiviteit van de interne exclusiviteit te onderscheiden, wordt een gunstiger 

klimaat gecreëerd voor uitzonderingen op de interne exclusiviteit, aangezien de externe 

exclusiviteit behouden blijft. Alleen wordt dat recht om derden uit te sluiten intern gedeeld 

tussen verschillende personen. Het eigendomsrecht is vooral van belang voor de externe 

werking tegen derden waardoor de vraag of er intern nog één eigenaar is, wordt gerelativeerd. 

De interne exclusiviteit van het eigendomsrecht blijft weliswaar het uitgangspunt, maar is niet 

langer onaantastbaar (supra, nr. 552). In bepaalde gevallen is het ook naar continentaal recht 

wel degelijk mogelijk om te spreken van een eigendomssplitsing. Wanneer er meerdere 

personen potentieel de volle eigenaar kunnen worden, en hun posities reeds zakenrechtelijk 

worden beschermd, moet dat als een uitzondering op de algemene regel van interne exclusiviteit 

worden beschouwd. 

De analyse van de interne exclusiviteit zorgt er echter evenzeer voor dat situaties van 

vermeende eigendomssplitsingen, namelijk de trustachtige constructies, toch geen 

eigendomssplitsingen blijken te zijn. De vrees voor een schending van de exclusiviteitsregel is 

onterecht. Dat vormt een belangrijk inzicht voor de discussie rond de trust naar continentaal 

recht. Een nieuw verklaringsmodel voor de trust wordt hierna geformuleerd. 
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587. NIEUW VERKLARINGSMODEL VOOR DE TRUST – Het beginsel van de interne exclusiviteit 

van het eigendomsrecht als het vooruitzicht op de volheid van bevoegdheden maakt de situatie 

van de trust verzoenbaar met de continentale rechtstraditie. Dat is de tweede stelling van onze 

functionele eigendomstheorie. Er is immers slechts één partij die het vooruitzicht heeft op de 

volheid van bevoegdheden, en dus de intern exclusieve eigenaar is, en dat is de begunstigde 

van de trust. Een belangrijke vaststelling is dat de trustee nooit in de positie is om volwaardige, 

onbezwaarde eigenaar te worden van de trustgoederen. De elasticiteit van het eigendomsrecht 

is nooit in handen van de trustee. Onder geen beding kan een trustee ooit de volle exclusieve 

eigenaar worden. De trust is dus verenigbaar met het exclusiviteitsbeginsel. 

Ook in de common law wordt de vermeende eigendomssplitsing van de hand gedaan en wordt 

bepleit dat een trust verenigbaar is met de idee van exclusieve eigendom. Daarbij wordt echter 

de trustee aangeduid als de exclusieve eigenaar en de beneficiary als de titularis van een zakelijk 

recht (supra, nr. 186). Slechts een kleine minderheid beschouwt de beneficiary als de ware 

eigenaar (supra, nr. 187). Ook de mixed legal systems erkennen de trust ondanks hun exclusief 

eigendomsconcept door de trustee aan te duiden als de enige eigenaar. Aan de beneficiary wordt 

niet meer dan een persoonlijk recht verleend. Het model dat wij bepleiten lijkt hiermee in strijd 

te zijn.  

Toch staat het nieuwe verklaringsmodel waarbij de beneficiary de enige intern exclusieve 

eigenaar is, niet veraf van deze theorieën. De voorgestelde eigendomstheorie houdt vast aan het 

onderscheid tussen “things as thing” (eigendomsobject) en “things as wealth” 

(vermogenswaarde) dat door RUDDEN wordt gemaakt (supra, nr. 553). Alleen wie recht heeft 

op de vermogenswaarde van een goed is de werkelijke (exclusieve) eigenaar. Bij een trust is 

dat de begunstigde, niet de trustee (supra, nrs. 488 e.v.). Het feit dat de trustee verregaande 

eigendomsbevoegdheden uitoefent, houdt enkel verband met het object zelf. Het is net omwille 

van die verregaande rechten op het object zelf dat de trustee in de mixed legal systems en een 

deel van de common law als de enige eigenaar wordt aangeduid. Hetzelfde geldt in het Franse 

recht waar de fiduciaire als volle eigenaar wordt beschouwd (supra, nr. 453). Aangezien een 

trustee/fiduciaire bij de uitoefening van de eigendomsbevoegdheden steeds het belang van de 

begunstigden moet behartigen en op geen enkele wijze zelf de volle, onbezwaarde eigendom 

kan verwerven, is dit echter niet overtuigend vanuit de theorie van intern exclusieve eigendom. 

Het nieuwe verklaringsmodel, de begunstigde is de intern exclusieve eigenaar van de 

trustgoederen, zorgt ervoor dat de exclusiviteit van het eigendomsrecht niet langer een beletsel 

vormt om een ware trust naar continentaal recht te erkennen. Toch is enige voorzichtigheid 

geboden. Eerder dan de vermeende eigendomssplitsing ligt de eigenheid van de trust wel nog 

in de ambtelijke dimensie (‘trustee as office’), zoals dat ook in de gemengde rechtssystemen 

zoals Schotland en Zuid-Afrika het geval is (supra, nr. 469). Ook naar continentaal recht zou 

dus aan de rechterlijke macht een belangrijke rol moeten toekomen, wil er sprake zijn van een 

ware trust. Dezelfde rechtsgevolgen als bij een trust, met uitzondering van deze publieke 

component, kunnen echter worden bereikt via een andere rechtsfiguur die in het continentaal 
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recht eenvoudig inpasbaar is. Bedoeld wordt de erkenning van een afgescheiden doelvermogen 

als algemene rechtsfiguur. Dat wordt in het volgende randnummer verder uitgelegd. 

588. VERMOGENSSPLITSING VS. EIGENDOMSSPLITSING – Een derde stelling is dat de 

vermogenssplitsing in veel gevallen een valabel alternatief biedt voor gevallen van vermeende 

eigendomssplitsing (supra, nr. 510). Wanneer het eigendomsrecht op bepaalde voorwerpen 

(“things as thing”) moet worden uitgeoefend op een doelgebonden manier, is het voor de 

behartiging van dat doel nuttig om die goederen als een afgezonderd doelvermogen te 

beschouwen. Ook in de mixed legal systems wordt het afgescheiden karakter van het 

trustvermogen verdedigd als de tegenhanger van de common law eigendomssplitsing, 

aangezien het dezelfde sterke bescherming creëert voor de aanspraken van de beneficiary 

(supra, nr. 470). 

Een doelgebonden vermogen biedt een belangrijke waarborg voor elke aanspraak die iemand 

heeft op de residuaire vermogenswaarde (“things as wealth”) van bepaalde goederen. Een 

afscheiding in het vermogen van de persoon die bepaalde bestemmingsgebonden goederen 

onder zich houdt, is in eender welke situatie van belang, of die persoon nu wordt beschouwd 

als de eigenaar of als de loutere beheerder. Bij een kwaliteitsrekening bijvoorbeeld mag de 

beheerder dan wel niet de eigenaar zijn, toch is het voor de eigendomsaanspraken van de 

begunstigden van belang dat de derdengelden afgezonderd blijven van het privévermogen van 

de beheerder en dus niet vermengd raken met privégelden (supra, nr. 537). De creatie van een 

doelvermogen zorgt ook voor een algemene zakelijke subrogatie waardoor de vervanggoederen 

automatisch deel uitmaken van het doelvermogen. Ook al mag soms over de goederen zelf 

worden beschikt, de waarde blijft in stand. Het enige vereiste voor de creatie van een 

doelvermogen is dat er voldoende kenbaarheid wordt gegeven naar derden toe over het 

doelgebonden karakter van de goederen (supra, nr. 529). 

De werking van een doelvermogen gebeurt dus eigenlijk los van de eigendomsvraag. Aan de 

vraag wie de intern exclusieve eigenaar is, wordt vaak voorbijgegaan (supra, nr. 543). De 

nadruk ligt op de uitwerking van de externe exclusiviteit als beschermingsmechanisme tegen 

derden. Opnieuw is het onderscheid tussen de twee dimensies van exclusieve eigendom van 

belang. Dat vormt de voedingsbodem voor de laatste stelling verdedigd in dit proefschrift, 

namelijk het pleidooi voor de erkenning van een gradueel eigendomsbegrip. 

589. HET GRADUELE EIGENDOMSBEGRIP – In het laatste hoofdstuk van het functionele deel 

werd gepleit voor een nieuwe analyse van het eigendomsrecht, aangepast aan de hedendaagse 

werkelijkheid en ontdaan van bepaalde historische voorafnames. Exclusieve eigendom blijft de 

standaardsituatie, maar het eigendomsbegrip kan verschillende gradaties kennen naargelang de 

concrete rechtstoestand. Zo is de eigendomsbeoordeling dikwijls gefaseerd naargelang het 

tijdstip van beoordeling zoals bij het eigendomsvoorbehoud (supra, nr. 386). Vanuit een 

functionele benadering is de concrete verhouding tussen de verschillende aanspraken van 

verschillende personen op eenzelfde goed belangrijker dan de vraag wie van hen de exclusieve 
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eigenaar is. In die zin wordt een pleidooi gevoerd voor een open systeem van 

eigendomsaanspraken (supra, nr. 556). 

Daardoor moet het concept van exclusieve eigendom worden gerelativeerd. Hoewel eigendom 

nog steeds het residuaire recht is, moet worden erkend dat in sommige situaties meerdere 

personen de intern exclusieve eigendom delen en er sprake is van een gekruiste residuariteit. 

De continentaalrechtelijke auteurs van de 19de eeuw hebben een belangrijke invloed gehad op 

de erkenning van die interne dimensie van exclusieve eigendom. Er is geen reden waarom de 

hedendaagse doctrine niet voor een soortgelijke omwenteling zou kunnen zorgen, maar dan 

richting een relativering van die interne exclusiviteit van het eigendomsbegrip. Wij hopen alvast 

hieraan een bijdrage te hebben geleverd. 
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