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High Court (Singapore) 24 april 2019, Eur.Vervoerr. 2019, 
375. o

[Art. 8.  Toekomstige goederen
Het pand kan toekomstige goederen tot voorwerp 

hebben.]

o Wetg.: —  Voorheen art. 2080 [oud] BW en vervangen door 
art. 8 bij art. 13 W. 11 juli 2013 (B.S. 2.VIII.2013, ed. 2), inw. 
1 januari 2018 (art. 109 zoals gewijzigd bij art. 2 W. 26 november 
2014 (B.S. 1.XII.2014) en bij art. 36 W. 25 december 2016 (B.S. 
30.XII.2016, ed. 1), inw. 31 december 2016 (art. 70/1, zoals inge-
voegd bij art. 319 W. 6 juli 2017 (B.S. 24.VII.2017))). o

[Art. 9.  Zakelijke subrogatie
Het pandrecht strekt zich uit tot alle schuldvor-

deringen die in de plaats komen van de bezwaarde 
goederen, waaronder de schuldvorderingen uit de 
overdracht ervan en deze tot vergoeding wegens te-
nietgaan, beschadiging of waardeverlies van het be-
zwaarde goed.

Behoudens anders overeengekomen, strekt het 
pandrecht zich uit tot de vruchten die de bezwaarde 
goederen voortbrengen.

De pandgever en in voorkomend geval de pand-
houder zijn hierover rekenschap verschuldigd aan de 
andere partij.]

o Wetg.: —  Voorheen art. 2081 [oud] BW en vervangen door 
art. 9 bij art. 14 W. 11 juli 2013 (B.S. 2.VIII.2013, ed. 2), inw. 
1 januari 2018 (art. 109 zoals gewijzigd bij art. 2 W. 26 november 
2014 (B.S. 1.XII.2014) en bij art. 36 W. 25 december 2016 (B.S. 
30.XII.2016, ed. 1), inw. 31 december 2016 (art. 70/1, zoals inge-
voegd bij art. 319 W. 6 juli 2017 (B.S. 24.VII.2017))).

Bibl.: —  becue, P., "De wet van 11 juli 2013 met betrekking tot 
de hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen 
(Nieuwe Pandwet). Principes en impact op de verzekeringssector. 
Het eigendomsvoorbehoud in België komt tot volledige maturi-
teit", T.Verz. 2014, 4, 352-386; DiriX, E., "Zakelijke subrogatie", 
RW 1993-94, 273-280; DiriX, E., De hervorming van de roerende 
zakelijke zekerheden, Mechelen, Kluwer, 2013, 18-19; françois, 
P., in Comm.Voor., 2016; sagaert, V., Zakelijke subrogatie, Ant-
werpen, Intersentia, 2003; steennot, R., "Algemene regeling van 
het pand" in Het nieuwe zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2014, 49-51.

Comm.: —  De handelszaak als fluctuerend doelvermogen heeft 
tot gevolg dat er met betrekking tot de bestanddelen zakelijke 
subrogatie optreedt. Het pandrecht strekt zich bijgevolg uit tot de 
goederen die in de plaats komen van de voorheen aanwezige goe-
deren. De derde-koper van roerende lichamelijke bestanddelen 
van de handelszaak (te dezen een personenwagen) wordt enkel 
beschermd tegen het volgrecht van de pandhouder wanneer hij te 
goeder trouw is in de zin van art. 2279 [oud] BW.
Gent 1 april 1998, RW 2002-03, 867.
—  Zie art. 10 Hyp.W.; art. 3.10 BW. o

[Art. 10.  Gewaarborgde schuldvordering
Een pandrecht kan gevestigd worden tot zekerheid 

van een of meer bestaande of toekomstige schuldvor-
deringen indien de gewaarborgde schuldvorderingen 
bepaald of bepaalbaar zijn.

De pandovereenkomst vermeldt het maximumbe-
drag tot beloop waarvan de schuldvorderingen ge-
waarborgd zijn.]

o Wetg.: —  Voorheen art. 2082 [oud] BW en vervangen door 
art. 10 bij art. 15 W. 11 juli 2013 (B.S. 2.VIII.2013, ed. 2), inw. 

1 januari 2018 (art. 109 zoals gewijzigd bij art. 2 W. 26 november 
2014 (B.S. 1.XII.2014) en bij art. 36 W. 25 december 2016 (B.S. 
30.XII.2016, ed. 1), inw. 31 december 2016 (art. 70/1, zoals inge-
voegd bij art. 319 W. 6 juli 2017 (B.S. 24.VII.2017))).

Rspr.: —  Toekomstige schuldvorderingen zijn voldoende bepaald 
of bepaalbaar, als de overeenkomst waarbij de zekerheid wordt 
gesteld het mogelijk maakt ze te bepalen en indien, blijkens de 
gegevens van de zaak, de schuldvorderingen werkelijk die zijn 
welke partijen beoogden te waarborgen.
Bijgevolg is de inpandgeving van een handelszaak tot waarborg 
van de betaling van alle sommen die de cliënt aan de bank schul-
dig zou zijn of zou kunnen worden wegens verrichtingen die deze 
bank met de cliënt zou kunnen doen of hebben gedaan, volledig 
rechtsgeldig.
Cass. 28 maart 1974, Pas. 1974, I, 776 en RW 1974-75, 339.
—  Een overeenkomst waarbij een schuldvordering tot zeker-
heid wordt overgedragen kan 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.
Cass. 3 december 2010, TBH 2011, 866, noot M. gregoire en L. 
czupper, "La garantie hors la loi?".

Bibl.: —  DiriX, E., "Verpanding van schuldvorderingen" in 
Comm.Voor., 2008, 1-29; françois, P., in Comm.Voor., 2016.

Comm.: —  Zie oud art. 51bis, § 1 Wet Hypothecair Krediet van 
4 augustus 1992, actueel art. 81bis Hyp.W. o

[Art. 11.  Duur
De pandovereenkomst kan worden aangegaan 

voor een bepaalde of een onbepaalde duur.
Is de overeenkomst aangegaan voor een onbe-

paalde duur, dan kan de pandgever de overeenkomst 
beëindigen met inachtneming van een opzeggingster-
mijn van minimaal drie en maximaal zes maanden.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wan-
neer de pandovereenkomst wordt beëindigd door 
het verstrijken van de termijn of door een opzeg-
ging, strekt het pandrecht enkel tot waarborg van de 
schuldvorderingen die bestaan op het tijdstip van het 
einde van de overeenkomst.]

o Wetg.: —  Voorheen art. 2083 [oud] BW en vervangen door 
art. 11 bij art. 16 W. 11 juli 2013 (B.S. 2.VIII.2013, ed. 2), inw. 
1 januari 2018 (art. 109 zoals gewijzigd bij art. 2 W. 26 november 
2014 (B.S. 1.XII.2014) en bij art. 36 W. 25 december 2016 (B.S. 
30.XII.2016, ed. 1), inw. 31 december 2016 (art. 70/1, zoals inge-
voegd bij art. 319 W. 6 juli 2017 (B.S. 24.VII.2017))).

Voorb.: —  De wetgever verduidelijkte in de memorie van toelich-
ting dat het de bedoeling is de mogelijkheid te bieden dat een pand 
wordt gevestigd tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen 
die kunnen ontstaan tijdens een bepaalde of onbepaalde periode 
aan het einde waarvan het pand enkel zal strekken tot waarborg 
van de schuldvorderingen die op dat tijdstip bestaan (MvT, Parl.
St. Kamer 2012-13, nr. 53-2463/1, 40).

Bibl.: —  Van Den broeck, C., in Comm.Voor., 2016, 9-17.

Comm.: —  Een minnelijke ontbinding van de onderlinge over-
eenkomst na de kennisgeving van de verpanding aan de derde-
schuldenaar is niet tegenwerpelijk aan de pandhouder.
Antwerpen 8 mei 2017, RW 2018-19, 1385.
—  Zie oud art. 51bis, § 1 Wet Hypothecair Krediet van 4 augustus 
1992, actueel art. 81bis Hyp.W.
—  Opgelet: de duurtijd van het pandrecht bedoeld in art. 11 Pand-
wet mag niet worden verward met de termijn van de registratie 
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Wetg.
In deze annotatiesoort wor-
den de relevante wijzigin-
gen, invoegingen of aan-
vullingen van de wettekst 
vermeld. De overgangsbe-
palingen die eventueel van 
toepassing zijn, worden hier 
eveneens vermeld.

Comm.
Deze annotatiesoort bevat 
de fundamentele lage(re) 
rechtspraak, een korte 
beschrijvende commentaar 
(indien aangewezen) en 
eventuele kruisverwijzingen 
naar andere regelgeving.

Rspr. 
In deze annotatiesoort 
wordt de fundamentele 
rechtspraak van de hoogste 
rechtscolleges weergege-
ven.

Bibl. 
In deze annotatiesoort 
wordt een overzicht gege-
ven van de belangrijkste 
doctrine.

Voorb. 
In deze annotatiesoort vindt 
u relevante passages uit de 
voorbereidende documen-
ten of de wijzigingen ervan, 
zoals de parlementaire 
voorbereiding, documenten 
die reglementaire besluiten 
voorafgaan, beleidsvoorbe-
reidende en -ondersteunen-
de documenten, ...


