
eist, anderzijds moet tegenspraak mogelijk zijn. Het Hof

van Cassatie is minder veeleisend dan het Europese Hof,

dat ook enige vorm van confrontatie noodzakelijk acht (F.

Verbruggen, «De anonieme getuige: de invloed van de

Europese rechtspraak op de verhouding tussen recht op

angst en recht op eerlijk proces», in Perspectieven uit de re-

cente rechtspraak in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 2000,

84). Wegens de summiere aandacht van de Belgische

rechtspraak voor de proceswaarborgen van de beklaagde en

het ontbreken van een wettelijk kader stond de Belgische

situatie op gespannen voet met art. 6 E.V.R.M. De wetgever

heeft dit willen verhelpen door de invoering van de wet

van 8 april 2002 (Parl. St., Kamer, 2000-2001, nr.1185/001,

p. 24).

In casu werd de beklaagde veroordeeld wegens het ver-

gemakkelijken van druggebruik door het verschaffen van

een lokaal, strafbaar gesteld door art. 3, tweede lid, Drugwet

(art. 3, eerste lid, sinds de wet van 3 mei 2003, B.S. 2 juni

2003). Deze strafbaarstelling vinden we niet terug in de lijst

van misdrijven in art. 90ter, §§ 2 tot 4, Sv., waarnaar

art. 86bis Sv. verwijst. Enkel getuigenverklaringen die

strekken tot bewijs van één van de misdrijven uit deze lijst

komen in aanmerking voor volledige anonimiteit. Onder

het regime van de huidige wet zou dus enkel de gedeelte-

lijke anonimiteit toegestaan kunnen worden. Zoals reeds

gezegd, verhindert de gedeeltelijke anonimiteit het verhoor

van de getuige ter terechtzitting niet. Het blijft echter de

onaantastbare beslissing van de rechter ten gronde of een

dergelijk verhoor in concreto noodzakelijk is om tot zijn

overtuiging te komen, met inachtneming van het recht

van verdediging. Het Hof van Cassatie heeft in deze zin

geoordeeld in een arrest dat dateert van na de in-

werkingtreding van de wet van 8 april 2002 (Cass.

17 december 2002, http://www.cass.be).

L. Janssens

Universiteit Antwerpen

HOF VAN CASSATIE

1e KAMER – 4 DECEMBER 2003

Voorzitter: de h. Boes

Rapporteur: de h. Dirix

Openbaar ministerie: de h. Timperman

Advocaat: mr. Geinger

Voorrechten – Verhuurder – Verkrijging van het

voorrecht op goederen die aan derden toebehoren –

Tijdstip van goede trouw

De verhuurder kan zijn voorrecht ook uitoefenen op goederen

die het verhuurde huis stofferen die aan een derde toebehoren, op

voorwaarde dat hij te goeder trouw is. De goede trouw moet

worden beoordeeld op het ogenblik waarop de goederen in het

onroerend goed worden binnengebracht, ongeacht of de verhuur-

der daar effectief kennis van heeft.

NV A.-C.-R. t/ Coöp. V. E.K. en Faillissement NV G.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 de-

cember 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

...

IV. Beslissing van het Hof

Overwegende dat overeenkomstig art. 20, 1o, van de

Hypotheekwet, de huur- en pachtgelden van onroerende

goederen bevoorrecht zijn op de vruchten van de oogst van

het jaar, en op de waarde van al hetgeen het verhuurde

huis of de hoeve stoffeert;

Overwegende dat de verhuurder zijn voorrecht ook kan

uitoefenen op goederen die aan derden toebehoren op

voorwaarde van zijn goede trouw; dat die goede trouw

moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de goe-

deren in het onroerend goed worden binnengebracht;

Overwegende dat het middel, dat ervan uitgaat dat die

goede trouw beoordeeld dient te worden op het tijdstip

waarop de verhuurder effectief kennisneemt van het bin-

nenbrengen van de goederen in het gehuurde onroerend

goed, berust op een verkeerde rechtsopvatting;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;

...

NOOT – De verkrijging te goeder trouw van het pandrecht van

de verhuurder

Het arrest behandelt de vraag onder welke voorwaarden

het voorrecht van de verhuurder kan gelden op goederen

die niet aan de huurder toebehoren, en meer bepaald op

een ouder eigendomsrecht van een derde, in casu de ver-

huurder van een voertuig. Het biedt ons de gelegenheid om

de belangrijkste regels hierover in herinnering te brengen

en na te gaan in welke mate de regeling afwijkt van het

gemene recht van de bescherming van derde-verkrijgers te

goeder trouw.

Derdenbescherming van de pandhouder in het algemeen

Zoals alle zakelijke rechten kunnen ook pandrechten te

goeder trouw worden verkregen van een persoon die geen

eigenaar is van de zaak of althans niet bevoegd is er op die

wijze over te beschikken. Deze bescherming geldt in ons

recht niet alleen voor de verkrijger van een uitdrukkelijk

pandrecht (zie art. 23, eerste lid, Hyp. W.), maar ook van

een wettelijk impliciet pandrecht (bv. voor het voorrecht

van de vervoerder – zie eveneens art. 23, eerste lid, Hyp.W.,

of van de commissionair – zie bv. Cass. 21 maart 2003; zie

ook Kh. Kortrijk 30 januari 2001, R.W. 2000-2001, 1349;

Kh. Kortrijk 16 april 2002, R.W. 2003-2004, 1273; Kh.

Kortrijk 24 januari 1995, Eur. Vervoerr. 1995, 661; Hof

Antwerpen 21 december 1993, R.W. 1994-95, 331) en van

een zgn. retentierecht. Bij het pandrecht van de verhuurder

gelden er in dat opzicht wel enkele afwijkende regelen.

Volgens het gemene recht wordt de verkrijger slechts

beschermd tegen oudere rechten (en verkrijgt hij dus

slechts een volwaardig pandrecht) indien hij in het wer-

kelijk bezit komt van de zaak en op dat ogenblik te goeder

trouw is, d.i. de onbevoegdheid van de pandgever niet

kende noch behoorde te kennen. De verkrijger van het
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pandrecht zal daarbij naar omstandigheden een onder-

zoeksplicht hebben, afhankelijk van de hoedanigheid van

partijen (al dan niet professioneel), de aard van de zaak en

de aard van de verzekerde schuldvordering. Wat de bezits-

eis betreft, is vereist dat de zaak in de macht is van de

pandhouder, d.i. in handen is van de pandhouder of van

een derde die ze voor hem houdt; dat de pandgever de zaak

voor de pandhouder houdt («constitutum possessorium»)

volstaat niet, niet voor een verkrijging te goeder trouw van

een eigendomsrecht en zeker niet voor een pandrecht. Een

strengere regeling geldt wanneer de verkregen goederen

door de oudere gerechtigde verloren werden of hem wer-

den ontstolen; die kunnen immers door de oudere ge-

rechtigde worden gerevindiceerd onder de voorwaarden

van art. 2279, tweede lid, B.W., d.i. gedurende drie jaar na

verlies of diefstal.

Derdenbescherming van de bevoorrechte verhuurder

Bij het pandrecht van de verhuurder (traditioneel primair

een voorrecht genoemd), wordt de aanwezigheid van de

onder dat voorrecht vallende zaken in het door de

schuldeiser verhuurde goed gelijkgesteld met een werkelijk

bezit van de schuldeiser zelf. Dit betekent dat de verhuur-

der te goeder trouw beschermd kan worden, zoals een

verkrijger te goeder trouw die in het feitelijk bezit is van de

zaak. Hoewel de verhuurder de stofferende zaken niet «in

zijn macht heeft» (bezit) in de zin van art. 2279 B.W.,

wordt hij dus in beginsel op dezelfde wijze beschermd als

de verkrijger van een vuistpand wanneer de huurder geen

eigenaar is van de binnengebrachte goederen noch an-

derszins bevoegd is erover te beschikken (beschikken in de

zin van: ze op die wijze in pand te geven aan de verhuur-

der) (vgl. art. 23, tweede lid, Hyp.W.).

Onder voorbehoud van de bijzondere regeling voor ver-

loren en gestolen goederen, verkrijgt de verhuurder dus een

voorrecht tegen oudere zakelijke rechten in, indien

– de zaak in het verhuurde goed wordt gebracht, en

– de verhuurder ten tijde van het binnenbrengen van de

zaak in het verhuurde goed te goeder trouw is (vereiste dat

in herinnering wordt gebracht door het geannoteerde ar-

rest) – en dit – zo stelt het geannoteerde arrest – ongeacht of

de verhuurder kennis heeft van het binnenbrengen van die

goederen of niet. Ook dit laatste is natuurlijk een afwijking

van het gemene recht, maar een die samenhangt met het

feit dat het binnenbrengen in het verhuurde goed nu

eenmaal wordt gelijkgesteld met een afgifte aan de ver-

huurder.

De rechtspraak is wel verdeeld over de maatstaf die moet

worden aangelegd voor de goede trouw van de verhuurder,

en met name in welke gevallen de verhuurder niet wordt

beschermd hoewel hij geen daadwerkelijke kennis had van

het oudere recht. In welke omstandigheden behoorde de

huurder het te kennen? Heeft de verhuurder een onder-

zoeksplicht zoals die ook voor andere verkrijgers van roe-

rende goederen in bepaalde omstandigheden geldt? Een

deel van de rechtspraak leidt uit de letter van art. 23,

tweede lid, Hyp. W. af dat de onbetaalde verkoper of andere

oudere gerechtigde op het betwiste goed het initiatief moet

nemen om de verhuurder te waarschuwen en deze dus in

het geheel geen onderzoeksplicht heeft. Andere recht-

spraak daarentegen wil in art. 23, tweede lid, Hyp. W. geen

afwijking van het gemene recht zien en hanteert de ge-

wone maatstaf van de goede trouw, net zoals in art. 1141

en 2279 B.W. of art. 23, eerste lid, Hyp. W.

De verhuurder wordt alvast geacht niet te goeder trouw

te zijn wanneer het gaat om zaken die normalerwijze

(krachtens de gebruiken) de huurder niet toebehoren. Wat

de goederen betreft die meestal wel worden aangekocht of

in leasing worden genomen, is de rechtspraak dus wel

verdeeld. Sommige rechtspraak aanvaardt dan een onder-

zoeksplicht van de verhuurder, bv. in het conflict tussen de

verhuurder van het gebouw en de lessor (verhuurder) van

de bedrijfsuitrusting (Hof Luik 3 juni 1981, T.B.H. 1983,

358, met kritische noot M. Krings. In casu zou de ver-

huurder van het gebouw door een nazicht van de betroffen

goederen hebben vastgesteld dat ze eigendom waren van

een leasingmaatschappij, aangezien er een eigendoms-

plaatje op was bevestigd). Andere rechtspraak aanvaardt

géén onderzoeksplicht, wegens de waarschuwingsplicht die

art. 23 Hyp. W. aan de verkoper oplegt, en oordeelt zo bv.

dat zelfs de neerlegging van de factuur door de verkoper ter

griffie niet voldoende is om de kwade trouw van de ver-

huurder tot gevolg te hebben (bv. Hof Brussel 9 juli 1999,

R.W. 1999-2000, 822; in casu geschiedde die neerlegging op

grond van art. 20, 5o, Hyp. W. in de betekenis die dit had

vóór de inwerkingtreding van de Faillissementswet van

1997, d.i. toen het voorrecht van de verkoper in andere

gevallen nog niet werd erkend bij faillissement. De zaak

betrof wel een landbouwvoorrecht, maar daarvoor gelden

in beginsel dezelfde regelen als voor het voorrecht van de

verhuurder), of althans dat in een conflict tussen de lessor

(verhuurder) van bedrijfsuitrusting en de verhuurder van

het gebouw, deze laatste wel te goeder trouw moet zijn,

maar geen onderzoeksplicht heeft (Hof Brussel 26 novem-

ber 2001, R.W. 2002-2003, 1302). Uit het geannoteerde

arrest blijkt dat de verhuurder van het erf ook wordt be-

schermd tegen de verhuurder van de roerende zaak indien

uit de concrete omstandigheden (aard en omvang van de

activiteit van de huurder) de verhuurder van het erf niet

diende af te leiden dat in casu bedrijfsgoederen in leasing

waren.

Een beperking van de rechten van de verhuurder te

goeder trouw wordt wel afgeleid uit de leer van het

rechtsmisbruik. Op grond daarvan wordt geoordeeld dat

het voorrecht van de verhuurder op goederen die aan der-

den toebehoren of waarop oudere rechten van derden

rusten, slechts subsidiair kunnen worden uitgewonnen,

d.w.z. na de goederen waarop geen rechten van derden

rusten (bv. Hof Gent 29 juni 1973, R.W. 1973-74, 2501;

Hof Brussel 26 november 2001, R.W. 2002-2003, 1302),

tenzij het zou gaan om goederen die door die derde vrij-

willig in pand zijn gegeven of tot onderpand zijn bestemd;

in dat geval gaat het immers om een zakelijke borgstelling.

Heeft de derde die goederen niet in pand gegeven, en

werden ze zonder zijn goedkeuring door de huurder bin-

nengebracht en zo blootgesteld aan het pandrecht van de

verhuurder, dan kunnen zij dus slechts na de andere wor-

den uitgewonnen.

Matthias E. Storme

Hoogleraar UA

Buitengewoon hoogleraar KU Leuven

Advocaat
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