
van de kamer van inbeschuldigingstelling is moeilijk in te

schatten. Gezien de onduidelijkheden, kan slechts worden

herhaald (D. De Wolf, l.c., p. 1526, nr. 11) dat de wetgever

uiteindelijk zal moeten oordelen of art. 416, tweede lid, Sv.

moet worden aangevuld, rekening houdend met andere

belangen, zoals de afhandeling van de zaak binnen een

redelijke termijn. Ook de rol van de kamer van inbe-

schuldigingstelling zou verduidelijkt moeten worden in

een uitdrukkelijke wettekst.

D. De Wolf

Assistent VUB

Advocaat

HOF VAN CASSATIE

1e KAMER – 12 FEBRUARI 2004

Voorzitter: de h. Verougstraete

Rapporteur: de h. Dirix

Openbaar ministerie: de h. Dubrulle

Advocaat: mr. J. Kirkpatrick

Pand – Warrant – Eigendomsvoorbehoud – Verkrij-

ging van het pandrecht op goederen die aan een derde

toebehoren – Voorwerp van de vereiste goede trouw

Art. 2279, eerste lid, B.W. is ook van toepassing op de

verkrijger van een pandrecht op een lichamelijk roerend goed,

waaronder de verkrijger van een warrant.

De warrant kan worden afgeleverd wanneer de uitgever erop

mocht vertrouwen dat hij te doen had met de eigenaar van de

koopwaar of althans met iemand die bevoegd was de goederen

aan warrantage te onderwerpen, d.i. in pand te geven.

NV N.B. t/ NV B. en NV W.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 ok-

tober 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Ant-

werpen.

...

IV. Beslissing van het Hof

Overwegende dat krachtens art. 1, § 1, Warrantwet, een

warrant dient te worden afgeleverd aan degene die het

bewijs levert dat hij de vrije beschikking heeft over de

koopwaar waarop het papier betrekking heeft;

Overwegende dat art. 2279, eerste lid, B.W., dat van

toepassing is op de pandhouder aan wie een lichamelijk

roerend goed in pand werd gegeven, ook geldt voor de

uitgever van de warrant;

Dat aan het vereiste van art. 1, § 1, Warrantwet is vol-

daan wanneer de uitgever van de warrant erop mocht

vertrouwen dat hij te doen had met de eigenaar van de

koopwaar of althans met iemand die de goederen aan

warrantage kon onderwerpen;

Dat het middel dat ervan uitgaat dat de vrije beschikking

van de goederen inhoudt dat het eigendomsrecht van

diegene die de goederen aan warrantage onderwerpt moet

vaststaan of door de uitgever van de warrant moet worden

vastgesteld, berust op een verkeerde rechtsopvatting;

Dat het middel, in zoverre het art. 1, § 1, Warrantwet als

geschonden aanwijst, faalt naar recht;

NOOT – De goede trouw vereist om een voorrecht van de

commissionair, retentierecht of ander vuistpandrecht te verkrij-

gen ondanks de onbevoegdheid van de pandgever

1. Inleiding

Beide hierboven afgedrukte arresten behandelen de niet

zeldzame situatie waarin een persoon ofwel een zaak in

pand heeft gekregen (arrest van 12 februari 2004) ofwel

krachtens een contractuele rechtsverhouding een zaak in

zijn macht heeft en beweert op die zaken het krachtens de

wet uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeiend

pandrecht te kunnen uitoefenen (arrest van 21 maart

2003), terwijl de zaak niet aan zijn wederpartij toebehoort.

Deze arresten bieden een goede gelegenheid om enkele

preciseringen aan te brengen bij de regeling van dergelijke

gevallen in ons recht. De arresten scheppen (meer) duide-

lijkheid en coherentie, al zou die allicht nog beter ver-

zekerd zijn geweest met een iets uitvoeriger motivering (het

arrest van 21 maart 2003 is op dat punt erg kort; het daarbij

bestreden arrest van het hof van beroep leed veeleer aan

het omgekeerde euvel: door de zeer wijdlopige motivering

miste het wat precisie). Die coherentie wordt in het bij-

zonder geschapen door het voorrecht van de commis-

sionair identiek te behandelen als een – gewoon – pand-

recht (arrest van 21 maart 2003) en door bij een pandrecht

op roerende zaken – en dus ook op genoemd voorrecht – in

dit opzicht dezelfde regels toe te passen als bij eigendom

van roerende zaken (beide arresten).

2. Uitdrukkelijke en impliciete pandrechten

Zoals bekend, zijn er in ons recht een aantal gevallen

waarin een pandrecht op roerende zaken die een schuld-

eiser in zijn macht heeft krachtens de wet (of de recht-

spraak, qui forme corps avec la loi) uit de aard van de ob-

ligatoire rechtsverhouding voortvloeit, ook wanneer dit

niet uitdrukkelijk werd bedongen. In dat geval is het de

objectieve rechtsregel – en niet de overeenkomst tussen

partijen – die bepaalt tot zekerheid van welke schuldvor-

deringen het pandrecht strekt. Maar voor het overige ver-

schillen deze pandrechten weinig van het gewone pand-

recht dat uitdrukkelijk wordt gevestigd (we hebben het hier

dan wel alleen over het vuistpand, dit is het pand met zgn.

buitenbezitstelling, waarbij de zaak buiten de macht van de

pandhouder komt, in tegenstelling tot het registerpand en

het stil pand). Ondanks het feit dat de wet hierbij meer-

maals andere bewoordingen dan pandrecht gebruikt, en in

plaats daarvan spreekt van een voorrecht of een retentie-

recht, gaat het dus wel degelijk om pandrechten.

De belangrijkste van die gevallen zijn het voorrecht van

de commissionair, dat van de vervoerder, dat van de hou-

der van achtergelaten voorwerpen, en vele gevallen van

1179

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD 2004-2005 - nr. 30 - 26 maart 2005



zogenaamd retentierecht. Het voorrecht van de commis-

sionair op de hem toevertrouwde goederen strekt tot ze-

kerheid van schuldvorderingen van de commissionair op

de opdrachtgever die deze goederen heeft toevertrouwd,

welke die goederen betreffen of uit de opdrachtovereen-

komst voortspruiten. Het wordt door de wet uitdrukkelijk

als een handelspand behandeld. Het retentierecht komt zo

dadelijk nog ter sprake. Daarnaast kan een pandrecht, zoals

gezegd, natuurlijk ook ontstaan krachtens een uitdrukke-

lijke contractuele verbintenis. Bij warrantage gaat het om

zo’n gewoon conventioneel pandrecht, met als enige bij-

zonderheid dat de goederen door een derde worden ge-

houden en deze bovendien ook waardepapieren uitgeeft

die respectievelijk het eigendomsrecht en het pandrecht op

de goederen vertegenwoordigen (ceel c.q. warrant).

Aangezien het hier telkens om varianten gaat van het

vuistpandrecht, en dat pandrecht zoals alle zakelijke rech-

ten ook te goeder trouw kan worden verkregen van een

persoon die geen eigenaar is van de zaak of althans niet

bevoegd is er op die wijze over te beschikken, geldt dat ook

voor het voorrecht van de commissionair en de andere

genoemde varianten. We bekijken dit nader.

3. Anterioriteitsbeginsel en vereiste van beschikkingsbevoegdheid

In beginsel vereist een eigendomsoverdracht of een ves-

tiging van een zakelijk recht, waaronder ook het pandrecht,

natuurlijk dat de vervreemder c.q. verpander tot die be-

schikking bevoegd is.

Beschikkingsonbevoegdheid is de keerzijde van een

ouder eigendomsrecht of ander zakelijk of zakelijk werkend

recht van een derde; de commissionair kan dus in beginsel

maar een pandrecht verkrijgen op goederen die aan zijn

opdrachtgever toebehoren en voorzover een verpanding

niet in strijd is met een ouder zakelijk werkend recht (in-

begrepen bv. eerder beslag of samenloop). Het vereiste van

beschikkingsbevoegdheid is dus een uitdrukking van het

anterioriteits- of prioriteitsbeginsel inzake zakelijke rechten

(oudste recht gaat voor, of nog: nemo plus iura transferre

potest quam ipse habet). Verder hieronder zullen we enkele

nuances hierop aangeven. Intussen is niet betwist dat het

anterioriteitsbeginsel ook geldt voor het conventioneel

pandrecht (waaronder ook het pandrecht vertegenwoor-

digd door een warrant), het voorrecht van de commis-

sionair (Cass. 25 mei 1984, Arr. 1983-84 nr. 542; R.W.

1984-85, 2328; T.B.H. 1984, 680; Pas. 1984, I, 1155; J.T.

1985, 287) en het voorrecht van de vervoerder. Dit kan ook

niet meer ernstig worden betwist voor het retentierecht (zie

Cass. 16 juni 1995, T.B.H. 1996, 215, met noot E. Dirix,

«De tegenwerpelijkheid van het retentierecht», zij het dat

de zaak in casu handelde over een schip). Het retentierecht

is in ons recht immers ondanks alle andersluidende retoriek

niets anders is dan een pandrecht dat impliciet volgt uit de

aard van de rechtsverhouding (een stilzwijgend pand, zoals

emeritus procureur-generaal E. Krings het verwoordde in

zijn conclusie voor het cassatiearrest van 7 oktober 1976,

Pas. 1977, I, 154; arrest ook in R.W., 1976-77, 1832; Arr.-

Cass. 1977, 153; R.C.J.B. 1979, 5, met noot Fagnart); het is

dus een zakelijk recht (in die zin ook Cass.fr. 7 januari

1992, Bull.Civ., I, nr. 4, J.C.P., 1992, G., I, 3583 met noot

Ph. Delebecque; Rev. Trim. Dr. Civ. 1992, 586, met noot P.-

Y. Gautier) en kan zoals andere zakelijke rechten in be-

ginsel slechts worden verschaft door iemand die tot die

beschikking bevoegd was.

4. Bescherming tegen beschikkingsonbevoegheid

Zoals andere rechtsstelsels, kent ons recht ook gevallen

waarin men ondanks beschikkingsonbevoegdheid van de

wederpartij toch zakelijke rechten verkrijgt; deze regelen

verschillen naargelang de aard van de goederen (roerende

zaken, onroerend goed, schuldvorderingen, enz.). In deze

annotatie hebben we het enkel over roerende (lichame-

lijke) zaken. De verkrijger van een zakelijk recht op een

roerende zaak wordt in ons recht tegen beschikkings-

onbevoegdheid van de wederpartij beschermd, en verkrijgt

dus een recht in weerwil van het oudere zakelijke recht,

indien hij in het werkelijk bezit komt van de zaak en op dat

ogenblik te goeder trouw is, d.i. de onbevoegdheid van de

vervreemder niet kende noch behoorde te kennen (voor

het precieze voorwerp van de goede trouw, zie verder

hierna). Dit wordt afgeleid uit art. 2279 B.W. (waarvan

art. 1141 B.W. een toepassing is); een bijzondere regeling

geldt voor verloren en gestolen goederen. Op deze laatste

gaan we in deze annotatie niet nader in, maar ze is mutatis

mutandis ook van toepassing op pandrechten.

De bestreden arresten bevestigen allebei terecht dat de

regelen die gelden voor de verkrijging te goeder trouw van

eigendom van een roerende zaak ook gelden voor de ver-

krijging van een pandrecht op een roerende zaak (zie

daarvoor ook reeds art. 23, eerste lid, Hyp.W.) en dus ook

van een voorrecht als commissionair (arrest van 21 maart

2003; eerder onder meer Hof Antwerpen 21 december

1993, R.W. 1994-95, 331; Kh. Kortrijk 24 januari 1995, Eur.

Vervoerr. 1995, 661; Kh. Kortrijk 30 januari 2001, R.W.

2000-2001, 1349; Kh. Kortrijk 16 april 2002, R.W. 2003-

2004, 1273). Hetzelfde moet gelden voor het voorrecht van

de vervoerder (zie nogmaals art. 23, eerste lid, Hyp.W.).

Hetzelfde moet ook gelden voor het retentierecht: dat is

tegenwerpbaar aan een derde met een ouder zakelijk recht

op de zaak, ook indien de wederpartij niet bevoegd was tot

deze inpandgeving, indien de retentor bij het in bezit

komen van de zaak te goeder trouw was betreffende die

bevoegdheid van de wederpartij. Het retentierecht is im-

mers, zoals hierboven betoogd, niets minder dan een

pandrecht, maar ook niets meer (het is nl. merkwaardig dat

sommige auteurs die het retentierecht nog steeds niet als

een pandrecht willen zien aan het retentierecht des-

ondanks nog een sterkere tegenwerpelijkheid aan derden

met een ouder recht willen toekennen dan aan een pand-

recht). In het Nederlandse BW vinden we een vergelijkbare

regel in art. 3:291, tweede lid: «Hij kan het retentierecht

ook inroepen tegen derden met een ouder recht, indien

zijn vordering voortspruit uit een overeenkomst die de

schuldenaar bevoegd was met betrekking tot de zaak aan te

gaan, of hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de

schuldenaar te twijfelen».

Behalve in het geval van verloren of gestolen goederen

gelden voor de bescherming van de verkrijger te goeder

trouw dus in beginsel maar twee vereisten: bezit in de zin

van art. 2279 B.W. – zij het ten titel van pand (animo pig-

noris) – (volgend randnr.) en goede trouw op het tijdstip

van die bezitsverkrijging (randnrs. 6 e.v.). De uniformiteit

van deze voorwaarden sluit niet uit dat er bij de waardering
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van de goede trouw in concreto nuances kunnen zijn naar-

gelang de precieze aard van het verkregen recht.

5. Bezitsvereiste

Het eerste vereiste – het bezitsvereiste – was in de ge-

annoteerde zaken niet in het geding. Aan dit vereiste is

voldaan indien de verkrijger de zaak zelf in zijn macht

heeft dan wel ze in de macht is van een persoon die ze voor

hem houdt, andere dan de de beschikkingsonbevoegde

vervreemder of pandgever (een louter constitutum possesso-

rium door de vervreemder volstaat dus niet). In dat verband

is er wel een verschil tussen de verkrijging van eigendom en

van pandrecht, zij het niet voor het hier behandelde

vraagstuk van de derdenbescherming. Bij eigen-

domsverkrijging geldt deze bezitseis namelijk slechts in-

geval de vervreemder beschikkingsonbevoegd is; bij ver-

krijging van een pandrecht is er sowieso geen

tegenwerpelijk pandrecht zonder dat daaraan is voldaan.

6. Vereiste van goede trouw

Meer aandacht besteden we aan het vereiste van de

goede trouw, en met name een precisering van het rele-

vante tijdstip (randnr. 7), het voorwerp van de goede trouw

(randnr. 8) en de maatstaf ervoor (randnr. 10).

7. Tijdstip waarop de goede trouw is vereist

Wat het eerste punt betreft, bevestigt het arrest van

21 maart 2003 ondubbelzinnig de gevestigde regel dat de

goede trouw van de pandhouder moet worden beoordeeld

op het tijdstip waarop het pandrecht ontstaat (vgl. eerder.

Rb. Kortrijk 30 januari 2001, R.W. 2000-2001, 1349; im-

pliciet Hof Antwerpen 21 december 1993, R.W. 1994-95,

331 en het arrest van 12 februari 2004). Dit is een toepas-

sing van de algemene regel dat de goede trouw moet wor-

den beoordeeld op het tijdstip waarop de verkrijger recht-

streeks of onrechtstreeks in het bezit komt en de

vervreemder het bezit verliest. Het bestreden arrest van het

hof van beroep besliste duidelijk dat het om het tijdstip van

de inontvangstname gaat. Tussen beide verwoordingen is

er in casu geen verschil, aangezien het pandrecht volgens

de heersende leer ontstaat door de bezitsverkrijging. Het is

ook een goede zaak dat het arrest van 21 maart 2003 pre-

ciseert dat het gaat om het tijdstip waarop het pandrecht

ontstaat, en niet spreekt van het tijdstip van de pand-

overeenkomst. Een overeenkomst waarbij een partij zich

ertoe verbindt een zaak in pand te geven is immers vorm-

vrij en kan louter consensueel worden gesloten.

Overeenkomstig het adagium «mala fides superveniens

non nocet» deert een latere kennisname door de verkrijger

van de onbevoegdheid van de vervreemder het recht van

de verkrijger niet meer.

8. Voorwerp van de goede trouw

Beide arresten preciseren terecht dat het eigenlijke

voorwerp van de goede trouw van de verkrijger van een

pandrecht de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever is,

meer bepaald de bevoegdheid om op de zaak een pandrecht

te vestigen dan wel over de zaak zodanig te beschikken dat

ze krachtens de wet aan een pandrecht of gelijksoortig ze-

kerheidsrecht wordt onderworpen. Terwijl het arrest van

21 maart 2003 dit bevestigt voor het voorrecht van de

commissionair (bij een commissionair-expediteur: de be-

voegdheid te beschikken over de goederen in het raam van

de verzending) (vgl. eerder Hof Antwerpen 21 december

1993, R.W. 1994-95, 331; Rb. Kortrijk 30 januari 2001,

R.W. 2000-2001, 1349), bevestigt het arrest van 12 februari

2004 dat voor het gewone vuistpand en de varianten

daarop, zoals warrantage (de bevoegdheid om de goederen

aan warrantage te onderwerpen). Er is verder geen enkele

reden waarom hetzelfde niet zou gelden voor het reten-

tierecht (zie de rechtspraak in volgend randnr.).

Dat de goede trouw betrekking moet hebben op de be-

schikkingsbevoegdheid is logisch, aangezien het precies

daarover gaat, veeleer dan over de eigendom van de ver-

vreemder of pandgever. Er zijn immers in ons recht ge-

vallen waarin de eigenaar niét beschikkingsbevoegd is. Dan

heb ik het nog niet zozeer over het geval waarbij de zaak

reeds eerder in pand is gegeven (zodat men niet meer ten

nadele van dat pandrecht kan beschikken en men enkel

nog een pandrecht in tweede rang kan toekennen). De

beschikkingsbevoegdheid valt met name ook weg bij beslag

op de zaak of elke vorm van samenloop van schuldeisers

erop. Omgekeerd kan men op diverse gronden beschik-

kingsbevoegd zijn over een zaak zonder er eigenaar van te

zijn. Bij beslag in één van zijn vormen wordt de be-

windvoerder bevoegd om – qualitate qua – over de zaak te

beschikken. Maar men kan ook van de eigenaar machtiging

hebben gekregen om in eigen naam (en niet enkel als

lasthebber, in naam van de eigenaar) over een zaak te be-

schikken. Meestal is die bevoegdheid beperkt: de verkoop-

commissionair is bevoegd tot vervreemden, de commis-

sionair-expediteur tot beschikkingen in het raam van

verzending en vervoer; een huurder of gebruiker van een

zaak is zelden bevoegd tot andere beschikkingen dan die

welke samenhangen met het in onderhoud of herstelling

geven van de zaak (wat tot een retentierecht kan leiden),

enz.

Uit deze precisering volgt dus dat men ook in gevallen

waarin men goed weet, dan wel behoorde te weten, dat de

wederpartij géén eigenaar is van de overhandigde zaak,

toch te goeder trouw kan verkrijgen. De beschikkingsbe-

voegdheid waarop de goede trouw betrekking moet heb-

ben, is voorts ook niet de beschikkingsbevoegdheid in ab-

stracto of absolute beschikkingsbevoegdheid, maar de

bevoegdheid tot precies die beschikking of rechts-

verschaffing waarop de verkrijger zich beroept.

9. Gevallen waarin de niet-eigenaar bevoegd is

Voor alle duidelijkheid kan er misschien ook aan worden

herinnerd dat er natuurlijk géén probleem rijst wanneer de

wederpartij, hoewel geen eigenaar zijnde, wel degelijk be-

schikkingsbevoegd was. Op dat ogenblik rijst de vraag naar

de goede trouw in beginsel niet eens, zo bv. wanneer de

opdrachtgever van de commissionair krachtens zijn ver-

houding met de eigenaar bevoegd was tot een operatie met

de goederen die ze aan het voorrecht van de commissionair

zou onderwerpen, wanneer de persoon die goederen aan

warrantage onderwerpt (en dus in pand geeft) krachtens

zijn verhouding met een oudere gerechtigde (bv. een
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pandhouder op de handelszaak) bevoegd was tot die ope-

ratie, of wanneer de persoon die een zaak van een ander

aan een derde in bewaring geeft of opdracht geeft tot her-

stelling ervan krachtens zijn verhouding met de eigenaar

van de zaak bevoegd is om een dergelijke overeenkomst

betreffende die zaak te sluiten. Wel zal de derde, die de zaak

in bezit krijgt, niet steeds kunnen bewijzen dat zijn we-

derpartij krachtens diens verhouding met de eigenaar be-

voegd was, en dan is het voldoende dat hij aantoont dat hij

er op dat tijdstip op mocht vertrouwen dat zijn wederpartij

bevoegd was.

Zo is het bv. in het geval van het arrest van 21 maart

2003 helemaal niet gemakkelijk te bepalen of de tussen-

persoon die de goederen aan de commissionair toever-

trouwde, bevoegd was om de goederen op die wijze aan een

retentierecht van die commissionair te onderwerpen of

niet. De tussenpersoon was in beginsel wel gerechtigd om

de commissionair in zijn plaats te stellen. Van de andere

kant had de tussenpersoon de prijs voor de opdracht reeds

geı̈nd en daarmee de in de plaats gestelde commissionair

niet betaald. Dit maakte wanprestatie uit jegens zijn op-

drachtgever. De vraag rijst dan ook of die wanprestatie af-

breuk doet aan zijn beschikkingsbevoegdheid. Een verge-

lijkbare vraag rijst ook wanneer een verkoper onder

eigendomsvoorbehoud aan de voorbehoudskoper machti-

ging geeft om de goederen onder bepaalde voorwaarden

door te verkopen, en de koper die voorwaarden niet naleeft

(in het arrest van 12 februari 2004 was een lichtjes ver-

schillende vraag in het geding: de eigenaar had de voor-

behoudskoper gemachtigd om de wagens verder te ver-

kopen, maar allicht niet om ze in pand te geven). In

rechtsstelsels zoals het Duitse, waarin een volmacht of

machtiging abstract is (geabstraheerd van de ver-

bintenisrechtelijke verhouding tussen lastgever en last-

hebber), is het antwoord duidelijk dat die wanprestatie

geen afbreuk doet aan de bevoegdheid die was verleend.

Volmacht en machtiging zijn in ons recht echter in be-

ginsel niet abstract, maar causaal. M.i. houdt dit echter al-

leen in dat a) de nietigheid van de verlening van de vol-

macht of machtiging maakt dat de bevoegdheid er nooit is

geweest en b) de beperkingen die aan de omvang van de

beschikkingsbevoegdheid zijn aangebracht door de per-

soon die ze verleent, in beginsel tegenwerpelijk zijn. De

wanprestatie van de tussenpersoon daarentegen maakt

hem m.i. dus niet onbevoegd. De onduidelijkheid van ons

recht hieromtrent maakt het echter des te belangrijker dat

de derde-verkrijger te goeder trouw wordt beschermd.

10. Maatstaf voor de goede trouw

Daarmee komen we aan de laatste vraag, nl. in welke

omstandigheden er sprake is van goede trouw betreffende

de bevoegdheid van de wederpartij om de zaak in pand te

geven of aan een pandrecht te onderwerpen, wanneer men

kennis heeft of moest hebben van het eigendomsrecht van

een derde of van een ander ouder zakelijk recht van een

derde (bv. een pand op handelszaak). De algemene be-

tekenis van het begrip goede trouw in deze context is

eenvoudig: te kwader trouw is niet enkel wie de onbe-

voegdheid kende, maar ook wie ze behoorde te kennen (zie

in het algemeen over de waardering van de goede trouw

van de derde-verkrijger A. Van Oevelen, «De zgn. sub-

jectieve goede trouw in het privaatrecht», T.P.R. 1990, 1093

e.v.). De verkrijger van het pandrecht zal daarbij naar om-

standigheden een onderzoeksplicht hebben, afhankelijk

van de hoedanigheid van partijen (al dan niet profes-

sioneel), de aard van de zaak en de aard van de verzekerde

schuldvordering. Bij het specifieke geval waarin men weet

of moest weten dat de pandgever geen eigenaar is, is de

vraag niet of men moest weten dat de pandgever geen ei-

genaar was, maar wel of men er mocht van uitgaan dat hij

bevoegd was tot die operatie met betrekking tot de zaak.

Van belang is dus in de eerste plaats of het een operatie is

waartoe de opdrachtgever van de commissionair, de

pandgever, normalerwijze bevoegd is.

Het antwoord op die vraag was in de zaak van het arrest

van 21 maart 2003 vrij eenvoudig: de opdrachtgever van de

commissionair was zelf een expediteur-commissionair, d.i.

een persoon die normalerwijze bevoegd is «over de goe-

deren te beschikken in het raam van de verzending».

In andere gevallen is het minder eenvoudig: zo bv. volgt

uit de rechtspraak dat iemand die zijn handelszaak in pand

heeft gegeven normalerwijze wel bevoegd is om voorraden

te verkopen, maar niet om ze in vuistpand te geven (bv.

door middel van warrantage) ten nadele van het eerste

pandrecht (impliciet in Cass. 19 november 1992, R.W.

1992-1993, 1021, met noot G. Van Haegenborgh, «Over de

samenloop tussen de pandhoudende schuldeiser van de

handelszaak en de houder van een warrant»; Recente Cas-

satie 1992, met noot M.E. Storme, «De warrant RIP»; F. ’t

Kint, «Le conflit entre le créancier gagiste sur fonds de

commerce et le porteur du warrant», J.T. 1992, 49 e.v.,

verdedigde dat de handelaar die zijn handelszaak in pand

heeft gegeven in beginsel wel nog bevoegd mag worden

geacht om zijn voorraden te warranteren in ruil voor

nieuwe kredieten). Hetzelfde geldt veelal ook voor de koper

onder eigendomsvoorbehoud: men mag er doorgaans van

uitgaan dat de handelaar die in het bezit is van de koop-

waar de bevoegdheid heeft die door te verkopen, ook al rust

er nog een eigendomsvoorbehoud op; of men er ook mag

van uitgaan dat hij die zaak ook nog in pand mag geven, is

minder evident. Deze vraag kwam aan bod in de zaak van

het arrest van 12 februari 2004. Anders dan het hof van

beroep, heeft het Hof van Cassatie er zich niet over uitge-

sproken: het middel werd namelijk reeds verworpen omdat

het uitging van de verkeerde rechtsopvatting dat de goede

trouw noodzakelijk op het eigendomsrecht betrekking

moest hebben.

Ook wordt in ons recht vrij ruim aanvaard dat iemand

die geen eigenaar is van een zaak, maar gerechtigd is om

deze te verzenden, in bewaring te geven, in onderhoud of

herstelling te geven, normalerwijze ook bevoegd is om die

zaak daarmee tegelijkertijd aan een retentierecht van de

vervoerder, bewaarnemer, hersteller e.d. te onderwerpen.

Daarbij moet wel een belangrijke precisering worden aan-

gebracht. De rechtspraak beslist terecht dat wanneer de

retentor weet of moest weten dat de retentiegever geen

eigenaar is, nauwlettender moet worden toegezien op de

samenhang tussen zaak en schuld (bv. Hof Antwerpen

18 november 2002, DAOR 2002/63, p. 290). Dit is evenwel

geen ander vereiste dan dat van de goede trouw: het is

namelijk zo dat een retentiegever wel geacht kan worden

de toestemming te hebben van de eigenaar om een reten-

tierecht toe te kennen voor kosten aan de zaak zelf, maar in
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beginsel niet geacht mag worden die toestemming te heb-

ben om dat retentierecht/pandrecht ook te laten gelden

voor kosten aan andere zaken, minstens niet aan zaken van

een andere eigenaar. Waar het om gaat is of het een soort

kosten is waarvoor de retentiegever geacht mag worden

bevoegd te zijn ook buiten het geval dat hij eigenaar is (vgl.

Hof Antwerpen 4 januari 1994, R.W. 1993-94, 1432) – dus

een specificatie van de goede-trouw-eis in het licht van de

verkeersopvattingen -, en dat hangt inderdaad af van de

aard van het verband met de zaak. Een recent arrest van de

Hoge Raad oordeelt in dezelfde zin; de zaak betrof contai-

ners van o.a. GE Seaco Services Ltd., die door de huurder

ervan (Norasia) in bewaring en herstelling waren gegeven

aan VGC Storage & Transport. Aanvaard werd dat VGC

Storage op de containers van Seaco enkel een retentierecht

had voor kosten gemaakt aan die containers, maar niet

voor kosten gemaakt aan andere containers die eveneens

door Norasia in het raam van dezelfde overeenkomst in

bewaring of herstelling waren gegeven. De Hoge Raad

oordeelde dat «van degene die zaken van anderen, ter be-

waring of reparatie, onder zich krijgt mag worden verwacht

dat hij ermee rekening houdt dat deze zaken aan anderen

dan zijn contractuele wederpartij kunnen toebehoren en

dat hij met het oog op die mogelijkheid een deugdelijke

registratie bijhoudt van de per zaak verrichte werkzaam-

heden» (H.R. 5 maart 2004, RvdW 2004, 44, met conclusie

van procureur-generaal A.S. Hartkamp).

11. Besluit

De geannoteerde arresten zijn een duidelijke stap vooruit

in minstens twee opzichten: enerzijds de coherentie van de

roerende zekerheden door dezelfde regels toe te passen

voor het conventioneel pandrecht en het voorrecht van de

commissionair, en aldus geen belang te hechten aan de

verschillende term die de wetgever gebruikt; anderzijds een

precisering van het voorwerp en de maatstaf van de goede

trouw vereist voor de bescherming van de derde-verkrijger

van een pandrecht.

Matthias E. Storme

Hoogleraar Universiteit Antwerpen

Buitgengewoon hoogleraar K.U.Leuven

Advocaat

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

6e KAMER – 28 OKTOBER 2003

Voorzitter: mevr. Dom

Advocaten: mrs. Helsen loco Buts, Onghena, Boelens,

Gleissner loco Theunis

1. Overheidsopdrachten – Verplaatsen nutsleidingen –

Verantwoordelijkheid van de concessieverlener – Nale-

ving van termijn – Maatregelen van ambtswege –

2. Verbintenis – Rente – Kapitalisatie – Voorwaarden –

Vervallen interesten – Betekenis

1. De overheid heeft de wettelijke verplichting en verant-

woordelijkheid om het bevel te geven aan de concessiehouder om

de leidingen te verplaatsen. Het Vlaamse Gewest had te dezen

derhalve ook de verplichting ervoor te zorgen dat de termijnen

waartoe zij zich had verbonden, werden nageleefd.

Indien de wettelijke concessionaris de leidingen niet tijdig

verplaatst, dient het opdrachtgevend bestuur de noodzakelijke

maatregelen van ambtswege te nemen en dient het in ieder geval

in te staan voor de gevolgen van de onmogelijkheid waarin de

aannemer zich bevindt om de werken aan te vatten of te

beëindigen.

2. De rechter kan geen interesten toekennen voor toekomstige,

nog niet vervallen interesten. De periode voorafgaand aan de

conclusie waarbij de kapitalisatie het eerst wordt gevorderd,

betreft bijgevolg enkel het vervallen van de interesten die voor de

periode na het neerleggen van de conclusie of het betekenen van

de dagvaarding bij het kapitaal worden gevoegd om op hun beurt

interest op te brengen.

Aan de voorwaarde voor de kapitalisatie van interesten dat

het om vervallen interesten moet gaan, is niet voldaan wanneer

de schuldeiser louter aanspraak maakt op de kapitalisatie van de

interesten, zonder het bedrag van de vervallen interesten op te

geven dat als berekeningsgrondslag moet dienen, omdat aldus de

controle van de rechter op het vervuld zijn van de toepassings-

voorwaarden van de kapitalisatie van interesten wordt uitge-

sloten.

CV P. t/ NV D., NV S. en Vlaams Gewest

...

Feiten en antecedenten

Het Vlaamse Gewest organiseerde bij bestek C/95.D50

van 5 december 1995 een openbare aanbesteding voor de

afwerking van de zuidelijke ring rond Geel (R.14).

De opdracht werd gegund aan de NV D. voor een totaal

bedrag van 25.965.869 fr. exclusief B.T.W.;

Teneinde de werken te kunnen uitvoeren, was het

noodzakelijk dat een aantal nutsleidingen werden ver-

plaatst, waaronder o.a. die behorende aan P.

De NV D. voert aan dat, terwijl de werken door P. nor-

maal beëindigd zouden moeten zijn op 26 augustus 1996,

dit pas op 4 november 1996 het geval was. D. vordert

vergoeding van de schade wegens de vertraging van het

Vlaamse Gewest.

Subsidiair, voor zover deze vordering zou worden afge-

wezen, wordt vergoeding gevorderd van P.;

Het Vlaamse Gewest wijst elke aansprakelijkheid af en

vordert subsidiair vrijwaring door P.;

P. wijst elke aansprakelijkheid af en brengt een dagvaar-

ding in tussenkomst en vrijwaring uit ten laste van de

aannemer S.; de problemen bij de uitvoering zouden het

gevolg zijn van de fouten van S.

De eerste rechter heeft zowel de hoofdvordering als de

vorderingen in vrijwaring ontvankelijk verklaard.

Recht doende over de vordering van D. ten laste van het

Vlaamse Gewest, heeft de eerste rechter de vordering ge-

deeltelijk gegrond verklaard en het Vlaamse Gewest ver-

oordeeld om aan D. te betalen de som van 20.184,28 euro

(814.232 fr), meer de intresten als bepaald in art. 15, § 5,
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