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Intersentia 1

1. DE VERENIGING ZONDER RECHTS-
PERSOONLIJKHEID TUSSEN FRAUDE EN 
FEITELIJKHEID

1.1. INLEIDING

1. Groot praktisch belang. De beperkte aandacht die de juridische literatuur 
besteedt aan de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid1 – ook wel “feitelijke 
vereniging” – staat niet in verhouding tot het praktische belang van deze groepe-
ringsvorm en de misverstanden en onzekerheid omtrent haar statuut.

Het lijkt waarschijnlijk dat het aantal verenigingen zonder rechtspersoonlijk-
heid niet moet onderdoen voor het aantal vzw’s. Precieze cijfers hierover zijn er 
niet, omdat één van de belangrijkste kenmerken van de discrete vereniging zon-
der rechtspersoonlijkheid net is dat ze geen vormspecifi eke publiciteits- of regis-
tratieverplichtingen kent (zie verder 3.1). Typische voorbeelden zijn sportclubs, 
studentenverenigingen, toneelgroepen, fanfares, tijdelijke of permanente actie-
groepen …

Ook kunnen de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid niet als juridische 
folklore worden afgedaan. Er zijn er immers vele met een belangrijke invloed in 
het maatschappelijk leven. De meeste politieke partijen, vele drukkings- en belan-
gengroepen, boerenbonden en levensbeschouwelijke organisaties en bijna alle 
vakverenigingen kiezen, vaak bewust – niet zelden om de genoemde discretie – 
voor de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid als juridische vorm voor hun 
organisatie.

Wellicht net omwille van het grote maatschappelijke belang van de vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid is deze vorm het slachtoff er geworden van een the-
orievorming die een nuchtere technische analyse ontbeert in termen van het 
gemeen verbintenissen-, zaken- en procesrecht.

1 Zie recent o.a. D. Van Gerven, “De golfclub als doelgebonden vermogen” in Liber Amicorum 
Walter van Gerven, Kluwer, 2000, 449-467; F. Dorssemont, “De rechtspositie van de represen-
tatieve werknemersorganisaties” in Actuele problemen van het Arbeidsrecht 5, Mys & Breesch, 
1997, 276-300, het Antwerpse proefschrift  van F. Dorssemont, Rechtspositie en syndicale 
actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, die Keure, 2002, 361 e.v. en J. 
Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensafscheiding en 
vermogensovergang, proefschrift  KU Leuven, 2011, 365 p. Oudere standaardwerken, maar in 
de regel nog altijd lezenswaardig, zijn: J. Van Den Heuvel, De la situation légale des associa-
tions sans but lucratif en France et en Belgique, Larcier, 1884, 358 p.; J. Goedseels, La person-
nalité civile des associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique, 
Hauchamps, 1921, 50-78; J. Van Houtte, “Les associations non douées de la personnalité juri-
dique et la jurisprudence belge”, RPS 1930, nr. 3005, 1-12; J. Goedseels en G. Goossens, Traité 
juridique des associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique, Larcier, 1935, 
(overname uit Pandectes Belges, v° Universalité de biens), 20-71; H. De Page en R. Dekkers, 
Traité élémentaire de droit civil belge, V, Bruylant, 1975, 44-70.
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Of zoals een Gentse advocaat het in een openingsrede over dit onderwerp 100 
jaar geleden verwoordde: “Il est étrange de constater combien la passion aveugle 
même le génie”.2

1.2. DE VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOON LIJKHEID 
ALS FRAUDULEUZE QUASI-RECHTSPERSOOON

2. Negentiende-eeuwse vijandige opvatting. Vooral in de negentiende eeuw 
werd de vereniging aangevallen als een entiteit die wegens wetsontduiking 
onrechtmatig was. Hierna zullen we, gemakshalve, over de “19de-eeuwse opvat-
ting” spreken. Daarbij dient men voor ogen te houden dat dit een oversimplifi ë-
rende afk orting is: het verwijst maar naar de opvatting van een bepaald gedeelte 
van de juristen in bepaalde gedeelten van de negentiende eeuw over de ‘feitelijke 
verenigingen’.3 Ook doet het geen recht aan de soms belangrijke verschillen tus-
sen de verschillende auteurs en uitspraken die we onder dit label samenduwen.

Deze 19de-eeuwse opvatting is nu doorgaans verlaten voor een analyse van de 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid als onbenoemde overeenkomst tussen 
de leden, waarbij de externe werking van die overeenkomst volgens de regels van 
het gemeen recht onverkort wordt erkend (zie 1.3). Wat niet betekent dat deze 
gevolgen altijd correct worden begrepen (zie 1.4).

Toch is het om twee redenen interessant om de historische 19de-eeuwse visie 
op de ‘feitelijke vereniging’ even te bekijken. Vooreerst omdat ze nog altijd door-
klinkt in bepaalde hedendaagse vijandige opvattingen (zie 1.4). We willen aanto-
nen dat deze opvattingen misvattingen zijn en zelfs minder gesofi sticeerde mis-
vattingen dan de genoemde de 19de-eeuwse vijandige benadering. Verder omdat 
deze 19de-eeuwse vijandige opvatting eigenlijk verrassend gelijk loopt met 
moderne verenigingvriendelijke opvattingen. De 19de-eeuwse vijandige opvat-
ting beklemtoont immers de sterke gelijkenis tussen de onverdeelde boedel van de 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en de rechtspersoonstechniek.

3. Wetsontduikende Norbertijnen van Averbode. Illustratief voor de 19de-
eeuwse opvatting is een geschil n.a.v. een schenking aan de monniken van de 

2 J. Ingels, Le droit d’association et la personnifi cation civile, Discours prononcé à la Séance 
solennelle de Rentrée de 16 décembre 1911, Larcier, 1911, 23. De openingszitting vond plaats 
onder het stafh ouderschap van Jules Van Den Heuvel, hierna vernoemd. Het betrokken citaat 
had betrekking op de theorie van François Laurent.

3 Zie hierover J. Van Den Heuvel, De la situation légale des associations sans but lucratif en 
France et en Belgique, 96-131; J. Goedseels en G. Goossens, Traité juridique des associations 
sans but lucratif et des établissements d’utilité publique, 27-31; J. Lindemans, De vereniging 
zonder winstoogmerk in APR, 29.
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abdij van Averbode, dat leidde tot een arrest van het Hof van Cassatie van 17 mei 
1862.4

Op 2 mei 1845 blaast in Averbode de Norbertijn Jan-Zacharie Carleer, provi-
sor van de Abdij, zijn laatste adem uit. Als enige algemene erfgenaam was een 
andere Norbertijn van de abdij aangesteld.

Zoals wel vaker gebeurt, duikt een minder piëteitsvolle neef op, Jean-François 
Mertens, die de geldigheid van het legaat aanvecht en de erfenis opeist. Typisch 
voor de argumentatie van deze verongelijkte familieleden is dat de legataris 
slechts een stroman (“personne interposée”) van een vereniging tussen monniken 
is.5 De volgende stap in de redenering is dat deze vereniging verboden is en onbe-
kwaam wordt geacht om een legaat te ontvangen.

De inzet is groot: de erfl ater Carleer had immers in 1802, na de opheffi  ng van 
de religieuze congregaties, de gronden en gebouwen van de oude abdij verworven. 
Na de Belgische onafh ankelijkheid, wanneer het kloosterleven wordt hervat, was 
Carleer maat geworden in een algehele maatschap met 13 anderen (“eene asso-
ciatie van saemenleving en ingemeenschap”) waarbij elk van de maten het groot-
ste stuk van zijn vermogen inbracht. Voor Carleer betekende dit onder meer dat 
hij de gronden van de abdij inbracht. Deze vennootschapsovereenkomst bevatte 
onder meer bedingen waardoor bij overlijden van een maat er aanwas gebeurde 
voor de overlevende maten.6

Nadat de neef van de erfl ater eerst bot gevangen heeft  bij de rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven, volgt het hof van beroep van Brussel hem: het hof laat 
het bewijs toe dat de vereniging tussen de monniken nietig wordt verklaard en 
dat het legaat een legaat aan deze vereniging is en dus zelf ook nietig is. Het over-
woog hierbij dat de overeenkomst via voortzettingsclausules en de uitsluiting van 
 scheidingsaandelen erop gericht was om buiten de wetgever een “être moral dis-
tinct des individus qui le composent” te creëren.7

4 Cass. 17 mei 1862, Pas. 1862, I, 288. Zie in dezelfde zin o.a. Cass. 14 november 1912, Pas. 1912, 
I, 443; Cass. 17 december 1925, RPS 1926, nr. 2663, 49, met kritische noot J. Goedseels; Gent 
19 juli 1884, Pas. 1884, II, 352. Zie buiten de religieuze sfeer: Cass. 20 december 1877, Pas. 1878, 
I, 57 (gilde van de “Pynders” te Dendermonde).

5 Zie bv. de (wellicht partijdige) bundeling van processtukken in Les Jésuites dans l’aff aire De 
Buck. Interposition de personne au profi t de l’ordre des Jésuites, Amsterdam, R.C. Meijer, 1868, 
387 p.

6 Dat maakt dat de erfenis van Carleer wellicht niet veel meer omvatte: nagenoeg alles zat in de 
vennootschap en het aandeel in de vennootschap doofde uit bij het overlijden van Carleer, 
zonder een scheidingsaandeel. De inhalige neef diende dan ook de nietigheid van de maat-
schapsovereenkomst te vorderen opdat de inbreng terug naar het vermogen van zijn overleden 
oom zou gaan.

7 Brussel 13 mei 1861, Pas. 1861, II, (191) 216. Het betrof nog geen einduitspraak: de eiser diende 
nog eff ectief het bewijs te leveren dat het wel degelijk de verboden vereniging was die in werke-
lijkheid legataris was.
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Het Hof van Cassatie weigerde dit arrest te verbreken en stelde dat de schen-
king gebeurde aan een “être moral qui n’étant pas réconnu comme personne 
civile, est incapable de recevoir.”8

Anders gezegd: de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid werd aangewre-
ven dat ze op verregaande wijze de kenmerken van een rechtspersoon had (“être 
moral”) zonder te voldoen aan de voorwaarden die de wetgever voor die rechts-
persoonlijkheid had ingesteld (“pas reconnu comme personne civile”). Concreet 
betekenden die voorwaarden in die tijd vooral: een ad hoc individuele goedkeu-
ring door de overheid (zie hierna nr. 4).

4. Historische achtergrond: wantrouwen tegen vereniging. Hierbij moet voor 
ogen gehouden worden dat de inzet van de discussie omtrent de aard van de ver-
enigingen zonder rechtspersoonlijkheid toen als erg belangrijk werd beschouwd. 
Vóór de Vzw-wet van 27 juni 1921 was de vereniging zonder rechtspersoonlijk-
heid bijna de enige manier om zich te verenigen op een niet-commerciële basis, 
tenzij de wetgever met een ad hoc-wet de rechtspersoonlijkheid toekende aan een 
individuele vereniging.9

Bovendien was de mogelijkheid om zich te verenigen in een juridische vorm 
die makkelijk aan het rechtsverkeer kan deelnemen, de inzet van een verhitte 
ideologische strijd, waarvan we ons de hevigheid nu nog moeilijk kunnen inbeel-
den.

Politieke, economische en religieuze passies, eerder dan juridische overwegin-
gen voedden deze polemiek.

Politiek, vanwege een Jacobijns wantrouwen tegenover intermediaire organi-
saties tussen de staat en de burger.10

Economisch, vanuit een liberale theorie die het eigenbelang als motor van de 
maatschappelijke vooruitgang zag (private vices, public benefi ts) en de samenwer-
king voor een gemeenschappelijk doel buiten elk winstbejag om als een tegenna-
tuurlijk ideaal afk eurde.

Religieus, ten slotte, omdat antiklerikalen de toekenning van rechtspersoon-
lijkheid aan kloosterordes verafschuwden als een terugval in de mainmorte.

8 Cass. 17 mei 1862, Pas. 1862, I, 288. Zie J. Goedseels en G. Goossens, Traité juridique des 
associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique, 31-37.

9 Dit gebeurde bv. voor het Rode Kruis en de Touring Club (H. Velghe, Associations et fonda-
tions en Belgique, 49, nr. 57). Vóór 1921 waren er nog wetten die verenigingen met zeer speci-
fi eke doeleinden toelieten rechtspersoonlijkheid te verwerven: zie i.h.b. het decreet van 
18 februari 1809 over hospitaalzusters (A. Orts, De l’incapacité civile des congrégations religi-
euses non autorisées, Offi  ce de publicité, 1867, 86, nr.  90), de wet van 31  maart 1898 op de 
beroepsverenigingen en de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid 
aan de internationale vereniging met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek 
en pedagogisch doel.

10 K. Geens, “Even grasduinen in het groeperingsrecht: van amfi bieën en compromisdenken” in 
Mens en Recht. Liber Amicorum Jan M. Broekman, Peeters, 1997, 179.
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Kenmerkend voor het laatste is het werk van Auguste Orts, hoogleraar aan de 
Universiteit van Brussel, stafh ouder en advocaat bij het Hof van Cassatie, en libe-
raal politicus (die o.a. een jaar voorzitter van de Kamer was). Wellicht is hij nu 
vooral bekend van zijn borstbeeld met fonteintje in de naar hem genoemde straat 
tussen het Beursplein en de Dansaertstraat. Ondanks de duidelijke antiklerikale 
partijdigheid is zijn werk uit 1867 over de “burgerlijke onbekwaamheid” van niet-
erkende religieuze congregaties nog altijd lezenswaardig. De stelling ligt in de lijn 
van het hoger vermelde cassatiearrest m.b.t de abdij van Averbode (waar Orts 
trouwens opgetreden was als advocaat).11

Het werkt toont mooi aan waarom het winstoogmerk zo’n belang gekregen 
heeft  in het Belgische organisatierecht: het was het criterium dat “misbruik” van 
de vennootschapsvorm voor religieuze doeleinden diende te voorkomen.

Later, in de 20ste eeuw, werd een eng winstoogmerkcriterium ook gebruikt 
om commerciële samenwerkingsvormen te beschermen tegen het punitieve label 
van de “onregelmatige vennootschap onder fi rma”: door een samenwerkingsvorm 
geen vennootschap te noemen kon dit label worden vermeden. Met het verdwij-
nen van de “onregelmatige V.O.F.” in 1995 is ook deze historische reden verdwe-
nen.

Het winstoogmerk als positieve norm voor vennootschappen heeft  in de 21ste 
eeuw dan ook geen inhoud meer.12 Dit wordt nog onvoldoende erkend in de 
rechtsleer, die het stof van de 19de eeuw en de onregelmatige V.O.F. hier nog 
te weinig heeft  afgeschud.13

1.3. DE VERENIGING ALS TOEGELATEN ONBENOEMDE 
OVEREENKOMST MET EXTERNE EFFECTEN

5. Historische ach tergrond: verdwijnen van dit wantrouwen. In de rechtsleer 
en rechtspraak van vandaag is de visie op de vereniging zonder rechtspersoonlijk-
heid als een verboden vorm van wetsontduiking verlaten.

Het is hier niet de plaats om de mentaliteitsgeschiedenis te beschrijven van 
hoe de vereniging op enkele decennia van bron van grote politieke opwinding 
evolueert tot een maatschappelijk rustig bezit.14 Illustratief en hoogtepunt van 
deze evolutie is de Vzw-wet van 1921, waarbij zonder al te stringente voorwaarden 

11 A. Orts, De l’incapacité civile des congrégations religieuses non autorisées, 441 p.
12 Integendeel: in het verenigingsrecht is eerder het thema actueel wanneer een samenwerkings-

verband gedwongen dient te worden om de strakker gereglementeerde vennootschapsvorm 
aan te nemen. Zie M. Denef, Economische activiteiten van VZW en stichting, Biblo, 2003, 194 
e.v.

13 Zie hierover: J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 227-229, nr. 338.
14 Zie M. Denef, Economische activiteiten van VZW en stichting, 45 e.v.
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elke niet op winstverdeling gerichte samenwerking rechtspersoonlijkheid kan 
verwerven.

Een verenigingvriendelijke visie vinden we daarvoor reeds bij François 
Laurent, die veel positiever stond t.a.v. verenigingen dan vaak wordt voorgesteld 
(zolang het maar niet om religieuze congregaties ging).15 Vooral het baanbre-
kende werk van de Leuvense hoogleraar Jules Van Den Heuvel (ook stafh ouder 
en katholiek minister van Justitie van 1899 tot 1907) over verenigingen beïnvloedt 
tot op vandaag het juridisch denken.16

6. De vereniging als toegelaten overeenkomst. Uiterlijk vanaf 1921 is daarmee 
de hete lucht uit de ballon van de wetsontduikingsaanklacht. De vereniging 
 zonder rechtspersoonlijkheid wordt vandaag zonder dissidentie als een legitiem 
onbenoemd contract beschouwd, waarbij de gewone civielrechtelijke gevolgen 
uitwerking dienen te krijgen. Discussie is er enkel over wat die gevolgen dan pre-
cies zijn.

Uit het beginsel van de bindende kracht van overeenkomsten volgt dat par-
tijen kunnen overeenkomen om samen te werken voor een bepaald doel, waarbij 
ze aan bepaalde personen de bevoegdheid kunnen geven om beslissingen te 
nemen die bindend zijn voor de partijen en hun gemeenschappelijke goederen en 
die ook de partijen via vertegenwoordiging t.a.v. derden kunnen verbinden.17 De 
vereniging is doorgaans ook een toetredingsovereenkomst: latere leden geven 
hun toestemming door toe te treden tot de overeenkomst. Dat dit samenwer-
kingsverband geen rechtspersoonlijkheid heeft , belet niet dat het externe werking 
heeft .

Belangrijk daarbij is dat er geen enkele wettelijke verplichting bestaat voor een 
vereniging om de vorm aan te nemen van een vzw of andere vereniging met 
rechtspersoonlijkheid. Er is geen sanctie verbonden aan de keuze van de partijen 
voor een verenigingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. De vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid is geen gebrekkig opgerichte vzw.

De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan evenmin worden beschouwd 
als een vorm van wetsontduiking van de dwingendrechtelijke regels i.v.m. vereni-
gingen met rechtspersoonlijkheid; deze regels zijn immers weinig talrijk en wor-
den verklaard door de niet-aansprakelijkheid van de leden van een vereniging 
met rechtspersoonlijkheid, een regel die bij de vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid niet geldt.

De Page en Dekkers merken daarom terecht op dat de vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid beter niet de ‘feitelijke vereniging’ wordt genoemd.18 Dit 

15 F. Laurent, Principes de droit civil, XXVI, 1878, Bruylant, 197, nr. 191.
16 J. Van Den Heuvel, De la situation légale des associations sans but lucratif en France et en 

Belgique, Larcier, 1884, in het bijzonder 175-195.
17 P. Scholten, “Vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid” in Verzamelde geschrift en, 

Tjeenk Willink, 1951, III, 252.
18 H. De Page en R. Dekkers, Traité, V, 51, nr. 27.
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suggereert immers dat het hier gaat om een onregelmatige toestand, terwijl de 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid een juridisch geldige en door het gemeen 
recht geregelde fi guur is.

7. Actuele lessen uit 19de-eeuwse opvatting. In de 19de-eeuwse opvatting van 
de ‘feitelijke vereniging’ als een nietige quasi-rechtspersoon schuilt een nog steeds 
actueel waardevol inzicht: dat de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid door 
de werking van de regels van het verbintenissen-, zaken- en procesrecht bepaalde 
kenmerken vertoont die we meestal associëren met het begrip rechtspersoonlijk-
heid. Verder in deel 2 zal dat worden geïllustreerd aan de hand van verschillende 
topics.

Vandaag kunnen we, net als een Orts of het Averbode-arrest van 1862, erken-
nen dat de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid heel dicht tegen de rechtsper-
soon aanschurkt. Omwille van de ontspannen maatschappelijke en juridische 
houding tegenover verenigingen, vertaald in een faciliterend vzw-recht, moeten 
we daar niet langer de punitieve conclusies uit trekken die de genoemde 19de-
eeuwse opvatting daaraan vastknoopte. De gewone civielrechtelijke gevolgen van 
de verenigingsovereenkomst dienen hun uitwerking te krijgen (ook als die zou-
den lijken op de ‘prerogatieven’ van een rechtspersoon).

1.4. HEDENDAAGSE VIJANDIGE OPVATTINGEN: “DE 
FEITELIJKE VERENIGING ALS DUSDANIG BESTAAT 
NIET”

8. Hedendaag se afk ooksels van de 19de-eeuwse vijandige opvatting. Vandaag 
roept het statuut van de vereniging niet meer de laaiende passies op van weleer. 
Dat neemt niet weg dat het denken omtrent de vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid nog steeds vertroebeld wordt door de omstandigheid dat de vakvereni-
gingen massaal voor deze vorm kiezen.19 Meestal in de sociaalrechtelijke context, 
maar ook daarbuiten, wordt nog vaak gelezen dat (vak)verenigingen “geen enkel 
juridisch bestaan” kennen.

Meestal krijgt dit argument als volgt vorm: er wordt erkend dat leden zich 
kunnen groeperen in een (vak)vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, maar 
daar wordt aan toegevoegd dat de “vereniging als dusdanig” geen drager van 
rechten en verplichtingen kan zijn. Daar wordt dan uit afgeleid dat rechtshande-
lingen namens of tegen een (vak)vereniging zonder rechtspersoonlijkheid dienen 
te worden gesteld door of tegen elk van de individuele leden. In de praktijk maakt 
dit het optreden namens of tegen (vak)verenigingen met een groot en wisselend 
aantal leden onmogelijk. Via een andere weg dan de 19de-eeuwse opvatting leidt 

19 Zie ook F. Dorssemont, “De rechtspositie van de representatieve werknemersorganisaties” in 
Actuele problemen van het arbeidsrecht 5, 262-263, nr. 527.
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dit tot hetzelfde resultaat: de onmogelijkheid voor de vereniging om aan het 
rechtsverkeer deel te nemen. Of: om verantwoordelijk gesteld te worden voor haar 
optreden. Want dit is een ander verschil met de 19de-eeuwse opvatting: niet zel-
den wordt dit verenigingsonvriendelijk discours namens (vak)verenigingen zelf 
aangehaald, wanneer ze in rechte worden gedaagd om zo te verhinderen dat de 
vereniging voor de rechter aansprakelijk wordt gesteld.

De hedendaagse vijandige stelling kan echter bezwaarlijk eenduidig als in het 
voordeel van de vakverenigingen worden beschouwd, omdat deze opvatting 
noodzakelijk ook impliceert dat de vakvereniging niet haar rechten in of buiten 
rechte kan afdwingen.

Bij dit alles komt nog dat arbeidsjuristen, vanuit een verkeerd begrepen auto-
nomie van het sociale recht, in de regel weinig aandacht hebben besteed aan de 
klassieke auteurs over de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, zoals Van den 
Heuvel of Goedseels, die komaf hadden gemaakt met de opvatting van de ver-
eniging zonder rechtspersoonlijkheid als rechtsonbekwame entiteit.

Rode draad doorheen ons verhaal is dat de 19de-eeuwse vijandige opvatting 
veel gesofi sticeerder was dan de hedendaagse vijandige opvatting. Zelfs de vrome 
student van het verenigingsrecht zal een boekenplank eigentijdse werken over de 
vakvereniging graag willen inruilen voor één exemplaar van het veel diepzinniger 
werk van Orts over de religieuze congregaties.

De 19de-eeuwse opvatting vertrekt van een grondige analyse van de rechtsge-
volgen van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid om te besluiten dat 
die  zeer dicht aanleunen bij de rechtspersoonstechniek. Daaruit besluit deze 
opvatting tot wetsontduiking en daar verbindt ze dan rechtsonbekwaamheid als 
 sanctie aan. De hedendaagse vijandige opvatting vertrekt van een luie a contra-
rio-redenering: de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid heeft  geen rechtsper-
soonlijkheid en zal dus ook de gebruikelijke attributen van de rechtspersoons-
techniek ontberen (zoals rechtsbekwaamheid, vermogensafscheiding of de 
mogelijkheid om in rechte te treden).

In de 19de-eeuwse opvatting bestond de feitelijke vereniging juridisch meer 
dan toegelaten. In de hedendaagse vijandige opvatting bestaat ze juridisch niet of 
te weinig.

De gevolgen van beide opvattingen zijn vaak gelijk: de vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid wordt in beide gevallen negatief benaderd. Waar de 19de-
eeuwse opvatting die negatieve benadering juridisch beredeneerde en haar ideo-
logische motivatie meestal expliciteerde, wordt dit in de hedendaagse opvatting 
– ten onrechte – voorgesteld als een waardenvrije toepassing van een logische a 
contrario-redenering.

Hierna willen we aantonen dat deze hedendaagse vijandige benadering (“de 
feitelijke vereniging als dusdanig bestaat juridisch niet”) niet spoort met een ana-
lyse van de juridische kenmerken van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 
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in het zaken-, verbintenissen- en procesrecht. We zullen hierna in deel 2 betogen 
dat de “vereniging als dusdanig” wel degelijk een juridische betekenis heeft .

9. De representatieve vakvereniging als geval apart? Bijzondere wetten kennen 
aan (representatieve) vakverenigingen, ook zonder dat ze een vorm met rechts-
persoonlijkheid hebben aangenomen, bepaalde “bekwaamheden” toe, in het bij-
zonder de bevoegdheid om in bepaalde gevallen in rechte te treden.

Zo kunnen op grond van artikel  24 van de Wet Organisatie Bedrijfsleven 
representatieve organisaties van werk nemers of kaderleden zich tot de rechter 
wenden voor enkele limitatief opgesomde geschillen en vaststellingen in het 
kader van de regelgeving op de ondernemingsraden. Artikel 4 van de Cao-wet 
bepaalt dat representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties in rechte 
mogen optreden in alle geschillen die uit de toepassing van de wet kunnen ont-
staan in verdediging van de rechten die hun leden putten uit de door hen gesloten 
cao’s.

Niet zelden wordt uit deze bepalingen a contrario afgeleid dat in alle andere 
gevallen verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid niet in rechte kunnen tre-
den.20 De algemene regel dient te zijn dat verenigingen geen geding kunnen voe-
ren; anders zouden de wettelijke bepalingen overbodig zijn, luidt de redenering 
van deze auteurs.

Heel  wat auteurs hebben zich het hoofd gebroken over de vraag hoe het kan 
dat de wetgever rechten toekent aan organisaties zonder rechtspersoonlijkheid. 
Iets wat geen rechtssubject is, kan immers toch ook geen rechten hebben, luidt 
het.

Eén strekking leert dat dit enkel kan betekenen dat de wetgever impliciet 
rechtspersoonlijkheid heeft  toegekend aan de vakbonden.21 Een variant hierop 
spreekt van minirechtspersoonlijkheid22, beperkte rechtspersoonlijkheid23, 
 functionele rechtspersoonlijkheid24, administratieve rechtspersoonlijkheid25, 

20 Zie bv. J. Ronse, J.M. Nelissen Grade, K. Van Hulle, J. Lievens en H. Laga, 
“Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak”, TPR 1986, 919, nr. 69.

21 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, 43, nr. 32; F. Dorssemont, “De rechtspo-
sitie van de representatieve werknemersorganisaties” in Actuele problemen van het arbeids-
recht, 270 e.v.; F. Dorssemont, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve 
werknemersorganisaties, 361 e.v.

22 J. Lindemans, “Recente ontwikkelingen inzake rechtspersoonlijkheid van vakbonden” in 
Liber amicorum R. Hulpiau, 1978, 197.

23 J. Lindemans, “Het optreden in rechte van groeperingen ter verdeding van de individuele of 
collectieve belangen van hun leden”, RW 1979-80, 2087.

24 M. Rigaux en P. Humblet, Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht, I, Collectief 
arbeidsrecht, Kluwer, 1996, 54, nr. 58-59.

25 P. Vermeulen, “De procesbevoegdheid der syndicaten voor de Raad van State”, TBP 1978, 
286.
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rechtspersoonlijkheid prêt-à-porter26, relatieve rechtspersoonlijkheid27, rechts-
persoonlijkheid ad hoc.28. Een omvangrijke vegetatie aan eerder onverzorgde the-
oretische baarden is hier ontsnapt aan Ockhams scheermes.

Een andere strekking probeert de regel “geen rechten zonder rechtssubjectivi-
teit” te redden op een heel andere wijze, namelijk door aan te tonen dat de 
bevoegdheden die de bijzondere wetten verlenen, geen subjectieve rechten zijn.29 
Minstens waar het de afdwinging van obligatoire rechten uit een cao betreft , kun-
nen de bevoegdheden van de vakbonden echter onmogelijk niet worden 
beschouwd als subjectief recht, hoe eng ook gedefi nieerd.

Er is een veel eenvoudigere manier om de procedurele rechten van de vakbon-
den (en alle andere verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid) te verzoenen met 
de regel “geen rechten zonder rechtssubjectiviteit”. De rechten en verbintenissen 
van deze groeperingen zijn immers de rechten van de gezamenlijke deelgenoten 
van deze groeperingen.

Voor proceshandelingen geldt dezelfde regel als voor buitengerechtelijke han-
delingen namens vakverenigingen. Zo nam het Hof van Cassatie terecht aan dat 
een werknemer geldig verbonden kon zijn door een arbeidsovereenkomst met het 
ABVV, begrepen als het geheel van haar leden.30 Het verweer van de vakvereni-
ging dat ze niet bestond en dus niet geldig verbonden kon zijn door de arbeids-
overeenkomst werd niet gevolgd. Deze zaak leert onder meer ook dat het verweer 
van vakverenigingen niet altijd sympathiek klinkt indien hun eigen werknemers 
een ontslag aanvechten.

In deze zin is er helemaal geen spanning tussen de afwezigheid van rechtsper-
soonlijkheid en de wettelijke erkenning van de mogelijkheid om in rechte op te 
treden. De genoemde gekunstelde doctrinale constructies zijn daarom overbodig; 
de a contrario-redeneringen die ze uitlokken, zijn verkeerd. Indien de genoemde 
bepalingen afwijken van het gemeen recht, is het op het vlak van de vereiste 
van een eigen procesrechtelijk “belang” om in rechte te treden.31 Representatieve 
vakverenigingen krijgen door de genoemde bepalingen namelijk in bepaalde 
gevallen een recht zonder dat ze een “eigen belang” hebben.

26 P. Vandervorst, “La personnalité juridique obligatoire et prêt-a-porter pour les syndicats” in 
Liber amicorum F. Dumon, I, Kluwer, 1983, 613 e.v.

27 P. Van Ommeslaghe, “Le droit d’action en justice des groupements, notamment des groupe-
ments tendant à la défense de l’environnement” in Vorderingsbevoegdheid voor milieuvereni-
gingen, Story, 1987, 20, nr. 5.

28 R. De Corte, “Hoe autonoom is het procesrecht?”, TPR 1980, 17, nr. 40.
29 L. Francois, “Les syndicats et la personnalité juridique”, RCJB 1968, 56, nr. 17.
30 Cass. 6 november 1961, Pas. 1961, I, 278.
31 Zie hierover verder: J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 283-286.
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2. DE RECHTSPERSOONSKEN MERKEN VAN DE 
VERENIGING ZONDER RECHTS PERSOON-
LIJKHEID

2.1. DE “VERENIGING ALS DUSDANIG” VERBINTENIS-
RECHTELIJK

10. Vereniging kan optreden onder de loutere vermelding van de verenigings-
naam. We zagen reeds dat een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid geldig 
verbonden kan zijn door een overeenkomst: de afwezigheid van rechtspersoon-
lijkheid betekent enkel dat de rechten en verplichtingen worden toegerekend aan 
de leden zelf.32

Dat de vereniging moet worden beschouwd als het aggregaat van haar leden 
belet niet dat deze leden aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen onder de lou-
tere vermelding van de verenigingsnaam.33 Als enkel de verenigingsnaam wordt 
vermeld, moet deze naam worden beschouwd als een afk ortende benaming voor 
de gezamenlijke leden.

Ten onrechte wordt soms het onderscheid gemaakt tussen een optreden in 
naam van de leden en een optreden in naam van de vereniging zelf, waarbij wordt 
gepreciseerd dat het in het laatste geval gaat om het optreden in naam van een 
niet-bestaande entiteit.34

Dit lijkt ons een restant te zijn van de 19de-eeuwse visie dat de vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid een nietige rechtspersoon is (zie hoger 1.2). Het eer-
der geciteerde, en achterhaalde, Averbode-arrest van 1862 maakt bijvoorbeeld wel 
een onderscheid tussen een schenking aan de monniken individueel en een 
schenking aan de vereniging van Averbode als dusdanig. Het onderscheid was 
hier gesteund op een belangrijk materieelrechtelijk verschil. De vereniging als 
dusdanig werd immers nietig beschouwd als een “être moral” dat buiten de wet 
was opgericht. Daarbij werd benadrukt dat de monniken, anders dan de vereni-
ging zelf, individueel wel schenkingen konden ontvangen, om duidelijk te maken 
dat zij zelf niet als ‘burgerlijk dood’ werden beschouwd. Ook het onderschei-
dingscriterium tussen beide was materieel: een schenking werd beschouwd als 

32 Zie voetnoot 30 over een arrest m.b.t. het ABVV. Zie in dezelfde zin Cass. 10 mei 1979, Pas. 
1979, I, (1068) 1069.

33 J. Goedseels en G. Goossens, Traité juridique des associations sans but lucratif et des établis-
sements d’utilité publique, 39, nr. 167-169; L. Wodon, noot onder Vred. Dalhem 24 juli 1911, 
RPS 1912, nr. 2247, 227.

34 Zie bv. Kg. Arbh. Brussel, 21 april 1988, Soc.Kron. 1989, 130: vordering ingeleid door vakbond 
vertegenwoordigd door secretaris-generaal is onontvankelijk omdat de secretaris-generaal 
hier hoogstens een “niets” kan vertegenwoordigen; Rb. Brugge 7 februari 1997, T.W.V.R. 1997, 
105: dagvaarding gericht tegen de vertegenwoordiger van een club zonder rechtspersoonlijk-
heid is ontoelaatbaar omdat het gaat om een vordering tegen een juridisch onbestaande per-
soon.
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een schenking aan de vereniging indien ze werd beheerst door de verenigings-
overeenkomst, anders dan een schenking aan leden zelf, waarbij het betrokken 
goed in hun persoonlijk vermogen viel of hoogstens in een gewone onverdeeld-
heid.

Recente cassatierechtspraak heeft  dit steriele onderscheid tussen de “vereni-
ging als dusdanig” en de “vereniging begrepen als de gezamenlijke leden” duide-
lijk verlaten. Sprekend voorbeeld is het Cuivre et Zinc-arrest, beter bekend als 
principearrest inzake schijnvertegenwoordiging. De vordering was ingesteld 
tegen de gewestelijk secretaris van het FGTB qualitate qua. Het hof van beroep 
acht terecht dat deze vordering gericht is tegen alle natuurlijke personen die deze 
vereniging uitmaken.35 De eiser in cassatie werpt o.a. op dat het hof van beroep 
hiermee de bewijskracht van de dagvaarding miskent. Het Hof van Cassatie ver-
werpt dit bezwaar.36 Het hof van beroep kon terecht besluiten dat de vordering 
tegen de secretaris voor rekening van het FGTB, wegens het gebrek aan rechtsper-
soonlijkheid van deze vereniging, gericht was tegen de leden van het FGTB.

11. Volmachtverlening. Een optreden in naam van de vereniging volstaat 
natuurlijk niet opdat er toerekening zou zijn aan de gezamenlijke leden. Dit 
optreden dient ook met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid te gebeuren. 
De leden dienen aan de betrokken vertegenwoordiger volmacht te hebben ver-
leend om in hun naam op te treden en dit optreden dient te gebeuren binnen de 
grenzen van die volmacht.

Ook hierbij dient een hardnekkig misverstand te worden rechtgezet. Soms 
wordt nog gelezen dat elk van de leden een uitdrukkelijk mandaat moet geven 
alvorens iemand bevoegd kan zijn om namens de vereniging op te treden. De 
verenigingsovereenkomst zelf wordt in deze visie ten onrechte niet beschouwd 
als een mogelijke bron van vertegenwoordigingsbevoegdheid.37 Dit lijkt opnieuw 
een uitloper van de achterhaalde visie dat de vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid een onwettige rechtspersoon is.38

De vereiste bevoegdheid van de verenigingsvertegenwoordiger houdt niet in 
dat elk lid expliciet of voor elke handeling apart zijn toestemming moet geven. 
Volmachtverlening kan ook impliciet gebeuren of op algemene wijze. Vaak zal in 
de statuten op algemene wijze de bevoegdheid van het bestuur worden omschre-
ven. Deze statuten volstaan dan als volmachtverlening, zolang uiteraard het 
bestuur binnen de grenzen van zijn statutaire bevoegdheid blijft . De individuele 
leden hebben hun toestemming gegeven door zich bij de vereniging aan te sluiten, 
waarbij ze zijn toegetreden tot de verenigingsovereenkomst. Zelfs bij een loutere 
aanstelling van een voorzitter of een bestuur zonder dat hun bevoegdheid verder 
wordt omschreven, kunnen bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheden worden 

35 Luik 12 november 1986, JLMB 1986, (705) 707.
36 Cass. 20 juni 1988, TRV 1989, (540) 541, RW 1989-90, (1425) 1426.
37 Zie bv. Vred. Etalle 30 april 1997, JLMB 1997, 1267.
38 Zie bv. F. Laurent, Principes de droit civil, XXVI, 192, nr. 188bis.
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geacht impliciet te zijn toegekend.39 Het is wel degelijk de “verenigingsovereen-
komst als dusdanig” die een bron van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan zijn.

12. Schijnvertegenwoordiging. Indien een vert egen woordiger zonder bevoegd-
heid optreedt, kunnen de handelingen toch aan de gepretendeerde opdrachtgever 
worden toegerekend op grond van schijnvertegenwoordiging. Na het reeds 
genoemde Cuivre et Zinc- arrest van het Hof van Cassatie is hiervoor zelfs geen 
fout meer vereist van de gepretendeerde opdrachtgever.40

Dit arrest handelt overigens net over schijnvertegenwoordiging in rechte door 
een vertegenwoordiger van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (een 
gewestelijke secretaris van het FGTB).

Het is niet toevallig dat schijnvertegenwoordiging vaak bij verenigingen zon-
der rechtspersoonlijkheid aan de orde is. Net als bij rechtspersonen is het onmo-
gelijk om een legitimatie te krijgen van de “opdrachtgever”.

Bij rechtspersonen volgt deze onmogelijkheid uit de onstoff elijke aard van die 
opdrachtgever. Dit wordt voor rechtspersonen opgelost door organieke vertegen-
woordiging: derden mogen vertrouwen op de vertegenwoordigingsmacht zoals 
die blijkt uit het toepasselijke publiciteitssysteem.

Bij de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is de onmogelijkheid om een 
legitimatie te krijgen eerder een feitelijk gegeven, door de veelheid en verander-
lijkheid van het aantal leden. Wegens de afwezigheid van een publiciteitssysteem 
biedt organieke vertegenwoordiging hier geen oplossing. Daarom biedt schijnver-
tegenwoordiging een uitweg: er gebeurt toerekening van vertegenwoordigings-
handelingen aan de opdrachtgevers indien dit past binnen een normale vertegen-
woordigingsactiviteit.

Dit beschermt derden, maar is ook in het belang van de vereniging zelf: fout-
loze schijnvertegenwoordiging faciliteert immers aanzienlijk het optreden in het 
rechtsverkeer, aangezien derden hierdoor makkelijker zullen handelen met een 
verenigingsvertegenwoordiger.

Bepaalde auteurs hebben geargumenteerd dat bij een vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid de schijn toerekenbaar moet zijn aan alle leden en dat dit 
om praktische redenen slechts zelden zal gebeuren.41 Hier schemert weer deze 
idee door: schijn kan niet toerekenbaar zijn aan de “vereniging als dusdanig” 
maar enkel aan elk van de leden.

39 Zie o.a. P. Demeur en F. Passelecq, “La maxime « nul ne plaide par procureur » et le droit 
d’ester en justice pour les intérêts d’autrui”, RPS 1924, nr.  2561, 218; W. Van Gerven, 
Bewindsbevoegdheid, Bruylant, 1962, 285, nr. 208 en de rechtspraak geciteerd in J. Vananroye, 
Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 300, nr. 415.

40 Cass. 20 juni 1988, TRV 1989, 540 noot S. Stijns en P. Callens, JT 1989 noot P.A. Foriers, 
RCJB 1991, 45 noot R. Kruithof, RW 1989-90, 1245, noot A. Van Oevelen.

41 S. Stijns en P. Callens, “Schijnvertegenwoordiging: een keerpunt!”, TRV 1989, 544, nr. 7; A. 
Van Oevelen, “De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden van de verbondenheid 
van de lastgever bij een schijnmandaat”, RW 1989-90, 1430.
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Deze opvatting kan niet gevolgd worden. De schijn is reeds toerekenbaar aan 
de gezamenlijke leden zodra de schijn toerekenbaar is aan een bevoegde vertegen-
woordiger van de leden, bv. de gebruikelijke vertegenwoordigers van de vereni-
ging. Zo waren er in de Cuivre-et-Zinc-case elementen voorhanden die bewezen 
dat de leiding van het FGTB op de hoogte was van de onderhandelingen van de 
gewestelijke secretaris-generaal en deze zelfs heeft  bevestigd. Elders hebben we 
bovendien geargumenteerd dat de toerekenbaarheidsvereiste geen zelfstandige 
voorwaarde vormt voor toerekening op grond van schijnvertegenwoordiging bij 
organisaties (i.t.t. bij particulieren).42

Het feit van de “vereniging als dusdanig” kan dan ook op zich reeds een bron 
van toerekenbare schijn uitmaken.

2.2. DE “VERENIGING ALS DUSDANIG” GOEDEREN-
RECHTELIJK

14. Verenigingsgoederen vormen een onverdeelde boedel. Waar wellicht van-
daag nog het minst discussie over bestaat, is dat de vereniging goederenrechtelijk 
“als dusdanig” bestaat. De verenigingsgoederen vallen niet zomaar in het vermo-
gen van de leden, maar vormen een onverdeelde boedel met de leden als “mede-
eigenaars”.43

De onverdeelde boedel (ook: boedelgemeenschap) is een andere vorm van 
mede-eigendom dan een onverdeelde zaak (ook: zaaksgemeenschap). Het wette-
lijke model voor deze onverdeelde boedel is de onverdeelde nalatenschap. Elders 
hebben we geargumenteerd dat de onverdeelde nalatenschap een afgescheiden 
vermogen vormt als we onbevooroordeeld bepaalde, overigens onbetwiste, rechts-
gevolgen in kaart brengen.44 Om hier enkel de belangrijkste van die rechtsgevol-
gen te herhalen:
– Hoewel dit niet expliciet in de Code civil wordt vermeld, wordt in de Franse en 

Belgische doctrine algemeen aangenomen dat de onmogelijkheid om het aan-
deel uit te winnen (art. 1561 Ger.W.)  niet geldt voor de gemeenschappelijke 
schuldeisers van de deelgenoten. De gemeenschappelijke schuldeisers hebben 
een preferent verhaalsrecht op de onverdeelde goederen.45 Dit rechtstreekse 

42 J. Vananroye, “Toerekening aan rechtspersonen en andere organisaties”, TPR 1999, 788 e.v.
43 Vooral bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid wordt dit ook “collectieve mede-

eigendom” genoemd, zie H. Vandenberghe en S. Snaet, Mede-eigendom, Kluwer, 1997, 10, 
nr. 6.

44 J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 205, nr. 320 en 215, nr. 328 en de verwij-
zingen daar.

45 Zie o.a. C. Aubry en C. Rau, Cours de droit civil français, IX, 347, § 583; M. Martou en L. 
Vandenkerckhove, De l’expropriation forcée, Bruylant, 1863, I, 234, nr.  115; G. Siesse, 
Contribution à l’étude de la communauté d’héritiers en droit comparé, Parijs, LGDJ, 1921, 292; 
J. Vincent, La répartition entre les héritiers des créances et des dettes de la succession, 179; M. 
Schuster, Le principe de l’autonomie de la masse héréditaire, proefschrift  Parijs, 1956, 152 e.v.; 
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verhaalsrecht van de nalatenschaps schuldeisers op de nalatenschapsgoederen 
volgt ook uit de voorbereidende werken van de Code civil.46 Ook in de recht-
spraak werd het erkend, met name in het bijna honderdjarige arrest-Frécon 
van het Franse Cour de cassation:

“malgré la division légale entre les héritiers des dettes de la succession, le gage dont les 
créanciers du défunt jouissait de son vivant, continue même après sons décès et jus-
qu’au partage de subsister d’une manière indivisible sur l’hérédité toute entière”.47

– Deze vermogensafscheiding ten voordele van de gemeenschappelijke schuld-
eisers vertaalt zich, zelfs in de onverdeelde nalatenschap – waar bruto-erfover-
gang zonder vereff ening het uitgangspunt is – in een zekere vorm van veref-
fening.

 Dit is door het Burgerlijk Wetboek geregeld voor bepaalde boedelschuldeisers, 
nl. zij die ook erfgenaam zelf zijn, door de fi guur “inbreng van schulden”.

 Indien er daarenboven vrijwillig of op verzoek van één deelgenoot geheel of 
gedeeltelijk een meer omvattende vereff ening gebeurt, dan is die tegenwerpe-
lijk aan persoonlijke schuldeisers van de deelgenoten, ook al betekent dit dat 
hun schuldenaar minder activa zal ontvangen dan bij de gewone brutoverde-
ling.48

– De beschikkingsbevoegdheid van de deelgenoten over de afzonderlijke boe-
delgoederen of hun aandelen daarin is zeer beperkt.49 Klassiek wordt dit 
 verwoord door het zgn. retroactieve eff ect van de verdeling (art.  883 BW): 
handelingen van deelgenoten over de afzonderlijke boedelgoederen of hun 
aandelen daarin krijgen geen uitwerking tenzij deze handelingen worden 
gevalideerd als bij een latere verdeling het betrokken goed in de kavel van de 
betrokken deelgenoot valt.

 De verkrijger van een aandeel in een afzonderlijk boedelgoed wordt geen 
mede-eigenaar van dit goed (voordat een latere verdeling die verkrijging 
valideert).50 Het mede-eigendomsrecht van de deelgenoot in een boedel kan 
m.a.w. niet zomaar worden overgedragen.

 Het zgn. retroactieve eff ect van de verdeling doet geen afb reuk aan gezamen-
lijke beschikkingen, die door of voor rekening van de gezamenlijke deelgeno-
ten gebeuren. Waar de deelgenoten zelf niet vrij kunnen beschikken, kan dit 

De Page/Dekkers, IX, 960, nr. 1347; C. Engels, Het uitvoerend beslag op onroerende goede-
ren, Kluwer, 1981, 87, nr. 96.

46 Lahary, “Discours au Corps législatif” in Locré, VIII, 314, nr. 6.
47 Cass. Req. 24 december 1912, S. 1914, I, 201, DP 1915, I, 45. Zie ook de Belgische rechtspraak in 

dezelfde zin geciteerd bij De Page/Dekkers, IX, 960, nr. 1347.
48 P.Thuysbaert, “Bruto- of netto-verdeling”, Ann.dr.Louvain 1952, 43 en 45.
49 H. Vandenberghe en S. Snaet, Mede-eigendom, 21-25.
50 M.E. Storme, “Noch terugwerking, noch overdracht”, TPR 2004,664-665; R. Jansen en M.E. 

Storme, “Zakenrechtelijke perikelen bij de verkoop van een aandeel in mede-eigendom: 
Molenaers revisited”, TBBR 2007, 374.
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met andere woorden wel door de “boedel als dusdanig”. De overdracht van (of 
hypotheek op) een aandeel in een onroerend boedelgoed door één deelgenoot 
overleeft  ook een veiling niet (versta: een beschikkingshandeling door de boe-
del in het kader van de vereff ening) van dat goed aan een derde.

– De samenstelling van de onverdeelde boedel heeft  een vlottend karakter, ook 
als niet is voldaan aan de voorwaarden van zaakvervanging.

Deze rechtsgevolgen vloeien voort uit het boedelkarakter van de onverdeelde 
nalatenschap en gelden ook voor de onverdeelde verenigingsboedel. Wegens de 
afwezigheid van rechtspersoonlijkheid voor de boedel gelden de deelgenoten als 
mede-eigenaar van elk van de boedelgoederen. Vergeleken met de rec hten van de 
mede-eigenaars t.a.v. een zaaksgemeenschap, hebben de deelgenoten, in de woor-
den van Pothier, echter slechts un droit indéterminé t.a.v. de individuele boedel-
goederen.51 In veel opzichten is een zakelijke deelgerechtigdheid in een onver-
deelde boedel het omgekeerde van het eigendomsrecht van artikel 544 BW: “het 
ontbreken van elk recht om van een zaak het genot te hebben en daarover te 
beschikken, zelfs op de meest beperkte wijze”.52

In de onverdeelde nalatenschap wordt dit boedelkarakter niet volledig door-
getrokken om redenen eigen aan het erfrecht.53 Die redenen gaan niet op voor 
“actieve” boedels zoals de onverdeelde goederen van een maatschap of een vereni-
ging zonder rechtspersoonlijkheid.

Deze actieve boedels zijn in de woorden van Stafh ouder Vandenberghe 
“gewild, duurzaam en georganiseerd”.54 De actieve onverdeelde boedel heeft  
anders dan de nalatenschap niet de roeping om op korte termijn te verdwijnen, 
maar heeft  een actieve doelstelling, nl. het vennootschaps- of verenigingsbelang. 
Daarbij worden doorgaans ook gemeenschappelijke schulden aangegaan; hier-
door wordt het belang van de vermogensafscheiding sterker gekleurd door een 
schuldeisersbelang. Tussen de leden bestaat er een contractuele verhouding, 
anders dan tussen erfgenamen. De verenigingsboedel zal ook een expliciet of 
impliciet systeem van bestuur en vertegenwoordiging hebben dat geraffi  neerder 
is dan de regel van de unanimiteit bij de onverdeelde nalatenschap.

Hoe deze verschillen de verschillende goederenrechtelijke behandeling van de 
onverdeelde nalatenschap en de actieve onverdeelde boedel (zelfs na ontbinding!) 
verklaren, hebben we in detail in ons proefschrift  uiteengezet. Hier willen we 
enkel één aspect uitlichten: de niet-toepassing van artikel 815 BW vóór ontbin-
ding en de gevolgen van een verdelingsvordering na ontbinding van de vereni-
ging.

51 R. Pothier, Traité des successions, 293.
52 J. Van Biervliet, “De la clause de voie parée aff ectant la constitution d’une hypothèque sur 

part indivise”, Rév.prat.not. 1912, 100.
53 Zie uitgebreid: J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 212-214, nr. 327.
54 H. Vandenberghe en S. Snaet, Mede-eigendom, 11, nr. 6.
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14. Artikel 815 BW niet van toepassin  g vóór ontbinding – Artikel 815 BW stelt 
op dwingendrechtelijke wijze dat in de onverdeelde nalatenschap elke deelgenoot 
op elk ogenblik de verdeling (lees: de vereff ening) kan vorderen. Het artikel stelt 
tijdsbeperkingen aan een verbintenis om in onverdeeldheid te blijven. De tijdsli-
miet van artikel 815 BW kan als volgt worden samengevat: de verdeling kan voor 
niet langer dan een hernieuwbare termijn van vijf jaar worden uitgesteld.

Er bestaat een consensus dat artikel 815 BW niet van toepassing is op de ver-
eniging zonder rechtspersoonlijkheid, zelfs bij auteurs als Lechien en Pirson, 
die stellen dat dit artikel van toepassing is op conventionele onverdeeldheden.55

Dit schermt de verenigingsgoederen ook af voor de persoonlijke schuldeisers 
van de individuele leden: artikel  1561 Ger.W. geeft  persoonlijke schuldeisers 
immers niet meer rechten dan hun schuldenaar-deelgenoot heeft  op grond van 
artikel 815 BW.

Daarmee is de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid een afgescheiden ver-
mogen: de onverdeelde goederen kunnen enkel worden uitgewonnen door de ver-
enigingsschuldeisers (zie vorig randnr.) en niet door de schuldeisers van de indi-
viduele leden.56 De “vereniging als dusdanig” heeft  andere schuldeisers dan de 
leden.

15. Ook na ontbinding van de vereniging geen verdeling van de verenigings-
goederen. Minder consensus bestaat er over de toestand van de onverdeelde goe-
deren na de ontbinding van de vereniging.

Door de ontbinding wordt de onverdeelde verenigingsboedel rijp voor verde-
ling. Daarmee lijkt de onverdeelde boedel van de ontbonden vereniging meer op 
de onverdeelde nalatenschap. Toch is de situatie niet volledig gelijk, omdat ook de 
ontbonden verenigingsboedel, anders dan de onverdeelde nalatenschap, een geor-
ganiseerde onverdeeldheid is (of toch kan zijn) tussen deelgenoten die bewust 
voor elkaar gekozen hebben en tussen wie er nog een contractuele band bestaat 
die de vereff ening kleurt. Zoals bij de ontbinding van de rechtspersoon de rechts-
persoonlijkheid tot aan de sluiting blijft  bestaan voor de doeleinden van de veref-
fening, blijft  ook de georganiseerde onverdeelde verenigingsboedel bestaan voor 
de doeleinden van de vereff ening. Ook de ontbonden verenigingsboedel wordt 
geen toevallige, ongeorganiseerde boedel zoals een nalatenschap.

Die verschillen met de nalatenschap vormen echter geen reden om artikel 815 
BW niet toe te passen. Vraag is echter wat hier de gevolgen van zijn.

55 D. Lechien en R. Pirson, “L’article 815 du Code civil et l’indivision volontaire à titre princi-
pal” in P. Dehan (ed.), La copropriété, Bruylant, 1985, 234-235, nr. 5.

56 Het is in dit verband interessant op te merken dat de poster boys van de orthodoxe vermogens-
leer, Aubry en Rau, alvast niet twijfelden aan het bestaan van algemeenheden van goederen 
zonder rechtspersoonlijkheid, als uitzondering op het principe dat vermogensafscheiding en 
rechtssubjectiviteit hand in hand gaan: C. Aubry en C. Rau, Cours de droit civil français 
d’après la méthode de Zachariae, VI, Parijs, Marchal & Billard, 1873, § 574, 232-234. Dit was de 
laatste editie van hun Cours die ze zelf verzorgden.
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Volgen één stelling impliceert de toepassing van artikel 815 BW dat elk lid de 
verdeling van de onverdeelde goederen kan vorderen, om zo een kavel in volle 
eigendom te verkrijgen.57 Het kan in deze opvatting best zijn dat deze kavel groter 
is dan de bijdragen die het lid heeft  gestort, bv. door de accumulatie van bijdragen 
van leden die reeds lang de vereniging hebben verlaten of vooral door opbreng-
sten van activiteiten die de vereniging heeft  gerealiseerd.

Een andere stelling, die vooral De Page en Dekkers verdedigen, leidt uit het 
ontbreken van winstoogmerk af dat de goederen van de ontbonden vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid niet onder de leden kunnen worden verdeeld.58 Het 
is dan vereist dat het vermogen, net zoals bij een vzw, aan een gelijkaardig belan-
geloos doel wordt toegekend.

Wij leunen bij de tweede stelling aan.59 Artikel 815 BW is bij elke onverdeelde 
boedel, zelfs bij de onverdeelde nalatenschap, eerder een vordering tot vereff ening 
dan een vordering tot verdeling.60 Enkel bij de zaakgemeenschap is een vordering 
tot verdeling niet meer dan dat en geeft  het geen aanleiding tot een vereff ening. 
Bij de wettelijke regeling voor de onverdeelde nalatenschap weegt een brutoverde-
ling van goederen en schulden meer door dan een vereff ening van de nalaten-
schap (zonder een vereff ening uit te sluiten: zie hoger); dit heeft  te maken met de 
eigen doelstellingen van het erfrecht (o.a. behoud van goederen in natura in de 
familie).

Die doelstellingen spelen niet bij een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 
(of andere boedels dan de onverdeelde nalatenschap). De ontbonden verenigings-
gemeenschap blijft  beheerst door het verenigingscontract en de afwezigheid van 
verdelingsoogmerk, die daar een wezenlijk element van uitmaakt. Het vereni-
gingsdoel werkt door na de ontbinding met het oog op de vereff ening van het 
vermogen.61 Elk ex-lid kan weliswaar de verdeling (lees: vereff ening) vorderen 
van de goederen van een ontbonden vereniging op grond van artikel  815 BW, 
maar daarbij is de deelgenoot gebonden door de regels die in de overeenkomst 
(statuten) of overeenkomstig de overeenkomst zijn bepaald (doorgaans bij meer-
derheidsbeslissing).

Indien de statuten of de ontbindingsverklaring (met de toepasselijke meerder-
heid) het nettoactief van de vereniging toebedelen aan een onbaatzuchtig doel (en 
dus niet verdelen onder de leden), is dit dan ook bindend voor alle leden (en tegen-

57 J. Levy Morelle, “La copropriété partagée dans le temps. Indivision volontaire, société ou 
association” in La copropriété, 67; D. Van Gerven, “De golfclub als doelgebonden vermogen” 
in Liber Amicorum Walter van Gerven, 463, nr. 17.

58 H. De Page en R. Dekkers, Traité, V, 60, nr. 34.
59 Zie voor de juist nuance: J. Vananroye, “Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid” in De 

VZW naar huidig en naar komend recht, Jura Falconis Libri, Larcier, 2000, 104-105.
60 J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 126, nr. 204.
61 Zie in dezelfde zin voor de maatschap T. Tilquin en V. Simonart, Traité des sociétés, II, 316-

317, nr. 1672.
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werpelijk aan hun schuldeisers).62 Indien er niets is bepaald omtrent de bestem-
ming van de goederen, moet er gekeken worden naar de billijkheid en het gebruik 
in het licht van de aard van de verenigingsovereenkomst: dit brengt mee dat de 
onverdeelde goederen bij ontbinding niet worden verdeeld maar worden bestemd 
voor een gelijkaardig doel (art. 1135 BW).63 Elk lid kan dit, zelfs tegen de meerder-
heid in, eisen.

16. Bij uittreding van een lid. De uittreding van een lid kan worden beschouwd 
als een ontbinding van de verenigingsovereenkomst t.a.v. het uittredende lid. Een 
uittreding is een partiële ontbinding, dit is een ontbinding waarvan de gevolgen 
worden beperkt tot één deelgenoot. Zo werd in het Belgische Spaarbanken-arrest 
van het Hof van Cassatie van 5 mei 2002, beter bekend omdat het gaat over de 
zgn. buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, de uittreding van een 
lid uit een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid wegens tekortkomingen van 
de vereniging getoetst aan de regels inzake de ontbinding van een overeenkomst 
wegens wanprestatie.64

De normale regel is dat een lid dat uittreedt, geen recht heeft  op een stuk van 
het vermogen van de vereniging, ook niet van dat gedeelte waarvoor hij zelf heeft  
bijgedragen.65 Hierover bestaat nagenoeg een consensus, wat opnieuw de stelling 
ondersteunt dat de ontbinding en vereff ening van een vereniging niet leidt tot een 
verdeling van de goederen of het nettoactief onder de leden (zie vorig randnr.).

In de voorbereidende werken van de Wet Vrijheid van Vereniging staat hierbij 
wel een voorbehoud voor het geval het “verbeuren” van de inbreng van een lid zou 
leiden tot een belemmering van zijn recht om de vereniging te verlaten (een recht 
gegarandeerd door art. 1 al. 2 Wet Vrijheid van Vereniging).66 Hierbij dient de 
kanttekening te worden geplaatst dat een lid reeds bij zijn intrede in de regel zijn 
eigendomsrecht verliest op de goederen die hij inbrengt. De goederen komen in 
onverdeeldheid tussen alle leden en hun genot is onderworpen aan de regels van 
de verenigingsovereenkomst. De uittreding wordt dus niet noodzakelijk belem-
merd doordat het uittredende lid deze goederen “verbeurt”; reeds door de intrede 
had hij immers het eigendomsrecht (en de daarbij horende prerogatieven) op deze 
goederen verloren. Er kunnen wel bezwaren worden gemaakt vanuit het oogpunt 

62 K. Geens, “De V.Z.W. in haar afb akening tegenover andere rechtsvormen” in 1921-1996. 75 
jaar Belgisch V.Z.W.-recht, 69, nr. 9.

63 Zie ook J. Goedseels, noot onder Rb. Veurne 7 maart 1925, RPS 1925, nr. 2613, 148.
64 Cass. 2 mei 2002, NjW 2002-03, 24, noot. Dit arrest komt later terug in het deel over optreden 

in rechte (zie voetnoot 76): de betrokken overeenkomst, de vereniging van spaarbanken, was 
niet enkel voorwerp van de partiële ontbinding, maar ook de tegenpartij in het ontbindingsge-
schil.

65 D. Van Gerven, “De golfclub als doelgebonden vermogen” in Liber Amicorum Walter van 
Gerven, 461, nr. 16; M.E. Storme, “Van trust gespeend? Trusts en fi duciaire fi guren in het 
Belgisch privaatrecht”, TPR 1998, 794, nr. 140.

66 Zie H. Velge, Commentaire législatif de la Loi garantissant la liberté d’association, Brussel, 
Larcier, 1921, 24-25.
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van de vrijheid van vereniging indien de vermogensrechtelijke gevolgen van de 
uittreding van die aard zijn dat ze een ernstige belemmering vormen om de ver-
eniging te verlaten. Hierbij kan voornamelijk gedacht worden aan leden die gans 
(of een belangrijk stuk van) hun vermogen in de vereniging brengen en die enkel 
door het lidmaatschap van de vereniging in hun levensonderhoud kunnen voor-
zien. Reeds vóór de Wet Vrijheid van Vereniging zijn er enkele uitspraken te vin-
den waar aan uittredende kloosterlingen toch een recht op een deel van de goede-
ren wordt erkend.67 Ook bij communes of sekten zou deze regel toepassing 
kunnen vinden.

17. Rechtspersoonskenmerken van de onverdeelde boedel. In de onverdeelde 
boedel geldt door de genoemde rechtsgevolgen een verregaande scheiding tussen 
deelgenoot en boedelgoederen, net zoals bij een rechtspersoon de rechtspersoons-
techniek een scherm plaatst tussen leden/aandeelhouders en het “gemeenschap-
pelijk” vermogen (Trennungsprinzip, zie verder nr. 23).

De leden hebben bij de boedeltechniek nog wel een zakelijk recht, maar niet 
zozeer op de concrete, individuele goederen als wel op de boedel zelf. Deze boedel 
kan gezien worden als een doos die een eenheid vormt ondanks een wisselende 
inhoud.

De zakenrechtelijke “titel” van de leden is in vele gevallen slechts een louter 
formeel zakenrechtelijk aanknopingspunt. Het is nuttiger de zakenrechtelijke 
situatie voor de meeste rechtsvragen te analyseren alsof een apart rechtssubject 
(de onverdeelde nalatenschap c.q. de vereniging) de drager is van de goederen, en 
de leden slechts een beheerder en begunstigde van deze drager.

In dit opzicht kunnen leden in een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid in 
belangrijke mate eigenlijk treff end worden vergeleken met de trustee uit het 
Engelse recht: de persoon ten name van wie de eigendom staat, heeft  niet de nor-
male bevoegdheden van een eigenaar. Het verschil is dat de goederen hier ten 
naam staan van alle leden en niet ten naam van de bestuurders gekozen door de 
leden om over deze goederen het bewind te voeren.

De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid stelt omwille van de afwezigheid 
van winstoogmerk het louter nominatieve karakter van het mede-eigendoms-
recht van de deelgenoten in een onverdeelde boedel nog scherper dan in andere 
boedels (zoals de onverdeelde nalatenschap of de maatschapsonverdeeldheid): de 
boedelgoederen staan wel op hun naam, maar ze hebben niet de normale prero-
gatieven of voordelen van een mede-eigenaar, zelfs, zo bleek, geen economische 
deelgerechtigdheid, ook niet na ontbinding (nr. 15) of bij uittreding (nr. 16).

Het lid van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is daarmee zelfs ver-
der verwijderd van de verenigingsgoederen dan een aandeelhouder in een ven-
nootschap met rechtspersoonlijkheid van de vennootschapsgoederen.

67 J. Goedseels en G. Goossens, Traité juridique des associations sans but lucratif, 44, nr. 225.
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2.3. DE “VERENIGING ALS DUSDANIG” PROCES-
RECHTELIJK

18. Vermogensafscheiding en optreden in rechte – Het belang van het optre-
den in rechte van verenigingen zo nder rechtspersoonlijkheid hangt zeer nauw 
samen met voornoemde vermogensafscheiding.

Net als voor alle andere gemeenschappelijke goederen geldt voor vorderings-
rechten in de boedel dat de leden niet over hun aandeel hierin kunnen beschik-
ken. Dit betekent dat de leden ut singuli in beginsel niet bevoegd zijn om voor een 
boedelvordering in rechte te treden (ook niet voor hun aandeel).68 Dit kan enkel 
voor rekening van de vereniging zelf (begrijp: de gezamenlijke leden) overeen-
komstig de regels inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing op de 
betreff ende boedel. Het is dus cruciaal dat de leden gezamenlijk op een werkbare 
wijze de vorderingen van de “vereniging als dusdanig” actief in rechte kunnen 
afdwingen.

De preferente aanspraak van de verenigingsschuldeisers op de verenigings-
goederen verklaart ook het belang van het passief optreden in rechte. De executie 
van de privévermogens van de leden doet geen recht aan deze preferente positie. 
Deze preferente positie zal daarom weinig betekenen zonder de mogelijkheid las-
tens de “vereniging als dusdanig” een titel te krijgen die uitvoerbaar is op het 
gemeenschappelijk vermogen.

19. Pas d’action sans personnalité? – Volgens de klassieke regel kunnen enkel 
rechts subjecten – natuurlijke  personen of rechtspersonen – in rechte treden.69

Ten onrechte wordt soms uit deze regel afgeleid dat het voor groeperingen 
zonder rechtspersoonlijkheid onmogelijk is om in rechte te treden of gedaagd te 
worden.

De afwezigheid van rechtspersoonlijkheid betekent immers enkel dat pro-
ceshandelingen namens of tegen de onverdeelde boedel worden toegerekend aan 
de deelgenoten in die boedel, die wel rechtspersoonlijkheid hebben. De relevante 
vragen zijn hoe die toerekening gebeurt en hoe dit procesrechtelijk gestalte krijgt. 
Dit zal vooral van belang zijn indien er sprake is van vertegenwoordiging in 
rechte en als de gezamenlijke deelgenoten onder de groeperingsnaam worden 
geïdentifi ceerd. Aan de orde zijn concrete vragen omtrent toerekening en proce-
durevormen, niet abstracte vragen omtrent rechtspersoonlijkheid of rechtsbe-
kwaamheid.

20. Optreden in rechte onder de gemeenschappelijke naam – Daarbij wordt de 
belangrijkste klip omzeild doordat de “vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 

68 Rb. Brussel 8 maart 1968, RPS 1968, 175.
69 J. Van Compernolle, Le droit d’action en justice des groupements, Larcier, 1972, 216 e.v.
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als dusdanig” net zoals een rechtspersoon in rechte kan treden of worden gedaagd 
onder de “gemeenschappelijke naam”.

Bij de rechtspersoon volgt dit uit de eigen rechtssubjectiviteit. Bij de onver-
deelde boedel is een sprongetje nodig via de procesrechtelijke nietigheidsleer (pas 
de nullité sans grief): in principe is immers een vermelding van de identiteit van 
alle leden vereist op straff e van nietigheid; deze nietigheid zal echter enkel wor-
den uitgesproken bij belangenschade. Het doel van de verplichte vermelding van 
de identiteit van de materiële procespartij is de tegenpartij in staat stellen om alle 
middelen en excepties die eigen zijn aan de materiële procespartij, in te roepen.70 
Aan dit doel is voldaan indien een vertegenwoordiger van de groepering optreedt 
onder de groeperingsnaam zonder de identiteit van de individuele leden te ver-
melden.71

De – door vele auteurs blijkbaar straal genegeerde – rechtspraak van het Hof 
van Cassatie toont echter aan dat dit sprongetje gemakkelijk wordt genomen (ten-
minste voor de gewone hoven en rechtbanken), zodat er op dit vlak praktisch 
nauwelijks een verschil is tussen rechtspersoons- en boedeltechniek:
– Reeds een arrest van het Hof van Cassatie uit 1889 achtte het voldoende dat 

een dagvaarding uitgaande van de vereff enaars van een maatschap enkel de 
vennootschapsnaam vermeldt en niet de identiteit van de vennoten.72

– In een arrest uit 1985 met de Lloyd’s of London als verweerder heeft  het Hof 
van Cassatie beslist dat een vordering gericht tegen “de feitelijke vereniging 
samengesteld uit de leden van het Lloyd’s syndicaat nr. …” geacht moet wor-
den te zijn gericht tegen de natuurlijke personen die lid zijn van dit syndi-
caat.73 Het middel van onontvankelijkheid wegens gebrek aan rechtspersoon-
lijkheid werd dan ook terecht verworpen.

– Ook in het reeds genoemde Cuivre et Zinc-arrest uit 1988 (beter bekend als 
principearrest inzake schijnvertegenwoordiging) bevestigt dit. De vordering 
was ingesteld tegen de gewestelijk secretaris van het FGTB qualitate qua. De 
eiser in cassatie werpt o.a. op dat de naam van alle vertegenwoordigde leden 
moest worden vermeld. Het Hof van Cassatie verwerpt dit bezwaar.74

– Dit wordt bevestigd voor het actief optreden in rechte met een cassatiearrest 
van 15 april 2004, dat een vordering, ingesteld door een formele gedingpartij 
in haar hoedanigheid van “voorzitter van het ABVV-Textiel, Kleding en Dia-
mant, hiertoe gevolmachtigd door de leden van het Nationaal Bestuur” zon-
der vermelding van de leden, niet onontvankelijk verklaart wegens een gebrek 
aan rechtspersoonlijkheid.75

70 W. Van Gerven, Bewindsbevoegdheid, 291, nr. 212.
71 Cass. 30 mei 1968, AC 1968, (1197) 1199.
72 Cass. 13 april 1889, Pas. 1889, I, (179) 181.
73 Cass. 18 februari 1985, AC 1984-85, 827, Pas. 1985, 741.
74 Cass. 20 juni 1988, TRV 1989, (540) 541, RW 1989-90, (1425) 1426. Niet alle vindplaatsen van 

dit arrest publiceerden de voor ons verhaal relevante passage.
75 Cass. 15 april 2004, TRV 2004, 686, noot J. Vananroye.
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– Ook interessant is het cassatiearrest van 2  mei 2002.76 Dit arrest is vooral 
bekend als principearrest inzake de zgn. buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten. De betrokken overeenkomst was in casu een overeenkomst 
van vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, die ook partij was in het geding. 
Eiser in cassatie was nl. de “Belgische spaarbankenvereniging, feitelijke ver-
eniging op vervolging en benaarstiging van haar voorzitter F.V.”, met ook de 
vermelding van alle leden voor het cassatieberoep; opnieuw was er hier – 
terecht – geen probleem van onontvankelijkheid.

21. Vordering  ut universi vs. vordering ut singuli – Op het vlak van de identifi -
catie kan de “vereniging als dusdanig” dus optreden in rechte. Deze procesrech-
telijke autonomie van de vereniging gaat echter nog verder dan louter de vorm-
voorwaarden van de vordering. Een vordering namens of tegen een vereniging is 
niet zomaar de optelsom van het geheel van vorderingen namens of tegen de 
leden van die boedel.

Dat is nog het meest vanzelfsprekend bij een vordering namens de vereniging. 
De leden ut singuli kunnen actief niet voor eigen rekening optreden voor vereni-
gingsvorderingen, buiten het bestuurs- en vertegenwoordigingsregime van de 
vereniging om.

Hetzelfde geldt – wellicht verrassend omwille van de onbeperkte aansprake-
lijkheid van de deelgenoten – ook bij een vordering tegen de vereniging. Dit uit 
zich onder meer in de volgende rechtsgevolgen, die we elders uitgebreider hebben 
beargumenteerd77:
– Als de vereniging wordt gedaagd onder de groeperingsnaam, dient er geen 

gedinghervatting te gebeuren bij een wisseling in het ledenbestand tijdens het 
geding.

– Een vonnis dat de vereniging veroordeelt onder de groeperingsnaam is niet 
zomaar een uitvoerbare titel lastens elk van de actuele leden. Alle actuele 
leden zijn weliswaar gebonden door het gezag van gewijsde van zulk vonnis, 
maar een uitvoering op hun persoonlijk vermogen veronderstelt dat wordt 
aangetoond dat ze ook persoonlijk aansprakelijk zijn. Dit is niet altijd evident, 
omdat een toetredend lid in beginsel niet automatisch persoonlijk aansprake-
lijk wordt voor bestaande verenigingsschulden.

– Ook wordt het in de praktijk niet als problematisch ervaren dat de vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid vordert tegen een lid of vice versa, ook al 
staat het betrokken lid in zulk geschil conceptueel aan beide kanten van het 
gangpad (eenmaal individueel, een andere maal als één van de gezamenlijke 
leden).

76 Cass. 2  mei 2002, NjW 2002, 24, noot, RW 2002-03, 501, noot A. Van Oevelen, TBBR 2003, 
337.

77 J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 318, nr. 445 en de verwijzingen daar.
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Ook los van het zuiver formele, is een vordering namens of tegen een vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid dan ook wel degelijk een vordering namens of tegen 
de “vereniging als dusdanig”.

3. WAT IS DAN NOG HET VERSCHIL TUSSEN DE 
VZW EN DE VERENIGING ZONDER RECHTS-
PERSOONLIJKHEID?

3.1. HET ESSENTIË LE VERSCHIL: DE AFWEZIGHEID VAN 
EEN PUBLICITEITSSYSTEEM

22. De rechtspersoonskenmerken van de vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid. Hoger bleek dat kenmerken die typisch met een rechtspersoon worden 
geassocieerd, zoals een verbintenisrechtelijke, vermogensrechtelijke en proces-
rechtelijke zelfstandigheid, ook in sterke mate bij de vereniging zonder rechtsper-
soonlijkheid aanwezig zijn.

De 19de-eeuwse verenigingsvijandige visie, zoals die o.a. tot uiting kwam in 
het Averbode-arrest, was dan ook veel meer gesofi sticeerd en correct dan meer 
hedendaagse vijandige opvattingen.

Voor heel wat rechtsvragen in het verbintenissen-, goederen- en procesrecht, 
zo zagen we, biedt het inzicht de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid te den-
ken als ware het een rechtssubject. Dit maakt dat de boedeltechniek in veel opzich-
ten het functionele equivalent is van de rechtspersoonstechniek.78

Dit inzicht vinden we ook terug in de witwasreglementering. Artikel 9 van het 
CBFA-Reglement van 23 februari 2010 betreff ende de voorkoming van het wit-
wassen van geld en de fi nanciering van terrorisme stelt de “feitelijke vereniging” 
gelijk met een rechtspersoon en niet met een onverdeeldheid.79 Dit kan gezien 
worden als de uitdrukking van een algemene regel die weergeeft  dat een vereni-
ging zonder rechtspersoonlijkheid geldt als een “rechtspersoon, trust, fi ducie en 
soortgelijke juridische constructie” in de zin van artikel 7 § 1 voorlaatste lid van 
de Witwaswet (en niet als een onverdeeldheid).

Dit betekent concreet bijvoorbeeld dat een vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid zich onder de witwasreglementering kan identifi ceren door kennisgeving 
van haar bestaan, aard, doel en wijze van beheer en vertegenwoordiging “aan de 

78 Zie reeds H. Swennen, Juridische vormgeving van vastgoedbeleggingsfondsen en vastgoed-
certifi caten, proefschrift  Leuven, 1972, II, 247, nr. 210.

79 Goedgekeurd bij KB van 16 maart 2010 (BS 24 maart 2010); zie ook artt. 4.2.1.2 en 4.2.4.3 van 
de CBFA-Circulaire over de Waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, voorkoming 
van het gebruik van het fi nanciële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefi nanciering, en 
voorkoming van de fi nanciering van de proliferatie van massavernietigingswapens.
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hand van alle documenten die daartoe als bewijs kunnen dienen” zonder dat het 
altijd noodzakelijk is om elk van de leden te identifi ceren.

23. Trennungsprinzip: boedel  en rechtspersoon – De kern van de rechtsper-
soonstechniek ligt in het Trennungsprinzip (ook wel: corporate veil): de band tus-
sen enerzijds het titularis zijn van de bestanddelen van het vermogen en ander-
zijds het gerechtigd zijn tot de economische waarde en/of het bestuur van een 
vermogen wordt door de rechtspersoonstechniek doorgeknipt.

Het gevolg van de rechtspersoonskenmerken van de boedeltechniek is dat er 
ook in de onverdeelde boedel in verregaande mate een scheiding is tussen de deel-
genoten en de boedelgoederen. De deelgenoten hebben wel een zakelijk recht op 
elk van de boedelgoederen, maar het lijkt in weinig op een zeker en actueel zake-
lijk recht. Het is slechts een droit indeterminé, een netto-aanspraak, die onder-
worpen is aan het alea van de vereff ening en het verhaalsrecht van de boedel-
schuldeisers. De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid illustreert dit zelfs het 
best van alle onverdeelde boedels: het zakelijk recht van de leden heeft  hier immers 
zelfs geen economische inhoud en is dus louter “titulair” een zakelijk recht.

De Trennung tussen de activa en passiva van de vereniging en die van de leden 
wordt in de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid echter niet even consequent 
doorgetrokken als bij de vzw. Hiermee raken we de kern van het onderscheid 
 tussen beide technieken: de sluier van de boedeltechniek is net iets meer door-
schijnend dan die van de rechtspersoonstechniek: we illustreren dit nu op het vlak 
van het verbintenissenrecht en het goederenrecht.

24. Verbintenisrechtelijk verschil: onbeperkte aansprakelijkheid. Verbinte-
nisrechtelijk is er een toerekening van het handelen namens de onverdeelde 
 verenigingsboedel aan elk van de leden.

Dit heeft  vooral belang voor de verenigingsschulden: die zijn meteen ook 
schulden van elk van de leden. De niet-aansprakelijkheid van de leden in een 
vereniging met rechtspersoonlijkheid geldt niet in de vereniging zonder rechts-
persoonlijkheid.80

Deze persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de leden is meteen de 
verantwoording waarom de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ontsnapt 
aan de beperkte verplichtingen die op een vereniging met rechtspersoonlijkheid 
rusten.

In de praktijk dient deze onbeperkte aansprakelijkheid overigens te worden 
genuanceerd. De onbeperkte aansprakelijkheid in de vereniging zonder rechts-
persoonlijkheid is in de regel een aansprakelijkheid voor gelijke delen. Elk lid kan 
slechts voor zijn “part virile” worden aangesproken. Zijn er 100 leden, dan is elk 

80 Bij vennootschappen bestaan er wel vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en toereke-
ning van de vennootschapsschulden aan de vennoten. Dat is net het symptoom van de “onvol-
komen rechtspersoonlijkheid” van deze vennootschappen (zoals de V.O.F. of de Comm. V).
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lid slechts voor 1/100 aansprakelijk voor een verenigingsschuld. In erg grote ver-
enigingen is daarom het praktische gevolg van de onbeperkte aansprakelijkheid 
erg beperkt; voor een verenigingscrediteur zal het immers niet realistisch zijn om 
zijn schuldvordering op de persoonlijke vermogens van de leden te verhalen (zelfs 
al slaagt hij erin hun identiteit te achterhalen). Net zoals bij een rechtspersoon zal 
hij er zich in de praktijk daarom vaak mee moeten vergenoegen om verhaal te 
nemen op de gemeenschappelijke verenigingsgoederen.

25. Zakenrechtelijk verschil: onzeker aanknopingspunt (vnl. bij onroerende 
publiciteit). Zakenrechtelijk mogen de leden dan wel geen zekere en actuele 
zakenrechtelijke aanspraak hebben t.a.v. de boedelgoederen, elk van de leden (en 
dus niet de boedel/vereniging zelf) geldt wel als mede-eigenaar van elk van de 
boedelgoederen.

De ratio van de onverdeelde boedel als fi guur die zich onderscheidt van de 
rechtspersoon, is even prozaïsch als van praktisch groot belang: de identifi catie in 
het rechtsverkeer, en in het bijzonder bij naamgebonden publiciteitssystemen 
voor registergoederen zoals onroerende goederen.

Bij een naamgebonden publiciteitssysteem botst de onverdeelde boedel 
immers op zijn grenzen. De onverdeelde boedel is immers niet onderworpen aan 
een formeel regime inzake oprichting en openbaarmaking, zoals dat wel geldt 
voor rechtspersonen (zie bv. art. 3 Vzw-wet). De onverdeelde boedel is daarmee 
een persona incerta: de identifi catie onder de groeperingsnaam is voor sommige 
rechtsverhoudingen te vluchtig, zodat de identifi catie enkel kan gebeuren door de 
identifi catie van elk van de deelgenoten individueel. Daarom is de onverdeelde 
boedel zelf geen rechtssubject en staan zijn rechten en verplichtingen ten naam 
van de deelgenoten. Wat niet kan in naam van de “vereniging als dusdanig” is een 
overschrijving of inschrijving in het hypotheekregister; dat kan enkel op naam 
van de individuele leden.

Door de afwezigheid van een publiciteitsregime kan de Trennung tussen enti-
teit en deelgenoten niet consequent worden doorgetrokken en blijven de deelge-
noten gelden als mede-eigenaars van de boedelgoederen, al is die zakelijke gerech-
tigdheid inhoudelijk louter nominaal.

3.2. ONVERANTWOORDE VERSCHILLEN TUSSEN VZW EN 
VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

26. Rechtspleging voor de Raad van State en Grondwettelijk Hof: ten onrechte 
geen vertegenwoordiging in rechte – Hierboven (2.3) kwam aan bod hoe de ver-
eniging zonder rechtspersoonlijkheid “als dusdanig” voor de gewone hoven en 
rechtbanken in rechte kan treden. De regels voor de ontvankelijkheid voor de 
gewone hoven en rechtbanken zijn in beginsel ook van toepassing op de rechts-
pleging voor de Raad van State (art. 2 Ger.W.).
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Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling sluit conventionele vertegen-
woordiging uit voor de Raad van State. Niettemin is het vaste rechtspraak van de 
Raad dat een verzoekschrift  ingediend door een andere persoon dan de verzoeker 
(of zijn advocaat) onontvankelijk is.81

Deze rechtspraak impliceert dat een groepering zonder rechtspersoonlijkheid 
enkel voor de administratieve rechter kan komen indien alle leden het verzoek-
schrift  ondertekenen. Dit bemoeilijkt uiteraard erg het optreden in rechte van 
deze groeperingen, zeker indien er een groot ledenaantal is.

Er is geen enkele verantwoording voor deze afwijking op een regel van gemeen 
procesrecht. Het objectief of publiekrechtelijk karakter van het contentieux voor 
de Raad van State is geen reden: ook in de publiekrechtelijke sfeer is conventionele 
vertegenwoordiging mogelijk. Uiteraard dient te worden vermeden dat personen 
zonder een band met het voorwerp van het geschil toegang krijgen tot de admi-
nistratieve rechter, evenzeer als voor de judiciële rechter. Dit is echter geen reden 
om conventionele vertegenwoordiging te verbieden. De vertegenwoordiger werkt 
enkel in op andermans rechtssfeer omdat hem hiervoor door de opdrachtgever 
volmacht werd verleend. De opdrachtgever is de (materiële) verzoeker in wiens 
hoofde een geïndividualiseerd verband bestaat met de bestreden akte. De enige 
conclusie kan dan ook maar zijn dat het jurisprudentiële blote verbod op conven-
tionele vertegenwoordiging in rechte voor de Raad van State in strijd is met arti-
kel 2 Ger.W. en het gemeen materieel recht inzake vertegenwoordiging.

De Raad van State heeft  enkele verbaz ende uitzonderingen aangebracht voor 
sommige groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid op haar algemeen verbod 
op vertegenwoordiging in rechte. In deze uitzonderingen kan de voorzitter (of 
een andere vertegenwoordiger) wel een verzoek indienen in naam van de geza-
menlijke leden die een belang hebben bij het beroep. Het verbazingwekkende van 
deze uitzonderingen is dat de voorwaarden niet verwijzen naar de vorderingsbe-
voegdheid van de vertegenwoordiger maar naar de betrokkenheid van de materi-
ele verzoeker (de gezamenlijke leden) bij de werking van de overheidsdienst of 
haar representativiteit.
– Een eerste reeks uitzonderingen betreft  het optreden van representatieve vak-

organisaties op grond van bijzondere wetsbepalingen.82 Deze wetsbepalingen 
zijn nochtans een uitzondering zijn op het gemeen recht inzake belang als 
ontvankelijkheidsvoorwaarde, maar wijken niet af van de regel dat de geza-
menlijke leden de materiële gedingpartij vormen, vertegenwoordigd door een 
formele gedingpartij.83 Indien de Raad consequent wil zijn in de dwaling, 
dient zij dan ook te eisen dat alle deelgenoten het beroep ondertekenen. Als zij 

81 J. Baert en G. Debersaques, Raad van State. Afdeling administratie. 2. Ontvankelijkheid, in 
Administra tieve rechtsbibliotheek, die Keure, 1996, 186, nr. 188.

82 Zie J. Baert en G. Debersaques, Ontvankelijkheid, 143-144, nr. 133-135.
83 J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, 285 e.v., nr. 398.
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dat – terecht – hier niet vereist, is er geen reden om in het algemeen vertegen-
woordiging door een formele verzoeker te verbieden.

– Verder laat de Raad van State uitzonderingen toe voor een vereniging “enkel 
in de mate dat ze door de overheid erkend is en bij de werking van de openbare 
dienst betrokken is en dan nog in zoverre haar eigen belang als vereniging dit 
erkend betrokken zijn bij de werking van de overheid aangaat, zoals bijvoor-
beeld ter vrijwaring van haar erkende prerogatieven en bevoegdheden”.84 Ner-
gens wordt afdoende verantwoord waarom de gezamenlijke leden van een 
groepering in het algemeen niet kunnen optreden via een bevoegde vertegen-
woordiger indien hun belang door een bestuurshandeling wordt geschaad, 
zoals individuele natuurlijke of rechtspersonen dat kunnen en zoals elke “ver-
eniging als dusdanig” haar rechten kan laten gelden voor de gewone hoven en 
rechtbanken.

De criteria die de Raad van State gebruikt, horen eerder thuis bij de controle van 
het belang in hoofde van de groepering en hebben geen enkele logische band met 
de vraag naar de mogelijkheid van vertegenwoordiging in rechte. Bovendien ver-
antwoordt niets een onderscheid tussen groeperingen met of zonder rechtsper-
soonlijkheid. Beide moeten een voldoende belang hebben en beide dienen geldig 
vertegenwoordigd te zijn, hetzij door een beslissing van het bevoegde orgaan 
(rechtspersoon), hetzij door het optreden van een bevoegde formele procespartij 
(onverdeelde boedel).

Het eigenaardige gevolg van deze rechtspraak is de wijd verspreide misvatting 
als zou het optreden van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid makkelijker 
zijn voor de Raad van State dan voor de gewone hoven en rechtbanken. Niets is 
minder waar.

De situatie voor de rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof voor beroepen 
tot vernietiging is erg vergelijkbaar met die voor de Raad van State. Ook het 
Grondwettelijk Hof beperkt het optreden in rechte van groeperingen zonder 
rechtspersoonlijkheid tot verenigingen in aangelegenheden waarvoor zij wettelijk 
als afzonderlijke juridische entiteiten zijn erkend en wanneer, terwijl zij wettelijk 
als dusdanig betrokken zijn bij de werking van overheidsdiensten, de voorwaar-
den zelf van hun betrokkenheid bij die werking in het geding zijn. Ook hier is er 
geen reden om niet alle groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid met een per-
soonlijk belang via een bevoegde vertegenwoordiger tot de constitutionele rechter 
toe te laten.

27. Ten onrechte onderscheid tussen vzw en vereniging zonder rechtspersoon-
lijkheid in strafrecht – Op het vlak van strafrechtelijke aansprakelijkheid worden 
de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid terecht gelijkgesteld met ven-
nootschappen met rechtspersoonlijkheid (art. 5 al. 3 Sw.). Bij de strafb aarstelling 

84 J. Baert en G. Debersaques, Ontvankelijkheid, 145, nr. 136. Zie ook.
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van rechtspersonen in 1999 heeft  de wetgever terecht de functionele equivalentie 
ingezien van de rechtspersoonstechniek en de boedeltechniek als organisatievor-
men. De verschillen die er zijn, verantwoorden geen verschillende behandeling op 
strafrechtelijk vlak.

Er bestaat dan ook geen enkele rationele verantwoording waarom die gelijk-
schakeling niet werd doorgetrokken voor verenigingen: verenigingen met rechts-
persoonlijkheid kunnen wel strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, terwijl 
dit niet geldt voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Dit wordt niet verantwoord door de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid 
(dat illustreert de strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid) noch door de afwezigheid van winstoogmerk (dat illus-
treert de strafrechtelijke aansprakelijkheid van verenigingen met rechtspersoon-
lijkheid). Door de keuze voor de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan 
een organisatie met andere woorden ervoor opteren om niet onderworpen te zijn 
aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De enige verklaring is de vaststelling aan het begin van dit verhaal, nl. dat 
organisaties zonder rechtspersoonlijkheid vaak maatschappelijk belangrijke 
organisaties zijn, met blijkbaar ook een grote invloed op het wetgevend proces.

Indien er één wijziging in het recht van verenigingen zonder rechtspersoon-
lijkheid dringend is, is het deze: de gelijkstelling met rechtspersonen van deze 
verenigingen voor de doeleinden van artikel 5 al. 3 Sw.

We willen op het einde van ons verhaal realistisch blijven: wellicht zal deze 
wijziging enkel worden bespoedigd als de leidinggevenden van invloedrijke ver-
enigingen zonder rechtspersoonlijkheid zullen inzien dat bij een strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van de organisatie zelf, de druk om te zoeken naar strafrechte-
lijk aansprakelijke natuurlijke personen binnen die organisatie doorgaans 
afneemt.85

85 Wat overigens een belangrijke reden was waarom werkgeversorganisaties voorstanders waren 
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen.
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