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DANKWOORD 

Het neerleggen van een proefschrift is ontegensprekelijk een moment van opluchting. Een moment 

ook van fierheid, in toom gehouden door schroom en onzekerheid – wat zullen de mensen ervan 

vinden? Een moment van loslaten. Maar het neerleggen van een proefschrift is in de eerste plaats een 

moment van terugblikken met grote dankbaarheid. 

Het is eerder een toevallige samenloop van omstandigheden die ertoe heeft geleid dat ik in het 

Instituut voor Gerechtelijk Recht ben beland. Proceduralist worden was niet mijn eerste keuze. 

Kwatongen vragen zich misschien af of dat ooit iemands eerste keuze is. Ik kan hen alvast vertellen dat 

ik nog steeds elke dag dankbaar ben om hoe het zes jaar geleden is gelopen.  

In het Instituut vond ik vooreerst een promotor, Prof. Dr. Benoît Allemeersch, wiens gunstige invloed 

veel verder reikt dan dit proefschrift. Een promotor die mij ondersteunde waar nodig, maar die mij 

binnen het kader van zijn goede raad de vrijheid liet om een eigen weg te zoeken. Een promotor wiens 

vertrouwen in mij me deed groeien, niet enkel op academisch maar ook op menselijk vlak. Een 

ongedwongen promotor, die me op mijn eerste werkdag kwam vertellen: “hier nemen we ons werk 

heel serieus, maar onszelf niet.” Het is een mantra die ik voor mezelf nog vaak herhaal. 

Ik vond in het Instituut ook een co-promotor, misschien niet de iure maar zeker de facto, in de persoon 

van Prof. Dr. Paul Van Orshoven. Maar opnieuw zou de reductie van zijn invloed tot dit proefschrift 

hem oneer aandoen. Zijn loyauteit, zijn recht-door-zee-aanpak – ik had het bijna een no-nonsense 

approach genoemd, maar daar doe ik hem geen plezier mee; hij houdt niet zo van gratuit Engels – en 

zijn manier om onbevangen tegen de zaken aan te kijken, hebben mij als onderzoeker maar ook als 

mens tot voorbeeld gestrekt. Zijn niet-aflatende strijd tegen mijn stilistische en grammaticale 

dwalingen, deels te wijten aan mijn West-Vlaamse achtergrond maar deels ook volstrekt 

onverschoonbaar, is niet geheel vruchteloos geweest. Althans, dat maak ik mezelf wijs. 

Mijn dank gaat voorts uit naar de leden van de examencommissie die ik nog niet bij naam heb 

genoemd. Hun constructieve opmerkingen waren bijzonder nuttig voor het onderzoek. Het was dan 

ook niet alleen een grote eer, maar ook een grote meerwaarde om Prof. Dr. Eric Dirix, Prof. Dr. Ilse 

Samoy en Prof. Dr. Stefan Rutten in mijn commissie te hebben. Ook decaan Prof. Dr. Bernard 

Tilleman, Prof. Dr. Matthias E. Storme en Prof. Dr. Joeri Vananroye hebben mij met hun inzichten 

stevig vooruit geholpen, waarvoor veel dank. De inzichten van Prof. Dr. Koen Lemmens lagen dan 

weer veeleer buiten het juridische domein, maar ook hem wil ik bedanken om ze met mij te hebben 

gedeeld. Zij zullen later zeker nog van pas komen. 

Het Instituut voor Gerechtelijk Recht is klein in omvang (niet in daden!), en gedurende het grootste 

deel van mijn mandaat had ik maar één voltijdse collega-onderzoeker, Els Vandensande. Zij is een 

buitengewoon persoon. Els heeft voor mezelf, voor het Instituut en voor haar collega’s binnen de 

rechtsfaculteit tout court meer betekend dan ze ooit zelf zal beseffen. Een collega noemde haar in haar 

dankwoord “de bruggenbouwer van de afdeling”. Dat is ze inderdaad, en nog veel meer dan dat. Wie 

Els ooit als collega krijgt, mag zich bijzonder gelukkig prijzen; ik spreek uit ervaring. 

Ook de andere collega’s en oud-collega’s hebben mijn verblijf aan de rechtsfaculteit kleur en smaak 

gegeven. Een opsomming zou ons hier te ver leiden, al meen ik dat Janek wel een bijzondere 

vermelding verdient. Studies tonen aan dat koffiepauzes een gunstige invloed hebben op de 
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creativiteit, en in dat opzicht is Janek zeker van het grootste belang geweest voor mijn onderzoek. 

Voorts wil ik uitdrukkelijk Greet en Marina bedanken voor hun jarenlange administratieve 

ondersteuning. 

Het leven stopt niet aan de muren van de rechtsfaculteit, en dat is maar goed ook. Bij mijn ouders 

vond ik onvoorwaardelijke steun en toewijding. Mijn vrienden zorgden voor noodzakelijke 

momenten van decompressie. Johan Verbist en Beatrix Vanlerberghe gaven me de kans om mijn 

academisch traject te combineren met praktijkervaring. Ik heb daar veel uit geleerd. 

Tot slot, maar vooral, is er Kim. Bedankt voor alles wat je voor mij betekent. Aan jou draag ik dit 

proefschrift op. 
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INLEIDING  

“Comme on peut l’observer, en matière judiciaire, la diversité des situations 

procédurales, où la représentation intervient à des degrés divers, est 

souvent une source d’hésitations et de difficultés.”1 

“De doorsnee civiele procedure vertoont al met al dus ingewikkelde 

vertegenwoordigingsnetwerken.”2 

 

VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP 

1. Casus 1. Een luxueus golfterrein werd, in strijd met het bijzonder plan van aanleg, aangelegd 

in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De gemeenteraad machtigt het college van 

burgemeester en schepenen om in rechte op te treden tegen de exploitanten, maar dat college talmt 

om effectieve gerechtelijke stappen te ondernemen. Uiteindelijk besluit een geëngageerde inwoner om 

zelf tot juridische actie over te gaan, namens de gemeente. De exploitanten roepen een gebrek aan 

belang in, nu de inwoner op zich geen enkel nadeel ondervindt van het golfterrein. De inwoner 

pareert door te stellen dat hij optreedt voor rekening van de gemeente, en dat het belang dan ook in 

hoofde van deze gemeente moet worden beoordeeld. Ondertussen staat de gemeente, die helemaal 

niet opgezet is met het initiatief van haar inwoner, te trappelen om zelf het geding in handen te 

nemen.3  Quid? 

Casus 2. Een alleenstaande moeder stelt een vordering in tot vaststelling van het vaderschap over een 

minderjarig kind. Er wordt een voogd ad hoc aangesteld die de belangen van het minderjarige kind in 

de procedure zal vertegenwoordigen. Nadat de rechter in eerste aanleg de vordering van de moeder 

heeft ingewilligd, stelt de kersverse vader tegen deze beslissing hoger beroep in. Vooraleer de 

appelrechter uitspraak kan doen, overlijdt het kind. De procedure gaat gewoon verder en ook de 

voogd ad hoc blijft qualitate qua conclusies neerleggen.4 Quid? 

Casus 3. Een onderneming sluit een transportovereenkomst af met een zeevervoerder. De balen 

katoen blijken bij levering evenwel in belangrijke mate beschadigd door een brand die tijdens het 

transport heeft gewoed. De onderneming wordt schadeloos gesteld door haar verzekeraar maar stelt 

niettemin in eigen naam een vordering in tegen de transporteur. Zij beroept zich daarbij op een 

clausule in de kwijting die zij van haar verzekeraar heeft gekregen, naar luid waarvan “we also 

authorize you to use our name in any action of proceedings.” De transporteur werpt de onontvankelijkheid 

van de vordering op, daarbij o.m. verwijzend naar de schadeloosstelling die reeds heeft 

plaatsgevonden in hoofde van haar tegenpartij en naar het adagium nul ne plaide par procureur.5 Quid?  

2. De bovenstaande drie casussen hebben een duidelijke gemeenschappelijke noemer. Een 

titularis van rechten en plichten wordt in een gerechtelijke procedure vertegenwoordigd door een 

                                                           
1 H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 28, nr. 29. 
2 H.J. SNIJDERS, C.J.M. KLAASSEN en G.J. MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2011, 84. 
3 Antwerpen 15 september 2003, NjW 2004, 765, noot S. LUST. 
4 Antwerpen 25 juni 2003, P&B 2005, 140. 
5 Antwerpen 1 februari 1999, RHA 1999, 162. 
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ander, die weliswaar in zeker opzicht partij is in het geding maar niet voor eigen rekening procedeert. 

Het partijbegrip wordt op die manier a.h.w. ontdubbeld: enerzijds is er de “procederende partij”, en 

anderzijds de “belanghebbende partij” (beweerde titularis) voor wiens rekening wordt geprocedeerd. 

Die vertegenwoordigingsrelatie kan gestoeld zijn op een wettelijk mandaat (bv. het optreden van een 

inwoner van een gemeente namens die gemeente, met grondslag in art. 194 Gemeentedecreet, en 

geïllustreerd in casus 1), op een gerechtelijk mandaat (bv. de aanstelling van een voogd ad hoc over 

een minderjarige procespartij, geïllustreerd in casus 2) of op een conventioneel mandaat (bv. een 

clausule in een kwijting of in een verzekeringspolis die de verzekerde toelaat op te treden voor 

rekening van de verzekeraar, geïllustreerd in casus 3).  

3. Deze vorm van vertegenwoordiging in rechte wordt in de Belgische rechtsleer bijna 

uitsluitend vanuit haar specifieke toepassingsgevallen benaderd.6 Naast de hierboven aangehaalde 

voorbeelden kan nog gedacht worden aan de ouder die optreedt voor het minderjarig kind (art. 376 

BW), de groepsvertegenwoordiger die collectief herstel voor gedupeerde consumenten nastreeft (art. 

XVII. 35. e.v. WER), de schuldeiser die een beroep doet op de zijdelingse vordering om de 

schuldvorderingen van zijn schuldenaar te innen (art. 1166 BW), de aandeelhouders die een 

minderheidsvordering instellen en daartoe verplicht een eenparig gekozen lasthebber aanstellen (art. 

566 W.Venn.), de auteursrechtenvereniging die procedeert voor rekening van een aangesloten 

rechthebbende, … Ondanks deze diversiteit gaat het in wezen steeds om hetzelfde: een 

(rechts)persoon die als procespartij in rechte optreedt voor rekening van de eigenlijke titularis(sen) 

van het litigieuze recht. De gefragmenteerde benadering in de rechtsleer is dan ook niet zonder risico. 

Door te focussen op individuele toepassingsgevallen en daarbij het groter geheel uit het oog te 

verliezen, zet men de deur wijd open voor inconsistenties. Dat komt de rechtseenheid en de 

transparantie vanzelfsprekend niet ten goede. Of nog:  

“Wat meteen opvalt bij de studie van het bovenvermeld fenomeen, is dat er klaarblijkelijk weinig of geen 

systematische uitgewerkte visie bestaat nopens de band en verhouding tussen het rechtssubject en de 

uiteindelijke procespartij, hetgeen men de ‘subjectieve kant’ van het recht en het proces zou kunnen 

noemen. Klaarblijkelijk zijn vooralsnog hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend, loutere deelgebieden of facetten 

van het probleem in rechtspraak en doctrine aan de orde […]. Een doorgetrokken systematiek blijkt 

vooralsnog weinig of niet aanwezig.”7 

Bovendien blijkt ook, los van de verkaveling ter zake, grote onzekerheid te bestaan over de 

toepasselijke rechtsregels. Wat is de huidige draagwijdte van een adagium zoals nul ne plaide par 

procureur? Wanneer noopt vertegenwoordiging tot een hervatting van geding? Hoe verhoudt 

vertegenwoordiging in rechte zich tot pakweg hoofdelijkheid of derdenverzet? In welke mate is er een 

rol weggelegd voor het schijnmandaat en de zaakwaarneming in het procesrecht? 

Het centrale opzet van dit onderzoek bestaat erin het particuliere te overstijgen en te komen tot een 

zekere systematiek. Vanzelfsprekend zal daarbij regelmatig teruggegrepen worden naar de vele 

                                                           
6 Zie o.m. A. BOSSUYT, “De curator als procespartij”, in X (ed.), Faillissement & reorganisatie, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2009, 27 

p.; K. MORTIER, “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 806-818; F. SWENNEN, “Vertegenwoordiging in 

rechte als eiser van een onbekwame: gevolgen van de afwezigheid van machtiging”, in X (ed.), Imperat Lex. Liber amicorum Pierre 

Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 385-403; K. BERNAUW, “De algemeen agent. Statuut en verhouding met de verzekeraar en de 

verzekerde”, T.Verz. 2000, 170-189; A. COOLSAET, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: 

rechtsbescherming tegen haar eigen stilzitten?”, T.Gem. 1997, 141-164; J. LAENENS, “Het optreden in rechte van een 

gemeenschap van mede-eigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 286-291. 
7 K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME en A. 

BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 382-383, nr. 4. 
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bijzondere toepassingsgevallen, al was het maar om het – per definitie abstracte – algemeen kader te 

illustreren via concrete praktijkvoorbeelden. De omvangrijke rechtspraak dient daarbij als een quasi 

onuitputtelijke bron van inspiratie. 

AFBAKENING VAN HET ONDERWERP – TERMINOLOGIE  

4. Dit proefschrift behandelt de procesrechtelijke vertegenwoordigingsrelatie waarbij een 

(rechts)persoon als procespartij optreedt voor rekening van een ander. Hoewel een uitgebreide 

begrippenstudie en afbakening ten opzichte van gelijkaardige rechtsfiguren later aan bod komt (infra 

randnrs. 70 e.v.), mag hier al, gelet op de mogelijke verwarring, meteen het onderscheid worden 

gemaakt met een andere – en veel bekendere – procesrechtelijke vertegenwoordigingsrelatie: de 

vertegenwoordiging ad litem.  

Bij de vertegenwoordiging ad litem treedt de vertegenwoordiger op in naam en voor rekening van een 

procespartij, zonder evenwel zelf partij te worden in het geding. De vertegenwoordiging door een 

advocaat is daarbij het quod plerumque fit.8 Meteen is het onderscheid duidelijk met de 

vertegenwoordigingsrelatie die het onderwerp van dit onderzoek vormt. Daar is de 

vertegenwoordiger (ouder, voogd, schuldeiser die een zijdelingse vordering instelt, 

groepsvertegenwoordiger, …) wél, althans in zekere zin, partij in het geding. Op deze manier vindt 

een ontdubbeling plaats van het partijbegrip. De vertegenwoordiger noemen we dan de formele 

procespartij, de persoon die hij vertegenwoordigt noemen we de materiële procespartij.9 

Om het onderscheid tussen deze verschillende niveaus van procesvertegenwoordiging goed voor 

ogen te blijven houden, is een sluitende terminologie noodzakelijk. Zo hebben bepaalde auteurs 

getracht om een duidelijk terminologisch onderscheid te maken tussen de 

‘procesvertegenwoordiging’ gebaseerd op het mandaat ad litem en de ‘vertegenwoordiging in rechte’ 

waarbij er een ontdubbeling van procespartij plaatsvindt.10 Het opzet is evenwel geen succes gebleken, 

en het overgrote deel van de rechtsleer en rechtspraak gebruikt de begrippen 

‘procesvertegenwoordiging’ en ‘vertegenwoordiging in rechte’ onverbeterlijk door elkaar. In 

Nederland heeft ASSER een gelijkaardig onderscheid gemaakt tussen partijvertegenwoordiging 

(waarbij een ontdubbeling van procespartij plaatsvindt) resp. procesvertegenwoordiging (ad litem).11 

Deze terminologie is transparanter, al geeft ook deze auteur meteen toe dat de procesrechtelijke 

doctrine weinig last heeft van enige drang naar terminologische consistentie.  

In dit proefschrift zal de vertegenwoordigingsrelatie waarbij een ontdubbeling van procespartij 

plaatsvindt – en die dus het onderzoeksobject vormt – worden aangeduid met het achtervoegsel ad 

agendum. Dat achtervoegsel is in de Nederlandstalige rechtsleer nog niet ingeburgerd, maar wordt in 

de Franstalige literatuur courant gebruikt om duidelijk het onderscheid met de vertegenwoordiging 

                                                           
8 Art. 728 Ger.W. laat in welbepaalde gevallen nog andere mandatarissen ad litem toe, zoals de echtgeno(o)t(e), de wettelijk 

samenwonende partner, bloed- of aanverwanten en afgevaardigden van werkgevers- of werknemersorganisaties. Daarnaast 

kennen ook bijzondere wetsbepalingen een mandaat ad litem toe aan anderen dan advocaten. Zo kunnen fiscale ambtenaren de 

Belgische Staat vertegenwoordigen op grond van art. 379 WIB ’92, art. 2 WIGB en art. 90 WBTW. 
9 Deze termen komen niet voor in het Gerechtelijk Wetboek maar worden algemeen gebruikt, ook door het Hof van Cassatie. 

Zie o.m. Cass. 11 maart 2014, NjW 2014, 750, noot S. GUILIAMS en concl. Adv.-Gen. DUBRULLE bij Cass. 14 februari 2002, Arr.Cass. 

2002, 446. 
10 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 57, voetnoot 123. Zie ook M. CASTERMANS, Gerechtelijk 

privaatrecht, Gent, Story, 2009, 40, nr. 46. 
11 W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-

MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 490. 
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ad litem in de verf te zetten.12 Bovendien illustreert het achtervoegsel de nauwe band tussen de 

vertegenwoordiging ad agendum en het ius agendi (de rechtsvordering, i.e. het recht om een concrete 

materieelrechtelijke aanspraak aan de rechter voor te leggen), een band die verderop nog wordt 

uitgewerkt (infra randnr. 69). Het risico om de lezer te vervelen met overvloedig Latijn nemen we er 

dan maar bij, overwegende dat dit risico vanuit academisch oogpunt niet opweegt tegen de veel 

grotere gevaren van begripsverwarring.13 

Ook de vlaggen ‘materiële procespartij’ en ‘formele procespartij’ blijken in de doctrine overigens 

verschillende ladingen te dekken.14 Zo gebruikt men ‘formele procespartij’ soms als synoniem voor 

‘procespartij’, in het bijzonder wanneer men het onderscheid wil maken met personen die weliswaar 

belanghebbend zijn maar niet als procespartij (i.e. niet ‘formeel’) in de procedure betrokken zijn.15 

Opnieuw spreekt het voor zich dat in dit proefschrift de begrippen ‘materiële’ resp. ‘formele 

procespartij’ wel degelijk in hun strikt-technische betekenis worden gebruikt. 

5. Het onderzoek spitst zich voorts toe op vertegenwoordiging ad agendum in de burgerlijke 

rechtspleging, met uitsluiting van het administratiefrechtelijk contentieux. Het administratief 

procesrecht kent een eigen invulling van de noties ‘belang’ en ‘hoedanigheid’, wat verregaande 

implicaties heeft voor de mogelijkheid tot vertegenwoordiging en op zichzelf een volwaardig 

onderwerp van onderzoek uitmaakt. Om diezelfde reden komt ook de uitoefening van de 

strafvordering niet aan bod, hoewel de vertegenwoordigingsfiguur ook daar voorkomt. Men denke 

dan i.h.b. aan de lasthebber ad hoc die aangesteld wordt bij het belangenconflict dat ontstaat wanneer 

een rechtspersoon en het met vertegenwoordigingsbevoegdheid beklede orgaan van die 

rechtspersoon beide strafrechtelijk worden vervolgd (art. 2bis VT.Sv.). Hoewel ook op deze figuur tot 

op zekere hoogte dezelfde principes kunnen worden toegepast zoals hierna beschreven, vormt de 

uitoefening van de strafvordering een context die zich niet zomaar laat verzoenen met de beginselen 

die aan de grondslag van het burgerlijk procesrecht liggen, opnieuw i.h.b. wat belang en 

hoedanigheid betreft.16 

                                                           
12 Zie o.m. S. GUINCHARD, F. FERRAND en C. CHAINAIS, Procédure civile. Droit interne et droit de l’Union européenne, Parijs, Dalloz, 

2014, 241-242, nr. 268; S. MEKKI en Y. STRICKLER, Procédure civile, Parijs, Presses Universitaires de France, 2014, 336; L. CADIET en 

E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Parijs, LexisNexis, 2013, 379-380, nr. 501; P. LE TOURNEAU, “Mandat”, Rép.Civ. Dalloz. 2011, nr. 

25; R. PERROT, “Jurisprudence française en matière de droit judiciaire privé”, RTDCiv. 2000, 397. Zie ook, aan de andere kant van 

de Belgische taalgrens, H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions 

choisies”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 99-100; A. BERTHE, “De la signature de la requête 

contradictoire: mandat ‘pre litem’ versus mandat ‘ad litem’” (noot onder Cass. 21 oktober 2010), JT 2011, 280. 
13 Zie niettemin kritisch over de suffices ‘ad litem’ en ‘ad agendum’ Y. DESDEVISES, “L’utilisation du mandat en procédure civile”, 

in N. DISSAUX (ed.), Le mandat. Un contrat en crise?, Parijs, Economica, 2011, 145, nr. 2. 
14 Vgl. K. WIERSMA, Het rechtsmiddel verzet van derden, Leiden, Universitaire Pers, 1952, 41: “Deze benaming [i.e. formele 

procespartij] is echter geen wettelijke term en dus niet anders dan een afspraak, die ‘in de gedachtenwisseling gemakkelijk en handig kan 

zijn’. Men zou dus ook een andere afspraak kunnen maken, mits men er maar voor waakt, dat dit niet leidt tot het ‘aan de orde stellen als 

éénzelfde quaestie van vragen, die van verschillende aard zijn en afzonderlijk bekeken moeten worden’.” 
15 Zie bv. P. VANSANT, “De herstelmaatregelen”, in X (ed.), Zakboekje ruimtelijke ordening, Mechelen, Kluwer, 2015, 686 (de 

handhavende overheid is geen ‘formele procespartij’ in een procedure tot herstel voor de strafrechter); R. TIMMERMANS, 

Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 939, nr. 1180 (niet de syndicus maar de vereniging van mede-eigenaars is 

‘formele procespartij’); J. PEETERS, “De rechtspositie van de werknemers in de Wet Continuïteit Ondernemingen”, FARE 2012, 

I.L – 41, nr. 32 (werknemers of schuldeisers die niet effectief tussenkomen in een WCO-procedure zijn geen ‘formele 

procespartij’); B. ALLEMEERSCH, “Art. 992 Ger.W.”, Comm.Ger. 2004, Mechelen, Kluwer, losbl, nr. 19 (getuigenverhoor kan enkel 

opgelegd worden aan ‘formele procespartijen’). Zie ook Brussel 22 april 2008, TMR 2008, 736. 
16 Zie uitgebreid over de lasthebber ad hoc P. HELSEN, “Lasthebber ad hoc”, Comm.Straf. 2013, Mechelen, Kluwer, losbl., 30 p. ; P. 

TRAEST, “De lasthebber ad hoc als vertegenwoordiger van de vervolgde rechtspersoon”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), 

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 265-277; V. TRUILLET, “La responsabilité pénale des 

personnes morales – Le mandataire ad hoc”, Dr.pén.entr. 2011, 187-196. 
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Meteen is gezegd dat burgerrechtelijke kant van de strafprocedure (burgerlijke partijstelling) wél 

binnen de radius van dit onderzoeksopzet komt, aangezien de burgerlijke partijstelling in beginsel wél 

beheerst wordt door dezelfde principes inzake belang en hoedanigheid die de burgerlijke 

rechtspleging beheersen.17  

ONDERZOEKSVRAAG EN METHODOLOGIE 

6. De centrale onderzoeksvraag laat zich als volgt verwoorden: in hoeverre kan er een algemeen 

procesrechtelijk kader worden opgebouwd waarbinnen de vele toepassingsgevallen van 

vertegenwoordiging ad agendum zich laten inpassen, en in welke mate kan voor dat kader aansluiting 

worden gezocht bij de burgerrechtelijke regels inzake vertegenwoordiging? 

Deze vraag wordt eenvoudiger gesteld dan beantwoord. Het onderzoeksopzet peilt naar regels die 

gemeenschappelijk zijn aan elke vorm van vertegenwoordiging ad agendum, ongeacht of zij nu een 

wettelijke, gerechtelijke dan wel conventionele grondslag heeft. Niet enkel de gefragmenteerde (en 

soms tegenstrijdige) benadering in rechtspraak en rechtsleer vormt daarbij een obstakel. Daarenboven 

rijst de vraag of uit de talrijke toepassingsgevallen überhaupt een uniform procesrechtelijk kader kan 

worden gedistilleerd. Een blik op het belendend perceel van het burgerlijk recht, heimat van de 

vertegenwoordigingsfiguur, boezemt alvast weinig vertrouwen in. Daar lijkt men er immers van uit te 

gaan dat een dergelijke “globale” aanpak gedoemd is te mislukken, nu vertegenwoordiging uit een 

overeenkomst, een rechterlijke uitspraak of de wet weliswaar een aantal gemeenschappelijke 

grondbeginselen delen, maar niet zomaar op één lijn kunnen worden gesteld.18  

Ondanks dit slecht burgerrechtelijk gesternte leek het ons opportuun de vraag toch te stellen en te 

onderzoeken. Bij het afbakenen van het onderzoeksveld konden we immers niet om de vaststelling 

heen dat in het procesrecht wél, minstens tot op bepaalde hoogte, uitgegaan wordt van een zekere 

gelijkschakeling tussen consensuele, gerechtelijke en wettelijke vertegenwoordiging.19 In welke mate 

een dergelijke – vaak impliciete – gelijkschakeling op het niveau van het procesrecht gerechtvaardigd 

was vormde bij de aanvang van dit onderzoek een groot vraagteken, maar leek in elk geval een 

uitnodiging tot nadere analyse. Daarnaast leek het niet onredelijk te veronderstellen, bij wijze van 

werkhypothese, dat het procesrecht een eigen dynamiek kent waarin het zich onderscheidt van het 

materieel privaatrecht. Het procesrecht beoogt een zo transparant mogelijk kader te bieden aan 

procespartijen waarbinnen zij hun aanspraken kunnen voorleggen aan een rechter, ongeacht de 

materieelrechtelijke rechtsverhouding die de inzet vormt van het geschil. Het procesrecht vormt op 

die manier een formeel “keurslijf” dat bij voorkeur zo eenduidig en uniform mogelijk blijft. Net deze 

context pleit voor een geïntegreerde aanpak van de vertegenwoordigingsfiguur in rechte, of minstens 

voor een poging daartoe.  

                                                           
17 De ontvankelijkheidsvoorwaarden van hoedanigheid en belang, zoals vervat in de artn. 17 en 18 Ger.W., zijn principieel van 

toepassing op de burgerlijke partijstelling voor de strafrechter, al is dat vooral wat het belang betreft aan bepaalde nuances 

onderworpen: R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE, A. BAILLEUX en J. HUYSMANS, De burgerlijke partijstelling: analyse en 

toekomstperspectief, Antwerpen, Intersentia, 2012, 20 e.v.; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 

Brussel, Larcier, 2012, 174-175; A. MASSET, “Nul ne plaide par procureur en droit pénal”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), 

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 282 e.v.  
18 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 8; D. BUSCH, Middellijke vertegenwoordiging in het 

Europese contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 268; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 45-46, nrs. 74-79; 

H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 376-377, nr. 371; E.M. MEIJERS, Ontwerp voor een Nieuw 

Burgerlijk Wetboek. Toelichting eerste gedeelte (boek 1-4), ’s Gravenhage, Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, 1954, 1999; A. ROUAST, 

“La représentation dans les actes juridiques”, JT 1948, 343. 
19 Zie bv. K. BROECKX, “Nul ne plaide par procureur in het civiele procesrecht”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek 

voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 209-229. 
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7. Uit het voorgaande schemert reeds door dat het onderzoeksopzet uitgaat van de 

rechtswetenschap als hermeneutische, logische en argumentatieve wetenschap.20 Hermeneutisch, nu het 

onderzoeksobject gevormd wordt door teksten en documenten (rechtspraak, rechtsleer, wetteksten, 

parlementaire voorbereidingen, …). Logisch, nu het onderzoek tot doel heeft een algemeen 

procesrechtelijk kader uit te werken dat enerzijds intern coherent is en zich anderzijds als geheel laat 

inpassen in de algemene theorie van de rechtspleging. Argumentatief, nu de zoektocht naar een 

dergelijk algemeen kader dwingt om op een onderbouwde manier normatieve keuzes te maken (i.h.b. 

bij tegenstrijdigheden in de rechtsleer of rechtspraak) en leemtes in te vullen. 

Het onderzoek zelf is, gelet op de onderzoeksvraag, creatief-systematiserend en (bijgevolg) essentieel 

inductief van aard.21 Uit de talloze concrete toepassingen van het mandaat ad agendum wordt gepoogd 

een algemeen en coherent kader te kristalliseren. Deze kristallisatie gebeurt via de voor juristen 

traditionele kanalen, te weten een analyse van (Belgische) rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving. 

Gelet ook op het inductief karakter van het onderzoek wordt niet enkel cassatierechtspraak 

aangeboord, maar is getracht om ook zoveel mogelijk lagere rechtspraak in de analyse te verwerken. 

De focus ligt daarbij om evidente redenen op rechtspraak die dateert van na de invoering van het 

Gerechtelijk Wetboek (1967). Deze “klassieke” hermeneutisch-inductieve methode gaat onvermijdelijk 

gepaard met onvolkomenheden van hoofdzakelijk praktische aard. Zo kan bij gebrek aan een centrale 

databank enkel worden gewerkt met gepubliceerde rechtspraak, wat slechts een fractie uitmaakt van 

de jurisprudentie ter zake en daarvan niet noodzakelijk een representatieve steekproef vormt. 

Niettemin blijft ons inziens het wetenschappelijk karakter van dergelijk onderzoek overeind, daarbij 

rekening houdend met de eigen aard van de rechtswetenschap zoals zij in de vorige paragraaf werd 

geschetst. Dat neemt niet weg dat de lege ferenda een meer systematische manier van publicatie van 

rechterlijke beslissingen, bv. via een centraal bijgehouden databank, de rechtswetenschap alleen maar 

vooruit kan helpen.  

8. Zoals reeds vermeld noopt een creatief-systematiserend onderzoek ook tot normatieve 

stellingnames, met name bij het wegwerken van contradicties en het opvullen van lacunes in het 

systeem. Het referentiekader dat daarbij in dit onderzoek gehanteerd wordt is, het systematiserend 

opzet indachtig, het klassiek-rechtsdogmatisch streven naar maximale coherentie binnen het recht, in 

het bijzonder het burgerlijk procesrecht en – waar mogelijk – het ruimere privaatrecht, i.h.b. de 

burgerrechtelijke vertegenwoordigingsleer.22 Naast inductief is het onderzoek dus ook intern 

rechtsvergelijkend. 

Het object van interne rechtsvergelijking is niet het recht van verschillende staten, maar de 

verschillende rechtsgebieden die binnen één nationale rechtsorde te vinden zijn.23 Zo kan men de 

vrijheid om te contracteren vergelijken tussen het privaatrecht en het fiscaal recht24, of tussen het 

                                                           
20 Zie over deze en nog andere facetten van de rechtswetenschap M. VAN HOECKE, “Hoe wetenschappelijk is de 

rechtswetenschap?”, TPR 2009, 641-653. Zie voorts uitgebreid over de rechtswetenschappelijke methode O.S. KERR, A theory of 

law, 16 Green Bag 2D, 111 (2012). 
21 Ook de term “creatief-systematiserend” ontleenden we aan de tekst van M. VAN HOECKE, id., 674. 
22 Zie over interne coherentie als rechtsdogmatisch referentiekader A. PECZENIK, On Law and Reason, New York, Springer 

Science, 2009, 131-172.  
23 A.R. BLOEMBERGEN, “Interne rechtsvergelijking, een comparatieve kijk op privaatrecht, administratief recht en bouwrecht”, 

BR 1977,126. Het begrip is overigens niet eenduidig. Andere auteurs bv. verwijzen met ‘interne rechtsvergelijking’ naar de 

vergelijking tussen verschillende rechtsordes binnen een federale staat. Zie M. ANCEL, Utilité et méthodes du droit comparé, 

Neuchatel, Ides et Calendes, 1971, 75.  
24 E. VAN DE VELDE, 'Afspraken' met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 2009; A.K.H.K. 

KLEIN SPROKKELHORST, Overeenkomsten met de fiscus : onderhandelen op de grens van privaatrecht en belastingrecht. Een interne 

rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 1999. 
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privaatrecht en het strafrecht.25 Zo ook leent de leer van het onrechtmatig verkregen bewijs zich 

uitstekend tot een vergelijkende studie tussen het strafprocesrecht, het burgerlijk procesrecht en het 

administratief procesrecht.26 En zo zijn nog ontelbare andere onderwerpen te vinden die zich situeren 

op de grens tussen twee of meer rechtsgebieden en zich lenen tot vruchtbare rechtsvergelijkende 

beschouwingen. ‘Vruchtbaar’, want interne rechtsvergelijking biedt vele voordelen. Het draagt bij tot 

de rechtseenheid, door divergenties binnen rechtstakken aan het licht te brengen en kritisch te 

evalueren. Het draagt bij tot de rechtsvorming en rechtsvinding, door knelpunten waar één rechtstak 

mee worstelt te doorgronden aan de hand van gelijkaardige situaties in een andere rechtstak. Het 

draagt bij tot een beter overzicht van het recht in zijn geheel, middenin een juridische realiteit waarin 

specialisatie en verkaveling een omvattende blik steeds moeilijker maken.27 Wij sluiten ons dan ook 

volmondig aan bij de Nederlandse emeritus SCHOORDIJK, die zijn rede ter gelegenheid van het 

twintigjarig bestaan van de Tilburgse rechtenfaculteit begon met de woorden: “Rechtsvergelijking is 

fascinerend. Interne rechtsvergelijking niet minder.”28 

Een onderwerp als vertegenwoordiging leent zich uitstekend tot een interne rechtsvergelijking. De 

vertegenwoordigingsfiguur neemt zowel in het burgerlijk recht als in het burgerlijk procesrecht een 

prominente plaats in. Met de woorden van POTHIER: “Il y a deux principales espèces de mandats; savoir, 

celui, qui a pour objet quelque affaire judiciaire, et celui, qui a pour objet des affaires extrajudiciaires.”29 Een 

dergelijke vaststelling is een ware uitnodiging tot een vergelijkende studie.30 Bovendien is de methode 

der interne rechtsvergelijking niet enkel mogelijk bij een onderwerp als vertegenwoordiging ad 

agendum, zij is bovendien zinvol. Elk van de hierboven opgesomde voordelen van interne 

rechtsvergelijking – rechtseenheid, rechtsvinding en rechtsoverzicht – sluit naadloos aan bij een 

creatief-systematiserend onderzoeksopzet zoals hier voorligt. Tot slot, en niet in het minst, gaat men 

er in de literatuur vaak van uit dat het mandaat ad agendum niets meer is dan een bijzondere 

toepassingsvorm van het gemeenrechtelijk mandaat, zodat de regels van het burgerlijk recht integraal 

toepassing vinden. “De vertegenwoordiging in rechte wordt in essentie beschouwd als een specifieke 

toepassing van de lastgeving.”31 De vraag rijst of dat burgerrechtelijk regime wel zo onverkort kan 

worden getransplanteerd naar een procesrechtelijke context. In de rechtsleer zijn hier alvast intuïtieve 

sporen van twijfel over te vinden, maar een systematische en overkoepelende analyse ontbreekt.32  

                                                           
25 J.H. CRIJNS, De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en 

privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2010. 
26 M.C.D. EMBREGTS, Uitsluitsel over bewijsuitsluiting : een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het 

strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2003. 
27 Zie meer uitgebreid over het belang van interne rechtsvergelijking A.R. BLOEMBERGEN, “Interne rechtsvergelijking, een 

comparatieve kijk op privaatrecht, administratief recht en bouwrecht”, BR 1977,131-132. 
28 H.C.F. SCHOORDIJK, Bestuursrecht en privaatrecht: een interne rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 1984, 3. 
29 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de mandat, in M. DUPIN, Œuvres de R.-J. Pothier, contenant les traités du droit français, III, Brussel, 

Tarlier, 1830, 146. 
30 Vgl. R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk 

recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 1, nr. 1: “[M]en zou ook kunnen onderzoeken welke 

rechtsproblemen zich in beide domeinen voordoen, om nadien na te gaan of men de beginselen van het materieel recht zomaar kan toepassen 

in het gerechtelijk recht en vice versa. Dit komt neer op een onderzoek naar de autonomie van het gerechtelijk privaatrecht.” 
31 M. DENEF en J. THEUNIS, “Optreden in rechte van een vzw”, in M. DENEF (ed.), De vzw, Brugge, die Keure, 2015, 377, nr. 95; zie 

ook D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 32 ; Y. DESDEVISES, “L’utilisation du 

mandat en procédure civile”, in N. DISSAUX (ed.), Le mandat. Un contrat en crise?, Parijs, Economica, 2011, 145, nr. 1; P. PÉTEL, 

“Déclaration de créance et représentation en justice”, in X (ed.), Mélanges Christian Mouly, II, Parijs, Litec, 1998, 158. 
32 Zie o.m. J. VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid” (noot onder KG. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 990, nr. 5: “De regels inzake lastgeving zijn 

slecht afgestemd op de problemen rond vertegenwoordiging in rechte.”  Zie ook A. WYLLEMAN, “Vertegenwoordigingsperikelen”, in I. 

BOONE, I. CLAEYS en L. LAVRYSEN (eds.), Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 226 en P. TAELMAN, 
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9. De vele voordelen van de vaak ondergewaardeerde interne rechtsvergelijking vormen 

anderzijds geen reden om de traditionele ‘externe’ rechtsvergelijking helemaal overboord te gooien. Wel 

is die laatste, om redenen van praktische haalbaarheid, beperkt tot een functionele vergelijking van 

het mandaat ad agendum in Nederland en Frankrijk. Niet alleen heeft het procederen qualitate qua in 

beide landen tot vergelijkbare moeilijkheden aanleiding gegeven als in België het geval is, bovendien 

is de studie van het burgerlijk procesrecht als wetenschapsobject een traditie die bij onze noorder- en 

zuiderburen dieper geworteld is dan in de Belgische rechtsleer, waar het burgerlijk procesrecht nog al 

te vaak ietwat stiefmoederlijk wordt behandeld en waar op het vlak van theorievorming nog veel 

werk te verzetten is. Inzichten uit deze buurlanden kunnen dan ook een waardevolle bijdrage leveren 

tot een beter doorgronden van de vertegenwoordiging ad agendum in de Belgische rechtsorde. Er weze 

evenwel herhaald dat externe rechtsvergelijkende uitstappen slechts ondergeschikt aan bod komen. 

OPBOUW 

10. Een eerste, inleidend hoofdstuk verkent de relatie tussen het burgerlijk recht en het burgerlijk 

procesrecht, en stippelt op die manier het denkkader voor de rest van het onderzoek uit. 

Het tweede hoofdstuk biedt een overzicht van het klassieke leerstuk der burgerrechtelijke 

vertegenwoordiging. Het spreekt voor zich dat hier geen exhaustieve burgerrechtelijke studie wordt 

beoogd, maar enkel een referentiepunt dat zowel qua structuur als qua inhoud (i.e. als deel van het 

normatief referentiekader, cfr. supra) als baken kan dienen voor de studie van het eigenlijke voorwerp 

van dit onderzoek, de procesrechtelijke vertegenwoordiging ad agendum.  

In de vier volgende hoofdstukken wordt de vertegenwoordiging ad agendum nader bestudeerd. 

Achtereenvolgens komen het begrip en de grondslag van de vertegenwoordiging ad agendum, de 

voorwaarden en soorten, de procesrechtelijke gevolgen, en het begin en einde van het mandaat aan 

bod. Deze hoofdstukken vormen het eigenlijke corpus van het onderzoek. 

Een concluderend hoofdstuk vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek samen. 

  

                                                                                                                                                                                     
“Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de judiciële 

rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 41, voetnoot 36.  
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HOOFDSTUK 1. DE FUNCTIONELE AUTONOMIE VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT 

11. Alvorens goed en wel te beginnen aan een onderzoek naar de vertegenwoordiging ad 

agendum, en de manier waarop die zich verhoudt tot de burgerrechtelijke vertegenwoordiging, is het 

noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de verhouding tussen het burgerlijk recht en het 

burgerlijk procesrecht in het algemeen. Pas wanneer die verhouding goed in kaart is gebracht, kunnen 

we ons – als een soort case study – specifiek richten op de vertegenwoordigingsfiguur. 

Bij nader inzien past het om zelfs nóg een stap terug te zetten. De verhouding tussen het gemeen recht 

en haar onderdelen is een problematiek die geenszins beperkt is tot de relatie burgerlijk recht-

burgerlijk procesrecht. De vraag naar de mate waarin “subrechtstakken” op autonomie kunnen bogen 

t.a.v. hun “moederrechtstak” rijst in elk rechtsdomein en raakt op die manier het wezen van onze 

juridische ordening die naar continentale traditie nog steeds, zij het in afnemende mate, hiërarchisch 

gestructureerd is. Daarom zal in dit hoofdstuk eerst worden stilgestaan bij het autonomiestreven van 

rechtstakken in abstracto, om daarna in te zoomen op de specifieke verhouding tussen het burgerlijk 

procesrecht en het burgerlijk recht.  

AFDELING 1. DIFFERENTIATIE, AUTONOMIE EN RECHTSEENHEID 

1.1. Differentiatie en autonomie 

12. Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de mate van differentiatie en de mate van autonomie 

van een rechtstak. Differentiatie is de vraag in welke mate een rechtstak uitdrukkelijk afwijkt van het  

gemeen recht. Autonomie is de vraag in welke mate een rechtstak, bij gebreke aan een uitdrukkelijke 

regeling, op een van het gemeen recht afwijkende manier wordt geïnterpreteerd. 

13. Differentiatie, of uitsplitsing, is een proces dat inherent met het als geordend systeem opgevatte 

continentale recht verweven is. Zo kende het Romeinse rechtssysteem, traditioneel beschouwd als de 

broedkamer van de moderne civilistische rechtsstelsels, reeds het onderscheid tussen ius privatum  en 

ius publicum, of tussen ius civile dat de betrekkingen tussen Romeinen regelde en ius gentium dat 

toepassing kende van zodra een niet-Romein in de rechtsverhouding betrokken was.33 Het straffen 

van misdadigers ontwikkelde zich in de Middeleeuwen van een private aangelegenheid tot een 

uitgewerkte en door de (kerkelijke dan wel wereldlijke) overheid vormgegeven procedure – het 

strafrecht en het strafprocesrecht.34 In diezelfde periode ontstond ook het moderne handelsrecht, 

onder invloed van de toenemende handelsbetrekkingen tussen Europese steden.35 Enkele eeuwen 

later – we komen hier later nog uitgebreid op terug – werd voor het eerst een onderscheid gemaakt 

tussen materieel en formeel recht en verwierf het burgerlijk procesrecht het statuut van afzonderlijke 

rechtstak, losgemaakt uit het gemeen privaatrecht. 

Deze tendens tot uitsplitsing botste oorspronkelijk op weinig weerstand. Zij was dan ook, gelet op de 

grote tijdsspanne die de hierboven geschetste evolutie omvat, nauwelijks merkbaar. Het proces van 

differentiatie lijkt de afgelopen honderd jaar echter in een ware stroomversnelling te zijn geraakt. Een 

breed scala aan nieuwe rechtstakken heeft zich in ijltempo ontwikkeld uit het gemeen privaat- en 

                                                           
33 H. HONSELL, Römisches Recht, Heidelberg, Springer, 2010, 20. 
34 Zie algemeen R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Brussel, Koninklijke 

Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1954, 399 p. 
35 Zie algemeen J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, Parijs, Presses Universitaires de France, 1986, 25-57. 
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publiekrecht. Het aanbod van juridische tijdschriften in Vlaanderen kan ons hierbij als graadmeter 

dienen: terwijl het vooroorlogse doctrinaire landschap naast een handvol algemene juridische 

tijdschriften slechts één specifiek-juridisch tijdschrift telde – het Tijdschrift voor Belgische Notarissen, 

later opgevolgd door het Tijdschrift voor Notarissen – begon eind de jaren ’40 een tendens tot 

nichevorming (Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht  in 1946, Algemeen Fiscaal 

Tijdschrift in 1949) die in de decennia nadien stelselmatig uitgroeide tot een ware toevloed aan 

gespecialiseerde vakbladen.36 

De oorzaken van deze systematische en exponentiële uitsplitsing zijn tweeërlei.37 Enerzijds is de 

tendens tot differentiatie in gespecialiseerde en op zichzelf staande disciplines een dynamiek die de 

wetenschap sinds de moderne tijd kenmerkt, en waar ook de studie van het recht als menswetenschap 

niet aan is kunnen ontkomen.38 Zoals biologie en chemie zich ontwikkelden tot autonome 

studiegebieden, met een eigen werkwijze en vocabularium, zo ging het ook binnen het recht. Deze 

wetenschappelijke dynamiek heeft zich overigens als een zichzelf versterkend proces getoond: 

differentiatie binnen de wetenschap kweekt specialisten, die op hun beurt de differentiatie 

aanwakkeren. Binnen de chemie ontstonden subdisciplines zoals biochemie, anorganische chemie en 

elektrochemie; binnen het strafrecht ontstonden subdomeinen zoals het fiscaal strafrecht, het sociaal 

strafrecht en het milieustrafrecht. 

Naast de evolutie van het analytische denken heeft voorts de toegenomen complexiteit van de 

maatschappelijke verhoudingen een grote rol gespeeld in de specialisatie van het recht. Een 

toenemende complexiteit van de intermenselijke samenleving dwong het recht stelselmatig tot 

uitbreiding en verfijning om de veranderende omstandigheden te kunnen blijven bevatten.39 Zo heeft 

de ontwikkeling van de sociale zekerheid van een informeel systeem van aalmoezen en familiebanden 

tot een complex door de overheid vormgegeven vangnet, geleid tot de ontwikkeling van specifieke 

rechtsnormen gebundeld in een aparte rechtstak. Het recht is ook in dat opzicht een spiegel van de 

maatschappij. 

14. Wanneer rechtstakken zich losmaken uit hun gemeenrechtelijke inbedding, rijst 

onvermijdelijk de vraag naar de onderlinge verhouding tussen deel en geheel. Dit is dan de 

problematiek van de autonomie: in welke mate kan de nieuwe rechtstak beschouwd worden als een 

zelfstandig domein, dat in haar begrippen en beginselen geen rekenschap verschuldigd is aan het 

recht waaruit zij is voortgekomen?40 In hoeverre dient met andere woorden de dogmatiek van het 

                                                           
36 N. HOEKX en A.-L. VERBEKE, “Verleden, heden en toekomst van juridische tijdschriften in Vlaanderen”, RW 2011, 7-10. 
37 A. PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 517; J.L.M. GRIBNAU en R.H. HAPPÉ, 

“Convergentie en divergentie: over begripsvorming in privaatrecht en belastingrecht”, in P.H.J. ESSERS, R.H. HAPPÉ en G.T.K. 

MEUSSEN, Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, 1 e.v. 
38 LUHMANN en andere systeemtheoretici onderscheiden in dat kader twee vormen van differentiatie. De zgn. Ausdifferenzierung 

is de ontvoogding van de wetenschap en andere sociale systemen uit het premoderne overkoepelend maatschappijsysteem. De 

zgn. Innendifferenzierung is de ontwikkeling binnen de wetenschap van verschillende autonome (sub)disciplines, hetgeen zich 

dus ook binnen het recht heeft gemanifesteerd. Zie N. LUHMANN, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt, 1994, 73 

e.v. 
39 J.M. POLAK, De eenheid van het recht : enkele beschouwingen over specialisatie in de rechtswetenschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1958, 

7. PITLO merkt op dat slechts éénmaal in de West-Europese beschavingsgeschiedenis de opgaande lijn richting toegenomen 

maatschappelijke complexiteit doorbroken is geweest, te weten in de periode van de grote volksverhuizingen. Zie A.PITLO, 

“Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 517. 
40 Franstalige auteurs gebruiken soms de term particularisme in plaats van autonomie. Zie o.m. P. HORION, “Le particularisme du 

droit social et l’interprétation des dispositions légales relatives à la résiliation du contrat de travail et du contrat d’emploi” (noot 

onder Cass. 4 november 1960), RCJB 1962, 7-20; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, Parijs, 

Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1956, 32, nr. 66; F. GENY, “Le particularisme du droit fiscal”, RTD Civ 1931, 797-

833. 
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overkoepelend systeem te worden gevolgd? Differentiatie brengt immers op zich nog geen autonomie 

met zich mee: het is pas wanneer aanvaard wordt dat de gedifferentieerde rechtsregels op een 

zelfstandige en van het gemeen recht afwijkende manier geïnterpreteerd dienen te worden, dat de 

rechtstak een autonoom statuut verworven heeft. 

Of en in welke mate een rechtstak al dan niet een autonoom statuut kan worden toegekend, is een 

geliefd onderwerp onder rechtstheoretici. Zo is menig proefschrift gewijd aan het 

autonomievraagstuk41, en ook elders in de rechtsleer heeft men zich uitgebreid met de zelfstandigheid 

van diverse gedifferentieerde rechtsgebieden beziggehouden.42 Sommige auteurs wijzen in dat kader 

met nauwelijks verholen cynisme op het volgens hen eenzijdig karakter van een dergelijk onderzoek. 

De specialist die de zelfstandigheid van zijn eigen rechtstak bestudeert beschouwen zij als rechter en 

partij in dezelfde zaak, waardoor de uitkomst al op voorhand vast lijkt te staan: 

“Beoefenaren van administratief recht, van belastingrecht, arbeidsrecht, sociaal-economisch recht, 

mogelijk ook van agrarisch recht, worden bij tijd en wijlen geconfronteerd met het probleem van de 

verhouding van hun wetenschap tot die van het privaatrecht en komen dan veelal tot de slotsom dat hun 

wetenschap recht heeft op een eigen, autonome plaats naast het privaatrecht.” 43 

Meteen is duidelijk dat niet iedereen even enthousiast is over deze zoektocht naar zelfstandigheid. 

Aan de andere kant van het spectrum staan inderdaad auteurs die waarschuwen voor de “grote 

amputaties” van het gemeen recht en de “onmiskenbare dreiging” die volgens hen van de steeds 

voortschrijdende autonomie van diverse rechtstakken uitgaat.44 In Nederland heeft de 

ontvoogdingsstrijd van verschillende rechtsgebieden medio vorige eeuw geleid tot een bij wijlen 

intens doctrinair debat, dat dermate de geesten beroerde dat bepaalde auteurs het begrip autonomie 

                                                           
41 Zie voor fiscaal recht o.m. de proefschriften van C. GEPPAART, Fiscale rechtsvinding : een onderzoek naar de rechtsvinding door de 

rechter in belastingzaken, in het bijzonder aan de hand van de rechtspraak in de periode 1 maart 1957 - 1 maart 1965, Leiden, Universiteit 

Leiden, 1965; en van H. SCHUTTEVÂER, Privaatrecht en belastingrecht: betrekkingen en wisselwerkingen, Deventer, Kluwer, 1972. Zie 

voor handelsrecht het proefschrift van S. FRÉDÉRICQ, De eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht, Antwerpen, De 

Sikkel, 1957; voor het strafrecht het proefschrift van H.A. DEMEERSSEMAN, De autonomie van het materiële strafrecht, Arnhem, 

Gouda Quint, 1985; voor het beslagrecht D. VAN DER KWAAK, Het rechtskarakter van het beslagrecht, Deventer, Kluwer, 1990; en 

voor het arbeidsrecht W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 

Antwerpen, Kluwer, 1987. Voor wat het burgerlijk procesrecht betreft gaat A. WYLLEMAN in op het autonomievraagstuk in het 

tweede deel van haar proefschrift Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 367 

e.v. 
42 Zie voor België o.m. A. VAN REGENMORTEL, “Interactie tussen arbeidsrecht en algemeen overeenkomstenrecht”, in M. RIGAUX 

en A. LATINNE (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 9, Antwerpen, Intersentia, 2014, 47-78; J. ROZIE, “Het begrip 

onroerend goed in het licht van de autonomie van het strafrecht”, in J. ROZIE (ed.), Het onroerend goed in het straf(proces)recht, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 1-18; L VERMEULEN,  “Een schijngevecht rond schijnzelfstandigheid. De arbeidsrelatie en de 

conceptuele autonomie van het sociaal strafrecht”, RW 2010-11, 1202-121; A. VAN BEVER, “Confidentialiteit, concurrentie en 

afwerving: op de grens van civiel recht en arbeidsrecht”, in F. HENDRICKX en D. SIMOENS (eds.), Themis arbeids- en sociale 

zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 3-26; H. LAGA, “Vennootschaps- en verbintenissenrecht, één recht?”, in H.-J. DE KLUIVER 

en J. WOUTERS, Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, 63-78; I. CLAEYS 

BOUUAERT, “Verhouding tussen het fiscaal recht en de andere rechtstakken”, in X. (ed.), Vennootschap en belastingen, losbl., Deel 

I, 1, 21-45; L. SILENCE, “De autonomie van het sportrecht”, in A. DE BECKER (ed.), Sport en recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, 1-18; 

G. LYON-CAEN, “Du rôle des principes généraux du droit civil en droit du travail”, RTDC 1974, 229-248; R. LEGROS, “Essai sur 

l’autonomie du droit pénal”, RDPC 1956-57, 143-176. Voor Nederland, opnieuw verre van exhaustief: J.M. VERHEUL, “De 

autonomie van het sociale zekerheidsstrafrecht”, in W.H.A.C.M. BOUWENS, E.W. DE GROOT e.a. (eds.), Sociaal recht: de grenzen 

verkend, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 467-475; F. MOLENAAR, “De autonomie van het bankrecht”, Deventer, Kluwer, 1993, 21; 

A.S. HARTKAMP, “Het nieuwe Burgerlijk Wetboek en de eenheid van het privaatrecht”, NJB 1983, 1069-1076. 
43 J.M. POLAK, De eenheid van het recht : enkele beschouwingen over specialisatie in de rechtswetenschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1958, 

6-7. 
44 A. PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 583. Zie ook J.M.POLAK, De eenheid van 

het recht : enkele beschouwingen over specialisatie in de rechtswetenschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1958, 9 e.v. 
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wegens zijn beladen karakter bewust gingen vermijden. “Ieder jurist gevoelt een vaag onbehagen als hij het 

woord autonomie hoort”, zo schreef PITLO in 1961.45 

Het contrast met de Belgische doctrine is groot. Ook in ons land heeft de differentiatie zich in ijltempo 

ontwikkeld, en ook in de Belgische rechtsleer hebben verschillende auteurs de autonomie van hun 

gespecialiseerde rechtstak bepleit.46 Dit streven naar autonomie is echter nooit op een kritische 

tegenbeweging gebotst, zoals bij onze noorderburen wel het geval was. De Belgische jurist had 

klaarblijkelijk veel minder problemen met het autonomiebegrip dan zijn Nederlandse collega.47 

Niettemin doet de verzelfstandiging van rechtstakken uit het gemeen recht een aantal fundamentele 

vragen rijzen met betrekking tot rechtseenheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Het begrip 

“autonomie” lijkt dan ook wel degelijk een nader en kritisch onderzoek waardig. Daarvoor dient de 

term eerst beter te worden afgelijnd. 

1.2. Autonomie: begripsbepaling 

15. Van een rechtstak kan worden gezegd dat zij autonoom is, wanneer men in de rechtspraak en 

rechtsleer genoegzaam aanvaardt dat de begrippen, beginselen en rechtsnormen zoals zij in het 

gemeen recht gehanteerd worden, bij hun toepassing in de gedifferentieerde rechtstak een eigen 

interpretatie kunnen krijgen vanwege het eigen karakter van de deze rechtstak. Autonomie is met 

andere woorden de idee dat de gedifferentieerde rechtstak niet onder- maar nevengeschikt is aan het 

gemeen recht, zodat zij niet of minstens niet volledig onderworpen is aan de gemeenrechtelijke 

dogmatiek. 

Deze definitie mag dan al op zichzelf duidelijk lijken, zij bevat niettemin een aantal elementen die 

verdere toelichting behoeven. 

A. INTERPRETATIE 

16. Uit de omschrijving blijkt vooreerst dat autonomie te maken heeft met de interpretatie van 

begrippen, beginselen en rechtsnormen. De zelfstandigheid van een rechtstak is met andere woorden 

een facet van de problematiek der rechtsvinding, een proces dat in zijn essentie omschreven kan 

worden als het geheel van werkzaamheden, verricht door de jurist, om tot een antwoord te komen op 

de vraag wat in een bepaalde situatie ‘rechtens’ is.48 Vaak definieert men rechtsvinding meer specifiek 

als een activiteit van de rechter.49 Dat lijkt onvolledig. Terwijl het proces der rechtsvinding gelet op de 

rechtsprekende taak van de rechter in die context begrijpelijkerwijze het meest de aandacht trekt, is zij 

geenszins daartoe beperkt. Ook advocaten, bedrijfsjuristen, belastingadviseurs en andere 

rechtspractici zoeken op dagdagelijkse basis naar een rechtens juiste oplossing op diverse juridische 

problemen en doen aldus aan rechtsvinding in concreto, net zoals de wetenschappelijke 

                                                           
45 A.PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 525; zie ook H. SCHUTTEVÂER, Privaatrecht 

en belastingrecht: betrekkingen en wisselwerkingen, Deventer, Kluwer, 1972, 60 en A.R. BLOEMBERGEN, “De eenheid van privaatrecht 

en administratief recht”, WPNR 1977, 53. 
46 Zie supra voetnoten 41 en 42. 
47 Zie evenwel de kritische kijk op de autonomie van het strafrecht door H. DUBOIS, “Over de hopelijk niet bestaande 

conceptuele autonomie van het fiscaal strafrecht”, TFR 2011, 596-598, die onder meer stelt dat “de verleiding, zelfs als ze haar grond 

vindt in een ogenschijnlijk kurkdroge notie als ‘conceptuele autonomie’ nooit helemaal onschuldig” is. Zie ook W. RAUWS, Civielrechtelijke 

beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 22-23, die opmerkt dat 

de vraag naar de autonomie van het arbeidsrecht een complexe en delicate ideologische bijklank heeft. 
48 H. SCHUTTEVÂER, Privaatrecht en belastingrecht: betrekkingen en wisselwerkingen, Deventer, Kluwer, 1972, 49. 
49 Zie bv. C. SMITH, Regels van rechtsvinding, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2005, 22. 
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rechtsbeoefenaar in abstracto een correcte interpretatie van het recht nastreeft en dus eveneens een 

proces van rechtsvinding doorloopt.50 

Rechtsvinding is een buitengewoon complex proces waar vele factoren een rol spelen. Conform het 

ideaalbeeld van de trias politica-leer zijn wettelijke voorschriften dermate duidelijk dat hun toepassing, 

behalve in uitzonderlijke atypische gevallen, geen enkele moeilijkheid oplevert. Van rechtsvinding is 

geen sprake, le juge n'est que la bouche de la loi.51 In de praktijk stelt zich echter een meervoudig 

probleem. In de eerste plaats blijkt de samenleving te complex om alle mogelijke geschillen te 

voorzien en legislatief te behandelen. Ten tweede zijn wetten zelf vaak onduidelijk en behoeven zij 

verdere interpretatie. Niet zelden is deze vaagheid bewust door de wetgever in de wet neergelegd via 

open normen zoals ‘goede trouw’ of ‘billijkheid’, waarmee hij het aan de rechter overlaat om deze 

begrippen te concretiseren. In beide gevallen dringt een actieve rechtsvinding zich op – aan de rechter, 

maar ook aan andere juristen – om tot een rechtens correct antwoord op concrete juridische 

problemen te komen.52 Rechtsvinding kan zich echter ook nog in een derde geval voordoen, namelijk 

wanneer de wet op zich duidelijk lijkt. Het is vooral in deze context dat de autonomie van een 

rechtstak het meest in het oog springt: een begrip of beginsel dat op zich een eenduidige betekenis lijkt 

te hebben, of op zijn minst op een eenduidige en consistente manier wordt geïnterpreteerd in het 

gemeen recht, krijgt in een gedifferentieerde rechtstak een afwijkende invulling op grond van de 

eigenheid van deze rechtstak. Daarmee wordt dus geenszins een interpretatie contra legem bedoeld, 

maar enkel het op een eigen, van het gemeen recht afwijkende manier, concretiseren van een juridisch 

begrip, een beginsel of een rechtsnorm. De notie wetsinterpretatie slaat dan niet zozeer op het 

wegnemen van de twijfels die een vage rechtsnorm met zich meebrengt, maar op het toekennen van 

een (nieuwe) betekenis aan een rechtsnorm.53  

Een mooi voorbeeld van een dergelijk procedé biedt het arrest van het Hof van Cassatie van 5 februari 

1985.54 Een aantal activisten had met rode verf een aantal reclamepanelen besmeurd. Zij werden door 

de correctionele rechtbank in hoger beroep veroordeeld op grond van art. 559, 1° van het 

Strafwetboek, dat het opzettelijk beschadigen of vernielen van “andermans roerende eigendommen” 

strafbaar stelt. De reclamepanelen in kwestie waren echter stevig vastgehecht aan de muren van 

gebouwen, waardoor zij conform het gemeen recht onroerende goederen door bestemming geworden 

waren. Vanuit privaatrechtelijk oogpunt kon er weinig twijfel bestaan over het onroerend karakter 

van de panelen. Niettemin wees het Hof het middel dat gebaseerd was op deze redenering af, met de 

ietwat laconieke argumentatie dat: 

                                                           
50 G.J. WIARDA, 3 Typen van rechtsvinding, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 81-82. 
51 Hier raken we een in de rechtsfilosofie fel betwist vraagstuk, namelijk de vraag of een rechter die een duidelijke wetsbepaling 

louter toepast (zgn. easy cases) ook aan rechtsvinding doet. Onder impuls van de taalfilosofie nemen verschillende auteurs de 

stelling in dat de rechter élke rechtsnorm interpreteert, zelfs al lijkt zij louter te worden toegepast zonder enige rechterlijke 

invulling. Deze filosofische uitstap zou ons te ver leiden. Wij beperken ons dan ook  tot het verwijzen naar de basisartikelen ter 

zake: H.L.A. HART, “Positivism and the separation of law and morals”, Harvard Law Review 1958, 593–629; L. FULLER, 

"Positivism and fidelity to law — A reply to Professor Hart", Harvard Law Review 1958, 630–672. 
52 Zie hierover meer diepgaand P. SCHOLLEN, De greep van de wetgever op de rechter, Brugge, die Keure, 2011, 33, nrs. 23-24. Zie 

ook het proefschrift van M. VAN HOECKE, “De interpretatievrijheid van de rechter”, Antwerpen, Kluwer, 1979. 
53 Zie in die zin K. RIMANQUE, De regel is niet steeds recht. Het labyrint van de rechtsnormen na de staatshervorming, Antwerpen, 

Kluwer, 1990, 14-15, nr. 27; zie ook M. VAN HOECKE, “De interpretatievrijheid van de rechter”, Antwerpen, Kluwer, 1979, 150-

162, nrs. 147-157. 
54 Cass. 5 februari 1985, Arr.Cass. 1984-1985, I, 763. 
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“de appelrechters, met inachtneming van de autonomie van het strafrecht, op grond van de door hen op 

onaantastbare wijze vastgestelde feitelijke gegevens van de zaak, beslissen dat de reclameborden ten deze 

roerende goederen zijn.”55 

Het begrip ‘roerende eigendommen’ uit art. 559, 1° Sw. kan dus klaarblijkelijk op een andere manier te 

worden geïnterpreteerd dan de gemeenrechtelijke invulling die het begrip in het privaatrecht krijgt. 

Later heeft het Hof de interpretatieve mogelijkheden van de strafrechter op grond van het autonoom 

karakter van het strafrecht in meer algemene bewoordingen gepostuleerd, door te stellen dat: 

“de strafrechter - ook op civielrechtelijk gebied – vermag te oordelen aan de hand van begrippen die aan 

andere rechtstakken zijn ontleend zonder gehouden te zijn aan die begrippen de specifieke betekenis toe 

te kennen die zij in die andere rechtstakken hebben en zonder deze begrippen te hanteren zoals ze in die 

andere rechtstakken worden geregeld.”56 

Uit deze formulering blijkt duidelijk de nauwe band tussen autonomie en rechtsvinding. In de lagere 

rechtspraak zijn talrijke voorbeelden te vinden waar de strafrechter zich expliciet van de hem aldus 

toegekende interpretatieve vrijheid bedient.57.  

B. BEGRIPPEN, BEGINSELEN EN RECHTSNORMEN 

17. In de omschrijving die we hierboven aan een autonome rechtstak hebben gegeven, blijkt 

voorts dat deze autonomie een rol speelt bij de interpretatie van begrippen, beginselen en rechtsnormen. 

Wat de begrippen betreft, kunnen we bij wijze van voorbeeld verwijzen naar het bovenvermeld arrest 

van het Hof van Cassatie, waar het begrip ‘roerende eigendommen’ in het strafrecht werd ingevuld op 

een van het gemeen recht afwijkende manier. Als andere voorbeelden van begrippen die in het 

strafrecht een autonome invulling kregen kunnen worden aangehaald: ‘personen’58, ‘werknemer’, 

‘lasthebber’ en ‘aangestelde’,59 ‘werkgever’,60 ‘eigenaar’61, ‘ambtenaar’62, ‘cheque’63, ‘operator’64, 

‘verkoop’65 en ‘staat van faillissement’66. Men spreekt in dit kader dan ook vaak over de “conceptuele 

autonomie” van het strafrecht.67 Een eigen interpretatie van juridische begrippen is echter geenszins 

                                                           
55 Zie voor een gelijkaardige formulering, ditmaal met betrekking tot een kapitaalsverhoging Cass. 16 april 1991, RW 1992-93, 

675, noot. 
56 Cass. 25 februari 1997, Arr.Cass. 1997, 107; Cass. 27 maart 1995, Arr.Cass. 1995, 351. 
57 Zie de vonnissen en arresten in volgende voetnoten. 
58 Cass. 22 april 2008, T.Strafr. 2009, afl. 1, 16; Cass. 11 februari 1987, Arr.Cass. 1987, 780 en Pas. 1987, I, 694, concl. JANSSENS DE 

BISTHOVEN. 
59 Corr. Tongeren 22 december 2005, RW 2006-07, 1327, noot. Zie ook (impliciet) Cass. 15 september 1981, RW 1981-82, 1123, noot 

H. BOSLY. 
60 Cass. 10 mei 2005, RABG 2006, 117, concl. M. DE SWAEF, noot J.-P. BOGAERT. 
61 Corr. Gent 30 juni 2006, NjW 2006, 901. 
62 Corr. Brussel 23 december 1991, RDPC 1992, 453. 
63 Corr. Neufchâteau 18 december 1984, RDPC 1985, 594; zie ook Cass. 19 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 587 en RW 1976-77, 425, 

noot L. DE WILDE en A. VANDEPLAS. 
64 Corr. Dendermonde 2 maart 2009, T.Strafr. 2009, 121. 
65 Cass. 24 oktober 2012, JLMB 2013, 1452. 
66 Brussel 23 april 2003, JLMB 2004, 84, noot. 
67 Zie o.m. concl. adv.-gen. DE SWAEF bij Cass. 10 mei 2005, RABG 2006, 119; J. ROZIE en T. VERSWEEVELT, “Causaliteit in het 

Belgische strafrecht. Over de kruisbestuiving tussen het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht”, N.C. 

2014, 434; L VERMEULEN,  “Een schijngevecht rond schijnzelfstandigheid. De arbeidsrelatie en de conceptuele autonomie van het 

sociaal strafrecht”, RW 2010-11, 1203 e.v.; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, I, La loi pénale, Brussel, Larcier, 2010, 133 

e.v. F. DERUYCK en P. WAETERINCKX spreken in dit kader over ‘juridische autonomie’: F. DERUYCK en P. WAETERINCKX, 

“Daderschap en verantwoordelijkheid voor sociaalrechtelijke misdrijven”, in G. VAN LIMBERGHEN (ed.), Sociaal handhavingsrecht, 

Antwerpen, Maklu, 2010, 88, nr. 6. 
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het monopolie van de strafrechter. Zo stelde het Hof van Cassatie in een arrest van 27 februari 1995 

met betrekking tot het arbeidsrecht dat “het woord werkdag moet worden begrepen in de gebruikelijke 

betekenis van het woord in het arbeidsrecht en aldus ook slaat op zaterdagen”68  – een autonome invulling die 

afwijkt van het burgerlijk recht waar zaterdagen immers niet als werkdag worden beschouwd.69  

Naast begrippen zijn ook beginselen onderhevig aan een al dan niet autonome invulling van de 

rechtstak waarin zij voorkomen. De term behelst een ruimere verzameling dan enkel die 

fundamentele rechtsregels met algemene draagwijdte die doorgaans met de term “algemene 

rechtsbeginselen” worden aangeduid. Met beginselen worden hier meer algemeen alle juridische 

principes bedoeld die in een bepaalde rechtstak voorkomen en die doorgaans in concrete rechtsregels 

zijn neergelegd.70 Opnieuw kan een voorbeeld, ditmaal van het Hof van Beroep te Gent, veel 

verduidelijken.71 Twee beklaagden hadden een zestal vennootschappen opgericht, met als 

belangrijkste impliciete oogmerk het omzeilen van de Belgische belastingwetgeving. Deze 

vennootschappen (voornamelijk nv’s en bvba’s) waren opgericht volgens de regels van de kunst en 

bezaten dus rechtspersoonlijkheid. Desalniettemin besloot het hof dat, krachtens de autonomie van 

het strafrecht en gelet op het frauduleuze oogmerk van de oprichters, het vermogen en de bezittingen 

van de zes rechtspersonen in feite volledig toebehoorden aan de beklaagden en niet aan de 

vennootschappen. Een basisbeginsel van het vennootschapsrecht, namelijk het principe dat 

rechtspersonen die rechtsgeldig zijn opgericht over een eigen vermogen beschikken dat afgescheiden 

is van het vermogen van de leden, kreeg aldus in een strafrechtelijke context een geheel eigen 

invulling. 

Beginselen vinden hun neerslag in concrete rechtsnormen, waarin rechtsbegrippen dan weer de 

onmisbare elementen zijn.72 Het kan daarom vreemd lijken om naast begrippen en beginselen ook 

apart melding te maken van rechtsnormen. Inderdaad, een autonome interpretatie van een 

rechtsnorm zal vaak het gevolg zijn van een autonome interpretatie van het achterliggende beginsel 

van deze rechtsnorm, of van de begrippen die in deze rechtsnorm voorkomen. Dat hoeft evenwel niet 

steeds zo te zijn. Begrippen en beginselen determineren weliswaar de materiële inhoud van een 

rechtsnorm, maar naast deze inhoud heeft elke rechtsnorm ook een welbepaald toepassingsgebied.73 

Welnu, ook dit toepassingsgebied kan op grond van de eigenheid van een gedifferentieerde rechtstak 

een eigen invulling krijgen. Zo kan de autonomie van een rechtstak met zich meebrengen dat een 

gemeenrechtelijke rechtsnorm niet toegepast wordt vanwege de eigen aard van deze rechtstak, zelfs al 

zou deze gemeenrechtelijke rechtsnorm bij gebreke van een lex specialis in beginsel wel degelijk 

toepassing moeten krijgen. Typevoorbeeld in deze is de niet-toepassing van bepalingen uit het 

Gerechtelijk Wetboek vanwege de eigenheid van de strafrechtelijke procedure. Terwijl immers het 

burgerlijk procesrecht het gemeen recht inzake rechtsplegingen uitmaakt, laat art. 2 Ger.W. toe om 

bepalingen niet toe te passen wanneer zij onverenigbaar geacht worden met de eigen aard van de 

                                                           
68 Cass. 27 februari 1995, Arr.Cass. 1995, 221; RW 1995-96, 183; Soc.Kron. 1995, 322, noot. 
69 Zie de artikelen 50 § 3 BW, 55 BW en 56 § 3 BW. 
70 Zie over dit onderscheid tussen algemene rechtsbeginselen sensu stricto en sensu lato P. VAN ORSHOVEN, “Algemene 

rechtsbeginselen, in alle rechtstakken – Over de grondwettelijke waarde van de publiek- en privaatrechtelijke beginselen”, in X 

(ed.), Publiekrecht. De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht,Gent, Mys & Breesch, 1997, 4-15. 
71 Gent 14 januari 2010, TFR 2011, 824, noot L. HUYBRECHTS. 
72 A.R. BLOEMBERGEN, “De eenheid van privaatrecht en administratief recht”, WPNR 1977, 4. 
73 Vgl. H. KELSEN, General theory of law and state, Cambridge, Harvard University Press, 1945, 90. 
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bijzondere procedure. Hiervan heeft vooral de strafrechter uitgebreid gebruik gemaakt74, hetgeen 

doorgaans75 met de autonomie van het strafprocesrecht wordt aangeduid: 

“Door zich te mengen in het eigen beslissingsrecht dat krachtens een andere wet aan een 

onderzoeksrechter wordt toegekend, miskent de (burgerlijke) kortgedingrechter het bepaalde in artikel 2 

Ger.W. De autonomie van het strafprocesrecht verzet zich immers tegen het optreden van de 

kortgedingrechter in strafzaken gezien de burgerlijke procedure niet de voor het strafprocesrecht vereiste 

waarborgen biedt.”76 

C. RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER 

18. Ondertussen is duidelijk dat de kwalificatie van een rechtsdomein als autonome rechtstak 

wordt gedetermineerd door de afwijkende interpretatie die begrippen, beginselen en rechtsnormen 

krijgen binnen de rechtspraak en rechtsleer. Daarbij vormt de rechtspraak vanzelfsprekend de 

belangrijkste factor, aangezien daar de autonomie al dan niet in de praktijk gebracht wordt. Een 

consistente en goed onderbouwde doctrine kan daarbij als katalysator fungeren. Zo was men in de 

fiscale rechtsleer reeds voorstander van interpretatieve autonomie als de ‘beginselen en de 

noodwendigheden’ van het fiscaal recht daartoe noopten77, lang vooraleer het Hof van Cassatie zijn 

restrictieve stelling ter zake78 verliet en uitdrukkelijk ruimte liet voor een dergelijke autonome 

interpretatie door de rechter.79  

Wanneer een rechter een begrip, beginsel of rechtsnorm in een gedifferentieerde rechtstak op een van 

het gemeen recht afwijkende manier gaat interpreteren, kan hij daarbij expliciet naar de autonomie 

van de rechtstak verwijzen. Deze uitdrukkelijke autonomie is echter eerder uitzonderlijk. Zoals reeds 

vermeld, wordt enkel de conceptuele autonomie van het strafrecht en de autonomie van het 

strafprocesrecht expliciet erkend. Vaker is de autonomie impliciet, met begrippen en beginselen die 

een eigen interpretatie krijgen zonder dat daarbij uitdrukkelijk naar de zelfstandigheid van de 

rechtstak verwezen wordt.80  

                                                           
74 Voor een overzicht van bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die onverenigbaar geacht worden met de algemene 

beginselen van de strafprocedure, zie S. SOBRIE, “Art. 2 Ger.W.”, Comm.Ger. 2014, Mechelen, Kluwer, losbl, nr. 15. 
75 Al spreekt men in deze context ook vaak over de ‘autonomie van het strafrecht’, hetgeen niet correct of op zijn minst 

onnauwkeurig lijkt. Zie bv. Kort Ged. Rb. Brussel 20 december 1995, JLMB 1996, 598; Journ. proc. 1996, afl. 296, 26, noot D. 

BOSQUET; RDPC 1996, 352, noot H. BOSLY; J. DE CODT, “L'autonomie du droit pénal et la juridiction des référés”, RDPC 1991, 

225-252. Zie over deze verwarring ook R. LEGROS, “Essai sur l’autonomie du droit pénal”, RDPC 1956-57, 168-170. 
76 Brussel 27 juni 2011, 2011/KR/44, onuitg., www.juridat.be. 
77 T. VERSEE, “Over de beweerde autonomie van het fiscaal recht”, AFT 1965-66, 399; E. KRINGS, “L’interprétation des lois fiscales 

d’après la forme ou le fond”, Rép.Fisc. 1965, 220.  
78 Cass. 9 juli 1931, Pas. 1931, I, 218; Cass. 7 juni 1934, Pas. 1934, I, 310; Cass. 7 juli 1938, Pas. 1938, I, 259: “Attendu que les principes 

du droit civil ne dominent le droit fiscal que pour autant que celui-ci n’y ait pas dérogé”. 
79 Cass. 21 september 1978, Pas. 1979, I, 104: “Attendu que les principes de droit civil […] ne sont applicables à la matière fiscale que pour 

autant que la loi fiscale n’y ait pas dérogé, soit expressément, soit tacitement” (eigen onderlijning). Deze uitbreiding van de 

mogelijkheid tot derogatie tot buiten de gevallen waar de wet zelf expliciet in een uitzonderingsregime voorziet, is een uiting 

van de autonomie van de rechtstak. 
80 Zie o.m. Cass. 27 februari 1995, Arr.Cass. 1995, 221; RW 1995-96, 183; Soc.Kron. 1995, 322, noot (arbeidsrecht); Cass. 21 

september 1978, Pas. 1979, I, 104 (fiscaal recht). Zie ook de oudere strafrechtelijke arresten van het Hof van Cassatie, toen het 

Hof de notie ‘autonomie van het strafrecht’ nog niet expliciet had aanvaard maar wel reeds de facto de gemeenrechtelijke 

interpretatie van begrippen en beginselen losliet, o.m. in Cass. 19 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 587 en RW 1976-77, 425, noot L. 

DE WILDE en A. VANDEPLAS; Cass. 15 september 1981, RW 1981-82, 1123, noot H. BOSLY; Cass. 11 februari 1987, Arr.Cass. 1987, 

780 en Pas. 1987, I, 694, concl. JANSSENS DE BISTHOVEN (waar de Advocaat-Generaal weliswaar verwijst naar de autonomie van 

het strafrecht, maar het Hof deze argumentatie niet overneemt in zijn arrest). 
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19. De wetgever speelt in het autonomievraagstuk een ondergeschikte rol. Hij kan 

vanzelfsprekend binnen een bepaalde rechtstak begrippen wettelijk gaan verankeren op een van het 

gemeenrecht afwijkende manier of voorzien in van het gemeenrecht afwijkende rechtsnormen. Een 

dergelijke wettelijke divergentie heeft echter op zich niets met autonomie te maken. Het is pas 

wanneer de wetgever het stilzwijgen bewaart, en de rechtspraak en rechtsleer die lacune opvullen op 

een manier die niet strookt met de gemeenrechtelijke dogmatiek, dat de rechtstak autonoom genoemd 

kan worden.81 Wanneer de afwijkingen ten opzichte van het gemeen recht op louter wettelijke 

grondslag berusten, is de rechtstak weliswaar gedifferentieerd, maar niet autonoom (supra randnr. 12). 

Terwijl een afwijkend wettelijk begrippen- of normatief kader op zich dus onvoldoende is om van 

autonomie te kunnen spreken, kan een eigen wettelijke regeling vanzelfsprekend wel steun bieden 

aan een autonome interpretatie van begrippen en beginselen die de rechtstak deelt met het gemeen 

recht. Hetzelfde geldt welhaast a fortiori wanneer de wetgever ervoor gekozen heeft om een 

rechtsgebied uit de gemeenrechtelijke codificatie te lichten en te huisvesten in een afzonderlijke wet, 

zoals bijvoorbeeld het geval is voor het burgerlijk procesrecht (Gerechtelijk Wetboek), het strafrecht 

(Strafwetboek) en het strafprocesrecht (Wetboek van Strafvordering). Sommige auteurs spreken in 

deze context over ‘formele autonomie’, te onderscheiden van de eigenlijke interpretatieve ‘materiële 

autonomie’.82 Deze ‘formele autonomie’ is een louter vormelijk gegeven en is geenszins een voldoende 

noch een noodzakelijke voorwaarde om van een autonome rechtstak te kunnen spreken. Daar komt 

nog bij dat de ‘formele autonomie’, om historische of andere redenen, vaak onnauwkeurig of 

onvolledig is aangebracht en dus niet volledig overeenkomt met de rechtstak die ‘materiële 

autonomie’ claimt. Zo bevat het Burgerlijk Wetboek nog steeds normen die eigenlijk tot het burgerlijk 

procesrecht behoren en dus eerder in het Gerechtelijk Wetboek thuishoren. Gedacht kan worden aan 

de regels over het bewijs.83 Een en ander neemt opnieuw niet weg dat ‘formele autonomie’, hoewel op 

zichzelf onvoldoende, een belangrijke factor kan zijn bij de ontwikkeling en de versterking van 

eigenlijke ‘materiële autonomie’ in rechtsleer en rechtspraak. De eigen plaats van een rechtstak wekt 

inderdaad de suggestie van een eigen inhoud.84 

Op een gelijkaardige manier kan de wetgever een autonome ontwikkeling van een rechtstak 

bevorderen door te voorzien in gespecialiseerde rechtscolleges. Men denke aan de arbeidsrechter of de 

familierechter. Opnieuw is een bijzondere rechter noch noodzakelijk noch voldoende om van een 

autonome rechtstak te kunnen spreken, maar dat hij eerder bevorderend dan belemmerend zal 

werken op een zelfstandige interpretatie van begrippen, beginselen en rechtsnormen lijkt evident.85 

Toezicht door het Hof van Cassatie – dat zich onder meer de zorg voor de rechtseenheid als kerndoel 

                                                           
81 H. SCHUTTEVÂER, Privaatrecht en belastingrecht: betrekkingen en wisselwerkingen, Deventer, Kluwer, 1972, 51; T. VERSEE, “Over de 

beweerde autonomie van het fiscaal recht”, AFT 1965-66, 400; A.PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn 

onderdelen”, RMThemis 1961, 531532. 
82 A. PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 527; A.R.BLOEMBERGEN, “De eenheid van 

privaatrecht en administratief recht”, WPNR 1977, 17. 
83 Art. 1315-1369 BW. Op te merken valt dat in Nederland het bewijsrecht in 1988 uit het (oud) Burgerlijk Wetboek gehaald en 

binnen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geplaatst, waarmee een einde kwam aan de volgens sommige auteurs 

“onsystematische splitsing van de stof”. Zie H.J. SNIJDERS, C.J.M. KLAASSEN en G.J. MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, 

Deventer, Kluwer, 2011, 226, nr. 200. Zie ook, voor Duitsland W. HENCKEL, Prozessrecht und materielles Recht, Göttingen, 

Schwartz, 1970, 5. 
84 J.M. POLAK, De eenheid van het recht : enkele beschouwingen over specialisatie in de rechtswetenschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1958, 

6. 
85 A. PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 573. 
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stelt – kan hier tot op zekere hoogte als remmende factor fungeren.86 Anderzijds staat rechtseenheid 

een autonome benadering van een rechtstak niet in de weg (infra randnr. 26). 

Het verst dat de wetgever kan gaan wanneer hij de autonomie van een rechtstak gunstig gezind is, is 

het voorzien in een wettelijke grondslag voor deze autonomie. Dit is met name het geval voor het 

bijzonder procesrecht, waarvan de autonomie ten opzichte van het gemeen (burgerlijk) procesrecht in 

belangrijke mate wettelijk verankerd is in art. 2 Ger.W. Deze bepaling maakt zoals reeds vermeld het 

Gerechtelijk Wetboek toepasselijk op bijzondere procedures, “behoudens wanneer deze geregeld worden 

door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet 

verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.” Het eerste deel van deze bepaling is 

zoals net uiteengezet geen uitdrukking van autonomie maar louter van wettelijke differentiatie. Het 

gemeen procesrecht is welhaast vanzelfsprekend niet van toepassing wanneer het bijzondere recht 

expliciet in uitzonderingen voorziet: lex specialis generalibus derogat.87 Het tweede deel van art. 2 

Ger.W., dat overigens pas werd toegevoegd na suggesties in die zin vanuit de rechtsleer88, gaat een 

stuk verder, door de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek eveneens buiten toepassing te 

verklaren wanneer zij onverenigbaar zijn met de “eigen aard en noodwendigheden” van de 

bijzondere procedure. Op deze manier biedt deze bepaling aan de rechter een interpretatieve vrijheid 

ten opzichte van het gemeen recht en vormt zij aldus een expliciete wettelijke grondslag voor de 

materiële autonomie van het bijzonder procesrecht.  

De wetgever kan er anderzijds ook voor kiezen om de autonomie van een rechtstak te beperken. Een 

zelfstandige benadering van een rechtstak is immers een element van het proces der rechtsvinding en 

kan in beginsel nooit tot een uitkomst contra legem leiden. Wettelijke bepalingen kunnen de rechter 

verplichten de gemeenrechtelijke dogmatiek te volgen. Zo wordt de autonomie van het strafrecht 

enigszins ingeperkt door art. 16 VT.Sv. – dat de strafrechter verplicht zich te gedragen naar de regels 

van het burgerlijk recht wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst 

waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt – en door art. 489quater Sw. – 

volgens hetwelk de staat van faillissement niet meer betwist kan worden wanneer hij vastgesteld is bij 

een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechtbank van koophandel of van het hof van 

beroep aan het slot van een procedure waarbij de beklaagde partij was.89 

D. GEMEEN RECHT 

20. Een gedifferentieerde rechtstak kan slechts autonoom zijn in relatie tot een gemeen recht, zijnde 

het recht dat bij gebreke van een specifieke afwijkende regeling toepassing zou vinden.90 Doorgaans 

                                                           
86 J. DU JARDIN, “Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht. Rede uitgesproken door procureur-

generaal J. du Jardin op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 3 september 2001”, RW 2001-02, 649; H. 

LENAERTS, “Cassatierechtspraak vandaag. Rede uitgesproken door procureur-generaal H. Lenaerts op de plechtige 

openingszitting van het Hof van Cassatie op 2 september 1991”, RW 1991-92, 139, nr. 11. Het streven naar “eenheid van de 

rechtspraak of van de rechtsontwikkeling” is met de wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 

betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure (BS 15 mei 2014) overigens ook ingeschreven in 

het Gerechtelijk Wetboek, m.n. in art. 1105bis, § 1 Ger.W. 
87 De wetgever wou met deze frase vooral voorkomen dat rechters bij de invoering van het Gerechtelijk Wetboek prioriteit 

zouden geven aan dat andere adagium, lex posterior derogat priori. Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om een 

aantal bijzondere procedures overeind te houden, ook na de invoering van een nieuwe en meer algemene gerechtelijke codex. 

Het Gerechtelijk Wetboek mocht dus geenszins beschouwd worden als een impliciete opheffing van deze procedures. Zie 

hierover S. SOBRIE, “Art. 2 Ger.W.”, Comm.Ger. 2014, Mechelen, Kluwer, losbl, nrs. 5-6. 
88 In het bijzonder het artikel van R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Considérations sur le projet de Code Judiciaire”, JT 1966, 497-508. 
89 F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen, Maklu, 2014, 8, nr. 27. 
90 A.PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 555. 
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zal dit het gemeen privaatrecht (burgerlijk recht) of het gemeen publiekrecht zijn waaruit de rechtstak 

is voortgekomen. Zo claimt het burgerlijk procesrecht, net zoals het vennootschapsrecht of het 

handelsrecht, autonomie ten opzichte van het burgerlijk recht, terwijl het milieurecht zich 

hoofdzakelijk tegenover het gemeen publiekrecht situeert. De autonomie van het strafprocesrecht 

speelt dan weer ten opzichte van het burgerlijk procesrecht, dat zoals reeds gezegd krachtens art. 2 

Ger.W. inderdaad het gemeen recht inzake rechtsplegingen uitmaakt.91 Moeilijker ligt het bij het 

strafrecht, dat immers een algemeen aanvaarde conceptuele autonomie kent ten opzichte van alle 

andere rechtstakken. Niettemin geldt ook hier dat begrippen in het strafrecht een zelfstandige 

invulling krijgen ten opzichte van de rechtstakken die voor de respectieve begrippen als gemeen recht 

gelden.92 

De idee van autonome rechtstakken is dus nauw verbonden met de traditionele continentale indeling 

van het recht in privaatrecht en publiekrecht, elk verder opgebouwd uit specifieke domeinen en 

subdomeinen. Deze hiërarchische indeling is de laatste decennia onder steeds grotere druk komen te 

staan. Nieuwe, ‘functionele’ rechtsgebieden zoals het consumentenrecht of het mediarecht zijn 

opgebouwd rond een specifieke maatschappelijke problematiek en storen zich niet aan de traditionele 

summa divisio in privaat- en publiekrecht. Wanneer deze evolutie zich zou doorzetten en een 

horizontale indeling naar voorwerp de traditionele verticale indeling van ons rechtssysteem volledig 

zou vervangen, verliest het autonomievraagstuk haar bestaansreden. Wat autonoom was ten opzichte 

van een gemeen recht, zou dan immers tot hoofdbestanddeel zijn geworden.93  

E. EIGENHEID 

21. Tenslotte blijkt uit de begripsomschrijving dat materiële autonomie, of zij nu expliciet of 

impliciet ten tonele verschijnt, steeds ingegeven is door de gepercipieerde eigenheid van de rechtstak: 

de rechter (of enig ander jurist) is van mening dat een loutere toepassing van het gemeen recht in casu 

niet strookt met de eigen aard van het rechtsdomein in kwestie, en hanteert daarom een autonome 

interpretatie. De manier waarop deze eigenheid daarbij concreet verwoord wordt, verschilt van 

domein tot domein en van auteur tot auteur. Steeds echter blijkt de doelmatigheid, de eigen finaliteit 

van de gedifferentieerde rechtstak, naar voren te komen als het doorslaggevende criterium om een 

afwijking van de gemeenrechtelijke dogmatiek te verantwoorden.94 Zo is sprake van “het doel en de 

aard van de fiscale regel”95, “beginselen en noodwendigheden eigen aan het belastingrecht”96, “la 

nature particulière de l’action publique”97 of de “eigen technieken en finaliteit” van het arbeidsrecht.98 In 

het strafrecht wordt deze eigen doelmatigheid aangeduid als ‘functionele autonomie’, die de 

                                                           
91 Vgl. R. DECLERCQ, “Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht – strafprocesrecht”, TPR 1980, 32 e.v. 
92 Zo is het personenrecht het gemene recht voor de omschrijving van het begrip ‘persoon’, een begrip dat in het strafrecht 

niettemin een eigen invulling krijgt: Cass. 11 februari 1987, Arr.Cass. 1987, 780 en en Pas. 1987, I, 694, concl. JANSSENS DE 

BISTHOVEN. Zo ook is het arbeidsrecht het gemene recht voor de omschrijving van het begrip ‘werkgever’, een begrip dat in het 

strafrecht opnieuw een eigen invulling krijgt: Cass. 10 mei 2005, RABG 2006, 117, concl. M. DE SWAEF, noot J.-P. BOGAERT. 
93 A.PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 571. 
94 A.PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 542.  
95 E. DE BRUYNE, Praktisch fiscaal recht: basisbeginselen, Antwerpen, De Boeck, 2009, 36. 
96 L.A. DENYS, “Over de fiscale behandeling van burgerrechtelijke ficties”, in X. (ed.), Liber amicorum Albert Tiberghien, Brussel, 

Kluwer, 1984, 136. 
97 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Considérations sur le projet de Code Judiciaire”, JT 1966, 498. 
98 A. VAN BEVER, “Confidentialiteit, concurrentie en afwerving: op de grens van civiel recht en arbeidsrecht”, in F. HENDRICKX 

en D. SIMOENS (eds.), Themis arbeids- en sociale zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 6. 
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grondslag en verantwoording vormt van de eigenlijke ‘materiële’ of ‘conceptuele autonomie’ van de 

rechtstak.99 

Op een meer theoretisch niveau stelt VAN HOECKE in zijn proefschrift over rechterlijke rechtsvinding 

dat rechtsregels begrepen moeten worden in hun ‘normatieve context’. Dit brengt onder meer met 

zich mee dat wettelijke definities van juridische begrippen niet zomaar uitgebreid kunnen worden tot 

andere wetteksten waarin deze begrippen voorkomen.100 Deze ‘normatieve context’ is niets anders 

dan een geabstraheerde verwoording van de eigenheid van de rechtstak, die een autonome 

interpretatie van begrippen, beginselen en rechtsnormen verantwoordt. Of nog, met de woorden van 

DE PAGE: 

“Il faut reconnaître aussi que les droits d’exception ont, souvent, des exigences propres, parce qu’ils 

poursuivent un but spécifique. Et dans ce cas, s’il y a opposition ou conflit entre le droit particulier et 

le droit général, il est logique et normal que ce soit le droit particulier qui l’emporte.”101 

22. De eigen finaliteit van de rechtstak wordt niet enkel gebruikt om een autonome interpretatie 

te verantwoorden, maar vaak ook om in abstracto de richting van de autonome interpretatie aan te 

geven. Op die manier wordt de interpretatieve vrijheid die aan de rechter is toegekend, onmiddellijk 

weer aan banden gelegd. Zo menen sommige auteurs dat de functie van het procesrecht als waarborg 

voor de rechtzoekenden een interpretatieve benadering vereist die meer eerbied voor de letter 

hanteert dan de vrijere interpretatie binnen het gemeen recht.102 Binnen het strafrecht leiden 

sommigen uit het sanctionerend karakter van de rechtstak en het daarbij horende legaliteitsbeginsel 

af, dat begrippen geïnterpreteerd dienen te worden in hun normale, dagdagelijkse betekenis, hetgeen 

kan afwijken van de meer technische invulling van diezelfde begrippen in het gemeen privaatrecht.103  

1.3. Autonomie en rechtseenheid 

23. Nu het begrip autonomie hierboven in al zijn facetten is geduid, rijst de vraag naar de 

opportuniteit ervan. Dreigt een voortschrijdende autonomie, waarbij de gemeenrechtelijke dogmatiek 

binnen de diverse rechtstakken losgelaten wordt ten voordele van een eigen invulling van juridische 

begrippen, beginselen en rechtsnormen, het grote gebouw van het recht niet genadeloos op te delen in 

vele kleine, onderling niet verbonden vertrekken, waarin niet alleen de rechtszoekende maar ook de 

(gespecialiseerde) jurist elk gevoel van oriëntatie verliest?104 Moeten we met andere woorden niet 

bevreesd zijn voor al te autonome rechtstakken, omdat zij de coherentie van het systeem – de zgn. 

rechtseenheid – dreigen te ondermijnen? 

                                                           
99 L VERMEULEN,  “Een schijngevecht rond schijnzelfstandigheid. De arbeidsrelatie en de conceptuele autonomie van het sociaal 

strafrecht”, RW 2010-11, 1205, nr. 13; F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen, 

Maklu, 2014, 6-8; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, I, La loi pénale, Brussel, Larcier, 2010, 124, randnr. 183. 
100 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 117, nr. 113-115. Overigens haalt hij daarbij 

als voorbeeld een arrest van het Hof van Cassatie aan (19 juni 1976, Arr.Cass. 1976, 587 en RW 1976-77, 425, noot L. DE WILDE en 

A. VANDEPLAS) waar toepassing gemaakt wordt van de conceptuele autonomie van het strafrecht. 
101 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, 5. 
102 A.PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 541. 
103 R. LEGROS, “Essai sur l’autonomie du droit pénal”, RDPC 1956-57, 175. Zie ook L. ARNOU, “De teleologische wetsinterpretatie 

als baken voor de rechtstoepassing in het strafrecht: over Hell’s Angels en privé-milities”, in F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, 

D. VAN DAELE en B. SPRIET, Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 16. 
104 De beeldspraak is ontleend aan A.PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 578. 
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24. Alvorens die vraag te beantwoorden, dienen we goed te weten wat onder “rechtseenheid” 

wordt begrepen. Dat is niet evident: het mag ironisch heten dat het begrip “rechtseenheid” inderdaad 

op verschillende manieren kan worden ingevuld.105 

Zo kan rechtseenheid temporeel opgevat worden als de idee dat het recht van vandaag hetzelfde hoort 

te zijn als het recht van vroeger. Weinig hedendaagse juristen zullen deze stelling bijtreden. Van 

rechtseenheid in de tijd is inderdaad niet of nauwelijks sprake: nieuwe rechtsregels worden 

uitgevaardigd en oude rechtsregels worden geschrapt of raken in onbruik (desuetudo). Wanneer we de 

omvang van het Belgisch Staatsblad als graadmeter nemen, lijkt de schepping van nieuw recht 

overigens exponentieel toe te nemen.106 Op zich is daar niets mis mee: de samenleving evolueert en het 

recht als menswetenschap evolueert mee; beide worden gekenmerkt door een toenemende 

complexiteit. Rechtseenheid in de tijd wordt wel relevant wanneer de invoering of schrapping van een 

rechtsnorm op gespannen voet komt te staan met het rechtszekerheidsbeginsel, dat in de rechtspraak 

en rechtsleer is erkend als een ‘beginsel van behoorlijke wetgeving’.107 Overgangsrecht kan hier 

soelaas bieden, net zoals het verbod op retroactiviteit van strengere strafwetten dat een minimum aan 

temporele rechtseenheid garandeert.108 

Rechtseenheid kan voorts ook territoriaal worden beschouwd als eenheid van het recht over de 

landsgrenzen heen, of zelfs binnen dezelfde – federale of territoriaal gedecentraliseerde – staat. 

Diverse initiatieven zijn reeds genomen om tot een grotere eenheid van het recht op mondiaal of 

regionaal niveau te komen – men denke onder meer aan de Unidroit Principles of International 

Commercial Contracts, de diverse Uncitral modelwetten of de omvangrijke supranationale regelgeving 

binnen de Europese Unie. Bij dit streven naar harmonisatie dan wel unificatie – afhankelijk van hoe 

men het begrip ‘eenheid’ interpreteert – is een centrale rol weggelegd voor de externe 

rechtsvergelijking. “L’unification des droits est un des problèmes majeurs du droit comparé.”109 

Rechtseenheid naar bronnen is de idee dat rechtsnormen op een coherente en gestructureerde manier 

neergelegd dienen te worden in wetten en besluiten. Dit omvat zowel coördinatie (het in één tekst 

samenbrengen van bepalingen die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben maar verspreid liggen 

over verschillende wetteksten) als codificatie (het samenvoegen van verschillende wetteksten tot één 

corpus legum).110 Ook hier kan het verband worden gelegd met een behoorlijk optreden van de 

wetgever. Desalniettemin vormt rechtseenheid naar bronnen opnieuw eerder een na te streven ideaal 

dan een realiteit. Wat het procesrecht betreft, hebben meerdere auteurs al kritische kanttekeningen 

                                                           
105 C.A.J.M. KORTMANN, “Rechtseenheid, een leeg begrip?”, in R.J.N. SCHLÖSSELS, A.J. BOK, A.G.A. NIJMEIJER en L.J.M. 

TIMMERMANS (eds.), In eenheid. Over rechtseenheid en uniforme rechtstoepassing in het bestuursrecht, Den Haag, Sdu, 2007, 405-407; 

H.J. SNIJDERS, “Inleiding: Vermogensrecht en rechtsoneenheid in verscheidenheid”, in E.M. HOOGERVORST, I.S.J. HOUBEN e.a. 

(eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 2 e.v. 
106 Zo telde het Belgisch Staatsblad in 1989 nog 21.634 pagina’s, wat negen jaar later verdubbelde en in 2004 zelfs het 

viervoudige werd. In 2013 overschreed de omvang van het Belgisch Staatsblad voor het eerst de kaap van de 100.000 pagina’s. 
107 Zie hierover P. POPELIER, “Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak”, TPR 1995, 1076 e.v. 
108 Ook in burgerlijke zaken geldt in beginsel een verbod op retroactiviteit, neergelegd in art. 2 BW, zij het dat de wetgever hier 

eenvoudig van kan afwijken onder de regel lex posterior derogat priori. Het strafrechtelijk verbod op retroactiviteit is daarentegen 

niet enkel neergelegd in nationale wetgeving (art. 2, eerste lid, Sw.) maar ook in mensenrechtelijke verdragen met directe 

werking in de nationale rechtsorde (art. 7, eerste lid, Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens; art. 15, 

eerste lid, Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten). Zie P. VAN ORSHOVEN, “De kraai en de puit. De 

retroactieve wet in het licht van de beginselen van behoorlijke wetgeving”, AJT 1998-99, 25-32. 
109 M. ANCEL, Utilité et methodes de droit comparé, Neuchâtel, Ides et Calandes, 1971, 70. 
110 J. DUMORTIER, M. PENNINCKX en Y. TIMMERMANS, “Wie wordt nog geacht de wet te kennen? Een voorstel voor een betere 

toegankelijkheid van de Belgische wetgeving”, RW 1992-1993, 943. 
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geplaatst bij wat zij de systematische ‘verkokering’ van de rechtstak noemen.111 Daarmee doelen zij op 

de neerlegging van diverse procedurele uitzonderingsregimes in bijzondere wetten buiten het 

Gerechtelijk Wetboek. In andere rechtsdomeinen is het met de rechtseenheid naar bronnen overigens 

niet veel beter gesteld.112 Toch is niet alles kommer en kwel, getuige in het bijzonder de recente 

codificatie van economische wetgeving in één Wetboek van Economisch Recht.113 

Ten slotte, en hier komen we bij de vorm van rechtseenheid die voor dit onderzoek het meest relevant 

is, kan rechtseenheid begrepen worden als eenheid naar onderwerp of, zo men wil, interne of functionele 

rechtseenheid. Nodeloze differentiatie binnen het recht moet worden vermeden; gelijke gevallen dienen 

onder dezelfde rechtsnormen te vallen. Functionele rechtseenheid dringt zich bijgevolg op aan de 

wetgever én aan de rechter, aangezien van deze laatste immers een consistente interpretatie en 

toepassing van de rechtsnormen wordt verwacht. Deze vorm van rechtseenheid valt dus duidelijk te 

onderscheiden van de hierboven geschetste facetten, hoewel er ontegensprekelijk familiegelijkenissen 

zijn. Zo is rechtseenheid naar onderwerp nauw verbonden met de codificatiegedachte om alle 

rechtsnormen met betrekking tot een bepaald onderwerp onder te brengen in eenzelfde codex.114 

Anderzijds zijn interessante parallellen te trekken tussen territoriale en functionele rechtseenheid, niet 

in het minst wat betreft de centrale rol van externe resp. interne rechtsvergelijking.115 

Naast familiegelijkenissen vertonen de verschillende facetten van rechtseenheid ook een zekere 

wisselwerking. Zo heeft supranationaal recht een positieve invloed op territoriale rechtseenheid, zij 

het al te vaak ten koste van interne rechtseenheid.116 Een voorbeeld van deze interactie vormt de 

invoering van het Europees betalingsbevel. De betalingsbevelprocedure is een incassoprocedure die 

op Europees niveau is gecreëerd en aldus de territoriale rechtseenheid tussen de Europese lidstaten 

heeft versterkt.117 In elke lidstaat van de Europese Unie kan deze procedure worden opgestart volgens 

grosso modo dezelfde regels. Datzelfde Europese betalingsbevel heeft er evenwel voor gezorgd dat er in 

België een ongelijke behandeling is ontstaan tussen grensoverschrijdende schuldvorderingen – die via 

het procedureel aantrekkelijke Europese betalingsbevel kunnen worden geïnd – en internrechtelijke 

schuldvorderingen waarvoor een procedureel aantrekkelijk alternatief ontbreekt. De toegenomen 

territoriale rechtseenheid is hier dus (voorlopig) ten koste gegaan van de interne rechtseenheid.118  

                                                           
111 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 18-19, nrs. 27-28; 

M.L. STORME, “Het wetgevingsproces in het procesrecht: een dubbele bevraging van theorie en praktijk”, in M. ADAMS en L. 

WINTGENS (eds.), Wetgeving in theorie en praktijk, Antwerpen, Maklu, 1994, 192. 
112 Voor het strafrecht: F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen, Maklu, 2014, 4, 

nr. 11. Voor het privaatrecht: W. VAN GERVEN, “Verkokering van het privaatrecht”, TPR 1991, 1021-1023 en recent nog G. 

VERSCHELDEN, “De onvindbaarheid van het personen- en familie(proces)recht”, T.Fam. 2014, 126-127. Goede leerling van de klas 

is natuurlijk het economisch recht, gelet op het in 2013 in voege getreden Wetboek van Economisch Recht waarmee de wetgever 

een veelheid aan economische wetgeving heeft gegroepeerd in één codex. 
113 BS 29 maart 2013. 
114 A.R. BLOEMBERGEN, “De eenheid van privaatrecht en administratief recht”, WPNR 1977, 4. 
115 A.R. BLOEMBERGEN, “Interne rechtsvergelijking, een comparatieve kijk op privaatrecht, administratief recht en bouwrecht”, 

BR 1977, 132. 
116 H.J. SNIJDERS, “Inleiding: Vermogensrecht en rechtsoneenheid in verscheidenheid”, in E.M. HOOGERVORST, I.S.J. HOUBEN e.a. 

(eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 21. 
117 Verord. Europees Parlement en Raad nr. 1896/2006, 12 december 2006 tot invoering van een Europese 

betalingsbevelprocedure, PB.L. 30 december 2006, afl. 399, 1. 
118 Zie evenwel de Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (‘Potpourri 1’), dat een nieuw hoofdstuk “Invordering van onbetwiste geldschulden" creëert 

in het Gerechtelijk Wetboek, bestaande uit de artikelen 1394/20 tot 1394/27 Ger.W. De bepalingen treden in werking op een door 

de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2017. Zie voor eerdere onsuccesvolle initiatieven het Wetsontwerp van 

27 juni 2008 tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 1287/001, 

vervallenverklaard op 7 mei 2010; Wetsontwerp van 31 maart 2014 tot wijziging van de summiere rechtspleging om betaling te 

bevelen, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3512/001, vervallenverklaard op 28 april 2014. Zie verder M.E. STORME, “De verhouding 



[23] 

 

25. Het begrip rechtseenheid, in het bijzonder in zijn interne of functionele facet dat voor dit 

onderzoek het meest relevant is, is onlosmakelijk verbonden met de opvatting dat het recht een 

logisch gestructureerd systeem vormt of op zijn minst behoort te vormen.119 Dat idee van een 

samenhangend geheel ligt semantisch al besloten in de term rechtsorde, hetgeen noodzakelijkerwijs 

een aspect van eenheid en coherentie omvat. Zo begint Kelsen zijn General Theory of Law and State met 

te stellen dat “law is not, as it is sometimes said, a rule. It is a set of rules having the kind of unity we 

understand by a system.”120 Of nog: “un système juridique, ce n'est pas seulement un ensemble de règles: c'est 

un ensemble cohérent de règles.”121 Rechtseenheid en systeemdenken gaan hand in hand. 

Daarmee is meteen gezegd dat het streven naar rechtseenheid vanuit rechtsfilosofische hoek voor 

discussie vatbaar is. Sommigen brengen een dergelijk streven inderdaad in verband met 

doorgeschoten rechtspositivisme.122 Een dergelijke filosofische uitstap zou ons echter te ver leiden. 

Wanneer wij ons beperken tot het positiefrechtelijke, zien wij dat het streven naar rechtseenheid vrij 

unaniem als een lovenswaardige en zelfs fundamentele ambitie wordt beschouwd. Zo spreekt de 

Nederlander BRENNINKMEIJER over een “postulaat van onze rechtsorde”, en ook dichter bij huis heeft 

VEROUGSTRAETE rechtseenheid als “een belangrijke waarde” getypeerd.123 Desalniettemin vindt het 

beginsel nergens een (grond)wettelijke neerslag, en heeft het Hof van Cassatie herhaaldelijk 

vastgesteld “dat geen ‘algemeen rechtsbeginsel van de eenheid der rechtsorde’ bestaat.”124 Deze schijnbare 

tegenstelling tussen het grote belang dat in de rechtsleer aan de eenheid van het recht wordt 

toegekend enerzijds, en het ontbreken van een normatief karakter, anderzijds, valt te verklaren vanuit 

het gegeven dat rechtseenheid geen doel op zich is. Het streven naar rechtseenheid vindt zijn 

bestaansreden in fundamentele beginselen van de rechtsstaat die wél afdwingbaar zijn voor de rechter 

en waarmee rechtseenheid vaak in één adem wordt genoemd: het rechtszekerheidsbeginsel en het 

(rechts)gelijkheidsbeginsel.125 

Het rechtszekerheidsbeginsel omvat drie facetten: de bronnen en de inhoud van het recht moeten 

kenbaar en duidelijk zijn, het recht moet een stabiel karakter vertonen en het recht moet afdwingbaar 

zijn.126 Dat temporele rechtseenheid een gunstig effect heeft op de stabiliteit van het recht, ligt voor de 

hand. Op rechterlijk niveau bevordert consistentie in rechterlijke uitspraken de voorspelbaarheid van 

                                                                                                                                                                                     
tussen de Europese procesrechtelijke verordeningen (in het bijzonder geringe vorderingen) en het interne Belgische 
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toekomstige beslissingen.127 Territoriale en functionele rechtseenheid en eenheid naar rechtsbronnen 

bevorderen dan weer de kenbaarheid van het recht. Verscheidenheid van rechtsnormen of 

rechtsbronnen leidt tot complicaties voor de rechtszoekende, die immers door de juridische bomen het 

bos dreigt kwijt te raken. Bij rechtsverscheidenheid rijzen onvermijdelijk een groter aantal 

rechtsgeschillen dan bij rechtseenheid – men denke aan competentiegeschillen of discussies over het 

toepasselijke recht – hetgeen de complexiteit van een rechtsgeschil exponentieel doet toenemen en de 

toegankelijkheid en voorspelbaarheid van het recht ondergraaft.128 Het rechtszekerheidsbeginsel 

wordt in België door de drie hoogste rechtscolleges erkend als algemeen rechtsbeginsel.129 Net zoals 

bij alle algemene rechtsbeginselen geldt ook hier dat het recht op rechtszekerheid geen absolute norm 

is en indien nodig afgewogen wordt tegen andere belangen, zoals bijvoorbeeld het legaliteitsbeginsel 

in fiscale zaken.130 

Rechtsgelijkheid is een aspect van het gelijkheidsbeginsel dat vervat ligt in de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet en in diverse mensenrechtenverdragen met rechtstreekse werking, en kan omschreven 

worden als het in gelijke gevallen bezitten van gelijke rechten. Rechtsgelijkheid en functionele 

rechtseenheid zijn dus twee kanten van dezelfde medaille – functionele rechtseenheid impliceert 

rechtsgelijkheid.131  

Naast rechtszekerheid en rechtsgelijkheid maken sommige auteurs ook gewag van rechtseenvoud als 

onderliggend beginsel dat het streven naar rechtseenheid draagt. De Duitse rechtsgeleerde VON 

JHERING omschreef het beginsel als de ‘wet der spaarzaamheid’ (das Gesetz der logischen Sparsamkeit), 

een juridische variant van Ockham’s scheermes: de betrachting om de vaak complexe realiteit met zo 

weinig mogelijk begrippen en regels te beheersen.132 Dit beginsel vindt in de Belgische rechtsorde 

echter geen wettelijke neerslag, noch wordt het in de rechtsleer als algemeen rechtsbeginsel aanvaard. 

In de mate dat rechtseenvoud het louter esthetische overstijgt en bijdraagt tot een betere 

toegankelijkheid van het recht voor de rechtsonderhorige, kan het evenwel gezien worden als een 

aspect van het rechtszekerheidsbeginsel.133 

26. Terug nu naar de vraag waarop wij een antwoord zoeken. Dreigen autonome rechtstakken de 

functionele eenheid van het recht en, bij uitbreiding, de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te 

ondermijnen?  

Het antwoord op deze vraag ligt reeds besloten in de definitie van functionele rechtseenheid, nauw 

verbonden met het gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen dienen door dezelfde rechtsregels beheerst te 

worden. Als er daarentegen relevante verschillen zijn, is een verschil in behandeling niet alleen 

gerechtvaardigd maar zelfs geboden. Gelijke behandeling van ongelijke gevallen is evenzeer in strijd 

met het gelijkheidsbeginsel als de ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Dit verschil in 

behandeling kan enerzijds door de wetgever voorzien worden; dan is sprake van differentiatie. 
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Anderzijds kan ook de rechter, bij stilzwijgen van de wetgever, een begrip, beginsel of rechtsnorm in 

een gedifferentieerde rechtstak afwijkend gaan interpreteren indien de omstandigheden daartoe 

nopen; dan is sprake van autonomie. 

Rechtseenheid – en dit is belangrijk – vereist met andere woorden geen uniformiteit. Wel behoeven 

differentiatie en autonomie steeds legitimatie.134 Een afwijkend regime valt slechts te verantwoorden 

als en in zoverre daartoe noodzaak bestaat.135 LOTH spreekt in deze context over ‘eenheid in veelvoud’, 

dat hij niet alleen ziet als het maximum haalbare, maar ook als het meest wenselijke resultaat in het 

recht.136 Of nog: 

“Wie materiële autonomie opeist waar deze niet gemotiveerd is, levert zijn bijdrage aan de ontwrichting 

van het rechtssysteem. Maar wie de materiële autonomie loochent waar deze aanwezig is, verstoort de 

ontwikkeling van het rechtssysteem in zijn harmonische groei.”137  

27. Een arrest van het Arbeidshof van Bergen uit 1979 biedt in deze een fraai praktijkvoorbeeld.138 

Een werkgever had zijn werkneemster ontslagen en haar een ontslagvergoeding van zeven maand 

toegezegd. Enkele dagen later kwam hij daarop terug en ontsloeg hij haar wegens dringende reden. 

Het eerdere ontslag met ontslagvergoeding achtte hij aangetast door onoverkomelijke dwaling over 

de feiten. De ontslagen werkneemster stapte naar de rechter en betwistte daar de toepassing van de 

gemeenrechtelijke leer der wilsgebreken in het arbeidsrechtelijke contentieux. 

De appelrechter begon met de autonomie van het arbeidsrecht tot op zekere hoogte te erkennen, 

evenwel met de nuancering dat “il est hors de question, dans l’état actuel du droit du travail, de nier toute 

référence au droit civil que l’on jetterait par-dessus bord.” Meer specifiek oordeelde hij dat het doel van het 

arbeidsrecht, zijnde de bescherming van werknemers, niet gediend zou zijn met een “isolement total” 

van de rechtstak. Hij achtte het leerstuk van de wilsgebreken dan ook van toepassing binnen het 

arbeidsrecht, overwegende dat “le droit commun est applicable aux contrats de travail, hormis les cas prévus 

par des lois propres ou lorsque les solutions de droit civil se révèlent inconciliables avec la volonté du 

législateur.” Autonomie is slechts verantwoord wanneer toepassing van het gemeenrecht het door de 

wetgever vooropgestelde doel van de bijzondere regeling hypothekeert; dat bleek in casu niet het 

geval. 

AFDELING 2. AUTONOMIE VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT 

28. Nu we een duidelijk beeld hebben geschetst van het autonomievraagstuk in abstracto, is de tijd 

gekomen om de blik te vernauwen tot het burgerlijk procesrecht en zijn verhouding met het burgerlijk 
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recht. Die verhouding wordt eerst vanuit een (beknopt) historisch oogpunt benaderd. Daarna wordt 

aansluiting gezocht bij het moderne burgerlijk procesrecht. 

2.1. Historisch overzicht 

29. Om de hedendaagse verhouding te begrijpen tussen het burgerlijk recht en het burgerlijk 

procesrecht, is een blik op het verleden onontbeerlijk. De relatie tussen beide rechtstakken heeft de 

voorbije eeuwen immers een ingrijpende evolutie ondergaan. 

30. Tot halverwege de 19e eeuw was er in de moderne continentale rechtstraditie geen sprake van 

een materieel autonoom burgerlijk procesrecht. De regels die de procedure beheersten werden niet 

aanzien als een volwaardige rechtstak. Een uitgewerkte procesrechtelijke theorievorming was niet 

aanwezig noch werd daartoe de noodzaak gevoeld. Procesrechtelijke problemen werden opgelost 

door terug te grijpen naar de beginselen uit het burgerlijk recht. Dit gebrek aan materiële autonomie 

bestond ondanks de formele autonomie die het procesrecht in onze contreien in 1806 kreeg met de 

invoering van de Franse Code de Procedure Civile en die men in Frankrijk meer dan een eeuw vroeger al 

gerealiseerd had met de Ordonnance civile pour la réformation de la justice (1667) van Colbert.139 Quid 

leges sine moribus: 

"La procédure civile n'est qu'un chapitre détaché du droit civil qui règle la manière de faire valoir et 

de défendre les droits devant la justice. […] L'habitude de les séparer s'est prise depuis une ordonnance 

de Colbert, qui réforma et unifia la procédure usitée en France ; c’est depuis ce temps que la procédure 

possède son code à part. Il n'y a là aucune nécessité, ni même aucune raison logique; ce n'est qu'un 

accident historique."140 

31. De toepassing van het burgerlijk recht op procesrechtelijke problemen kende zijn culminatie 

in de theorie van het gerechtelijk contract (contrat judiciaire), die tot ver in de 20e eeuw ingang kende.  

De term ‘gerechtelijk contract’ is een vlag die meerdere ladingen dekt. Enerzijds kan men met het 

begrip doelen op overeenkomsten die partijen in de loop van een gerechtelijke procedure sluiten en 

die de rechter kan homologeren. Zelfs in deze betekenis is het gebruik van de term niet homogeen: 

terwijl doorgaans enkel overeenkomsten bedoeld worden die het einde van de procedure met zich 

meebrengen, zoals afstand van geding of een dading, wordt de term soms ruimer ingevuld als elke 

procesrechtelijke overeenkomst, zodat bijvoorbeeld ook bevoegdheidsovereenkomsten onder de notie 

‘gerechtelijk contract’ komen te vallen.141 

Belangrijker voor deze studie is de tweede betekenis die men aan het begrip toekent: de opvatting dat 

een proces beschouwd dient te worden als een gemeenrechtelijke overeenkomst tussen een eiser en 

een verweerder. Door een vordering in rechte in te stellen geeft de eiser volgens deze theorie zijn 

‘aanbod’ te kennen aan de verweerder om een tussen hen bestaand geschilpunt door de rechter te 

laten beslechten, hetgeen de verweerder ‘aanvaardt’ door zijn belangen in rechte te verdedigen. Als 
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dusdanig ontstaat een contract – sommige auteurs hielden het op een quasi-contract – met als 

voorwerp de rechterlijke geschillenbeslechting (l’obligation d’être jugé).142 Deze overeenkomst bindt de 

rechter en ook de partijen kunnen er slechts in onderlinge overeenstemming van afwijken. De visie op 

het proces als een contractuele verhouding tussen eiser en verweerder werd geacht haar oorsprong te 

vinden in de Romeinsrechtelijke litis contestatio, een proceshandeling waarbij partijen aanvaardden dat 

een geschil tussen hen in een door de praetor opgestelde formulering aan de rechter werd voorgelegd. 

De burgerrechtelijke benadering van het proces als overeenkomst vond in de Belgische rechtsleer, in 

navolging van de Franse doctrine, tot ver in de twintigste eeuw ruime ingang.143 Doctrinaire discussies 

waren er over de aard van de overeenkomst of het tijdstip van totstandkoming – sommigen zagen de 

verschijning in rechte als startpunt144, anderen het verweer ten gronde145 – maar het 

verbintenisrechtelijke paradigma zelf werd niet of nauwelijks in vraag gesteld. Ook het Hof van 

Cassatie was de theorie van het gerechtelijk contract lange tijd genegen.146 Direct gevolg van deze 

theoretische verankering van het proces in het burgerlijk recht was de algemene toepassing van 

beginselen uit het Burgerlijk Wetboek op procesrechtelijke problemen. Zo leidde men uit art. 1134 BW 

– de overeenkomst strekt tot wet – de verplichting af voor partijen om in goede trouw mee te werken 

aan de bewijsgaring, en de gebondenheid van de rechter aan de grenzen van het geschil zoals het door 

de partijen werd afgebakend.147 Zo ook werd het gezag van het rechterlijk gewijsde, dat partijen 

verbiedt om op een rechterlijke beslissing terug te komen door dezelfde vordering opnieuw in te 

stellen, geacht zijn grondslag te vinden in het verbod op de eenzijdige herroeping van een 

overeenkomst.148 Anderen leidden het gezag van gewijsde dan weer af uit de bindende kracht van 

dadingen, neergelegd in art. 2052 BW.149 Het vonnis van zijn kant werd beschouwd als een 

rechtshandeling die deels rechterlijk en deels contractueel van aard was, zodat men ook voor 

rechtsmiddelen de analogie zocht met burgerrechtelijke figuren. Zo zag men in het derdenverzet een 

toepassing van de actio pauliana (art. 1167 BW) en in het verzoek tot herroeping van gewijsde een 

toepassing van een vordering tot nietigverklaring op grond van art. 1304 BW.150 De vraag of een 

verweerder die in eerste aanleg de argumentatie van de eiser niet had betwist, alsnog hoger beroep 

kon aantekenen tegen het vonnis, werd beantwoord door de gemeenrechtelijke leer inzake 

wilsgebreken vervat in de artikelen 1101 en 1134 BW toe te passen.151 Uit deze voorbeelden moge 
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blijken dat de theorie van het gerechtelijk contract lange tijd elke vorm van verzelfstandiging van het 

procesrecht ten opzichte van het burgerlijk recht in de weg stond. 

32. In de loop van de twintigste eeuw kwam de burgerrechtelijke benadering van het proces 

steeds meer onder vuur te liggen vanuit de rechtsleer.152 De figuur van het gerechtelijk contract bleek 

bij nader inzien gestoeld op een fictie, nu zij op meerdere punten niet overeenkomt met de 

procedurele werkelijkheid. 

Ten eerste heeft de betrokkenheid van partijen in een gerechtelijke procedure weinig met 

contractsvrijheid te maken. De positie van de verweerder in een gerechtelijke procedure valt moeilijk 

te verzoenen met het beginsel van de wilsautonomie dat aan het vermogensrecht ten grondslag ligt, 

en volgens hetwelk elk rechtssubject zelf volledig vrij en naar eigen goeddunken zijn rechtspositie kan 

bepalen en rechtsverhoudingen in het leven kan roepen waarvan hij ook zelf de inhoud vast kan 

leggen.153 De verweerder aan wie een dagvaarding of een verzoekschrift betekend wordt, heeft 

immers geen andere keuze dan hetzij het debat te aanvaarden en zich in rechte te verdedigen, hetzij te 

riskeren om een veroordeling bij verstek op te lopen.154 De wil van de verweerder heeft met andere 

woorden enkel een invloed op de kwalificatie van de procesverhouding – en, daarmee verband 

houdend, de rechtsmiddelen die nadien kunnen worden aangewend – maar niet op het ontstaan van 

die procesverhouding.155 Het geding wordt hem als het ware opgedrongen, en daarmee ook de 

blootstelling aan incidenten, kosten en veroordelingen. De mogelijkheid tot vrijwillige verschijning – 

waar in de praktijk overigens zelden gebruik van wordt gemaakt – doet niets af aan de vaststelling dat 

de gedinginleiding in regel geen wilsovereenstemming vereist.156 Hieruit blijkt dat het proces niet 

beschouwd kan worden als een burgerrechtelijke overeenkomst, aangezien wilsovereenstemming, 

gedefinieerd als de op elkaar gerichte toestemming van de contractspartijen, de grondslag en 

verantwoording vormt van elke contractuele regeling.157  

Ten tweede komt in het proces niet enkel een juridische verhouding tot stand tussen de partijen 

onderling, maar ook een specifieke verhouding tussen de partijen en de rechter aan wie zij hun geschil 

voorleggen.158 De rol van de rechter in het proces beperkt zich daarbij niet tot de verplichting om, op 

straffe van rechtsweigering, het geschil tussen de partijen te beslechten middels een met gezag van 

gewijsde beklede beslissing. Ook op het parcours dat naar die beslissing leidt oefent de rechter een – 

toenemende – invloed uit: hij onderzoekt al dan niet ambtshalve zijn bevoegdheid, hij ziet toe op de 

                                                           
152 Zie o.a. J. CERCKEL, “Beschouwingen over het gerechtelijk contract”, RW  1964-65, 188 e.v.; M.L. STORME, De bewijslast in het 

Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 233; R. VAN LENNEP, Handboek van het burgerlijk procesrecht, Leuven, Vlaamse 

Drukkerij, 1959, 188-189; W. BROSENS, Beroep in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel, in APR, Gent, Brussel, Larcier, 1956, 

282-283; R. MOREL,  Traité élémentaire de procédure civile, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 351. Zie ook noot 3 bij Cass. 13 juni 1975, Arr. 

Cass. 1975, 1090. 
153 A. VAN OEVELEN, “Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en contractenrecht”, in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene 

rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 98-99. 
154 J. LINSMEAU en X. TATON, “Le principe dispositif et l’activisme du juge”, in J. LINSMEAU en M.L. STORME (eds.), Finalité et 

legitimité du droit judiciaire – Het gerechtelijk recht: waarom en waarheen?, Brugge, die Keure, 2005, 103; H. SOLUS en R. PERROT, Droit 

judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 10-11; E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, RW 1983-

84, 344; Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. 

Senaat 1963-64, nr. 60, 205. 
155 A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 374. 
156 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 14. 
157 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 134, nr. 59; W. VAN GERVEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 74 en 111; M.E. STORME, “De eigendom van het wild en de jachtvergunning. Of: het 

onderscheid tussen de rechtsvordering en het recht om te procederen”, in X (ed.), Te PAS. Opstellen aangeboden aan prof.mr. P.A. 

Stein, Deventer, Kluwer, 1992, 264-265; zie ook Cass. 16 juni 1960, Arr.Cass. 1960, 932. 
158 A.F.M. BRENNINKMEIJER, Burgerlijk procesrecht als publiekrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 27; W.L. HAARDT, “Het burgerlijk 

geding. ‘Fair play’ revisited”, in E.A.A. LUIJTEN, J.M.M. MAEIJER e.a. (eds.), Goed en trouw, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 11. 
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bewijsgaring en beveelt de nodige onderzoeksmaatregelen, hij handhaaft de conclusiekalender en stelt 

zelf een kalender op bij gebrek aan een minnelijke regeling, hij beschikt over een vraagrecht en vult de 

rechtsgronden die de partijen inroepen aan indien nodig.159 Bovendien kan de rechter zelfs buiten de 

wil van de partijen om de procedure voortijdig beëindigen door ambtshalve de onontvankelijkheid 

van de vordering op te werpen, hoewel een geschillenbeslechting ten gronde net het voorwerp van 

het contrat judiciaire tussen de partijen vormt. De verregaande rol van de rechter in de 

procesverhouding blijkt bijgevolg eveneens onbestaanbaar met de burgerrechtelijke overeenkomst, 

waar partijen elkaars rechtssfeer rechtstreeks en zonder tussenkomst van derden beïnvloeden.160 

Sommige auteurs haalden nog een derde reden aan om de theorie van het gerechtelijk contract af te 

wijzen, namelijk de stelling dat in de procesverhouding geen burgerrechtelijke maar wel 

procesrechtelijke regels gelden.161 Dit lijkt evenwel een kringredenering: een burgerrechtelijke 

benadering van het proces wordt afgewezen op grond van de niet-toepasselijkheid van 

burgerrechtelijke beginselen op het proces. 

33. Het gerechtelijk contract raakte medio de twintigste eeuw stilaan in onbruik. Niet enkel bleek 

een contractuele of quasi-contractuele grondslag van het proces onverzoenbaar met de procedurele 

realiteit, bovendien – en belangrijker – had er zich een alternatief aangeboden in de vorm van de 

theorie van de rechtsvordering, die in de tweede helft van de 19e eeuw in Duitsland was ontwikkeld 

en daarna ook via Frankrijk in België ingang had gevonden. 

Het Duitse procesrecht was nochtans, net zoals in België, lange tijd een bijzonder technisch domein 

dat door gebrek aan theorievorming en systematiek een erg casuïstisch karakter vertoonde en 

grotendeels als deeldomein van het materieel privaatrecht werd aanzien. Hoewel in de loop van de 

19e eeuw, in het bijzonder onder invloed van VON SAVIGNY, het idee van een volwaardige 

wetenschappelijke benadering van het procesrecht aan terrein won, ontbrak het de rechtstak aan een 

eigen theoretische grondslag om zich te ontwikkelen tot een autonome en gesystematiseerde 

discipline. 

De als het ware Copernicaanse revolutie – ‘ein Wendepunkt in der Dogmatik’162 – kwam er met de 

theoretische ontwikkeling van de rechtsvordering door Bernhard WINDSCHEID. Deze koppelde voor 

de eerste maal het materieel subjectieve recht (het vorderingsrecht) los van het formeel subjectieve 

recht om een beroep te doen op de rechter (de rechtsvordering, het ius agendi).163 Tot dan toe werd op 

procedureel vlak enkel gewag gemaakt van de actio, dat geen afzonderlijk recht was maar slechts een 

bijzondere verschijningsvorm van het materieel recht in kwestie. De actio was het materieel recht ‘in 

actie’ voor de rechtbank. Windscheid daarentegen zag het ius agendi (Klagerecht) als een op zichzelf 

staand subjectief recht, ‘etwas Ursprüngliches und Selbständiges’: terwijl het vorderingsrecht een 

subjectief recht was tegenover een ander rechtssubject, vormde het ius agendi een subjectief recht 

tegenover de Staat, een autonoom en zuiver procesrechtelijk ‘Recht auf Hülfe des Staates’ om een 

                                                           
159 BRENNINKMEIJER legt expliciet de link tussen een civielrechtelijke interpretatie van het burgerlijk procesrecht en een lijdelijke 

rol voor de rechter, en vice versa. Zie A.F.M. BRENNINKMEIJER, Burgerlijk procesrecht als publiekrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 

49. 
160 A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 376; W. BROSENS, 

Beroep in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel, in APR, Gent, Brussel, Larcier, 1956, 282, nr. 672. 
161 M.L. STORME, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 233; R. VAN LENNEP, Handboek van het 

burgerlijk procesrecht, Leuven, Vlaamse Drukkerij, 1959, 188-189; W. BROSENS, Beroep in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel, 

in APR, Gent, Brussel, Larcier, 1956, 282, nr. 672. 
162 J. VOSSIUS, Zu den dogmengeschichtlichen Grundlagen der Rechtsschutzlehre, Ebelsbach, Gremer, 1985, 134. 
163 Zie uitgebreid over het onderscheid tussen het subjectieve recht en de rechtsvordering infra randnrs. 64 e.v. 
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materieelrechtelijke aanspraak gehonoreerd te zien.164 Daarmee legde hij de grondslag voor de 

emancipatie van het procesrecht, dat in het vorderingsrecht een theoretische basis vond waarop een 

zelfstandige procesrechtelijke leer kon worden gebouwd.165 Zo ontwikkelde zich al snel een 

publiekrechtelijke visie op het proces als een rechtsverhouding tussen de gedingvoerende partijen 

enerzijds, en de Staat in de persoon van de rechter anderzijds.166 Een dergelijke autonome onderbouw 

van het proces en, bij uitbreiding, van het procesrecht, was zonder de ontwikkeling van het Klagerecht 

ondenkbaar geweest.167 Terwijl in het burgerlijk recht het materieelrechtelijk subjectief recht centraal 

bleef staan, ontstond een volwaardig procesrecht opgebouwd rond het ius agendi.168  

34. In de loop van de 20e eeuw begon de theorie van de rechtsvordering stilaan ingang te vinden 

in Frankrijk en de lage landen, niet toevallig rond dezelfde periode dat de eerste vraagtekens werden 

gezet bij de leer van het gerechtelijk contract als theoretische grondslag voor het proces.169 Tot dan toe 

had men ook hier vastgehouden aan de twee-eenheid van het materieel subjectieve recht en de actio 

als bijzondere verschijningsvorm van dat recht, la mise en mouvement du droit.170  

De definitieve doorbraak voor de theorie van de rechtsvordering in België kwam er met de invoering 

van het Gerechtelijk Wetboek in 1967. Hoewel het wetboek geen omvattende theorie van de 

rechtsvordering bevat en de vaak slordige terminologie (bijgevolg) meermaals te wensen overlaat171, 

omarmt het Gerechtelijk Wetboek wel de rechtsvordering en het onderscheid met het 

materieelrechtelijke vorderingsrecht als uitgangspunt van het procesrechtelijk systeem.172 

Tegelijkertijd  verwerpt het wetboek de theorie van het gerechtelijk contract als grondslag van het 

proces. In de parlementaire voorbereiding wordt dit inderdaad met zoveel woorden geëxpliciteerd 

om de van het burgerlijk recht afwijkende regeling inzake onbekwaamheid te verantwoorden: terwijl 

in het burgerlijk recht een door onbekwaamheid aangetaste rechtshandeling slechts met een relatieve 

nietigheid behept is, kan elke procespartij conform art. 848 Ger.W. een proceshandeling van onwaarde 

                                                           
164 B. WINDSCHEID, Die Actio des Römischen Zivilrechts vom standpunkte des heutigen Rechts, Düsseldorf, Verlagshandlung von 

Julius Buddeus, 1856, 3; B. WINDSCHEID, Die Actio. Abwehr gegen Theodor Muther, Düsseldorf, Verlagshandlung von Julius 

Buddeus, 1857, 26. 
165 S. SCHLINKER, Litis contestatio: eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten Zivilprozesses in der Zeit vom 13. bis zum 19. 

Jahrhundert, Frankfurt am Main, Klostermann, 2008, 551-552; M. JACOBS, Der Gegenstand des Feststellungsverfahrens, Tübingen, 

Mohr Siebeck, 2005, 155; W. SIMSHÄUSER, Zur Entwicklung des Verhältnisses von materiellem Recht und Prozeβrecht seit Savigny, 

Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1965, 85. 
166 Zie in het bijzonder O. BÜLOW, Die Lehre von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen, Giessen, Emil Roth, 1868, 2 e.v. 
167 W. ZÖLLNER, “Materielles Recht und Prozeβrecht”, AcP 1990, 473. Zie ook M.E. STORME, “Perspectieven voor de bevrijdende 

verjaring in het vermogensrecht”, TPR 1994, 1980-1984. 
168 D. VAN DER KWAAK, Het rechtskarakter van het beslagrecht, Deventer, Kluwer, 1990, 8-9. 
169 Zie o.m. H. MOTULSKY, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Parijs, Sirey, 1948, 34-35, nr. 31; R. MOREL, Traité 

élémentaire de procédure civile, Parijs, Recueil Sirey, 1932, 33; E. GLASSON, A. TISSIER en R. MOREL, Traité théorique et pratique 

d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, I, Parijs, Recueil Sirey, 1925, nr. 183. 
170 Zie o.m. R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé : essai critique, Parijs, Rousseau, 1911, 520; G. BAUDRY-

LACANTINERIE en M. CHAVEAU, Traité théorique et pratique de droit civil, Tôme 5 : Des biens, Parijs, Larose & Tenin, 1905, 89, nr. 98; 

J.E. GOUDSMIT, Pandecten-systeem, I, Leiden, Hazenberg, 1866, 210; C. DEMOLOMBE, Cours de Code Civil, Tôme 5: Traité de la 

distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, Brussel, Stienon, 1854, 74, nr. 340. 
171 Zie bv. art. 821 Ger.W., waar te lezen valt dat een partij bij afstand van rechtsvordering afziet ‘zowel van de rechtspleging als 

van het recht zelf’. Nauwkeuriger ware geweest te stellen dat de partij afziet van de rechtsvordering verbonden aan het in het 

geding zijnde subjectieve recht en van de reeds ingestelde vordering in rechte. Het materieelrechtelijke subjectieve recht gaat 

immers ook bij afstand van rechtsvordering niet verloren. Zie P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en 

andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Themis 2000-2001: Gerechtelijk 

privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2000, 32. Overigens is de Belgische wetgever niet de enige die moeite heeft met een consequent 

gebruik van de begrippen vordering, vorderingsrecht en rechtsvordering. Zie voor Nederland H.J. SNIJDERS, 

“Vorderingsrechten en toekomstige subjectieve rechten mede in verband met faillissement en surseance van betaling”, in A.G. 

CASTERMANS, M.E. FRANKE e.a. (eds.), Het nieuwe BW in functie, Arnhem, Gouda Quint, 1992, 17 e.v. 
172 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 205. 
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laten verklaren wanneer zij zonder machtiging gesteld is, net omdat “de tegenpartij niet conventioneel 

toegestemd [heeft] om voor de rechter te verschijnen. Zij is er wettelijk toe uitgenodigd en het is op haar eigen 

verantwoordelijkheid dat zij vrij zou besluiten dit te weigeren. De dagvaarding trekt haar in het net van het 

geding dat haar blootstelt aan incidenten, kosten, veroordelingen.”173 Ook de mogelijkheid die art. 807 

Ger.W. biedt om het voorwerp van de eis in de loop van de procedure eenzijdig te veranderen, laat 

zich enkel verklaren door een radicale afwijzing van elke contractuele grondslag voor het geding.174 

35. Sinds de invoering van het Gerechtelijk Wetboek is de theorie van het gerechtelijk contract in 

België zo goed als volledig in onbruik geraakt.175 Voor de theoretische grondslag van procesrechtelijke 

beginselen zoals het rechterlijk gezag van gewijsde of het beschikkingsbeginsel wordt niet langer 

inspiratie gezocht in het verbintenissenrecht. Met de rechtsvordering beschikt het rechtssubject over 

de macht om zowel de wederpartij als de rechter eenzijdig tot een procesverhouding te dwingen.176 

Van enige vereiste wilsovereenstemming tussen eiser en verweerder is niet langer sprake. Het 

Gerechtelijk Wetboek vormde als zodanig een katalysator voor de voorzichtige tendens naar 

procesrechtelijke verzelfstandiging die sinds het begin van de eeuw was ingezet. Het gaf aanleiding 

tot een nieuw, theoretisch meer onderbouwd wettelijk kader van waaruit het proces en de burgerlijke 

rechtspleging op een autonome manier begrepen kon worden. Op deze manier leidde de invoering 

van het Wetboek, op zich geen revolutionaire tekst, tot een revolutie in het procesrechtelijke denken 

en een belangrijke aanzet tot een voortschrijdende verzelfstandiging van het burgerlijk procesrecht.177 

De theorie van de rechtsvordering, vandaag de dag zo goed als algemeen aanvaard, vormde daartoe 

de noodzakelijke voorwaarde.178 

2.2. Het moderne burgerlijk procesrecht en de verhouding met het burgerlijk recht 

36. Betekent het voorgaande nu dat het burgerlijk procesrecht vandaag de dag kan worden 

beschouwd als een volledig autonome rechtstak, die in geen enkel opzicht meer schatplichtig is aan 

het burgerlijk recht? 

 De vraag stellen is ze beantwoorden. Het burgerlijk procesrecht is niet volledig autonoom, zelfs al 

poneert men soms het tegendeel.179 Dat is ook niet gewenst: een ongebreideld en ongefundeerd 

autonomiestreven brengt de rechtseenheid in het gedrang en kan op gespannen voet komen te staan 

met het gelijkheidsbeginsel, zoals we hebben gezien (supra randnr. 26). Een autonome (i.e. van het 

gemeen recht afwijkende) interpretatie van een rechtstak is slechts verantwoord – maar dan ook 

                                                           
173 Id., 345-346. Zie ook Concl. J. VELU bij Cass. 13 juni 1985, Pas. 1985, II, 1305. 
174 J. LAENENS, “De saisine van de arbeidsrechtbanken in socialezekerheidsgeschillen”, RW 1998-99, 33. 
175 ALLEMEERSCH merkt op dat het concept nog af en toe onverwachts de kop opsteekt, bijvoorbeeld bij K. DE TROG, 

“Achterstand in gerechtszaken – vlotter procesverloop”, Omnia Fraterne 1980, afl. 3, 6 en V. VANNES, “Le rôle du juge dans le 

contentieux social”, in G. DE LEVAL en J. HUBIN (eds.), Espace judiciaire et social européen, Brussel, Larcier, 2003, 370. Zie B. 

ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 15. 
176 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 67, nr. 122. 
177 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 14; D. HEIRBAUT, “Het civiele beleid”, in 

D. HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en K. VELLE (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden – Historique 

politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours, Brugge, die Keure, 2004, 51. 
178 Zie niettemin kritisch M.E. STORME, “De eigendom van het wild en de jachtvergunning. Of: het onderscheid tussen de 

rechtsvordering en het recht om te procederen”, in X (ed.), Te PAS. Opstellen aangeboden aan prof.mr. P.A. Stein, Deventer, 

Kluwer, 1992, 253-271, die een onderscheid maakt tussen de rechtsvordering (ius agendi) en de actio. Het ius agendi is een abstract 

recht om door de rechter te worden gehoord, los van enig concreet materieel recht; de actio of aanspraak (Anspruch) is een 

welbepaald materieel recht in zijn “volheid van bevoegdheid”, i.e. als bundel van prerogatieven, waaronder de mogelijkheid 

om het recht af te dwingen met alle middelen rechtens in en buiten rechte. 
179 Zoals bv. A. PITLO, “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 542 (“De materiële autonomie 

van het procesrecht spreekt zo zeer voor zichzelf, dat men er met geen woord over rept.”). 
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meteen noodzakelijk – als en in zoverre de eigen wetmatigheden en grondbeginselen van die 

rechtstak dat verantwoorden. Voor het burgerlijk procesrecht gaat het dan in hoofdzaak om wat vaak 

met de noemer “behoorlijke rechtsbedeling” wordt aangeduid. De Nederlandse processualist SNIJDERS 

heeft het in deze context over het ‘combinatiestelsel’, dat hij als volgt omschrijft: 

“Differentiatie zal dus telkens gelegitimeerd dienen te worden. Toegespitst op ons onderwerp geldt, dat 

een burgerrechtelijk verschijnsel als de overeenkomst of de onrechtmatige daad, dat zich voordoet in of 

rond het burgerlijk proces rechtens niet anders mag worden behandeld dan buiten de context van een 

proces, tenzij daar bijzondere redenen voor aan te voeren zijn. Die legitimatie zal in de procesrechtelijke 

context zelf gevonden moeten worden. Op grond van procesrechtelijke argumenten kan het 

aanvaardbaar zijn, dat een uitzondering wordt gemaakt op het gemene burgerlijk recht.”180 

37. Dat het procesrecht op een autonome manier geïnterpreteerd dient te worden wanneer de 

eigenheid van de rechtstak dat verantwoordt, heeft overigens gelding niettegenstaande de zgn. 

‘dienende functie’ van het procesrecht.181 

Het procesrecht heeft een dienende functie in die zin dat de rechtstak erop gericht is 

materieelrechtelijke182 geschillen te beslechten op een zo efficiënt mogelijke manier en met voldoende 

waarborgen voor een goede rechtsbedeling. Procesrechtelijke normen staan ten dienste van (de 

effectualisering van) materieelrechtelijke aanspraken. Dit dienende karakter staat echter los van de al 

dan niet autonome invulling die het procesrecht als rechtstak dient te krijgen. Zo geeft de stelling dat 

het formeel recht als technisch instrument ten dienste staat van het materieel recht en bijgevolg op een 

strikte en technische manier geïnterpreteerd dient te worden183, blijk van een begripsverwarring 

tussen de dienende functie en de graad van zelfstandigheid van het procesrecht. 

38. Het moderne burgerlijk procesrecht kent vele concrete toepassingen van een “functionele” 

autonomie, al is deze autonomie vaak impliciet en zelden theoretisch onderbouwd.  

Men denke bv. aan het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs. Het gebruik van een 

onrechtmatig verkregen bewijsstuk in een geding maakt in wezen een onrechtmatige daad uit die 

schade berokkent aan de tegenpartij. Herstel in natura, zijnde de wering uit de debatten, lijkt vanuit 

burgerrechtelijk oogpunt (art. 1382 BW) de meest voor de hand liggende sanctie. Een categorieke 

wering van onrechtmatig verkregen bewijs staat echter op gespannen voet met het recht op 

bewijslevering en, bij uitbreiding, het recht op een behoorlijke rechtsbedeling.184 Een en ander brengt 

met zich mee dat het vraagstuk van onrechtmatig verkregen bewijs in België niet wordt benaderd 

vanuit de leer van de buitencontractuele aansprakelijkheid, maar vanuit een geheel eigen, 

procesrechtelijk discours, de zgn. Antigoon-doctrine, door het Hof van Cassatie in 2003 voor het eerst 

                                                           
180 H.J. SNIJDERS, Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht: beschikkingsbevoegdheid, toebehoren, vertegenwoordiging, 

rechtshandeling, overeenkomst en onrechtmatige daad, in en rond het burgerlijk proces, Arnhem, Gouda Quint, 1992, 18. Zie voor België 

M.L. STORME, “Procesrecht versus materieel recht”, in I. BOONE, I. CLAEYS en L. LAVRYSEN (eds.), Liber amicorum Hubert Bocken. 
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Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, 

Antwerpen, Kluwer, 1980, 1-31; en A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, 

Kluwer, 2005, 371-405. 
181 M.L. STORME, Ik die bij sterren sliep en 't haar der ruimten droeg. Metabletica van het procesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 5. 
182 Overigens ook formeelrechtelijke geschillen, zij het dat deze doorgaans pas ontstaan in de loop van een gerechtelijke 

procedure. 
183 C. ENGELS, Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende rangregeling, Antwerpen, Kluwer, 1981, 11-14. 
184 B. ALLEMEERSCH en P. SCHOLLEN, “Behoorlijk bewijs in burgerlijke zaken. Over de geoorloofdheidsvereiste in het burgerlijk 

bewijsrecht”, RW 2002-03, 51. 
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geformuleerd in strafzaken en in 2008 doorgetrokken naar burgerlijke procedures.185 Het Hof heeft 

met die doctrine ruimte voor de nodige nuance gecreëerd door het recht van verdediging en het 

belang van waarheidsvinding mee in rekening te brengen. Concreet “staat het de rechter de 

toelaatbaarheid van een onrechtmatig verkregen bewijs, te beoordelen in het licht van de artikelen 6 EVRM en 14 

IVBPR, rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop 

het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin die onrechtmatigheid werd begaan. Een dergelijk 

bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, mag alleen 

worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan 

wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.”186 Het is duidelijk dat deze 

formule op maat is gemaakt om aan de procesrechtelijke noden te voldoen, iets wat met een botte 

toepassing van art. 1382 BW nooit had kunnen worden bereikt. “Met Antigoon breekt men in civiele 

zaken rechtstreeks in de toepassing van artikel 1382 BW in.”187 

Een ander voorbeeld vinden we in de leer van misbruik van procesrecht. Het abusief aanwenden van 

procedureregels wordt traditioneel beschouwd als een toepassing van het burgerrechtelijke 

rechtsmisbruik en bij uitbreiding als een toepassing van art. 1382 BW.188 Niettemin kan men zich de 

vraag stellen of het kwaadwillig verkeerdelijk aanwenden van procedureregels niet veel meer omvat 

dan louter een voor de tegenpartij schadeverwekkend feit. Naast de belangen van de gedingvoerende 

partijen garandeert het procesrecht immers ook, op macroprocesrechtelijk niveau, een adequate en 

toegankelijke rechtsbescherming als hoeksteen van de rechtstaat en een efficiënte werking van het 

gerecht als overheidsdienst.189 Het oneigenlijk gebruik van deze regels heeft bijgevolg ook een 

publiekrechtelijke weerslag: het gaat om misbruik ten aanzien van een grondwettelijke macht. Vanuit 

deze vaststelling hebben verschillende auteurs dan ook gepleit voor het loslaten van de rigide 

aansprakelijkheidsvoorwaarden uit het burgerlijk recht ten voordele van een autonome invulling van 

het procesrechtsmisbruik.190 Opvallende wetgevende evolutie in deze context is de invoering van een 

burgerlijke geldboete voor tergend en roekeloos hoger beroep (oud art. 1072bis Ger.W., ingevoegd bij 

wet van 3 augustus 1992), later vervangen door een meer algemene geldboete voor het aanwenden 

van de rechtspleging “voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden” (art. 780bis, 

                                                           
185 Zie resp. Cass. 14 oktober 2003, Arr.Cass. 2003, 1862; T.Strafr. 2004, 129, noot P. TRAEST; RABG 2004,  333, noot F. SCHUERMANS 

(“Antigoonarrest”) en Cass. 10 maart 2008, JLMB 2009, 580, noot R. DE BAERDEMAEKER; RCJB 2009, noot F. KEFER. Zie uitgebreid 

over de Antigoondoctrine in burgerlijke en strafzaken o.m. K. CRAUWELS, “Onrechtmatig bewijs… Of wat ervan overblijft? De 

invloed van de Antigoonrechtspraak op het onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken”, in M. FAURE en W. RAUWS 

(eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem, Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 169-188;  B. ALLEMEERSCH, Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het bewijs in rechte, in P. VAN 

ORSHOVEN (ed.), Themis Gerechtelijk Recht 2010-2011, Brugge, die Keure, 2010, 41-58; J. VAN DONINCK, Onrechtmatig bewijs in 

civiele zaken. Willen wij de waarheid?, Antwerpen, Intersentia, 2011, 11-33. 
186 Cass. 10 maart 2008, JLMB 2009, 580, noot R. DE BAERDEMAEKER; RCJB 2009, noot F. KEFER. 
187 J. VAN DONINCK, Onrechtmatig bewijs in civiele zaken. Willen wij de waarheid?, Antwerpen, Intersentia, 2011, 17, nr. 42, die 

evenwel heel kritisch is over deze autonome benadering. De auteur betwist onder meer de assumptie dat de verbreding van de 

toegang tot bewijs tot meer procedurele rechtvaardigheid en/of procedurele legitimiteit leidt. 
188 B. VAN LERBERGHE en S. RUTTEN, “Artikel 780bis van het Gerechtelijk Wetboek en de onduidelijkheid inzake het 

(ver)nieuw(d)e toepassingsgebied van de nietigheidsleer herbekeken “, in P. VAN ORSHOVEN en B. MAES, De procesrechtwetten 

van 2007 … Revisited!,  Brugge, die Keure, 2009, 96-99; L. LAMINE, B. SCHOENAERTS en C. VAES, Het tergend en roekeloos geding, 

Antwerpen, Intersentia, 2003, 49, nr. 38; G. VAN DESSEL, “Contre l’abus procédural”, JT 1997, 680; zie voor toepassingen o.m. 

Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192; Kh. Dendermonde 6 september 2010, TVV 2011, 79; Kh. Brussel 24 september 2007, RW 2009-

10, 636. 
189 Vgl Cass. 28 juni 2013, P&B 2013, 215: “Procesrechtsmisbruik is voorhanden wanneer een procespartij procedeert zonder redelijk of 

afdoende belang dan wel op een wijze die kennelijk de perken van een normale uitoefening door een voorzichtige en zorgvuldige procespartij 

te buiten gaat, zoals bij het aanwenden van de rechtspleging voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden, waardoor zowel het 

belang van de partijen als een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling in het gedrang komen.” (eigen nadruk) 
190 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 354, nr. 

787; P. TAELMAN, “Gebruik en misbruik van procesrecht”, TPR 1988, I, 106, nr. 19; M.L. STORME, “Over het tergend geding 

vanuit een roekeloze vriendschap”, in G. BAERT (ed.), Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 67-87. 



[34] 

 

ingevoegd bij wet van 26 april 2007). Het gaat om een boete en niet om een schadevergoeding, zodat 

schade niet moet worden aangetoond. Bovendien kan de rechter de boete desgevallend ambtshalve 

opleggen. Ook de wetgever lijkt dus een autonoom regime inzake procesrechtsmisbruik genegen, 

hetgeen sommige auteurs inderdaad doet concluderen dat de artikelen 1382 e.v. B.W. als 

(uitsluitende) basis voor het procesrechtsmisbruik voorbijgestreefd zijn.191  

AFDELING 3. TUSSENTIJDS BESLUIT 

39. De verhouding tussen het burgerlijk procesrecht en het burgerlijk recht is in nauwelijks 

anderhalve eeuw sterk geëvolueerd. Procesrechtelijke vraagstukken worden niet langer vanuit een 

verbintenisrechtelijk paradigma benaderd maar krijgen een eigen invulling. De theorie van de 

rechtsvordering (ius agendi) heeft een autonome visie op het burgerlijk procesrecht mogelijk gemaakt. 

Deze autonomie moet, gelet op de vereisten van rechtseenheid, omzichtig gehanteerd worden. Het 

procesrecht en de onderliggende belangen die de ratio van deze rechtstak uitmaken, zijn niet gebaat bij 

een isolationistische reflex noch bij een negatie van het eigen karakter van het procesrecht. Het 

genuanceerde ‘combinatiestelsel’ lijkt dan ook het meest opportune kader om de verhouding tussen 

burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht te duiden. Dit kader vormt dan ook de normatieve 

achtergrond waartegen het onderzoek naar de vertegenwoordiging – een bij uitstek burgerrechtelijke 

figuur – in een procesrechtelijke context zal worden gevoerd.192 Of nog: 

“Door afwijkingen van het gemene burgerlijk recht bij de beoordeling van burgerlijkrechtelijke 

verschijnselen in en rond het burgerlijk proces te legitimeren, bevordert men harmonie in 

verscheidenheid. Door – waar mogelijk – het gemene burgerlijk recht onverkort toe te passen, bevordert 

men volkomen gelijkheid. Beide vormen van eenheid zijn onmiskenbaar van groot gewicht. Een goed 

gelegitimeerde uitspraak op dit terrein stelt de processualist in staat om de betekenis van het burgerlijk 

recht in het burgerlijk procesrecht te generaliseren en de gewone civilist in staat om vast te stellen in 

hoeverre de procesrechtelijke context van een casus over een burgerlijkrechtelijk verschijnsel aan 

generalisatie naar het gemene burgerlijk recht in de weg staat.”193 

Daarmee zijn meteen de normatieve bakens voor de rest van het onderzoek uitgezet. 

  

                                                           
191 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 72, nr. 130; P. 

TAELMAN en B. DECONINCK, “Qui pro quo omtrent de nietigheden en de sancties?” in P. TAELMAN en P. VAN ORSHOVEN (eds.), 

De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand 

doorgelicht, Brugge, die Keure, 2007, 142-143, nr. 34. 
192 Vgl. R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk 

recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 1, nr. 1: “[M]en zou ook kunnen onderzoeken welke 

rechtsproblemen zich in beide domeinen voordoen, om nadien na te gaan of men de beginselen van het materieel recht zomaar kan toepassen 

in het gerechtelijk recht en vice versa. Dit komt neer op een onderzoek naar de autonomie van het gerechtelijk privaatrecht.” 
193 H.J. SNIJDERS, Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht: beschikkingsbevoegdheid, toebehoren, vertegenwoordiging, 

rechtshandeling, overeenkomst en onrechtmatige daad, in en rond het burgerlijk proces, Arnhem, Gouda Quint, 1992, 63. 
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HOOFDSTUK 2. VERTEGENWOORDIGING IN HET BURGERLIJK RECHT 

AFDELING 1. BEGRIP EN GRONDSLAG 

40. De essentie van vertegenwoordiging is dat zij erop gericht is rechtsgevolgen te doen ontstaan 

in hoofde van iemand anders dan de handelende partij. De vertegenwoordigingstechniek laat zich 

echter niet eenvoudig in een definitie vatten. Er kunnen grofweg twee benaderingen worden 

onderscheiden.194 

Een eerste benadering focust op het beoogde doel van de vertegenwoordiging: de toerekening van een 

rechtshandeling aan de vertegenwoordigde. Vertegenwoordiging wordt dan gedefinieerd als het 

toerekenen van een rechtshandeling aan een ander dan de steller van een rechtshandeling, op grond 

van een daartoe verleende bevoegdheid (mandaat).195 Wanneer de steller optreedt in naam van de 

opdrachtgever (qualitate qua), gebeurt de toerekening aan de opdrachtgever rechtstreeks en is er 

sprake van onmiddellijke vertegenwoordiging. Wanneer de steller in eigen naam optreedt (zoals de 

commissionair of de naamlener), gebeurt de toerekening aan de opdrachtgever onrechtstreeks (met 

name op grond van de interne verhouding tussen steller en opdrachtgever) en is er sprake van 

middellijke vertegenwoordiging. 

Een tweede benadering is restrictiever en vertrekt vanuit het ideale rechtsgevolg dat 

vertegenwoordiging met zich meebrengt: de rechtstreekse toerekening van een rechtshandeling aan de 

vertegenwoordigde. Daartoe is dus vereist dat de vertegenwoordiger in naam en voor rekening van 

de vertegenwoordigde optreedt. Vertegenwoordiging wordt dan omschreven als het stellen van een 

rechtshandeling in naam en voor rekening van een ander, zodat de rechtsgevolgen uitsluitend en 

rechtstreeks aan die ander worden toegerekend.196 Op die manier voldoet enkel de onmiddellijke 

vertegenwoordiging aan de begripsomschrijving. De middellijke variant, waarbij de 

vertegenwoordiger voor rekening van een ander doch in eigen naam optreedt, wordt dan niet als 

echte vertegenwoordiging aanzien. 

41. Uit deze definities blijkt alvast dat vertegenwoordiging minstens in beginsel het stellen van 

rechtshandelingen tot voorwerp heeft. Deze handelingen hebben immers net tot doel rechtsgevolgen 

te doen ontstaan, rechtsgevolgen die bij vertegenwoordiging worden toegerekend aan een ander dan 

de steller van de handeling. In beginsel komt elke rechtshandeling in aanmerking om door een 

vertegenwoordiger te worden gesteld. Slechts wanneer de handeling in kwestie strikt persoonlijk is en 

een optreden in persoon noodzaakt – men denke aan het opstellen van een testament of het sluiten 

van een huwelijk – is vertegenwoordiging uitgesloten.197 

                                                           
194 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 17-19. 
195 S. KORTMANN en H. VERHAGEN, “(Middellijke) vertegenwoordiging: een terreinafbakening”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. 

FABER en J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 26-27; zie 

ook W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 473. 
196 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 648, nr. 415; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 40, nr. 29; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, Brussel, Larcier, 

2000, 57, nr. 1; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 353, nr. 355. 
197 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 31, nr. 55; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, Brussel, 

Larcier, 2000, 87-88, nr. 25; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 74-75, nr. 132; H. DE PAGE, Traité élémentaire 

de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 369, nr. 365. Vgl. in het kader van bewindvoering de lijst van handelingen die niet 

vatbaar zijn voor bijstand of vertegenwoordiging door de bewindvoerder (art. 497/2 BW). 
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Anderzijds komt het uitgangspunt dat enkel rechtshandelingen het voorwerp kunnen uitmaken van 

vertegenwoordiging, steeds meer onder druk te staan. Sommige auteurs bepleiten de uitbreiding naar 

materiële handelingen.198 Zij vinden steun in bepaalde tendensen binnen de rechtspraak, die o.m. 

aanvaardt dat de gevolgen van onrechtmatige daden (rechtsfeiten) worden toegerekend aan de 

lastgever wanneer die daden inherent zijn aan de uitvoering van de lastgeving en onlosmakelijk 

verbonden zijn met de rechtshandeling die het voorwerp uitmaakt van die lastgeving.199 Het blijft 

evenwel moeilijk om een uitbreiding van de toerekening tot materiële handelingen theoretisch te 

verklaren.200 

42. Dat brengt ons meteen bij de theoretische onderbouw van de vertegenwoordigingsfiguur, die 

verre van evident is. Dat een persoon door zijn handelen rechten en plichten kan doen ontstaan in 

hoofde van een ander, wordt inderdaad gemakkelijker aanvaard dan verklaard. 

Aanvankelijk zocht men voor de theoretische onderbouw steun in de fictieleer. De vertegenwoordigde 

werd geacht zelf gehandeld te hebben, in weerwil van de feitelijke realiteit waarin het wel degelijk de 

vertegenwoordiger is die de rechtshandeling stelt. Deze theorie faalt evenwel bij de 

vertegenwoordiging van handelingsonbekwamen: zij zijn juridisch niet in staat om zelfstandig in 

rechte te treden en kunnen dus bezwaarlijk geacht worden om, via de vertegenwoordigingsfiguur, 

zelf te handelen. Alternatieve grondslagen zocht men in de wilstheorie (volgens dewelke de 

vertegenwoordiger een loutere spreekbuis is van de wil van de vertegenwoordigde), de 

representatietheorie (waarbij men een verbintenis niet beschouwt als een band tussen personen, maar 

wel als een band tussen vermogens waarbij het op zich niet uitmaakt wie deze band tot stand brengt), 

de coöperatietheorie (die vertegenwoordiging verklaart als het resultaat van een samenwerking 

tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde), de positivistische theorie (die enkel het positieve 

recht als geldige grondslag voor de vertegenwoordigingsfiguur erkent) en de leer van de 

bevoegdheidsdelegatie (volgens dewelke de vertegenwoordiger handelt krachtens een door de 

vertegenwoordigde gedelegeerde bevoegdheid).201  

Geen enkele theorie lijkt er tot op vandaag in geslaagd een afdoende en sluitende grondslag te bieden 

voor de vertegenwoordigingsfiguur in al haar facetten. De academische zoektocht naar een dergelijke 

unificatietheorie lijkt sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw bovendien enigszins stilgevallen. Over de 

meer toegepaste kant van het verhaal – de concrete voorwaarden en de rechtsgevolgen van 

vertegenwoordiging – bestaat gelukkig meer eensgezindheid. 

AFDELING 2. VOORWAARDEN  

43. Opdat er sprake kan zijn van vertegenwoordiging – lees: opdat de gevolgen van een 

rechtshandeling rechtstreeks aan een ander dan de steller van die handeling kunnen worden 

                                                           
198 P.A. FORIERS, “La représentation en droit privé. Force et faiblesse des formules. Un point de vue belge”, in X (ed.), Droit des 

contrats France, Suisse, Belgique, Brussel, Larcier, 2006, 140-150; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 

2005, 49-56. 
199 Cass. 16 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 303; Cass. 21 september 1987, Arr.Cass. 1987-88, 84; Cass. 22 april 1985, Arr.Cass. 1984-

85, 1116. 
200 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 495-496; S. DE GEYTER, Organisatieaansprakelijkheid, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 37-44; R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, 

Antwerpen Intersentia, 2007, 796-797, nr. 1430; H. DE WULF en S. DE GEYTER, “Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun 

vertegenwoordigers” in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen. XXXIIIe 

Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2006-07, Mechelen, Kluwer, 2007, 122-123, nr. 23. 
201 Zie voor een uitgebreider overzicht I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 35-39; W. VAN 

GERVEN, Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 190-198.  
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toegerekend – moeten in beginsel twee voorwaarden zijn vervuld. Enerzijds dient de 

vertegenwoordiger over vertegenwoordigingsbevoegdheid te beschikken, anderzijds dient de derde 

kennis te hebben van het feit dat de vertegenwoordiger voor rekening van de vertegenwoordigde 

optreedt. De eerste voorwaarde laat toe een onderscheid te maken tussen bevoegde en onbevoegde 

vertegenwoordiging; de tweede voorwaarde laat toe een onderscheid te maken tussen onmiddellijke 

en middellijke vertegenwoordiging.202 

2.1. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 

A. BRONNEN, OMVANG EN BEWIJS 

44. Vooreerst dient de vertegenwoordiger over vertegenwoordigingsbevoegdheid te beschikken. 

In wezen gaat het hier om twee voorwaarden in één: niet enkel is vereist dat de vertegenwoordiger de 

bevoegdheid heeft om de vertegenwoordigde tegenover derden te binden, maar ook dat hij binnen de 

grenzen van die bevoegdheid blijft.203 De ‘sanctie’ is hoe dan ook in beide gevallen dezelfde: de niet-

gebondenheid van de vertegenwoordigde en de mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid van de 

vertegenwoordiger t.a.v. de derde wanneer hij onvoldoende kennis heeft gegeven van de omvang van 

zijn mandaat.204 

45. Het verlenen van vertegenwoordigingsbevoegdheid is een rechtshandeling. Men beoogt 

immers rechtsgevolgen, m.n. de toerekening aan de vertegenwoordigde van het optreden van de 

vertegenwoordiger. Afhankelijk van het soort rechtshandeling dat aldus aan de basis ligt van de 

vertegenwoordigingsrelatie, kunnen verschillende bronnen van vertegenwoordigingsbevoegdheid 

worden onderscheiden.  

Een eerste bron van vertegenwoordigingsbevoegdheid is de privaatrechtelijke rechtshandeling. Vaak 

wordt deze bron omschreven als “de overeenkomst”. Dat is enigszins onnauwkeurig. Het verlenen 

van vertegenwoordigingsbevoegdheid is immers een eenzijdige rechtshandeling, die enkel afhangt 

van de wil van diegene die de bevoegdheid verleent. Dat neemt niet weg dat zij vaak is ingebed in een 

ruimere overeenkomst met wederzijdse rechten en plichten tussen de contractanten. De 

lastgevingsovereenkomst geldt daarbij als typevoorbeeld. Sowieso is een overeenkomst noodzakelijk 

wanneer men een vertegenwoordiger niet enkel vertegenwoordigingsbevoegdheid wil verlenen, maar 

men hem ook wil verplichten om een bepaalde rechtshandeling te stellen voor rekening van de 

vertegenwoordigde – hetgeen doorgaans inderdaad het geval zal zijn.205  

Een tweede bron van vertegenwoordigingsbevoegdheid is de wetgevende rechtshandeling (“de wet”), 

waarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid van ouders t.a.v. hun minderjarige kinderen (art. 376 

BW) het meest voor de hand liggende voorbeeld vormt.  

Een derde bron is de jurisdictionele rechtshandeling (“rechtelijke beslissing”), waaruit o.m. de 

faillissementscurator en de voogd hun vertegenwoordigingsbevoegdheid puren.206 

                                                           
202 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 41-42, nr. 48. 
203 W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 477. 
204 Infra randnr. 48. 
205 C. CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005, 428, nr. 668; zie ook I. SAMOY, Middellijke 

vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 42-43, nr. 49. 
206 Soms wordt deze vertegenwoordiging beschouwd als een variant van de wettelijke vertegenwoordiging, nu zij evenzeer op 

wettelijke bepalingen is gebaseerd. Zelfs de vertegenwoordiging op basis van een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt af 
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In wat volgt wordt, om redenen van leesbaarheid, gebruik gemaakt van de respectieve termen 

conventionele, wettelijke en gerechtelijke vertegenwoordiging. 

46. Welke grondslag de vertegenwoordigingsbevoegdheid ook heeft, de vertegenwoordiger dient 

zoals gezegd de grenzen van die bevoegdheid te respecteren. Vooral bij conventionele 

vertegenwoordiging kan dat al snel aanleiding geven tot interpretatieproblemen: tot hoever reikt de 

verleende bevoegdheid? Om deze problemen op te lossen voorziet het Burgerlijk Wetboek, naast en 

bovenop de algemene interpretatieregels voor overeenkomsten (artn. 1156-1164 BW) die onverkort 

toepassing blijven vinden, in een aantal bijkomende bijzondere interpretatieregels specifiek voor 

lastgeving (artn. 1987-1989 BW).  

Artikel 1987 BW maakt een onderscheid ‘in de breedte’ tussen algemene lastgeving, die alle zaken van 

de lastgever betreft, en bijzondere lastgeving, die slechts een of meerdere welbepaalde zaken betreft. 

Het onderscheid heeft dus geen betrekking op het soort handelingen dat de lastgever kan stellen, 

maar enkel op het aantal aangelegenheden waarin de lastgever kan optreden.207 

Artikel 1988 BW maakt een onderscheid ‘in de diepte’ tussen lastgeving in algemene bewoordingen, 

waarbij de lasthebber enkel daden van beheer kan stellen, en uitdrukkelijke lastgeving, die ook daden 

van beschikking omvat. Hier gaat het dus wél om het type handelingen dat de lastgever kan 

verrichten. Daden van beheer zijn daden die nodig of nuttig zijn voor het behoud, de vruchtdraging 

en de niet-speculatieve vermeerdering van een vermogen. Daden van beschikking zijn daden die de 

samenstelling van een vermogen wijzigen.208  

Overeenkomstig art. 1988, eerste lid BW kan een vertegenwoordiger in regel geen daden van 

beschikking stellen; enkel als daarin uitdrukkelijk (maar niet noodzakelijk schriftelijk) is voorzien 

beschikt hij over deze bevoegdheid. Bovendien dient men een uitdrukkelijk mandaat strikt te 

interpreteren: zo omvat de macht om een dading aan te gaan nog niet de macht om een compromis 

aan te gaan (art. 1989 BW). Deze strikte interpretatie moet evenwel met de nodige redelijkheid worden 

gehanteerd en zij sluit het bestaan van impliciete bevoegdheden niet uit, in het bijzonder wanneer 

deze nauw verbonden zijn met, noodzakelijk voortvloeien uit of ondergeschikt zijn aan de 

uitdrukkelijk vermelde bevoegdheden.209 Meer in het algemeen zijn de interpretatieregels van het 

Burgerlijk Wetboek richtsnoeren die slechts op het toneel verschijnen wanneer en in zover de 

werkelijke wil van de partijen over de omvang van het mandaat niet meteen duidelijk is. Door het 

principe van de wilsautonomie zijn partijen vrij om de omvang van het mandaat te bepalen. Bij 

discussie is het de rechter die soeverein tracht die gemeenschappelijke wil van de partijen te 

reconstrueren (art. 1156 BW), indien en voor zover nodig aan de hand van de hierboven geschetste 

interpretatieregels.210 

                                                                                                                                                                                     
en toe herleid tot een variant van wettelijke vertegenwoordiging, nu zij uiteindelijk ook op het contractenrecht is gestoeld. Zie 

voor dat laatste bv. L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 41, nr. 30. 
207 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 466; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 

1997,142-148. 
208 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 100; A. VAN 

OEVELEN, “Het mandaat van de advocaat wanneer hij niet in rechte optreedt”, RW 2009-10, 1594; H. DE PAGE, Traité élémentaire 

de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 393-394, nr. 391. 
209 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 469; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 

153-154, nr. 305. 
210 B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. TERRYN, C. HEEB en P. NAEYAERT, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: 

Tussenpersonen 1999-2009”, TPR 2010, 676-681; R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, 

III, Antwerpen, Intersentia, 2007, 779, nr. 1398; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), 

Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 60, nr. 10; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, Brussel, Larcier, 
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47. Een andere vraag die rijst bij conventionele vertegenwoordiging, is de vraag naar het bewijs 

van het mandaat. Dat verschilt naargelang het bewijs geleverd moet worden in de interne verhouding 

(lasthebber – lastgever) dan wel in de externe verhouding (t.a.v. de derde). 

In de interne verhouding geldt het gemeenrechtelijk bewijsregime. Wanneer het voorwerp van het 

mandaat aldus de waarde van 375 euro overschrijdt, is een schriftelijk bewijs vereist, behalve bij 

materiële of morele onmogelijkheid tot schriftelijke bewijsvoering of bij een begin van schriftelijk 

bewijs (artn. 1341 e.v. BW). In handelszaken is dit regime niet van toepassing en geldt er een vrije 

bewijsvoering (art. 1341, tweede lid BW en art. 25 W.Kh.).211 

Dat het bewijs van een lastgeving tussen partijen in beginsel bij geschrift moet worden bewezen, doet 

overigens niets af aan het consensueel karakter van de lastgeving. Een lastgevingsovereenkomst komt 

tot stand bij wilsovereenstemming tussen lasthebber en lastgever, ongeacht of deze 

wilsovereenstemming op schrift is gesteld. De wilsovereenstemming kan zelfs stilzwijgend tot stand 

komen. In die gevallen kan de rechter bij betwisting het bestaan van een lastgeving afleiden uit een 

begin van uitvoering door de partijen, met name door een dergelijk (voorbehoudsloos) begin van 

uitvoering te kwalificeren als een buitengerechtelijke bekentenis (1354-1355 BW).212 

In de externe verhouding kunnen derden het bestaan van vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen 

met alle middelen rechtens, dus inclusief getuigen en vermoedens, zelfs indien de waarde van de 

transactie 375 euro te boven gaat. Het gereglementeerde bewijsregime van art. 1341 e.v. BW is op hen 

niet van toepassing; als derde verkeren zij per definitie in de onmogelijkheid om zich een schriftelijk 

bewijs te verschaffen.213 Dat neemt niet weg dat de derde het recht heeft om, vooraleer met de 

lasthebber te handelen, een schriftelijke volmacht te eisen waaruit vertegenwoordigingsbevoegdheid 

blijkt. De handtekening van de lastgever op deze volmacht volstaat; het verlenen van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is immers een eenzijdige rechtshandeling (supra randnr. 45).214 

Wanneer de derde anderzijds het bestaan van vertegenwoordigingsbevoegdheid betwist, ligt de bal in 

het kamp van de lasthebber en lastgever en zullen zij opnieuw een geschrift moeten voorleggen. Hier 

geldt evenwel een belangrijke nuance: de derde die geen overlegging van de volmacht heeft gevraagd 

op het moment van de contractsluiting, kan het bestaan van vertegenwoordigingsbevoegdheid nadien 

niet meer betwisten wanneer lastgever noch lasthebber dat doen. De reden is eenvoudig: de latere 

bekrachtiging door de lastgever heeft sowieso retroactieve werking. Zelfs al was er op het moment 

van contractsluiting inderdaad geen vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan nog doet de 

bekrachtiging door de lastgever die vertegenwoordigingsbevoegdheid alsnog retroactief ontstaan 

                                                                                                                                                                                     
2000, 96-97, nr. 35; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 142, nr. 275; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in 

APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 61, nr. 97; A. KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, 

Standaard, 1952, 631, nr. 512. 
211 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 463; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 

1997,94-97; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 67-68, nr. 105. 
212 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 461-463; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 

1997, 78; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 9, nr. 10; A. KLUYSKENS, De contracten, in 

Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 631-634. 
213 Cass. 18 december 1980, Arr.Cass. 1980-81, 446; Cass. 17 november 1976, RW 1976-77, 1517; Cass. 29 mei 1974, Arr.Cass. 1974, 

1072; Cass. 18 september 1964, RW 1965-66, 1103; M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 464; P.A. 

FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, 

Bruylant, 2005, 57, nr. 8; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 129-130, nr. 73; B. TILLEMAN, Lastgeving, in 

APR, Deurne, Kluwer, 1997, 97-99; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 68-69, nr. 106; 

H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 399-401, nr. 399. 
214 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 42-43, nr. 49; zie ook R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. 

CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen Intersentia, 2007, 776-777, nr. 1394. 



[40] 

 

(infra randnr. 49).215 Hetzelfde geldt overigens bij eenzijdige rechtshandelingen gesteld door de 

lasthebber: ook hier dient de derde binnen een redelijke termijn na kennisgeving om een volmacht te 

vragen. Zo niet zal hij later de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet meer kunnen betwisten 

wanneer lasthebber of lastgever dat zelf ook niet doen.216 

B. SANCTIE 

48. De sanctie op het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid ligt voor de hand: 

overeenkomstig art. 1998 BW hoeft de vertegenwoordigde zich in dat geval de gevolgen van de 

rechtshandeling niet te laten tegenwerpen.  

Ook de vertegenwoordiger is niet gebonden, nu hij niet voor eigen rekening optrad en dat ook zo te 

kennen heeft gegeven. Hij kan wel buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor de schade 

die de derde geleden heeft, althans in zoverre hij bij zijn optreden de derde niet voldoende heeft 

ingelicht over de omvang van zijn mandaat en de derde dus te goeder trouw uitging van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 1997 BW).  

49. Het beginsel dat de vertegenwoordigde niet gebonden is door een onbevoegd optreden van 

zijn vertegenwoordiger, kent enkele uitzonderingen. Vooreerst kan de vertegenwoordigde retroactief 

de handelingen bekrachtigen die zijn vertegenwoordiger zonder of buiten mandaat heeft gesteld (art. 

1998, tweede lid BW).217 Door de bekrachtiging wordt de rechtshandeling geacht van bij het begin 

voor rekening van de vertegenwoordigde te zijn gesteld. Dit principe van retroactiviteit moet evenwel 

wijken indien de door derden reeds verworven rechten daardoor in het gedrang dreigen te komen. 

Dat zal in het bijzonder het geval zijn wanneer de rechtshandeling diende te zijn gesteld binnen een 

bepaalde vervaltermijn, en de bekrachtiging pas wordt verleend na het verstrijken van die termijn.218 

Bekrachtiging is een eenzijdige rechtshandeling waarvoor het akkoord van de derde niet is vereist. Zij 

is bovendien vormvrij, tenzij wanneer het mandaat zelf aan bepaalde vormvereisten was 

onderworpen. Een lastgever kan uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigen, al zal dat laatste slechts 

kunnen worden afgeleid uit handelingen die met zekerheid wijzen op de bedoeling om te 

bekrachtigen (bv. een vrijwillige uitvoering van de door de lasthebber aangegane verbintenis). Een 

louter stilzwijgen van de lastgever zal in beginsel niet volstaan.219 De derde kan de bekrachtiging 

bewijzen met alle middelen rechtens. 

                                                           
215 Cass. 18 september 1964, RW 1965-66, 1104; B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. TERRYN, C. HEEB en P. NAEYAERT, “Overzicht van 

rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: Tussenpersonen 1999-2009”, TPR 2010, 637, nr. 44; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le 

mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 57-58, nr. 8. 
216 Zie bv. Cass. 6 februari 2006, Arr.Cass. 2006, 303, waar een lasthebber van de werkgever een werknemer had ontslagen. De 

werknemer had dit initieel aanvaard maar begon zes maanden later zijn ontslag alsnog aan te vechten. Het Hof oordeelde dat 

de werknemer weliswaar het recht had om de voorlegging van een volmacht te eisen, maar slechts binnen een redelijke termijn. 
217 Art. 1998, tweede lid BW spreekt enkel over mandaatsoverschrijding. Dat bekrachtiging ook mogelijk is bij een initiële 

afwezigheid van een mandaat, werd door het Hof van Cassatie bevestigd in Cass. 24 oktober 2008, Pas. 2008, afl. 10, 2361. 
218 Men denke bv. aan een weigering tot handelshuurhernieuwing: Cass. 6 februari 1953, Pas. 1953, I, 436. 
219 B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. TERRYN, C. HEEB en P. NAEYAERT, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: 

Tussenpersonen 1999-2009”, TPR 2010, 709-710, nr. 128; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. 

GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 98, nr. 31; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, 

Brussel, Larcier, 2000, 243-244, nr. 205; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 212-217; C. PAULUS en R. BOES, 

Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 139-140; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, 

Bruylant, 1975, 442, nr. 446. 
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50. Een tweede uitzondering op de principiële vereiste van vertegenwoordigingsbevoegdheid, is 

de figuur van de schijnvertegenwoordiging. Deze figuur, ontwikkeld in de rechtsleer en rechtspraak, 

vertrekt vanuit het principe dat de derde te goeder trouw niet het slachtoffer mag zijn van een 

onbevoegd optreden door de vertegenwoordiger. Wanneer er sprake is van schijnvertegenwoordiging 

zal daarom de schijnvertegenwoordigde alsnog gebonden zijn door de handelingen gesteld door een 

onbevoegde vertegenwoordiger. Schijnvertegenwoordiging beschermt de derde en kan niet worden 

ingeroepen door de lastgever of de lasthebber.220 

Opdat er sprake kan zijn van schijnvertegenwoordiging, dienen een aantal voorwaarden te zijn 

vervuld. Vooreerst moet er sprake zijn van een schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid die 

afwijkt van de werkelijke situatie en die de derde toch voor de werkelijkheid aanziet. Ten tweede 

dient de derde te goeder trouw te zijn. Hij wist niet en behoorde niet te weten – de derde heeft 

inderdaad een redelijke onderzoeksplicht – dat de schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid niet 

beantwoordde aan de realiteit. Ten derde moet de schijnvertegenwoordigde door zijn gedrag uit vrije 

wil hebben bijgedragen tot het ontstaan of het behoud van de schijntoestand. Het is daarbij niet vereist 

dat hem een fout verweten kan worden.221 Bepaalde auteurs schuiven nog een vierde voorwaarde 

naar voren opdat de schijn voorrang zou krijgen op de werkelijkheid, zijnde het bestaan van schade in 

hoofde van de derde. Anderen zijn evenwel van mening dat de derde kan volstaan met het aantonen 

van een rechtmatig belang.222 

51. Een laatste groep uitzonderingen bestaat uit de zaakwaarneming en de verrijking zonder 

oorzaak.223 

Zaakwaarneming vindt plaats wanneer een persoon spontaan de belangen van een andere persoon in 

diens voordeel waarneemt, omdat laatstgenoemde daartoe tijdelijk niet in staat is. De eigenaar wiens 

zaak behoorlijk is waargenomen, moet de verbintenissen nakomen die in zijn naam door de 

zaakwaarnemer zijn aangegaan (artn. 1372-1375 BW). Op die manier is de eigenaar gebonden zonder 

dat er op voorhand een lastgevingsovereenkomst was gesloten met de zaakwaarnemer.224 

Tot slot – en slechts in subsidiaire orde – kan er sprake zijn van verrijking zonder oorzaak, wanneer de 

vertegenwoordigde een vermogensvoordeel heeft gehaald uit de zonder de vereiste 

vertegenwoordigingsbevoegdheid gestelde rechtshandeling, ten nadele van de derde. 

Laatstgenoemde kan dan van de vertegenwoordigde een vergoeding vorderen (actio de in rem verso). 

Het verbod op verrijking zonder oorzaak ten koste van een derde heeft geen wettelijke basis maar 

wordt door het Hof van Cassatie erkend als een algemeen rechtsbeginsel.225 

                                                           
220 F. PARREIN, “Het schijnmandaat: de toerekenbaarheid van de schijn aan de schijnlastgever”, TRV 2007, 390-403; P.A. FORIERS 

en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 

91-97; Y. STOX, “Niets is wat het lijkt. Over schijnvertegenwoordiging in het Belgische en in het Nederlandse recht”, Jura Falc. 

2002-03, 525-549; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 223-249; A. VAN OEVELEN, “De juridische grondslag en 

de toepassingsvoorwaarden van de verbondenheid van de lastgever bij een schijnmandaat” (noot onder Cass. 20 juni 1988), RW 

1989-90, 1426-1430; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 141-144. 
221 Zie o.m. Cass. 26 oktober 2012, RW 2014-15, 498; Cass. 25 juni 2004, Arr.Cass. 2004, 1230. 
222 Zie voor een (bronnen)overzicht I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 90-91, nrs. 119-120. 
223 B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 250-262. 
224 V. SAGAERT, “Zaakwaarneming”, Comm.Bijz.Ov. 2004, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 13; E. BEYSEN, Zaakwaarneming, in APR, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 26-28. 
225 Cass. 19 januari 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 1, 176; Cass. 18 april 1991, Arr.Cass. 1990-91, 839. 
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2.2. Contemplatio domini 

52. De tweede voorwaarde  voor rechtstreekse toerekening aan de vertegenwoordigde is de 

kennis in hoofde van de derde over het bestaan van een mandaatsverhouding. De derde moet weten 

dat de vertegenwoordiger optreedt voor rekening van de vertegenwoordigde en dus niet de intentie 

heeft om zelf de gevolgen van de rechtshandeling te ondergaan.  

Ook hier gaat het opnieuw om twee voorwaarden in één: niet alleen moet de derde weten dat de 

vertegenwoordiger qualitate qua optreedt, ook en vooreerst moet de vertegenwoordiger het 

voornemen hebben qualitate qua op te treden. Het gaat met andere woorden om een 

kenbaarheidsvereiste (in hoofde van de derde) en een voornemensvereiste (in hoofde van de 

vertegenwoordiger).  

53. Beide elementen dienen aanwezig te zijn op het moment dat de rechtshandeling wordt 

verricht. Indien niet aan het voornemensvereiste is voldaan – de vertegenwoordiger is weliswaar 

bevoegd om op te treden voor rekening van de vertegenwoordigde, maar heeft niet die intentie – is er 

vanzelfsprekend geen sprake van vertegenwoordiging. De rechtshandeling speelt zich dan louter af 

tussen de derde en de voor eigen rekening optredende ‘vertegenwoordiger’. Desgevallend kan de 

voor eigen rekening optredende ‘vertegenwoordiger’ wel aansprakelijk worden gesteld door de 

‘vertegenwoordigde’ wegens schending van de lastgevingsovereenkomst. 

Indien wél aan het voornemensvereiste is voldaan – de vertegenwoordiger heeft de bedoeling op te 

treden voor rekening van de vertegenwoordigde – maar niet aan het kenbaarheidsvereiste – de 

vertegenwoordiger handelt in eigen naam of verzwijgt minstens de identiteit van de 

vertegenwoordigde – liggen de zaken complexer. De gevolgen van deze zgn. middellijke 

vertegenwoordiging worden hierna behandeld. 

AFDELING 3. GEVOLGEN VAN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGING 

3.1. Onmiddellijke vertegenwoordiging 

54. De onmiddellijke vertegenwoordiger die binnen zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid blijft, 

verbindt de vertegenwoordigde t.a.v. de derde. Het is alsof de vertegenwoordigde zelf de 

rechtshandeling heeft gesteld (qui mandat ipse fecisse videtur). De vertegenwoordiger zelf hoeft zich de 

gevolgen van de rechtshandeling niet te laten tegenwerpen. Hij kan de derde niet aanspreken noch 

kan hij zelf door de derde worden aangesproken; tussen hen bestaat geen contractuele 

rechtsverhouding. Desgevallend kan de vertegenwoordiger t.a.v. de derde wel buitencontractueel 

gehouden zijn tot vergoeding van de schade die is ontstaan door zijn foutief handelen (1997 BW a 

contrario).226 

Partijen kunnen van dit principe contractueel afwijken en alsnog de vertegenwoordiger in de 

contractuele relatie betrekken. Dit kan gebeuren ten gunste van de derde via hoofdelijkheid (waarbij 

de vertegenwoordiger zich samen met de vertegenwoordigde persoonlijk verbindt tot de 

rechtshandeling). Het kan ook gebeuren ten gunste van de vertegenwoordigde via een 

                                                           
226 Art. 1997 BW is aldus niets anders dan een bijzondere toepassing van art. 1382 BW: P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, 

Brussel, Larcier, 2000, 252, nr. 214. Zie voorts M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 489 e.v.; B. 

TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 170-192; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-

Scientia, 1978, 132-134. 
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delcrederebeding (waarbij de vertegenwoordiger instaat voor de solvabiliteit van de derde of voor 

diens uitvoering van de overeenkomst).227 

55. Onmiddellijke vertegenwoordiging doet voorts een aantal bijzonderheden rijzen voor wat 

betreft de geldigheidsvoorwaarden van de via vertegenwoordiging gestelde rechtshandeling (art. 1108 

BW).  

De toestemming wordt beoordeeld in hoofde van de vertegenwoordiger, en niet in hoofde van de 

vertegenwoordigde. Dat is logisch: het is de vertegenwoordiger die de rechtshandeling effectief stelt 

en die bijgevolg het slachtoffer kan zijn van wilsgebreken.228 

De handelingsbekwaamheid daarentegen wordt beoordeeld in hoofde van de vertegenwoordigde. 

Handelingsonbekwaamheid, en de bijhorende relatieve nietigheidssanctie wanneer de 

handelingsonbekwame toch een rechtshandeling stelt, is een beschermingsmaatregel. In een 

vertegenwoordigingsrelatie is het de vertegenwoordigde die de rechtsgevolgen van de handeling 

ondergaat. Aldus is hij – en niet de vertegenwoordiger – de persoon die bescherming behoeft. De 

vertegenwoordiger hoeft bijgevolg niet handelingsbekwaam te zijn: hij verdwijnt na het stellen van de 

rechtshandeling toch uit de rechtsverhouding.229 Een bijzondere wettelijke toepassing hiervan is art. 

1990 BW, naar luid waarvan een ontvoogde minderjarige (die ondanks zijn ontvoogding nog steeds 

gedeeltelijk handelingsonbekwaam is) tot lasthebber kan worden gekozen. Belangrijke nuance hierop 

zijn die vormen van wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiging die er net op gericht zijn te 

remediëren aan een gebrek aan handelingsbekwaamheid in hoofde van de vertegenwoordigde. In die 

gevallen dient de vertegenwoordigde vanzelfsprekend niet handelingsbekwaam te zijn en volstaat 

rechtsbekwaamheid.230 

56. Een andere problematiek is die van de wederpartijstelling en van de plaatsvervanging.  

Wederpartijstelling betreft de vraag of de vertegenwoordiger mag optreden als contractuele 

tegenpartij van de vertegenwoordigde. Wat lastgeving betreft, behandelt het Burgerlijk Wetboek dit 

probleem slechts voor één specifieke situatie: het is lasthebbers en voogden verboden om bij een 

openbare verkoop van goederen van hun lastgever resp. pupil zelf de goederen aan te kopen (art. 1596 

BW). Of die bepaling beschouwd moest worden als een bijzondere toepassing van een algemeen 

principe dan wel de basis kon vormen van een a contrario redenering was lange tijd onzeker. In 2004 

beslechtte het Hof van Cassatie de discussie, door het bestaan te bevestigen van een algemeen 

rechtsbeginsel volgens hetwelk een lasthebber niet mag optreden als tegenpartij van zijn lastgever, op 

straffe van nietigheid van de rechtshandeling. Het gaat om een relatieve nietigheid in het belang van 

                                                           
227 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 80-82. 
228 I. SAMOY, id., 46, nr. 55; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 172-175. 
229 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 260; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 

1997, 53, nr. 88; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 40-42; A. KLUYSKENS, De contracten, 

in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 629-630, nr. 510. De vertegenwoordiger moet wel feitelijk 

bekwaam zijn, aangezien de toestemming in zijn hoofde wordt beoordeeld. Wie feitelijk onbekwaam is, kan geen geldige 

toestemming verlenen. Indien de lasthebber feitelijk onbekwaam wordt in de loop van de lastgeving, kan de lastgever de 

nietigheid vorderen wegens gebrek in de toestemming. Zie Cass. 7 januari 2010, RW 2011-12, 1593 en de begeleidende noot van 

S. VAN LOOCK, “De feitelijke bekwaamheid en de handelingsbekwaamheid van een lasthebber”; zie ook B. TILLEMAN, 

Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 54-57. 
230 I. SAMOY, id., 46-47, nrs. 55-57; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 386-387, nr. 383. 
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de lastgever.231 Naast deze regeling voor lastgeving gelden gelijkaardige regelingen voor wettelijke en 

gerechtelijke vertegenwoordigers.232 

Plaatsvervanging betreft de vraag of de vertegenwoordiger een deel of het geheel van zijn 

vertegenwoordigingsbevoegdheid mag delegeren aan een derde. Uit art. 1994 BW blijkt dat zulks 

geoorloofd is indien de (hoofd)vertegenwoordigde daartoe toelating heeft verleend. In dat geval 

verdwijnt de vertegenwoordiger uit de rechtsverhouding en komt er een rechtstreekse band tot stand 

tussen (hoofd)vertegenwoordigde en (onder)vertegenwoordiger. Indien de 

(hoofd)vertegenwoordigde anderzijds géén toelating heeft gegeven tot plaatsvervanging, blijft de 

(hoofd)vertegenwoordiger instaan voor de daden gesteld door zijn plaatsvervanger. De 

hoofdvertegenwoordiger blijft in die hypothese dus als tussenschakel in de rechtsverhouding bestaan; 

hij blijft aansprakelijk voor zijn ondervertegenwoordiger. Het past dan ook niet om in dat geval te 

spreken van “plaatsvervanging”, veeleer is er sprake van “onderlastgeving”. In beide gevallen kan de 

(hoofd)vertegenwoordigde wel rechtstreeks de plaatsvervanger aanspreken, en dat op grond van een 

uitdrukkelijke wettelijke bepaling (art. 1994, in fine, BW).233 

57. De vertegenwoordiger is ertoe gehouden zijn opdracht zonder fout te volbrengen en 

rekenschap te geven aan de vertegenwoordigde. Deze laatste is er op zijn beurt toe gehouden de 

vertegenwoordiger te vergoeden voor de gemaakte kosten en geleden verliezen. Desgevallend kan 

ook een bezoldiging zijn overeengekomen; een bezoldigd karakter wordt evenwel slechts vermoed bij 

een mandaat dat ten professionele titel wordt uitgeoefend (art. 1986 BW).234 

3.2. Middellijke vertegenwoordiging 

58. De middellijke vertegenwoordiger die binnen zijn bevoegdheid blijft, gaat wel degelijk een 

contractuele relatie aan met de derde. Ten aanzien van de derde is hij dus aansprakelijk tot nakoming 

van de verbintenissen, net zoals hijzelf daartoe de derde kan aanspreken. Tussen de derde en de 

vertegenwoordigde daarentegen komt in regel geen rechtstreekse rechtsverhouding tot stand. De 

vertegenwoordigde is verbintenisrechtelijk geen partij bij de overeenkomst (art. 1321 BW). Hij kan 

zich enkel, op grond van de interne verhouding, richten tot de vertegenwoordiger, en niet tot de 

derde. Dat baseert men hetzij op de wilsleer (wanneer de derde op de hoogte was van de 

onderliggende mandaatsverhouding en geen probleem had met het middellijk karakter van de 

vertegenwoordiging) hetzij op de vertrouwensleer (wanneer de derde niet op de hoogte was en te 

                                                           
231 Cass. 18 maart 2004, Arr.Cass. 2004, 482. Zie voor een overzicht van de doctrinaire discussie I. SAMOY, id., 71-72, nrs. 87-89; zie 

ook M. EKELMANS, “Conflits d’intérêts – contrats d’intermédiaires”, in X (ed.), Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, 7-30 

en P. ERNST, Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 1997, 87-183. 
232 Zie bv. voor de voogd art. 404 BW en voor de bewindvoerder art. 497/4 BW. 
233 Zie uitgebreid over de plaatsvervanging en de onderlastgeving R. GILLIS, De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst, 

Mechelen, Kluwer, 2014, 1-63; R. GILLIS, “Plaatsvervanging bij lastgeving”, NjW 2012, 154-164 en 190-207; B. MALLET-BRICOUT, 

La substitution de mandataire, Parijs, Panthéon Assas, 2000, 531 p.; P.A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires 

commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents”, in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, Editions du 

Jeune Barreau, 1990, 52-64 ; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 96-100. 
234 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 471 e.v.; R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, 

Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen Intersentia, 2007, 782-791; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. 

GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 62 e.v.; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 70, nr. 86; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 14 e.v.; B. TILLEMAN, 

Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 102 e.v.; P.A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, 

commissionnaires, agents”, in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1990, 46-

74; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 89-128; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit 

civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 404-433; A. KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, 

Standaard, 1952, 635-647. 
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goeder trouw meende enkel met de vertegenwoordiger te handelen).235 Enkel onrechtstreeks kan de 

derde zich tegen de lasthebber richten, bv. via een zijdelingse vordering (art. 1166 BW).236 

Het bovenstaande vormt slechts een algemeen kader, waarop uitzonderingen bestaan. Zo wordt 

doorgaans aangenomen dat bij de commissieovereenkomst – een vorm van middellijke 

vertegenwoordiging in het handelsrecht, waarbij de commissionair in eigen naam maar voor rekening 

van zijn committent handelt – de verbintenisrechtelijke gevolgen weliswaar ontstaan tussen de 

commissionair en de derde, maar de zakenrechtelijke gevolgen rechtstreeks tussen de derde en de 

committent ontstaan. Het eigendomsrecht gaat met andere woorden rechtstreeks over van de derde 

naar de committent (of omgekeerd).237 Zo ook zou de derde bij naamlening – een vorm van 

middellijke vertegenwoordiging waarbij de vertegenwoordiger niet enkel de identiteit maar zelfs het 

bestaan van zijn opdrachtgever verzwijgt – het recht hebben om zich alsnog op de 

mandaatsverhouding te beroepen en de opdrachtgever aan te spreken.238 

59. Voor wat betreft wederpartijstelling, plaatsvervanging en wederzijdse rechten en plichten, 

geldt hetzelfde als voor onmiddellijke vertegenwoordiging (supra). 

AFDELING 4. BEGIN EN EINDE 

60. De vertegenwoordigingsbevoegdheid moet bestaan ten laatste op het moment dat de 

vertegenwoordiger de rechtshandeling stelt. Zo niet is er sprake van onbevoegde 

vertegenwoordiging. Anderzijds kan een dergelijk optreden steeds retroactief worden bekrachtigd 

door de vertegenwoordigde, evenwel slechts in zoverre die retroactiviteit geen afbreuk doet aan 

ondertussen door derden verworven rechten (supra randnr. 49). 

61. Het einde van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan vooreerst intreden – althans wanneer 

deze bevoegdheid conventioneel is toegekend – door de algemene beëindigingsgronden uit het 

contractenrecht (nietigheid, ontbinding, uitvoering van de verbintenis, …).239 

Daarnaast voorziet het Burgerlijk Wetboek in een aantal bijkomende beëindigingsgronden, specifiek 

voor lastgeving (art. 2003 BW).240 Een eerste daarvan is de eenzijdige beëindiging door de 

opdrachtgever (herroeping). De opdrachtgever moet dan de kosten vergoeden die de lasthebber in de 

uitoefening van zijn mandaat gemaakt heeft. De herroeping dient niet te worden gemotiveerd en geldt 

ex nunc vanaf het moment dat de lasthebber er kennis van heeft genomen of redelijkerwijze kennis 

van kon nemen. Ook derden dienen op de hoogte te worden gesteld van de beëindiging, zo niet 

                                                           
235 Zie hierover uitgebreid I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005,186-188. 
236 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 488-489; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 

1997, 268 e.v; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 134-135. 
237 B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. TERRYN, C. HEEB en P. NAEYAERT, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: 

Tussenpersonen 1999-2009”, TPR 2010, 801-805; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 322 e.v. 

Zie evenwel P.A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents”, in B. 

GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1990, 84-85, nr. 75, die alsnog een 

tussenstop bij de commissionair inlast in de vorm van de zgn. ‘symbolische seconde’. 
238 I. SAMOY, “Bekrachtiging en rechtstreekse aanspraken tussen lastgever en wederpartij na een optreden van een onbevoegde 

lasthebber in eigen naam” (noot onder Cass. 24 oktober 2008), T.Not. 2009, 606-611. 
239 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 93, nr. 122; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, 

Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 148, nr. 262. 
240 En in beginsel ook voor andere vormen van privaatrechtelijke vertegenwoordiging. De regels inzake lastgeving zijn immers 

van toepassing op andere vormen van privaatrechtelijke vertegenwoordiging voor zover dat niet strijdig is met bijzondere 

regels en verzoenbaar is met het wezen van die vertegenwoordiging. Zie B. TILLEMAN, E. DURSIN, E. TERRYN, C. HEEB en P. 

NAEYAERT, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: Tussenpersonen 1999-2009”, TPR 2010, 759, nr. 196; H. DE 

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 376, nr. 371. 
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hoeven zij zich de beëindiging niet te laten tegenwerpen (art. 2005 BW). Een belangrijke uitzondering 

op de toelaatbaarheid van de eenzijdige herroeping door de lastgever is, naast een eventuele 

contractuele uitsluiting, het mandaat van gemeenschappelijk belang: wanneer de lasthebber niet enkel 

het belang van de opdrachtgever maar ook een eigen belang nastreeft bij de verwezenlijking van de 

onderliggende rechtsverhouding, dient hij in beginsel in te stemmen met de beëindiging van zijn 

opdracht.241 

Voorts kan ook de lasthebber zijn mandaat eenzijdig beëindigen (opzegging). Ook hier geldt dat de 

lasthebber dit niet hoeft te motiveren, dat de beëindiging ingaat vanaf het moment dat de lastgever er 

kennis van krijgt of er redelijkerwijze kennis van kon krijgen, en dat zij ex nunc werkt. Derden te 

goeder trouw die (nog) legitiem konden vertrouwen op de vertegenwoordigingsmacht van de 

lasthebber, zijn beschermd en hoeven zich de opzegging niet te laten tegenwerpen (art. 2009 BW). In 

principe zal de lasthebber bij de uitoefening van zijn recht tot eenzijdige beëindiging gehouden zijn tot 

vergoeding van de schade die de lastgever leidt ten gevolge van de opzegging (art. 2007 BW).242 

Tot slot eindigt de lastgeving door (de kennisname van) de dood, de onbekwaamverklaring of het 

kennelijk onvermogen van lastgever dan wel lasthebber. De wetgever beschouwt de lastgeving 

immers als een contract intuitu personae, zowel in hoofde van de lasthebber als van de lastgever.243 

Opnieuw geldt een uitzondering voor een mandaat van gemeenschappelijk belang, en opnieuw geldt 

dat derden zich het einde van het mandaat niet hoeven te laten tegenwerpen wanneer zij te goeder 

trouw vertrouwden op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de lasthebber.244 

  

                                                           
241 Cass. 28 juni 1993, Arr.Cass. 1993, 640; R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 802, nr. 1439; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), 

Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005; 111-113, nr. 40; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 98-101, nrs. 130-134; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 285-291, nrs. 254-

256; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 307-312; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, 

Story-Scientia, 1978, 160-169; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 460-466, nrs. 467-470; A. 

KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 648, nr. 528. 
242 B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 328-335; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, 

Story-Scientia, 1978, 157-160; A. KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 650-

651. 
243 P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, 

Brussel, Bruylant, 2005, 104, nr. 36; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 9, nr. 11. 
244 B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 336-356; A. KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, 

Antwerpen, Standaard, 1952, 651-652. 
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HOOFDSTUK 3. VERTEGENWOORDIGING AD AGENDUM: BEGRIP EN GRONDSLAG 

AFDELING 1. BEGRIPSBEPALING 

1.1. Vertegenwoordiging ad agendum; materiële en formele procespartij 

62. De vertegenwoordiging ad agendum kan worden omschreven als de rechtsfiguur waarbij een 

persoon (de vertegenwoordiger) in naam en voor rekening van een andere persoon (de 

vertegenwoordigde) de rechtsvordering (ius agendi) uitoefent die verbonden is aan een subjectief recht 

waarvan die andere persoon beweert titularis te zijn, zodat de gevolgen van de vordering in rechte, 

i.h.b. het gezag van gewijsde van de uiteindelijke beslissing, rechtstreeks worden toegerekend aan de 

vertegenwoordigde.  

Deze definitie is gebaseerd op de definitie van civielrechtelijke vertegenwoordiging in enge zin (supra 

randnr. 40). Zij omvat enkel het openlijk optreden in naam en voor rekening van de 

vertegenwoordigde, het optreden qualitate qua. Het optreden in eigen naam maar voor rekening van 

de vertegenwoordigde (middellijke vertegenwoordiging) valt buiten de begripsomschrijving. Daar is 

een goede reden voor. Verderop in het proefschrift zal immers blijken dat middellijke 

vertegenwoordiging ad agendum (“naamlening in rechte”) als dusdanig niet bestaat, maar veeleer een 

toepassing is van de procesrechtelijke regels die het optreden qualitate qua beheersen (infra randnrs. 

264 e.v.).  

63. Bij vertegenwoordiging ad agendum wordt de procespartij ontdubbeld. Diegene die voorhoudt 

titularis te zijn van het litigieuze subjectief recht noemen we de materiële procespartij. Diegene die 

effectief als procespartij optreedt om voor rekening van de titularis dat subjectief recht af te dwingen 

(het weze als eiser, als verweerder, of als tussenkomende partij) noemen we de formele procespartij. 

Een partij die voor eigen rekening procedeert – en dat is natuurlijk het quod plerumque fit – verenigt in 

zijn persoon het materiële en het formele aspect. Bij vertegenwoordiging ad agendum worden deze 

twee hoedanigheden gesplitst over verschillende personen. 

Een dergelijke ontdubbeling van het partijbegrip lijkt het monopolie te zijn van de procestheorie, nu 

het proces zich uitstrekt over een langere tijdsspanne en pas op het eind culmineert in een vonnis. In 

het burgerlijk recht wordt zelden gesproken over materiële en formele (contracts)partijen, maar 

slechts over de contractspartij als ondeelbaar geheel. Nochtans kan ook daar een gelijkaardige 

opdeling worden gemaakt, althans wanneer men erkent dat een contract niet te reduceren valt tot de 

rechtsverhoudingen die het in het leven roept. Ook een contract kent een “procedurele dimensie”. Met 

de woorden van KELSEN: 

“Il faut donc distinguer soigneusement: 1. l’acte ou la procédure de la convention; 2. la norme ou l’ordre 

conventionnel, créés par la convention en tant qu’acte ou procédure. L’acte ou la procédure consiste en 

un accord exprimé des volontés de deux ou plusieurs sujets ayant pour conséquence que la conduite 

voulue subjectivement par les contractants doit être objectivement considérée comme obligatoire.”245 

Deze verfijning van het contractsbegrip opent de deur voor een analoge verfijning van het 

contractspartijbegrip, in het bijzonder wanneer er sprake is van contractsluiting via tussenpersonen: 

                                                           
245 H. KELSEN, “La théorie juridique de la convention”, APD 1940, 33, geherpubliceerd in C. LEBEN (ed.), Hans Kelsen : écrits 

français de droit international, Parijs, Presses Universitaires de France, 2001, 87. 
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“L’expression ‘partie à un contrat’ ne peut donc être clairement entendue que si l’on précise l’angle sous 

lequel ledit contrat est envisagé. Elle peut désigner une personne prenant part à la procédure 

contractuelle ou une personne liée par les effets du contrat. En outre, rien ne permet d’affirmer que ces 

personnes sont les mêmes. Le concept de partie est donc dissociable.”246 

Een dergelijk onderscheid tussen “materiële contractspartij” en “formele contractspartij” laat toe op 

een nieuwe manier te kijken naar het civielrechtelijk vertegenwoordigingsregime. Desalniettemin blijft 

deze “procedurele kant” van het contract vooralsnog enigszins onderbelicht in het 

verbintenissenrecht.247 

1.2. Subjectief recht, rechtsvordering (ius agendi) en vordering in rechte 

64. Hierboven werd de vertegenwoordiging ad agendum gedefinieerd als de rechtsfiguur waarbij 

een persoon in naam en voor rekening van een andere persoon de rechtsvordering uitoefent die 

verbonden is aan een subjectief recht waarvan die andere persoon titularis is. Deze omschrijving toont 

aan dat de vertegenwoordiging ad agendum nauw verweven is met de procesrechtelijke drie-eenheid 

die bestaat uit het subjectief recht, de rechtsvordering en de vordering in rechte.248 Hoewel in de 

rechtsleer al herhaaldelijk is stilgestaan bij het onderscheid tussen deze begrippen, blijft de materie 

bijzonder vatbaar voor Babylonische spraakverwarringen.249 Het lijkt daarom geen slecht idee om de 

basisbeginselen nog eens kort uiteen te zetten.250 

Vooraf mag nog worden opgemerkt dat de drie-eenheid subjectief recht / rechtsvordering / vordering 

in rechte niet geheel onbetwist is. Enkele auteurs zijn niet overtuigd van de distinctie tussen het 

subjectief recht en de uitoefening c.q. afdwinging ervan, meer bepaald omdat het materieel recht geen 

ander zou zijn dan datgene dat door bewijs wordt vastgesteld. Ook staan zij kritisch t.o.v. de term 

                                                           
246 N. DISSAUX, La qualification d'intermédiaire dans les relations contractuelles, Parijs, LGDJ, 2007, 212, nr. 471. 
247 Zie niettemin het in vorige voetnoot aangehaalde proefschrift van N. DISSAUX, die de vertegenwoordigingsleer herbekijkt 

vanuit dit ontdubbelde contractspartijbegrip. Zie ook P.J. WITTEMAN, “Over het begrip: partij”, in X (ed.), Rechtsgeleerde opstellen 

van de hand van oud-leerlingen aangeboden aan prof. Mr. Paul Scholten ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap, Haarlem, De 

Erven F. Bohn, 1932, 410-412 (“Zoo ontmoeten wij reeds in het materieele recht tweeërlei partijbegrip, het eene dat van den rechtsband, het 

andere dat van de handeling. Daarnaan knoopen zich de volgende consequenties: overal waar het gaat om de rechtsverhouding, haar 

strekking, haar gevolgen, haar eigenschappen, zal, wanneer de wet daarbij het woord partij gebruikt, aan den materieel gerechtigde, 

bijvoorbeeld aan den bij de overeenkomst verbondene of gerechtigde onbekwame moeten gedacht worden. Gaat het echter om de handeling, 

hare vereischten, hare gebreken, dan moet bij partij worden gedacht aan den handelenden persoon, bijvoorbeeld aan den wettelijken 

vertegenwoordiger die de overeenkomst gesloten heeft.”). 
248 Vgl. K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME en 

A. BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 384, nr. 6. 
249 Onder meer omdat de wetgever het bij het opstellen van het Gerechtelijk Wetboek– ironisch genoeg net vanwege de grote 

terminologische onzekerheid in de literatuur – niet opportuun vond om een algemene theorie van de rechtsvordering op te 

nemen in het Gerechtelijk Wetboek. Zie het Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van 

het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 1963-64, nr. 60, 22. 
250 Zie uitgebreider G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 245-260; P. VAN ORSHOVEN, 

“Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, in P. VAN 

ORSHOVEN (ed.), Themis Gerechtelijk Privaatrecht, Brugge, die Keure, 2000, 27 e.v.; H. BOULARBAH, “La double dimension de la 

qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice”, TBBR  1997, 61 e.v.; R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het 

procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht 

vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 2 e.v.; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 33, nr. 19 e.v.; 

J. HARMEL, “Défaut de qualité et absence de mention d’une qualité. Le cas du curateur de la société faillie devenu curateur du 

maître de la société”, RPS 1981, 75 e.v.; H. MOTULSKY, Droit processuel, Parijs, Montchréstien, 1973, 53 e.v.; J. VAN COMPERNOLLE, 

Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 2 e.v.; C.W. STAR BUSMANN, Hoofdstukken van burgerlijke 

rechtsvordering, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1972, 110 e.v.; R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et 

Nouvelle Réunies, 1955, 28 e.v. 



[49] 

 

‘rechtsvordering’ en de betekenis die daaraan doorgaans wordt toegekend.251 Deze kritiek heeft haar 

verdiensten, en zij nodigt uit tot verdere reflecties over de fundamenten van het procesrecht. 

Niettemin is er hier voor gekozen om voort te bouwen op de klassieke theorie van het subjectief recht, 

de rechtsvordering en de vordering in rechte. Niet enkel omdat zij door haar vertrouwdheid de 

noodzakelijke vaste grond biedt voor de rest van het onderzoek, maar ook omdat het onderzoek 

essentieel inductief van aard is en dus vertrekt vanuit het procesrecht zoals dat nu eenmaal in de 

rechtsleer en rechtspraak wordt begrepen en toegepast (supra randnr. 7).  

65. Een subjectief recht kan omschreven worden als een door het objectieve recht (i.e. een abstracte 

rechtsregel) beschermde aanspraak op andermans gedrag.252 Het gaat met andere woorden om de 

doorgaans materieelrechtelijke aanspraak die de titularis heeft, of meent te hebben, op een derde en 

die hij desgevallend in rechte wil afdwingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder. 

66. De schending van een vermeend materieelrechtelijk subjectief recht is een noodzakelijke253, 

maar geen voldoende voorwaarde om zich succesvol tot de burgerlijke rechter te kunnen wenden. 

Daarbovenop dient het materieelrechtelijk subjectief recht in kwestie nog beschermd te zijn door een 

bijhorende rechtsvordering. Deze rechtsvordering kan men omschrijven als het recht om een beweerde 

schending van het materieelrechtelijk subjectief recht voor de rechter aan te kaarten en een uitspraak 

ten gronde te bekomen. De rechtsvordering is het ius agendi, het recht op toegang tot de rechter met 

betrekking tot de specifieke materieelrechtelijke aanspraak.254 De rechtsvordering van de verweerder 

is diens recht om de ontvankelijkheid of de gegrondheid van een materieelrechtelijke aanspraak tegen 

hem in rechte te betwisten.255  

De rechtsvordering is een accessorium van de materieelrechtelijke aanspraak. Zo gaat het ius agendi 

mee over wanneer de materieelrechtelijke aanspraak wordt overgedragen (bv. middels een cessie van 

schuldvordering).256 De rechtsvordering is een noodzakelijk corollarium van de rechtsstaat. Het zelf 

effectueren van materieelrechtelijke aanspraken (eigenrichting) is in een rechtsstaat in beginsel 

verboden, hetgeen wordt opgevangen door een recht om zich met betrekking tot deze aanspraken tot 

                                                           
251 M.E. STORME, “De eigendom van het wild en de jachtvergunning. Of: het onderscheid tussen de rechtsvordering en het recht 

om te procederen”, in X (ed.), Te PAS. Opstellen aangeboden aan prof.mr. P.A. Stein, Deventer, Kluwer, 1992, 253-271; zie ook van 

dezelfde auteur “Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht, met ontwerpbepalingen voor een 

hervorming”, TPR 1994, 1981-1984. 
252 P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk 

procesrecht”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Themis Gerechtelijk Privaatrecht, Brugge, die Keure, 2000, 27, nr. 5. Zie over het subjectief 

recht W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 87, nr. 30 e.v. 
253 Of minstens een quasi-noodzakelijke voorwaarde. Volgens bepaalde auteurs bestaan er burgerlijke rechtsvorderingen die een 

eiser uitzonderlijk kan instellen zonder dat hij daarmee een erkenning of bescherming van zijn subjectief recht beoogt. Het 

voorbeeld dat men daarbij doorgaans aanhaalt, is de vordering van het Openbaar Ministerie tot ontzetting uit de ouderlijke 

macht (art. 32 in fine Jeugdbeschermingswet). Ook het wettelijk ius agendi van diverse rechtspersonen, o.m. in het 

discriminatiecontentieux (de zgn. “quasi-publieke vordering”), valt in deze categorie. Zie J. VERLINDEN, “Het belang als 

ontvankelijkheidsvereiste van de rechtsvordering (Art. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek)”, Jura Falc. 1987-88, 20; J.E. KRINGS, concl. 

bij Cass. 19 november 1982, Arr.Cass. 1982-83, 374; J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, 

Larcier, 1972, 8. Zie evenwel kritisch P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 8. 
254 De rechtsvordering is dus niet synoniem met het recht op toegang tot de rechter in abstracto. Dat laatste beperkt zich tot het 

recht om zich tot de rechter te wenden, en brengt geen aanspraak op een beslissing ten gronde met zich mee. Zie H. 

BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice”, TBBR 1997, 62, nr. 

7; J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 3-5. 
255 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 33, nr. 19 ; H. MOTULSKY, Droit processuel, Parijs, 

Montchréstien, 1973, 56. 
256 Zelfs pendente lite, i.e. wanneer de rechtsvordering al is geconcretiseerd. Zie Cass. 15 juni 2015, S.13.0005.N, onuitg., 

www.juridat.be; Cass. 31 mei 2012, RW 2013-2014, 625 en de begeleidende noot van B. VAN DEN BERGH; Cass. 1 maart 1984, 

Arr.Cass. 1983-84, 827; Antwerpen 16 oktober 2013, TBBR 2015, 206, noot B. VAN DEN BERGH. Zie voor Frankrijk Cass. Fr. 10 

januari 2006, D. 2006, 365, noot X. DELPECH; D. BERT, “Regards sur la transmission de l’action en justice”( noot onder Cass.Civ. 

10 januari 2006), D. 2006, 2129-2134. 
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de rechter te wenden.257 Meteen is ook de “dienende rol” van het procesrecht duidelijk, dat aan de 

rechtsonderhorigen immers via het ius agendi de middelen ter hand stelt om hun materieelrechtelijke 

aanspraken in rechte af te dwingen.  

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat elke materieelrechtelijke aanspraak in regel gepaard gaat met 

een formeel recht op toegang tot de rechter. Enkel in een aantal specifieke, uitzonderlijke gevallen gaat 

een subjectief recht ab initio niet gepaard met een bijhorend ius agendi, zodat deze materieelrechtelijke 

aanspraken weliswaar bestaan maar niet in rechte afgedwongen kunnen worden. Dat deze 

materieelrechtelijke aanspraken niettemin bestaan betekent o.m. dat een vrijwillige uitvoering door de 

schuldenaar nadien niet kan worden teruggevorderd op grond van een onverschuldigde betaling.258 

Veel frequenter is de situatie waarin ab initio wel degelijk een rechtsvordering bestond maar waar die 

nadien is teloorgegaan, bv. door verloop van tijd (verjaring). Opnieuw geldt hier dat de 

materieelrechtelijke aanspraak blijft bestaan maar door de verjaring enkel onafdwingbaar wordt, 

zodat de schuldenaar de betaling van een verjaarde schuld niet kan terugvorderen.259 De titularis van 

een subjectief recht kan ook vrijwillig afstand doen van het bijhorende ius agendi: via afstand van 

rechtsvordering (art. 821 Ger.W.), via een dading, of via een arbitrageovereenkomst. Contractspartijen 

kunnen zelfs elke afdwingbaarheid van hun overeenkomst van bij het begin uitsluiten (gentlemen’s 

agreement).260 Tot slot dooft de rechtsvordering uit door een rechterlijke beslissing over de 

materieelrechtelijke aanspraak (gezag van gewijsde, art. 25 Ger.W.). In dat geval is de rechtsvordering 

a.h.w. “opgebruikt”, of beter nog, “omgezet” in een vonnis dat aan het einde van de rit ten uitvoer 

kan worden gelegd tegen de schuldenaar.  

67. De vordering in rechte op haar beurt is de concretisering van het ‘virtuele’ ius agendi, de 

effectieve stap naar de rechter. De eiser concretiseert zijn ius agendi door het instellen van een eis in 

rechte, de verweerder doet dat door het voeren van verweer in rechte. Geen van beiden is daartoe 

verplicht; het ius agendi heeft een facultatief karakter.261 Met de daadwerkelijke uitoefening van de 

vorderingsbevoegdheid ontstaat een rechtsgeding, dat gedefinieerd kan worden als een geheel van 

aaneengeschakelde doelgebonden vormelijke verrichtingen (proceshandelingen) dat resulteert in een 

rechterlijke uitspraak waarmee de subjectieve rechten van de procespartijen kunnen worden 

gerealiseerd.262 

68. Het onderscheid tussen subjectief recht, rechtsvordering en vordering in rechte doet wat 

academisch aan maar is niet zonder gevolgen. De voornaamste relevantie van de procedurele 

                                                           
257 E. DIRIX, “Het verbod van eigenrichting als algemeen rechtsbeginsel”, in M. VAN HOECKE (ed.), Algemene rechtsbeginselen, 

Antwerpen, Kluwer, 1991, 195, nr. 7; R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen 

materieel recht en gerechtelijk recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 6, nr. 17. Het verbod 

op eigenrichting is een algemeen rechtsbeginsel: Cass. 24 mei 1976, Arr.Cass. 1976, 1053. 
258 Dat is bv. het geval voor de speelschuld (artn. 1965 -1967 BW), al is het toepassingsgebied van deze bepaling eerder beperkt 

(zie immers de uitzonderingen opgelijst in art. 1966 BW). Zie ook art. 17 Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de 

beteugeling van de dronkenschap (drankschulden) en art. 204 BW (vordering tot verschaffen van stand en bekomen van 

bruidsschat). Zie uitgebreid over deze ab initio onafdwingbare verbintenissen K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die 

Keure, 2012, 137-156. 
259 Art. 1235, tweede lid, BW; Cass. 25 september 1970, Arr.Cass. 1971, 78, concl. P. MAHAUX. Zie uitgebreid over de verjaarde 

schuld K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2012, 184-210. 
260 Zie uitgebreid K. WILLEMS, De natuurlijke verbintenis, Brugge, die Keure, 2012, 157-180. 
261 A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 374, nr. 836; H. 

BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice”, TBBR 1997, 62, nr. 

9. Men merke wel op dat het facultatief karakter voor de verweerder nogal relatief is : terwijl het hem inderdaad vrij staat om 

geen verweer te voeren, belet zulks niet dat evengoed een procesverhouding tot stand komt en hij een veroordeling bij verstek 

riskeert. 
262 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 120, nr. 218. 
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‘drietrapsraket’ is gelegen in de verschillende sancties die staan op een gebrek in elke ‘trap’. Wie naar 

de burgerlijke rechter trekt zonder dat hij kan bogen op een materieelrechtelijke aanspraak, zal zijn 

vordering afgewezen zien als ongegrond. Wie zijn materieelrechtelijke aanspraak aan de rechter 

voorlegt zonder daarbij te kunnen bogen op een bijhorende rechtsvordering, zal zijn vordering 

afgewezen zien als onontvankelijk of ontoelaatbaar.263 Hoewel in beide gevallen de vordering evengoed 

afgewezen wordt en het eindresultaat dus hetzelfde lijkt, heeft het onderscheid niettemin belang in 

termen van gezag van gewijsde. De rechter die een vordering onontvankelijk verklaart, doet daarmee 

geenszins uitspraak over de gegrondheid van de materieelrechtelijke aanspraak. Zo kan in een later 

geschil de gegrondheid van de materieelrechtelijke aanspraak alsnog aan bod komen, wanneer deze 

aanspraak bijvoorbeeld bij wijze van exceptie wordt aangevoerd.264 

Wie tot slot wel degelijk beschikt over een subjectief recht en over een rechtsvordering, maar 

(procedure)fouten maakt bij zijn vordering in rechte, riskeert de nietigverklaring van de door fouten 

aangetaste proceshandeling. Ook hier lijkt het onderscheid met de onontvankelijkheid niet bijzonder 

groot, in het bijzonder wanneer de nietigheid slaat op de gedinginleidende akte. In beide gevallen 

wordt de weg naar een uitspraak ten gronde van meet af aan afgesneden. Toch zijn de verschillen 

reëel. In geval van een nietige dagvaarding zal de eiser in beginsel zijn fout kunnen rechtzetten en de 

rechter opnieuw kunnen vatten, in het bijzonder nu de nietigverklaring van de dagvaarding de 

verjaringsstuiting onverlet laat (art. 2247 BW). Dat is niet het geval bij onontvankelijkheid: het gebrek 

aan een ius agendi is in beginsel onherstelbaar. Bovendien kunnen door vormgebreken aangetaste 

proceshandelingen onder bepaalde voorwaarden alsnog hun rechtsgevolgen behouden (art. 860-866 

Ger.W.), terwijl een dergelijk regime van “dekkingsgronden” niet bestaat voor tekortkomingen aan 

het ius agendi. Dat verschil in behandeling is overigens niet discriminerend.265 

69. Naast het verschil in sancties, heeft het onderscheid tussen het subjectief recht, de 

rechtsvordering en de vordering in rechte zoals gezegd ook belang voor de mogelijkheid tot 

vertegenwoordiging in rechte. Bovenstaand begrippenkader laat immers toe om het mandaat ad 

agendum duidelijk af te bakenen. De mandataris ad agendum oefent de rechtsvordering (ius agendi) uit 

voor rekening van de titularis van een subjectief recht. Hierin verschilt de vertegenwoordiging van bv. 

                                                           
263 Onontvankelijkheid en ontoelaatbaarheid zijn synoniemen. Zie K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, 

Maklu, 2007, 44, nr. 17; R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht 

en gerechtelijk recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 3, nr. 9. Zie ook het Verslag namens 

de Commissie voor de Justitie uitgebracht namens de heer HERMANS bij het wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek, 

Parl.St. Kamer 1966-67, nr. 59/49, 161: “Teneinde elk misverstand te vermijden werden in het Gerechtelijk Wetboek de woorden 

‘ontvankelijk’ of ‘niet ontvankelijk’ telkens vervangen door ‘toelaatbaar’ of ‘niet toelaatbaar’. Deze laatste uitdrukkingen worden uitsluitend 

door de rechtspleging gebruikt.” De terminologische ingreep werd evenwel nooit ten volle doorgevoerd. 
264 Men denke opnieuw aan de verjaarde schuldvordering. Wanneer de schuldeiser naar de rechter trekt, zal hij botsen op de 

onontvankelijkheid van de vordering. Wanneer anderzijds de schuldenaar alsnog betaalt en nadien een vordering tot 

terugbetaling instelt op grond van de onverschuldigde betaling, zal de schuldeiser zich daartegen kunnen verweren (art. 1235, 

tweede lid, BW). In die context zal het bestaan van de schuldvordering alsnog voorwerp kunnen uitmaken van een debat ten 

gronde. 
265 GwH nr. 125/2014 van 19 september 2014, dat specifiek handelde over het verschil in behandeling tussen het dagvaarden van 

een verkeerde persoon (op straffe van onontvankelijkheid) en het dagvaarden van de juiste persoon maar met een verkeerde 

benaming in de dagvaarding (een vormfout en dus op straffe van nietigheid). Het plakken van de juiste sanctie op het juiste 

gebrek is evenwel niet altijd evident. Zie voor een enigszins gedateerd maar zeer helder overzicht K. BAERT en B. DECONINCK, 

“Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME en A. BEIRLAEN (eds.), Procederen in 

nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 384 e.v. Ook de wetgever vergist zich af en toe, door een loutere 

vormvereiste niet met nietigheid maar wel met onontvankelijkheid af te dwingen. Zie bv. kritisch over de verplichte 

voorafgaande verzoeningspoging op straffe van onontvankelijkheid B. ALLEMEERSCH, “Handhaving van een verplichte 

verzoeningspoging in rechte en het cassatie-arrest van 30 oktober 2003” (noot onder Cass. 30 oktober 2003), RW 2004-05, 978, nr. 

4; G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 340 e.v.; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 

Luik, Faculté de droit, 1987, 163-165, nrs. 186-189. 
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de cessie van schuldvordering of de materieelrechtelijke vertegenwoordiging (die zich afspelen op het 

niveau van het subjectief recht)266 en het mandaat ad litem of de keuze van woonplaats (die zich afspelen 

op het niveau van de vordering in rechte). In wat volgt wordt deze afbakening ten opzichte van 

gelijkaardige rechtsfiguren verder uitgewerkt. 

AFDELING 2. AFBAKENING 

2.1. Materieelrechtelijke vertegenwoordiging 

70. De vertegenwoordigingsfiguur laat zich qua voorwerp opdelen in materieelrechtelijke 

vertegenwoordiging en procesrechtelijke vertegenwoordiging. “Il y a deux principales espèces de 

mandats; savoir, celui, qui a pour objet quelque affaire judiciaire, et celui, qui a pour objet des affaires 

extrajudiciaires.”267 Het voorwerp van materieelrechtelijke vertegenwoordiging zijn (hoofdzakelijk) 

materieelrechtelijke rechtshandelingen. Het voorwerp van procesrechtelijke vertegenwoordiging zijn 

(hoofdzakelijk) proceshandelingen, zijnde rechtshandelingen die kaderen binnen de context van een 

gerechtelijke procedure.268 

Procesrechtelijke vertegenwoordiging kan op haar beurt weer onderverdeeld worden in 

vertegenwoordiging op het niveau van het ius agendi (vertegenwoordiging ad agendum, waarbij de 

mandataris optreedt als procespartij) en vertegenwoordiging op het niveau van de concrete vordering 

(vertegenwoordiging ad litem en keuze van woonplaats, waarbij de mandataris proceshandelingen 

stelt c.q. ontvangt zonder daarbij de hoedanigheid van procespartij te verwerven).269 

71. De demarcatie tussen een materieelrechtelijke vertegenwoordiging enerzijds en een 

procesrechtelijke vertegenwoordiging anderzijds, lijkt glashelder. Toch is het onderscheid niet altijd 

even evident. Ook materieelrechtelijke vertegenwoordiging kan immers geschillenoplossing tot doel 

hebben. Zo kan men een dading aangaan bij monde van een vertegenwoordiger.270 Aangezien een 

dading evenwel geen proceshandeling is, gaat het niet om een mandaat ad agendum noch om een 

mandaat ad litem. Soms maakt men gewag van een mandaat ad negotia, al zijn aan die kwalificatie geen 

                                                           
266 De vraag of een cessie ook (enkel) de rechtsvordering als voorwerp kan hebben, terwijl het subjectief recht bij de titularis blijft, 

blijkt in Frankrijk voorwerp van debat te zijn. Zie hierover uitgebreid D. BERT, “Regards sur la transmission de l’action en 

justice” (noot onder Cass.Civ. 10 januari 2006), D. 2006, 2129-2134; N. CAYROL, Les actes ayant pour objet l’action en justice, Parijs, 

Economica, 2001, 14-161. Zelf zien wij het nut van een dergelijke transactie niet in: de houder van louter een ius agendi zal 

misschien wel op een ontvankelijke manier naar de rechter kunnen trekken, maar zal daar sowieso botsen op de ongegrondheid 

van zijn vordering aangezien hij geen titularis is van de vordering waarop hij zich beroept. Een dergelijke situatie is a.h.w. het 

spiegelbeeld van een subjectief recht waar geen ius agendi (meer) aan is gekoppeld, bv. door verjaring.  
267 R.-J. POTHIER, Traité du contrat de mandat, in M. DUPIN, Œuvres de R.-J. Pothier, contenant les traités du droit français, III, Brussel, 

Tarlier, 1830, 146. Vgl. het advies van advocaat-genraal PETIT bij Cass. Fr. 26 maart 2010, 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/petit_premier_16195.html: “En outre, la représentation en 

justice peut prendre deux formes ; il peut s’agir d’une représentation dans l’exercice de l’action, dite représentation ad agendum et, dans 

cette hypothèse, le représentant agit au lieu et place du titulaire de l’action lorsque celui-ci, pour une raison quelconque, n’est pas en mesure 

de l’exercer lui-même, mais la représentation en justice peut simplement consister dans l’accomplissement des actes de la procédure ; c’est 

alors la représentation ad litem […]. Dans ce cas, le titulaire de l’action l’exerce lui-même mais les actes de la procédure sont accomplis par 

un mandataire au nom du dominus litis.” 
268 Proceshandelingen onderstellen aldus meer dan een louter geschil en meer precies dat een geding aanhangig is of wordt 

gemaakt: A. VAN THIENEN, “Justice must also enabled to be done” (noot onder Gent 19 december 2013), T.Fam. 2015, 118, nr. 5. 

Dat een proceshandeling in de eerste plaats een rechtshandeling is, blijkt ook uit Cass. 5 februari 1998, Arr.Cass. 1998, 170 

(“Overwegende dat het instellen van een rechtsvordering een rechtshandeling is”); zie ook W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in 

het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en 

tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 487. 
269 Zie voor het mandaat ad litem infra randnrs. 75 e.v. en voor de keuze van woonplaats infra randnrs. 82 e.v. 
270 Zie hierover uitgebreid B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJENS, Dading, in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 

169-184. 
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bijzondere rechtsgevolgen verbonden. De ruimere kwalificatie als materieelrechtelijke 

vertegenwoordiging heeft wél gevolgen. Zo heeft een advocaat een uitdrukkelijke volmacht nodig 

voor het afsluiten van een dading. Diens wettelijk vermoeden van vertegenwoordigingsbevoegdheid 

(art. 440, tweede lid, Ger.W.) geldt immers enkel voor het procesrechtelijk mandaat ad litem, en niet 

voor een materieelrechtelijk mandaat.271 

2.2. Optreden in rechte van een materieelrechtelijke middellijke vertegenwoordiger 

72. Bovenstaande analyse kan nog een stap verder worden uitgebouwd. Wanneer een middellijke 

vertegenwoordiger (bv. een naamlener of een commissionair) een materieelrechtelijke handeling stelt, 

en die handeling leidt tot een rechtsgeschil, dan zal de vertegenwoordiger in rechte moeten optreden. 

In dat geval gaat het evenwel niet om procesvertegenwoordiging. Niet omdat de handelingen geen 

proceshandelingen zouden zijn (dat zijn ze wel degelijk), maar omdat de naamlener of de 

commissionair, gelet op de verbintenisrechtelijke gevolgen van middellijke vertegenwoordiging, de 

titularis is van het ius agendi en dus eenvoudigweg geen procesvertegenwoordiger is. In de externe 

verhouding is de middellijke vertegenwoordiger geen vertegenwoordiger, maar titularis. Al behoeft 

dat allicht enige uitleg. 

73. Vooreerst is daar de naamlener. Bij naamlening wordt een persoon (de naamlener) belast met 

het verrichten van een materieelrechtelijke rechtshandeling met een derde, in eigen naam maar voor 

rekening van de opdrachtgever wiens bestaan verborgen blijft voor de derde. In de interne 

verhouding tussen opdrachtgever en naamlener geldt de vertegenwoordigingsovereenkomst. In de 

externe verhouding met de derde gaat de naamlener evenwel verbintenissen en rechten aan in eigen 

naam, zodat de rechten en plichten die voortvloeien uit de rechtshandeling (i.e. de 

verbintenisrechtelijke rechtsgevolgen) in zijn eigen vermogen ontstaan. Ook wanneer de naamlener bij 

betwisting in rechte optreedt met betrekking tot de bewuste rechtshandeling, is er van 

vertegenwoordiging geen sprake. Hij is immers in de externe verhouding zelf houder van het 

subjectieve recht dat hij in rechte wil afdwingen; hij treedt op in eigen naam en voor eigen rekening. 

Er is dan ook geen onderscheid tussen formele en materiële procespartij; beide ‘identiteiten’ zijn 

verenigd in de persoon van de naamlener.272  

Hetzelfde geldt voor de handelsrechtelijke commissie-overeenkomst, waarbij de commissionair in 

eigen naam optreedt voor rekening van de committent zonder evenwel het bestaan van die 

committent te verbergen. Ook hier betekent het optreden in eigen naam van de commissionair dat de 

verbintenisrechtelijke gevolgen in zijn hoofde ontstaan. Hij is dan ook de enige die in rechte kan 

                                                           
271 Cass. 18 november 1988, RW 1988-89, 997; Cass. 3 oktober 1940, Pas. 1941, I, 239; Luik 10 juni 2005, JLMB 2006, 1271; Brussel 

29 november 1994, Pas. 1994, II, 5. Zie ook A. VAN OEVELEN, “Het mandaat van de advocaat wanneer hij niet in rechte optreedt”, 

RW 2009-10, 1586-1598; J. STEVENS, Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 290, nr. 549-550. 
272 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 299, nr. 395; I. SAMOY, Middellijke 

vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 181, nr. 273; W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, 

in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, 

Tjeenk Willink, 1999, 498; M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en 

Nederland”, RW 1993-94, 177; J. MESTRE, La subrogation personnelle, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, L.G.D.J., 1979, 402, nr. 345; 

J. VAN DOOSSELAERE, noot onder Cass. 21 oktober 1948, RHA 1949, 12; P. DEMEUR en F. PASSELECQ, “La maxime ‘Nul ne plaide 

par procureur’ et le deroi d’ester en justice pour les intérêts d’autrui”, RPS 1924, 208-209; Brussel 20 mei 1910, TBH 1910, 292.  
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optreden bij geschillen die voortvloeien uit de commissie-overeenkomst.273 Er is opnieuw geen 

onderscheid tussen formele en materiële procespartij.  

Een laatste toepassing van hetzelfde principe is de stille handelsvennootschap (art. 48 W.Venn.). In 

deze vennootschap, die geen rechtspersoonlijkheid heeft, gaat de werkende vennoot in eigen naam 

rechten en verplichtingen aan terwijl de stille vennoot zich aan het zicht van de buitenwereld onttrekt. 

Derden hebben geen rechtstreekse vordering tegen de stille vennoot (art. 54 W.Venn.). Op 

procesrechtelijk vlak betekent dit opnieuw dat het de werkende vennoot is die als eiser of verweerder 

in rechte zal optreden, niet als vertegenwoordiger van de vennootschap of van de stille vennoten, 

maar wel als verbintenisrechtelijke titularis van de litigieuze rechten en verplichtingen.274  

74. Nochtans is materieelrechtelijke middellijke vertegenwoordiging, wanneer zij leidt tot een 

juridische procedure met betrekking tot de rechtshandeling, niet zonder procedurele rechtsgevolgen. 

Samen met VANANROYE zijn wij immers van mening dat de opdrachtgever geen derdenverzet zal 

kunnen aantekenen tegen de beslissing geveld t.a.v. de middellijke vertegenwoordiger en de derde. 

Niet omdat de opdrachtgever geen derde zou zijn: vanuit procesrechtelijk standpunt is hij dat wel 

degelijk. Wél omdat het instellen van derdenverzet  uitdrukkelijk wordt uitgesloten voor 

“vertegenwoordigde personen” (art. 1122, 4° Ger.W.). Daarbij gaat het niet zozeer om 

“procesrechtelijk vertegenwoordigde personen” die via een optreden qualitate qua in de procedure 

betrokken zijn – zij zijn immers volwaardig partij zodat zij sowieso geen derdenverzet kunnen 

aantekenen (infra randnr. 311) – maar wel om materieelrechtelijke (middellijke) vertegenwoordigde 

personen.275 Gelet op de vertegenwoordigingsrelatie, die procesrechtelijk niet bestaat maar 

materieelrechtelijk wel degelijk aanwezig is, zou het onbillijk zijn dat zij alsnog derdenverzet zouden 

kunnen instellen. Dat zou hen immers in wezen een derde aanleg opleveren.276 Om dat te vermijden is 

een uitdrukkelijke wettelijke grondslag nodig, wat meteen de bestaansreden van art. 1122, 4°, Ger.W. 

vormt.277 Enkel bij bedrog van de middellijke vertegenwoordiger kan de opdrachtgever gebruik 

maken van het derdenverzet (art. 1122, 4°, in fine Ger.W.). 

Verder dan dat gaan de procesrechtelijke gevolgen echter niet. Zo kan het bekomen vonnis niet tegen 

de opdrachtgever ten uitvoer worden gelegd, maar enkel tegen de middellijke vertegenwoordiger. 

                                                           
273 Cass. 22 oktober 1976, Arr.Cass. 1977, 229; Cass. 25 oktober 1963, RW 1963-64, 1216. Zie ook E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen 

tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maklu, 1984, 175-176, nr. 238. Vgl. voor Nederland HR 11 maart 1977, NJ 1977, 52; 

voor Frankrijk Cass.Civ. 11 april 1995, Bull.civ. 1995, I, 119. 
274 J. VANANROYE, “Over stille en openbare maatschappen”, TPR 1999, 1494-1495, nr. 36; P. DE PELSMAEKER, Des associations en 

participation et des syndicats financiers, Brussel, Polydore Pée, 1934, 176, nr. 72. 
275 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 299, nr. 395. Vgl. het verslag van de heer C. VAN 

REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 1963-64, nr. 60, 258, waar 

uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van de naamlener. Indien de opdrachtgever er voor kiest zijn materieelrechtelijke 

hoedanigheid van opdrachtgever te verzwijgen zal zijn derdenverzet nog altijd onontvankelijk zijn, maar dan bij gebrek aan 

belang. 
276 De rechter die kennisneemt van het derdenverzet oefent immers een volledige rechtsmacht uit met betrekking tot hetgeen in 

de bestreden beslissing werd beslist en de positie van de derde aanbelangt. Binnen deze grenzen mag de derde alle middelen 

aanvoeren zowel in feite als in rechte en wordt hij hierbij, in beginsel, niet beperkt door de proceshouding die was aangenomen 

door de partijen in het oorspronkelijk geding. Zie Cass. 2 mei 2013, RW 2014-15, 826; Cass. 29 juni 2006, Arr.Cass. 2006, 1536. 
277 De bepaling is dus geenszins overbodig, zoals wel eens wordt geponeerd. Zie bv. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk 

gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 286, nr. 388. 
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2.3. Vertegenwoordiging ad litem 

A. OMSCHRIJVING 

75. Vertegenwoordiging ad litem is procesvertegenwoordiging op het niveau van de vordering in 

rechte, i.e. het meest concrete niveau van het stellen van proceshandelingen. Het mandaat ad litem 

wordt dan ook traditioneel omschreven als een mandaat tot het stellen van alle proceshandelingen die 

nodig zijn om een rechtsgeding tot een goed einde te brengen.278  

76. De vertegenwoordiger ad litem is doorgaans een advocaat. De advocaat geniet bij zijn 

vertegenwoordigingsopdracht immers het niet te onderschatten voordeel van art. 440, tweede lid, 

Ger.W.: hij hoeft behoudens wettelijke uitzonderingen geen mandaat voor te leggen bij de uitvoering 

van zijn vertegenwoordigingsopdracht.279 “De staat, de aard en de tucht van de advocaat rechtvaardigen dit 

vermoeden.”280 Het inschakelen van een advocaat als mandataris ad litem brengt overigens nog andere 

voordelen met zich mee: zo kunnen enkel advocaten schriftelijk verschijnen ter zitting (art. 729 

Ger.W.) en kan een in het gelijk gestelde procespartij slechts aanspraak maken op een 

rechtsplegingsvergoeding wanneer die beroep heeft gedaan op een advocaat (1022 Ger.W.). 

Advocaten zijn voorts gebonden aan deontologische regels in het belang van hun cliënt, zoals het 

beroepsgeheim.281 Daarnaast is er natuurlijk ook nog de expertise die de advocaat als beroepsmatige 

mandataris ad litem kan aanbieden aan zijn cliënt. Tot slot is het beroep op een advocaat in sommige 

gevallen niet zozeer een kwestie van opportuniteit, maar (ook) een wettelijke verplichting.282 

77. De advocaat als mandataris ad litem mag dan wel vele voordelen bieden en in sommige 

gevallen zelfs verplicht zijn, ook bepaalde niet-advocaten kunnen onder voorwaarden als mandataris 

worden aangesteld. Zij zullen echter wél steeds een mandaat moeten kunnen voorleggen; het 

vermoeden van art. 440, tweede lid, Ger.W. geldt voor hen niet. Bovendien is hun actieradius wettelijk 

beperkt tot bepaalde rechtbanken en/of vorderingen: echtgenoten (sinds 2015 ook wettelijk 

samenwonende partners283) en bloed- of aanverwanten kunnen ad litem optreden voor de 

vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten; afgevaardigden van 

representatieve vakorganisaties en afgevaardigden van organisaties van maatschappelijke 

dienstverlening kunnen optreden voor de arbeidsgerechten; en het Openbaar Ministerie kan ad litem 

                                                           
278 A. VAN OEVELEN, “Het mandaat van de advocaat wanneer hij niet in rechte optreedt”, RW 2009-10, 1588; J. STEVENS, Regels en 

gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 287, nr. 543; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-

Leuven, Story-Scientia, 1978, 76, nr. 115. 
279 Zie voor de grenzen van dit vermoeden o.m. O. STEVENS, “De advocaat zonder instructie”, in X (ed.), Liber Amicorum Jo 

Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 533 e.v.; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 154-162. 
280 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 119. 
281 Het beroepsgeheim is er inderdaad in het belang van de cliënt, wat onder meer betekent dat de cliënt eraan kan verzaken. Zie 

uitgebreid D. VAN GERVEN, “Het beroepsgeheim van de advocaat”, TPR 2012, 1445-1449, nrs. 28-32. 
282 Het gaat dan in eerste instantie om die procedures en proceshandelingen die gevoelig zijn voor misbruik en waar de 

verplichte tussenkomst van een advocaat een filterfunctie heeft : het inleiden van een niet-contradictoire procedure (art. 1026, 

5°, Ger.W.) , de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter (art. 653 Ger.W.) en de vordering tot wraking (art. 835 

Ger.W.). Daarnaast heeft de wetgever de tussenkomst van een advocaat verplicht gesteld voor bepaalde categorieën van 

procespartijen in specifieke procedures, waar deze tussenkomst vooral beoogt de procespartij in kwestie te beschermen (bv. art. 

54bis Jeugdbeschermingswet). Verder geldt in burgerlijke procedures voor het Hof van Cassatie de verplichte tussenkomst van 

een advocaat bij het Hof van Cassatie (art. 478 Ger.W). Zie voor de verenigbaarheid van dat laatste met art. 6 EVRM Cass. 15 

december 2014, RABG 2015, 403, en de begeleidende noot van B. MAES. 
283 Wet van 17 juli 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk 

samenwonenden, BS 27 augustus 2015. 
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optreden in vorderingen inzake grensoverschrijdend hoederecht en gezinsrecht.284 De Belgische Staat 

kan zich in bepaalde materies ad litem laten vertegenwoordigen door ambtenaren (fiscale, sociale en 

vreemdelingenzaken).285 Meteen is gezegd dat de vrije keuze van mandataris ad litem wettelijk sterk is 

ingeperkt ten voordele van de advocaat, die wél voor iedere rechtbank kan optreden behoudens 

wanneer de wet in uitzonderingen voorziet (art. 440, eerste lid, Ger.W.). 

Hier is het verhaal evenwel nog niet ten einde. Een bijkomende, en misschien wel de belangrijkste, 

uitzondering op het (quasi-)monopolie ad litem van de advocaat vinden we niet uitdrukkelijk in het 

Gerechtelijk Wetboek, maar in een cassatiearrest van 21 oktober 2010.286 In dat arrest oordeelde het 

Hof dat een contradictoir verzoekschrift niet enkel ondertekend kan worden door “de verzoeker of […] 

zijn advocaat”, zoals art. 1034ter, 6° Ger.W. nochtans lijkt voor te schrijven, maar ook door eender 

welke daartoe bijzonder gemandateerde derde, op voorwaarde althans dat hij daarbij zijn 

hoedanigheid en de identiteit van zijn lastgever expliciteert.287 Het gaat met andere woorden om een 

lastgeving ad litem die ontsnapt aan de strenge beperkingen van het Gerechtelijk Wetboek, zij het dat 

die beperkt is tot één enkele proceshandeling, m.n. de ondertekening van het gedinginleidend 

verzoekschrift. Bepaalde auteurs maken daarom gewag van een mandaat “pre litem”.288 Allicht – al 

bestaat hierover discussie289 – geldt deze jurisprudentiële uitzondering op het quasi-monopolie van de 

advocaat als mandataris ad litem niet alleen voor de ondertekening van een contradictoir 

verzoekschrift, maar evenzeer voor de ondertekening van het gezamenlijk verzoekschrift of van het 

formulier tot uitvaardiging van een Europees Betalingsbevel. Zij kan anderzijds niet worden toegepast 

op de dagvaarding sensu stricto of op het eenzijdig verzoekschrift, nu de wet daar specifiek de 

handtekening van (enkel) de gerechtsdeurwaarder resp. de advocaat voorschrijft.290 

78. De vertegenwoordiger ad litem, of hij nu advocaat is of niet, stelt proceshandelingen in naam 

en voor rekening van de vertegenwoordigde en oefent aldus (een deel van)291 diens vordering of diens 

verweer uit.292 Het ius agendi blijft evenwel stevig in handen van de vertegenwoordigde. Praktisch 

gevolg hiervan – en hierin verschilt het mandaat ad litem principieel van het mandaat ad agendum – is 

dat de mandataris ad litem op geen enkele manier de hoedanigheid van procespartij verwerft. Hij kan 

noch in materiële noch in formele zin als partij worden beschouwd.293 Zo zal hij o.m. niet gebonden 

                                                           
284 Art. 728, § 2 - § 5 Ger.W. Vgl. het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de uitbreiding van de 

vertegenwoordiging in rechte, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 0705/001. 
285 Resp. art. 379 WIB ’92, art. 2 WIGB en art. 90 WBTW voor fiscale zaken, art. 728, § 3, in fine, Ger.W. voor sociale zaken en art. 

74/1 Vreemdelingenwet voor vreemdelingenzaken. 
286 Cass. 21 oktober 2010, JT 2011, 284, noot A. BERTHE. Zie voor eerdere, andersluidende rechtspraak Antwerpen 28 november 

2006, NjW 2007, 800, noot N. PEETERS; Rb. Hasselt 23 december 2009, Rec.gén.enr.not. 2010, 274; Rb. Bergen 11 oktober 2007, 

FJF 2010, 11. 
287 Aan die voorwaarden is niet voldaan wanneer de lasthebber een onleesbare handtekening zet met de vermelding “i.o.”: Rb. 

Gent 16 februari 2011, Fisc.Act. 2011, afl. 29, 11 (samenvatting). 
288 A. BERTHE, “De la signature de la requête contradictoire: mandat ‘pre litem’ versus mandat ‘ad litem’”(noot onder Cass. 21 

oktober 2010), JT 2011, 277-281 ; zie ook A. HOC, J. VANDERSCHUREN en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “L’introduction de 

l’instance”, in H. BOULARBAH en F. GEORGES, Actualités en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2013, 160, nr. 19. 
289 Zie hierover B. ALLEMEERSCH en G. SCRAEYEN, “Stand van zaken en recente onwikkelingen inzake grensoverschrijdend 

procederen”, in P. VAN ORSHOVEN en B. ALLEMEERSCH (eds.), Themis gerechtelijk recht, Brugge, die Keure, 2013, 94-97, nr. 58. 
290 Zie meer uitgebreid A. HOC, J. VANDERSCHUREN en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “L’introduction de l’instance”, in H. 

BOULARBAH en F. GEORGES, Actualités en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2013, 158-160; A. BERTHE, “De la signature de la requête 

contradictoire: mandat ‘pre litem’ versus mandat ‘ad litem’”(noot onder Cass. 21 oktober 2010), JT 2011, 279. 
291 I.h.b. bij het mandaat “pre litem” waarbij de tussenkomst van de mandataris beperkt is tot de ondertekening van de 

gedinginleidende akte, cfr. vorig randnr. 
292 Zie ook in die zin R. POTHIER, Traités des contrats de bienfaisance, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur, 

Parijs, Letellier, 1807, 89, nr. 126 : “Le mandat ad litem, suivant la définition que nous en avons donnée, a pour objet la poursuite d’une 

demande en justice que j’ai donnée ou que je veux donner contre quelqu’un, ou la défense à une qu’on auroit donnée contre moi.”  
293 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 298, nr. 393; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le 

mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 88, nr. 23; I. SAMOY, 
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zijn door het gezag van gewijsde van de uiteindelijke beslissing, en kan hij niet tot de kosten worden 

veroordeeld.  

Anderzijds kan de mandataris ad litem wel partij worden in het geding, in het bijzonder wanneer de 

uitoefening van zijn mandaat ter discussie komt te staan via een vordering tot ontkentenis van 

proceshandeling (art. 848 Ger.W.). 

B. INTERFERENTIE MET HET MANDAAT AD AGENDUM 

79. In theorie valt het mandaat ad litem duidelijk te onderscheiden van het mandaat ad agendum. 

Beide mandaten zijn procesrechtelijk van aard en omvatten aldus het stellen van proceshandelingen 

voor rekening van een ander, maar verschillen in die zin dat de mandataris ad agendum optreedt als 

procespartij en de mandataris ad litem niet.  

In de praktijk geeft een en ander toch aanleiding tot moeilijkheden. Twee situaties kunnen daarbij 

worden onderscheiden: de mandataris ad agendum doet op zijn beurt beroep op een mandataris, 

ditmaal ad litem, of hij doet dat niet. 

80. Vooreerst kan een mandataris ad agendum op zijn beurt een mandataris ad litem inschakelen. 

Men denke bv. aan een voogd die optreedt namens zijn pupil en daartoe beroep doet op een advocaat. 

Een dergelijke onderlastgeving is op zich niet ongeoorloofd; zij is soms zelfs wettelijk verplicht.294 Wel 

zullen we later zien dat het nodeloos inschakelen van een advocaat door een mandataris ad agendum in 

sommige gevallen geacht wordt een vorm te zijn van procesrechtsmisbruik.295 

Wanneer de mandataris ad agendum een beroep doet op een mandataris ad litem, komt er in regel geen 

rechtstreekse band tot stand tussen deze laatste en de materiële procespartij. De mandataris ad 

agendum treedt in de rechtsverhouding met de mandataris ad litem op in eigen naam en voor eigen 

rekening; de mandataris ad litem krijgt zijn instructies van de mandataris ad agendum en niet van de 

achterliggende materiële procespartij. Het gaat dus niet om een plaatsvervanging maar wel om een 

onderlastgeving.296 In regel zou dat niet tot problemen mogen leiden, nu de mandataris ad agendum op 

zijn beurt instructies verkrijgt van de materiële procespartij, of minstens in diens belang handelt. Toch 

vallen belangentegenstellingen en andere deontologische problemen (bv. inzake beroepsgeheim) nooit 

volledig uit te sluiten. De balies hebben op dat punt deontologische regels uitgewerkt.297 De 

                                                                                                                                                                                     
Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 57, voetnoot 123; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde. 

Een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 237, nr. 324; K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het 

geding”, RW 1994-95, 248, nr. 6; R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et nouvelle réunies, 1955, 

215, nr. 294. 
294 Zie bv. inzake de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen art. 9 §3 Programmawet (I) (art. 479) van 24 

december 2002 : “De voogd vraagt [in asielprocedures] ambtshalve en onverwijld bijstand van een advocaat. In voorkomend geval kan de 

voogd gebruik maken van de juridische bijstand van het Bureau voor juridische bijstand overeenkomstig de artikelen 508/1 en volgende van 

het Gerechtelijk Wetboek.” 
295 Met name wanneer de mandataris ad agendum zelf een advocaat is en alsnog een advocaat als mandataris ad litem inschakelt, 

enkel om zo aanspraak te kunnen maken op een rechtsplegingsvergoeding. Zie infra randnr. 319. 
296 Zie voor deze begrippen supra randnr. 56 en de verwijzingen aldaar; vgl. de definitie van onderlastgeving bij R. GILLIS, De 

rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 2014, 52, nr. 104: “Een onderlastgeving is een contract waarbij de 

oorspronkelijke lasthebber de uitvoering van zijn verbintenissen uit het hoofdlastgevingscontract geheel of gedeeltelijk aan de onderlasthebber 

uit de opvolgende lastgevingsovereenkomst in eigen naam en voor eigen rekening overdraagt zonder zelf van zijn aansprakelijkheid voor de 

nakoming van de overgedragen verbintenissen ontheven te zijn.” Zie specifiek voor onderlastgeving bij het mandaat ad agendum B. 

MALLET-BRICOUT, La substitution de mandataire, Parijs, Panthéon Assas, 2000, 31-32, nr. 31. 
297 Zie o.m. art. Art. III.1.1.1 1 van de Codex Deontologie voor Advocaten ( mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn 

cliënt ontvangt): “De advocaat die zijn opdracht niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt […]voert zijn opdracht slechts uit indien hij een 
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kwalificatie als onderlastgeving brengt in elk geval met zich mee dat de mandataris ad agendum 

aansprakelijk blijft t.a.v. de materiële procespartij voor de proceshandelingen gesteld door de 

mandataris ad litem.298 

De vertegenwoordiging ad agendum en de vertegenwoordiging ad litem zijn op bepaalde punten aan 

afwijkende regimes onderworpen. Bij een samenloop tussen beide figuren verliest men dat 

onderscheid soms uit het oog. Dat risico is het grootst wanneer de vertegenwoordiger ad agendum zelf 

ook een advocaat is, wat vaak het geval is bij gerechtelijke mandaten (curator, voogd ad hoc). Het is 

evenwel belangrijk om steeds goed het onderscheid te maken tussen de advocaat die optreedt ad 

agendum (bv. als curator) en de advocaat die optreedt ad litem (bv. als raadsman van de curator).299 Zo 

genieten advocaten als mandataris ad litem van een wettelijk vermoeden van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid dat geen equivalent kent bij het optreden als vertegenwoordiger ad 

agendum (art. 440, tweede lid, Ger.W.).300 Het optreden ad litem van een advocaat geeft aanleiding tot 

een rechtsplegingsvergoeding, terwijl het optreden ad agendum van een advocaat in wezen een 

‘persoonlijke verschijning’ van een (formele) procespartij uitmaakt, zodat geen 

rechtsplegingsvergoeding kan worden toegekend (art. 1022, eerste lid, Ger.W.). Deze interferenties 

tussen beide mandaten komen later nog uitgebreid aan bod. 

81. De tweede situatie is deze waarbij de mandataris ad agendum ervoor kiest om géén beroep te 

doen op een mandataris ad litem. Het inschakelen van een mandataris ad litem is inderdaad zelden 

verplicht. Art. 728 Ger.W. bepaalt in dat opzicht als uitgangspunt dat partijen steeds in persoon (lees: 

zonder mandataris ad litem) kunnen verschijnen.301 Ook een formele procespartij kan dus in beginsel 

qualitate qua “in persoon” verschijnen. 

Toch rijst hier een bijzonder probleem van geoorloofdheid. Hierboven hebben we gezien dat de vrije 

keuze van mandataris ad litem door de wetgever sterk is ingeperkt. Enkel advocaten, en uitzonderlijk 

ook niet-advocaten in welomschreven gevallen, kunnen ad litem optreden. Een dergelijke inperking 

bestaat niet voor de mandataris ad agendum. Ook niet-advocaten, en personen die niet voorkomen op 

de lijst van art. 728 Ger.W., kunnen aangeduid worden als vertegenwoordiger ad agendum. Nu met het 

mandaat ad agendum per definitie ook de bevoegdheid overgaat om een mandataris ad litem aan te 

stellen dan wel zelf ad litem op te treden, dreigt dat het vertegenwoordigingsmonopolie van art. 728 

Ger.W. uit te hollen – qui peut le plus, peut le moins.302 

                                                                                                                                                                                     
mandaat van de cliënt krijgt, dan wel indien de opdrachtgever door de cliënt behoorlijk werd gemandateerd om een advocaat aan te wijzen” 

en “gaat na of er geen strijdig belang bestaat tussen de opdrachtgever en de cliënt in de zaak waarvoor hij wordt aangesteld.” Zie voorts de 

memorie van toelichting bij de ‘Wijziging van de deontologische regels van de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel 

om collectieve vorderingen toe te laten’, goedgekeurd op de Raad van de Orde van 18 mei 2009, waarin men uitdrukkelijk 

stilstaat bij de vraag naar belangenconflicten “tussen (i) het uiteindelijke slachtoffer en (ii) een belangenvereniging die de collectieve 

vorderingen logistiek voorbereidt en de daadwerkelijke instructie geeft aan een advocaat.”  
298 R. GILLIS, De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 2014, 55, nr. 110. 
299 Althans vanuit procesrechtelijk oogpunt. Deontologisch is er in beginsel geen verschil: een advocaat die optreedt als 

mandataris ad agendum is in die hoedanigheid nog steeds onderworpen aan de deontologische regels van de advocatuur, tenzij 

de deontologische regel onverenigbaar is met dat mandaat (art. IV.1.2. Codex Deontologie voor Advocaten m.b.t. gerechtelijke 

mandaten).  
300 Vgl. art. IV.2.5., eerste en tweede lid, Codex Deontologie voor Advocaten: “De advocaat-syndicus kan in principe optreden voor de 

rechtbanken als vertegenwoordiger van de vereniging overeenkomstig artikel 577, 8, § 4 BW. Hij doet dat dan niet als advocaat, maar als een 

gemandateerde van gemeen recht en moet eventueel zijn mandaat bewijzen, ook t.a.v. zijn confraters. Hij treedt niet op in toga en vermijdt 

elk gevaar voor verwarring tussen zijn bijzonder mandaat en het mandaat ad litem.” 
301 Uitzonderlijk voorziet de wet toch in de verplichte tussenkomst van een advocaat als mandataris ad litem voor hoven en 

rechtbanken, cfr. supra voetnoot 282. 
302 Men denke bv. aan de echtgenoot die verschijnt voor de rechtbank van eerste aanleg namens zijn partner. Echtgenoten 

mogen elkaar slechts ad litem vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten 
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Bij nader inzien beperkt het probleem zich tot de bij overeenkomst aangeduide vertegenwoordiger ad 

agendum. Niemand ontkent dat een door de rechter aangestelde voogd of curator in persoon in rechte 

kan optreden, i.e. zonder tussenkomst van een mandataris ad litem. Meer nog, volgens bepaalde 

rechtspraak behoort het optreden in persoon van de curator en andere advocaat-mandatarissen de 

regel te zijn (infra randnr. 319). Bij een conventioneel afgesproken optreden qualitate qua ligt het 

verschijnen ‘in persoon’ veel moeilijker, in het bijzonder nu art. 728, § 4 Ger.W. conventioneel 

aangeduide zaakwaarnemers uitdrukkelijk uitsluit van het optreden ad litem. 

De enige manier om art. 728, § 4 Ger.W. te verzoenen met het mandaat ad agendum, is ervan uit te gaan 

dat de conventioneel aangestelde mandataris ad agendum niet ‘in persoon’ voor de rechter kan 

verschijnen. Hij zal verplicht een beroep moeten doen op een advocaat.303 Dat wordt overigens al vrij 

algemeen aanvaard in het rechtspersonenrecht: terwijl de beslissing om in rechte op te treden 

genomen kan worden door een daartoe bevoegde lasthebber (niet-orgaan), zoals bv. de bedrijfsjurist, 

kan die lasthebber niet namens de rechtspersoon in rechte verschijnen.304 Hetzelfde geldt voor 

feitelijke verenigingen: de vertegenwoordiger ad agendum van de leden zal ook hier verplicht een 

beroep moeten doen op een advocaat. “Cette solution est du reste la seule conforme […] au monopole de 

plaidoirie de l’avocat (art. 440 et 728 C.jud.). Elle implique que si le mandataire ad litem peut lancer citation, il 

ne pourra comparaître lui-même en lieu et place de la ‘société’.”305  

Op die manier wordt de keuzevrijheid op het niveau ad agendum geslachtofferd op het altaar van het 

wettelijk verankerd quasi-monopolie ad litem. Een keuze die zeker vanuit rechtspositivistische hoek de 

enige coherente oplossing lijkt – men kan nu eenmaal niet om art. 728, § 4 Ger.W. heen – maar van 

bepaalde auteurs niettemin kritische geluiden ontlokt. Een afdoende ratio voor deze beperking op de 

“persoonlijke” verschijning, andere dan de bekommernis om het pleitmonopolie van de advocaten 

niet te laten eroderen door de omweg qualitate qua, lijkt inderdaad niet voorhanden.306 

2.4. Keuze van woonplaats bij een lasthebber 

82. De mogelijkheid tot woonstkeuze in een gerechtelijke procedure ligt vervat in twee 

verschillende wetboeken.  

Het algemene beginsel vinden we terug in het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald in art. 111, naar luid 

waarvan de partijen of een van hen in een akte, met het oog op de uitvoering van die akte, woonplaats 

kunnen kiezen in een andere plaats dan de werkelijke woonplaats. Dat heeft tot gevolg dat de op die 

                                                                                                                                                                                     
(art. 728, § 2 Ger.W.), dus niet voor de rechtbank van eerste aanleg. De vertegenwoordiging ad agendum is evenwel niet 

verboden, zodat de echtgenoot zijn verschijning zou kunnen inkleden als een “persoonlijke verschijning” in het kader van een 

conventioneel overeengekomen optreden qualitate qua. 
303 G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciare. Tome 2: Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 99; H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. 

BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, 

Larcier, 2014, 101-102 en 106-107; A. BERTHE, “De la signature de la requête contradictoire: mandat ‘pre litem’ versus mandat ‘ad 

litem’” (noot onder Cass. 21 oktober 2010), JT 2011, 280. 
304 B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 68-71, nrs. 117-118 en de verwijzingen aldaar; J. RONSE, 

“Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, in G. VAN DIEVOET (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, 

Leuven, Acco, 1976, 99.  
305 T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 478, nr. 

43; zie ook C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 46, nr. 79. 
306 B. ALLEMEERSCH en J. VANANROYE, “Het optreden in rechte van vennootschappen: enkele actuele aandachtspunten voor 

advocaten”, in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VPG (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 268, nr. 26. Vgl. ook H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: 

questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 107 (“Il nous paraît dès lors que le mandataire 

ad agendum doit être considéré comme la ‘partie’ sur le plan procédural, il peut faire le choix de comparaître ‘en personne’ conformément à 

l’article 728, § 1er, du Code judiciaire”). 
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akte betrekking hebbende betekeningen, vorderingen – “rechtsvorderingen” staat er ten onrechte in 

art. 111 BW − en vervolgingen aan de overeengekomen woonplaats en voor de rechter van die 

woonplaats kunnen gebeuren. Keuze van woonplaats is met andere woorden een juridische fictie die 

erop gericht is het rechtsverkeer vlotter te laten verlopen.  

Het Gerechtelijk Wetboek van zijn kant beperkt zich tot een bijzondere toepassing van woonstkeuze, 

meer bepaald woonstkeuze bij een lasthebber (art. 39 Ger.W.). Woonstkeuze bij een lasthebber is in 

gerechtelijke procedures inderdaad het quod plerumque fit, maar ook daar kan nog steeds conform het 

meer algemene art. 111 BW op een adres woonplaats worden gekozen, zonder aanduiding van een 

lasthebber.307  

Bij woonstkeuze kunnen de betekeningen en de kennisgeving rechtsgeldig aan die woonplaats 

gebeuren, waarbij zij overeenkomstig het algemeen regime kunnen gebeuren aan de persoon van de 

lasthebber, wat wordt gelijkgesteld met een betekening aan de persoon van de geadresseerde, of in 

ondergeschikte orde aan de gekozen woonplaats.308 Het is dan de taak van de lasthebber om de 

betekeningen in ontvangst te nemen en ze onverwijld door te sturen aan de lastgever.309 Wanneer niet 

bij een lasthebber woonplaats is gekozen maar enkel op een adres, kan op dat adres vanzelfsprekend 

enkel aan de woonplaats worden betekend en niet aan de persoon.310 

83. Keuze van woonplaats bij een lasthebber is nauw verwant aan het mandaat ad litem. Beide 

situeren zich op het niveau van de concrete vordering. Eigenlijk is keuze van woonplaats bij een 

lasthebber de passieve tegenhanger van het actieve mandaat ad litem: laatstgenoemd mandaat omvat 

het stellen van proceshandelingen in naam en voor rekening van een procespartij, eerstgenoemd 

mandaat omvat het ontvangen van proceshandelingen (via betekening dan wel kennisgeving) in naam 

en voor rekening van een procespartij, steeds zonder dat de mandataris daarbij zelf de hoedanigheid 

van procespartij verwerft.  

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat vaak één en dezelfde persoon met beide lastgevingen wordt 

belast.311 In dat geval is de lastgeving inzake woonstkeuze overigens accessoir aan de lastgeving ad 

litem: wanneer een advocaat verklaart niet langer de raadsman van een partij te zijn, zodat zijn 

mandaat ad litem een einde neemt, eindigt daarmee ook meteen de keuze van woonplaats, en dit 

zonder dat vereist is dat die partij haar woonplaatskeuze heeft herroepen of dat de bijzondere 

lastgeving inzake keuze van woonplaats werd opgezegd.312 

Meteen is gezegd dat woonstkeuze bij een lasthebber duidelijk te onderscheiden valt van de 

vertegenwoordiging ad agendum, om dezelfde redenen als dat voor het mandaat ad litem het geval was. 

                                                           
307 B. VANLERBERGHE, “Keuze van woonplaats naar intern recht”, in Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

1811. Zie ook concl. adv.-gen. E. KRINGS onder Cass. 10 december 1971, Arr.Cass. 1972, 362, die stelt dat de bepalingen van het 

Gerechtelijk Wetboek inzake keuze van woonplaats geen wijziging hebben gebracht in de gemeenrechtelijke regeling van het 

Burgerlijk Wetboek.  
308 Enkel de afgifte van het afschrift van het exploot van betekening aan de lasthebber persoonlijk wordt geacht een betekening 

aan de persoon te zijn. Dit is vooral belangrijk in strafzaken, nu de buitengewone termijn om verzet aan te tekenen pas begint te 

lopen vanaf de dag waarop de veroordeelde kennis krijgt van de betekening van het verstekvonnis (art. 187 Sv.). Zie Cass. 18 

januari 2000, Arr.Cass. 2000, 127. 
309 F. ERDMAN, “De keuze van woonplaats van de burgerlijke partij” (noot onder Antwerpen 20 oktober 1978), RW 1979-80, 2256. 
310 Vgl. Gent 28 februari 2007, RW 2007-08, 1378.  
311 Zie ook, wat de kennisgeving bij gewone brief betreft, de invoering van art. 46/1 bij Wet van 19 oktober 2015 houdende 

wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015, en de 

parlementaire voorbereiding die het ter zake heeft over “een wettelijk en onweerlegbaar ‘vermoeden van woonplaatskeuze’ bij 

de advocaat” (Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 1219/005, 9). 
312 Cass. 25 februari 2013, RW 2014-15, 140, noot; Cass. 23 december 2010, Pas. 2010, afl. 12, 3307. 
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Het mandaat ad agendum speelt zich af op het abstractere niveau van het ius agendi, en niet op het 

niveau van de concrete vordering. Een partij kan laten betekenen aan een vertegenwoordiger ad 

agendum, niet omdat er keuze van woonplaats is gebeurd, maar eenvoudigweg omdat de 

vertegenwoordiger partij en dus geadresseerde is (infra randnr. 324). Niets staat eraan in de weg dat 

de vertegenwoordiger ad agendum zelf keuze van woonplaats doet, al dan niet bij een 

(onder)lasthebber, net zoals niets eraan in de weg staat dat hij beroep doet op een mandataris ad litem 

(supra randnr. 80). 

2.5. Hoofdelijkheid 

84. Van hoofdelijkheid is sprake wanneer verschillende schuldenaren ten aanzien van eenzelfde 

schuld ieder voor het geheel aangesproken kunnen worden door de schuldeiser (passieve 

hoofdelijkheid) of wanneer verschillende schuldeisers ten aanzien van eenzelfde schuld ieder de 

schuldenaar kunnen aanspreken voor de volledige schuld (actieve hoofdelijkheid). Een verbintenis 

kan ook tegelijk hoofdelijk zijn in hoofde van de schuldeisers en in hoofde van de schuldenaren: om 

het even welke schuldeiser kan dan om het even welke schuldenaar aanspreken ter voldoening van de 

volledige schuld. Bij nakoming van de schuld vindt een onderlinge verrekening plaats tussen de 

overige schuldenaren dan wel schuldeisers.313 Hoofdelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst, 

uit de wet314, uit gewoonterecht315 en zelfs uit een algemeen rechtsbeginsel.316 

Wanneer nu de nakoming van de verbintenis in rechte wordt gevorderd, treedt de medeschuldeiser 

resp. medeschuldenaar dan op als vertegenwoordiger ad agendum van zijn collega’s? De relevantie van 

de vraag uit zich op meerdere vlakken. Zo is de verhouding tussen de schuldenaren resp. schuldeisers 

determinerend voor het gezag van gewijsde dat aan de rechterlijke beslissing toekomt. Stel dat een 

schuldeiser één van de hoofdelijk gehouden schuldenaren dagvaardt en zijn vordering afgewezen ziet 

door de rechter, kan hij dan nog succesvol de andere schuldenaren voor de rechter dagen? In de 

veronderstelling dat de eerste schuldenaar zijn medeschuldenaren vertegenwoordigde staat het gezag 

van gewijsde hieraan in de weg: alle schuldenaren waren dan immers als materiële partij betrokken in 

de eerste procedure. Ook voor het systeem van rechtsmiddelen is de vraag interessant: kan een door 

een hoofdelijke schuldenaar ingesteld hoger beroep aan zijn medeschuldenaren ten goede komen, 

bijvoorbeeld wanneer deze laatsten weliswaar betrokken waren in eerste aanleg maar de 

beroepstermijn hebben laten verstrijken? 

                                                           
313 Zie hierover meer uitgebreid M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 646 

p.; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 1826-1850; S. STIJNS, 

Verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 34-46; M. VAN QUICKENBORNE en J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid”, 

Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl.; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 164-

168; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 308-352. 
314 Zie o.m. in het Burgerlijk Wetboek de artn. 222, 363-6, 1033, 1477 § 4, 1792, 1887 en 2002; en art. 11, III van de 

Handelshuurwet. Zie verder art. 50 Sw. en talrijke bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen. 
315 Zo is in handelszaken passieve hoofdelijkheid de regel. Zie Cass. 25 april 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1139; Cass. 1 oktober 1981, 

Arr.Cass. 1981-82, 169; Cass. 5 december 1975, Arr.Cass. 1976, 434; Cass. 3 april 1952, Arr.Cass. 1952, 432; M. VAN QUICKENBORNE 

en J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid”, Comm.Bijz.Ov. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl, nrs. 28-30. Zie ook de conclusie van Adv.-

Gen. DUMON bij Cass. 15 februari 1974, RW 1973-74, 1716-1731. 
316 Zie i.h.b. het algemeen rechtsbeginsel van hoofdelijke gehoudenheid in het geval van een gemeenschappelijke fout: Cass. 24 

januari 1924, Pas. 1924, I, 159; Cass. 3 januari 1922, Pas. 1922, I, 117; Cass. 14 maart 1907, Pas. 1907, I, 160; Cass. 17 maart 1864, 

Pas. 1864, I, 227. Zie hierover uitgebreid M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 

2015, 209 e.v. en A. VAN DEN BROECK, “De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum 

gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid”, TPR 2013, 953-1033. 
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85. Wat passieve hoofdelijkheid betreft317 heeft zich in de rechtsleer over deze problematiek een 

heuse polemiek ontwikkeld. Vertrekpunt daarbij is de vaststelling dat passieve hoofdelijkheid niet 

enkel tot gevolg heeft dat de schuldeiser elke schuldenaar voor de volledige schuld kan aanspreken. 

Naast dit ‘primaire’  kenmerk voorziet de wet immers in bijkomende, ‘secundaire’ rechtsgevolgen. Zo 

werkt de ingebrekestelling van één schuldenaar ten opzichte van alle schuldenaren, stuit een 

vervolging tegen één schuldenaar de verjaring ten aanzien van allen, en zijn alle schuldenaren 

aansprakelijk wanneer de verschuldigde zaak teniet is gegaan door de schuld van één van hen (artn. 

1204 t.e.m. 1207 BW). Deze gevolgen hebben op zich niks te maken met het principe achter 

hoofdelijkheid en vloeien voort uit de bekommernis van de wetgever om op een pragmatische manier 

de procespositie van de schuldeiser te verbeteren.318 

Nu nemen rechtstheoretici zelden genoegen met legislatief pragmatisme als verklaring voor juridische 

fenomenen die zich niet meteen laten kaderen. In de zoektocht naar een sluitende doctrinaire 

rechtvaardiging voor de secundaire rechtsgevolgen van passieve hoofdelijkheid hebben verschillende, 

voornamelijk Franse auteurs hun heil gezocht in de figuur van de wederzijdse vertegenwoordiging 

(théorie de la représentation réciproque). Passieve hoofdelijkheid zou een situatie creëren waarbij elke 

schuldenaar zijn medeschuldenaren vertegenwoordigt. Belangrijke correctie evenwel is het gegeven 

dat een dergelijke vertegenwoordiging enkel in het voordeel van de medeschuldenaren kan werken, 

nooit in hun nadeel – een mandaat ad conservandam et perpetuandam obligationem, non ad augendam.319 

86. Bovenstaande theorie blinkt niet bepaald uit in transparantie. Een ‘eenrichtingsmandaat’ dat 

enkel ten voordele van de schuldenaren kan werken lijkt een doctrinaire constructie gebouwd op wel 

heel wankele juridische fundamenten – “elle est pour le moins complexe, dépourvue d’homogénéité, et peut-

être même obscure.”320 Bovendien botst een en ander frontaal met het procesrechtelijk regime dat de 

vertegenwoordiging in rechte regelt. Zo moet de hoedanigheid vaststaan op het moment van de 

gedinginleiding (infra randnr. 200), hetgeen per definitie niet het geval is bij een mandaat dat afhangt 

van de uitkomst van het proces: “Admettre la possibilité d’une représentation in utilibus, c’est vouloir 

qu’une personne qui n’a pas été mise en cause puisse se trouver pendant l’instance à la fois tiers et partie, sa 

qualité véritable ne lui étant rétroactivement conférée qu’après l’issue du procès et selon ses résultats.”321  

Voorts slaagt de theorie niet in het opzet waarvoor ze was geconcipieerd, met name het verklaren van 

de secundaire rechtsgevolgen van passieve hoofdelijkheid. Zo kan de theorie niet verklaren waarom 

alle schuldenaren op grond van art. 1205 BW aansprakelijk zijn wanneer één van hen door een 

persoonlijke fout de verschuldigde zaak laat tenietgaan, nu dit secundair rechtsgevolg wel degelijk in 

het nadeel van de medeschuldenaren werkt.322 Evenmin verklaart zij de mogelijkheid van de 

                                                           
317 Inzake actieve hoofdelijkheid bestaat eenzelfde verdeeldheid, zij het in mindere mate. Een en ander heeft te maken met het 

eerder uitzonderlijke karakter van hoofdelijkheid aan de actiefzijde. Zie G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II.1, Parijs, Sirey, 

1962, 783, nr. 779 en de verwijzingen aldaar; zie ook iets vroeger D. VAN WEEL, De leer der solidaire of hoofdelijke verbindtenissen 

naar het Romeinsche en hedendaagsche regt, Leiden, Hazenberg, 1863, 154. 
318 M. VAN QUICKENBORNE en J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 59; H. DE 

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 315, nr. 318. 
319 G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, II.1, Parijs, Sirey, 1962, 794-795, nr. 792; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit 

civil français, VII, Parijs, L.G.D.J., 1954, 453, nr. 1083 ; A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, 

Dalloz, 1935, 401 e.v., nrs. 427-429. Zie ook G. DIEPHUIS, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Wolters, Groningen, 1859, 104, nr. 

265 en M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 542-544, nrs. 670-672. 
320 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 346, nr. 359bis. Zie ook L. BOYER, “Les effets des 

jugements à l’égard des tiers”, RTD Civ 1951, 172-173, nr. 9; D. VAN WEEL, De leer der solidaire of hoofdelijke verbindtenissen naar het 

Romeinsche en hedendaagsche regt, Leiden, Hazenberg, 1863, 146-157. 
321 L. BOYER, “Les effets des jugements à l’égard des tiers”, RTD Civ 1951, 173, nr. 9 ; M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van 

schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 543-544, nr. 672. 
322 M. VAN QUICKENBORNE en J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 59. 
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schuldeiser om, na zich in rechte tot één schuldenaar te hebben gewend, nadien ook tegen andere 

schuldenaren te procederen, uiteraard slechts tot op het ogenblik dat de schuld volledig vereffend is 

(art. 1204 BW). Mochten de schuldenaren elkaar vertegenwoordigd hebben in de eerste procedure, 

zou een navolgende procedure tegen één van hen een inbreuk vormen op het gezag van gewijsde van 

de eerste uitspraak. 

Het grootste probleem met de theorie van passieve hoofdelijkheid als een vorm van wederzijdse 

vertegenwoordiging, is evenwel het gegeven dat rechtspraak en rechtsleer uit deze theorie nieuwe 

secundaire rechtsgevolgen hebben afgeleid, die niet in de wet zijn neergelegd. De doctrinaire 

constructie van de wederzijdse vertegenwoordiging kreeg niet enkel een verklarende maar ook een 

oorzakelijke rol toebedeeld, vooral op het procesrechtelijke vlak – met alle verwarring van dien. “C’est 

précisément cette notion analogique de la représentation qui a contribué à créer les confusions qui règnent en la 

matière.”323 Zo zou het hoger beroep ingesteld door één van de medeschuldenaren de andere 

schuldenaren ten goede komen. Hierdoor zou het laattijdige beroep van een schuldenaar niettemin 

ontvankelijk zijn wanneer zijn medeschuldenaar wél tijdig hoger beroep heeft aangetekend, “par la 

raison que chacun des débiteurs solidaires est supposé avoir reçu préalablement des autres le mandat de prendre, 

en leur nom comme au sien, toutes mesures conservatoires d’un droit unique, identique et indivisible”.324 Zo 

ook zou het arrest dat het vonnis gericht tegen de schuldenaren hervormt op een voor hen gunstige 

wijze, alle schuldenaren ten goede komen, zelfs al heeft slechts één van hen hoger beroep ingesteld.325 

Eveneens op grond van een mandaatsverhouding zou een rechterlijke uitspraak uitgesproken in een 

procedure tussen de schuldeiser en één schuldenaar gezag van gewijsde hebben ten opzichte van alle 

medeschuldenaren, althans in zoverre het gaat om verweermiddelen die aan de medeschuldenaren 

gemeenschappelijk zijn.326 Anderzijds zou, gelet op het eenrichtingskarakter van het mandaat dat de 

‘vertegenwoordigde’ partijen enkel tot voordeel kan strekken, de vrijwillige uitvoering van het vonnis 

door één schuldenaar het hoger beroep van andere schuldenaren niet onmogelijk maken.327 

De rechtspraak is niet eenduidig. Voor schuldenaren die in solidum gehouden zijn tot betaling van een 

schuld, zou de leer van het wederzijdse mandaat niet gelden.328 Ook voor wat hoofdelijkheid betreft 

heeft het Hof van Cassatie zijn scepsis geuit over het “vermoeden” van wederzijds mandaat, 

“purement doctrinale et dont aucune disposition légale ne régit l’application”, en bovendien te allen tijde 

weerlegbaar.329 In een vonnis van 1999 veegde de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel de theorie van 

het wederzijdse mandaat in niet mis te verstane bewoordingen van tafel om te besluiten dat een 

vonnis gewezen tussen een schuldeiser en één schuldenaar geen gezag van gewijsde had ten opzichte 

van een andere hoofdelijk gehouden schuldenaar.330 De rechtbank achtte de stelling als zou er wel 

gezag van gewijsde zijn strijdig met het recht van verdediging en met de relativiteit van het gezag van 

gewijsde zoals neergelegd in art. 23 Ger.W. 

                                                           
323 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 1032, voetnoot 1. 
324 Cass. 27 januari 1936, Pas. 1936, I, 131; Cass. 14 maart 1907, Pas. 1907, I, 160. Zie ook Brussel 10 augustus 1885, Pas. 1886, II, 

250. 
325 Rb. Antwerpen 24 april 1931, Pas. 1932, III, 16; zie ook R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et 

nouvelle réunies, 1955, 84, nr. 102. 
326 Luik 16 maart 1904, Pas. 1904, II, 214; Luik 15 juli 1886, Pas. 1887, II, 63.  
327 Gent 25 februari 1905, Pas. 1906, II, 12. 
328 Gent 18 oktober 1951, RCJB 1952, 112; Gent 29 mei 1946, Pas. 1947, II, 63; zie ook M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van 

schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 559, nr. 692. Het verschil tussen hoofdelijke gehoudenheid en 

gehoudenheid in solidum bestaat erin dat de schuld bij hoofdelijkheid gelijk is qua oorzaak, aard en omvang, hetgeen niet 

noodzakelijk het geval is bij gehoudenheid in solidum (i.h.b. bij samenlopende maar onderscheiden fouten die schade hebben 

veroorzaakt). 
329 Cass. 30 maart 1916, Pas. 1917, I, 70. Zie ook Luik 27 mei 1913, Pas. 1914, II, 152. 
330 Rb. Nijvel 23 april 1999, JLMB 1999, 1742. 
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87. Deze rechtspraak verdient bijval. De theorie als zouden hoofdelijk gehouden 

medeschuldenaren elkaar wederzijds vertegenwoordigen is gebaseerd op een fictie die gaandeweg 

een eigen leven is gaan leiden zonder dat daartoe enige grond bestaat. Vooral wanneer zij wordt 

toegepast op het procesrechtelijke vlak blijkt de theorie problematisch.331 De argumenten die de 

rechtbank van Nijvel daarbij aanhaalt, gelden in dat opzicht net zo goed voor hoofdelijkheid aan de 

actiefzijde. Van vertegenwoordiging is geen sprake. Een medeschuldeiser of medeschuldenaar die in 

een gerechtelijke procedure verwikkeld is, streeft een eigen vorderingsrecht na of oefent een eigen 

verweer uit. Dat vorderingsrecht of verweer loopt, gelet op de zgn. eenheid van voorwerp die eigen is 

aan hoofdelijkheid, samen met de belangen van zijn collega-schuldeisers resp. debiteuren, maar dat 

maakt van deze laatsten nog geenszins materiële procespartijen.332 Meer in het algemeen kan met de 

woorden van het Franse Hof van Cassatie worden gesteld “que la communauté d'intérêts ne suffit pas à 

caractériser la représentation en justice”.333 

Dat betekent o.m. dat de uitspraak t.a.v. medeschuldenaars of medeschuldeisers geen gezag van 

gewijsde zal hebben, behalve wanneer zij vrijwillig dan wel gedwongen zijn tussengekomen in de 

procedure. Zij zullen zich het vonnis wel als feit moeten laten tegenwerpen, overeenkomstig de 

algemene regels m.b.t. derdenwerking van rechterlijke uitspraken.334 Zij kunnen geen 

partijrechtsmiddel aanwenden, maar desgevallend wel derdenverzet instellen tegen de uitspraak.335 

Indien meerdere schuldenaren in de procedure zijn betrokken (al dan niet na tussenkomst), dan zal 

het hoger beroep door één van hen de anderen niet ten goede komen, gelet op de relatieve werking 

van het hoger beroep.336 

88. Een en ander neemt niet weg dat hoofdelijkheid in sommige gevallen een alternatief kan 

vormen voor vertegenwoordiging ad agendum. Men denke bv. aan een tijdelijke 

handelsvennootschap.337 Deze vennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid (art. 47 W.Venn.) en kan 

men dus niet als zodanig in rechte dagen.338 Er dienen zich dan verschillende opties aan. Vooreerst 

kan de eiser alle vennoten in rechte dagen. Bij een groot aantal vennoten kan dat evenwel 

problematisch zijn, al was het maar wegens de kosten van betekening. Ten tweede kan de eiser één 

vennoot in rechte dagen als vertegenwoordiger van de andere vennoten. In dat geval draagt hij evenwel 

de bewijslast van het bestaan van een mandaat; indien hij dat bewijs niet aanbrengt zal zijn vordering 

onontvankelijk zijn in zoverre zij tegen de andere vennoten is gericht (infra randnr. 160). Ten derde 

                                                           
331 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 542-544, nrs. 670-672; G. MARTY 

en P. RAYNAUD, Droit civil, II.1, Parijs, Sirey, 1962, 788, nr. 785. Zie ook L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 

Antwerpen, Intersentia, 2000, 167, nr. 132, die opmerkt dat de procesrechtelijke secundaire kenmerken aan herziening toe zijn 

nu zij moeilijk te verzoenen vallen met het relatief karakter van het gezag van gewijsde. 
332 P. JULIEN en N. FRICÉRO, “Représentation en justice”, J.-Cl. Procédure Civile, Fasc. 106, 1999, losbl., nr. 45; H. SOLUS en R. 

PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 37, nr. 38; P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par 

procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 1912, 90. 
333 Cass.Civ. 22 februari 2012, nr. 11-12.278; zie ook Cass.Civ. 26 mei 2010, nr. 08-70191 en Cass.Civ. 8 juli 2004, nr. 02-14.385. 
334 Zie over de derdenwerking van rechterlijke beslissingen o.m. H. BOULARBAH, “Vers l’extension de l’effet positif de la chose 

jugée au profit d’un tiers à la décision de justice?”, TBH 2011, 122-127; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een 

begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 155 e.v.; O. CAPRASSE, “L’effet des décisions judiciaires à l’égard des tiers”, in G. DE 

LEVAL (ed.), Le contentieux interdisciplinaire – Het interdisciplinair geschil, Diegem, Kluwer, 1996, 265 e.v. 
335 Zie uitgebreid M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 550-558, nrs. 682-

691. 
336 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 561-563, nrs. 699-705; K. 

BROECKX, “Hoger beroep in meerpartijengeschillen”, in M.L. STORME en P. TAELMAN (eds.), Het proces in meervoud, Diegem, 

Kluwer, 1997, 97-98, nr. 55 met verwijzing naar Brussel, 3 november 1976, Pas. 1977, II, 136 en Brussel 30 mei 1974, Pas. 1975, II, 

35. 
337 Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de commerciële maatschap, nu ook daar de vennoten hoofdelijk gebonden zijn (art. 52 

W.Venn). 
338 Zie hierover in meer detail infra randnrs. 159 e.v. 
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kan de eiser één vennoot in rechte dagen als hoofdelijk gehouden schuldenaar. De vennoten van een 

tijdelijke handelsvennootschap zijn inderdaad hoofdelijk gehouden tegenover de derden met wie zij 

hebben gehandeld (art. 53 W.Venn.). Op deze manier ontwijkt de eiser zowel de hoge 

betekeningskosten die het betrekken van alle vennoten met zich meebrengt, als het vaak niet 

eenvoudige bewijs van een mandaat ad agendum. De veroordeelde vennoot kan zich verhalen op zijn 

medevennoten; zij kunnen het gemeenschappelijk karakter van de schuld niet meer betwisten 

wanneer de rechter dit in het vonnis heeft vastgesteld.339  

Anderzijds kleeft ook aan deze manier van werken een nadeel: het risico van insolvabiliteit van de 

uitgekozen vennoot.340 In dat geval kan de eiser het vonnis immers niet tegen de andere vennoten ten 

uitvoer leggen – zij waren derden in de procedure, net omdat er geen sprake is van 

vertegenwoordiging – en dient hij een nieuwe procedure te beginnen. Het kan daarom opportuun zijn 

om, al dan niet in ondergeschikte orde, de vordering te richten tegen de vennoot zowel in diens 

hoedanigheid van hoofdelijk gehouden schuldenaar als in diens hoedanigheid van vertegenwoordiger 

van de leden van de vennootschap. De vordering in eigen naam (i.e. als hoofdelijk gehouden 

schuldenaar) dient dan als reddingsboei wanneer de vordering qualitate qua op de klippen van de 

onontvankelijkheid loopt (zie ook infra randnr. 162 en 217).  

In sommige gevallen voorzien de statuten van tijdelijke handelsvennootschappen overigens in de 

verplichte tussenkomst van alle vennoten wanneer één van hen in rechte wordt aangesproken.341 

2.6. Personen uitgesloten van derdenverzet (behoudens vertegenwoordigde personen) 

89. Art. 1122 Ger.W. bepaalt in zijn eerste lid dat ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in 

dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet kan aantekenen tegen een 

rechterlijke beslissing die zijn rechten benadeelt. In zijn tweede lid brengt het artikel hierop enkele 

correcties aan. Het gaat dan om categorieën van personen die niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak 

zijn tussengekomen, maar toch geen derdenverzet kunnen instellen. 

De voor dit onderzoek meest in het oog springende correctie is de categorie van de 

vertegenwoordigde personen (art. 1122, 4° Ger.W.). Vertegenwoordigde personen kunnen geen 

derdenverzet instellen. In zoverre het gaat om personen die qualitate qua worden vertegenwoordigd, 

ligt dat voor de hand: de vertegenwoordigde is immers geen derde maar (materiële) procespartij. Art. 

1122, 4° Ger.W. is voor hen dus eigenlijk overbodig. De bepaling heeft wél haar nut in zoverre zij ook 

de opdrachtgevers van een middellijk optreden (naamlening, commissie) uitsluit van derdenverzet; zij 

zijn immers wel procestechnisch “derden” (supra randnr. 74). 

90. Naast vertegenwoordigde personen sluit art. 1122 Ger.W. nog enkele andere categorieën uit 

van het derdenverzet. Het gaat meer bepaald om algemene rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden 

onder algemene titel, behalve wanneer zij het eigen recht waarop zij zich beroepen doen erkennen; 

rechtverkrijgenden onder bijzondere titel, behalve wanneer hun rechtsvoorganger bedrog heeft 

gepleegd of wanneer zij hun recht hebben verkregen voor de dagtekening van de beslissing; en 

schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen 

beroepen op een hypotheek, een voorrecht of een ander recht dat buiten hun schuldvordering ligt. 

                                                           
339 B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 42, nr. 36; K. GEENS, “Procesrechtelijke 

en executieproblemen bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid”, TRV 1995, 356. 
340 D.-B. FLOOR, Tijdelijke handelsvennootschappen, Gent, Larcier, 2007, 25. 
341 Id., met verwijzing naar Rb. Luik 6 oktober 1969, RPS 1970, 48. 
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Hoe vallen deze bijkomende uitzonderingen – reeds lange tijd aanvaard in rechtspraak en rechtsleer 

voordat zij uitdrukkelijk in art. 1122 Ger.W. werden neergeschreven – theoretisch te rechtvaardigen? 

Oorspronkelijk zocht men hiervoor steun in de vertegenwoordigingsleer, met de zgn. théorie de la 

représentation imparfaite. De algemene rechtsverkrijger, de rechtsverkrijger onder algemene titel en de 

rechtsverkrijger onder bijzondere titel zouden door hun rechtsvoorgangers in rechte 

vertegenwoordigd zijn geweest. Ook de schuldeiser zou door zijn schuldenaar in rechte zijn 

vertegenwoordigd. Doordat deze personen via vertegenwoordiging (materiële) partij waren in het 

geding, zo redeneerde men, kunnen zij geen derdenverzet aantekenen tegen het vonnis.342 Onder het 

oude art. 474 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat in tegenstelling tot het huidige art. 1122 

Ger.W. geen categorieën nominatim uitsloot van derdenverzet343, ging men zelfs nog veel verder met 

de vertegenwoordigingsfiguur. Zo werd ook de borg uitgesloten van het derdenverzet, nu ook hij 

geacht werd door de hoofdschuldenaar in rechte te zijn vertegenwoordigd.344 

Nadien heeft men terecht deze zienswijze doorprikt. De personen opgesomd in art. 1122 Ger.W. zijn 

geenszins vertegenwoordigde materiële procespartijen. Het valt bezwaarlijk in te zien hoe een 

toekomstige rechtsverkrijger, die op het moment van de procedure nog op geen enkele manier 

titularis is van het litigieuze subjectief recht (noch van het bijhorende ius agendi), een mandaat zou 

kunnen geven aan zijn rechtsvoorganger met dat ius agendi als voorwerp, temeer nu de toekomstige 

rechtsverkrijger (i.e. de “materiële procespartij”) op het moment van de procedure vaak nog onbekend 

en/of hypothetisch is. Ook een schuldenaar verdedigt in een procedure uitsluitend zijn eigen 

belangen, zodat hij geenszins als vertegenwoordiger van zijn schuldeisers kan worden beschouwd. 

Overigens, ook toekomstige schuldeisers zijn uitgesloten van het derdenverzet. Men kan opnieuw 

bezwaarlijk volhouden dat de schuldenaar hen als het ware retroactief in rechte heeft 

vertegenwoordigd.345 “Dergelijke uitbreiding van het begrip vertegenwoordiging is in werkelijkheid een 

redmiddel om te vermijden dat de uitgesproken beslissing kan worden aangevochten door rechtverkrijgenden en 

schuldeisers.”346 

De bijkomende uitsluitingen van art. 1122 Ger.W. hebben dan ook niets met 

procesvertegenwoordiging van doen. Zij zijn ingegeven door materieelrechtelijke overwegingen, i.h.b. 

het principe van tegenwerpelijkheid van het bestaan van rechtshandelingen en van de gevolgen die 

deze rechtshandelingen in het vermogen van de partijen teweegbrengen.347 Zo dienen schuldeisers 

                                                           
342 C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, XII, Parijs, Librairies techniques, 1958, 335-345, § 769; A. COLIN en H. 

CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II, Parijs, Dalloz, 1935, 457-458, nr. 491; A. TISSIER, Théorie et pratique de la tierce 

opposition, Parijs, Rousseau, 1890, 156 e.v.; F. LAURENT, Principes de droit civil, XX, Brussel, Bruylant, 1876, 122 e.v., nrs. 94 e.v.; J. 

ROGRON, Code de procédure civile expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, Brussel, Société typographique 

belge, 1847, 205; M. LORET, Le code de procédure civile par la jurisprudence des tribunaux, III, Parijs, Grotiot, 1812, 226 e.v. 
343 Art. 474 Code de Procédure Civile luidde als volgt: “Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses 

droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.” 
344 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 1038-1040, nr. 981; zie ook R. VAN LENNEP, Belgisch 

burgerlijk procesrecht, V, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, s.d., 152-158; E. GARSONNET, Traité théorique et pratique de 

procédure, III, Parijs, Larose et Forcel, 1888, 247-248, § 466; P. BONNIN, Commentaire de la procédure civile, Parijs, Cotillon, 1845, 344. 
345 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 273-284; H. LE PAIGE, Handboek 

voor gerechtelijk recht. Deel IV: Rechtsmiddelen, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1973, 162-163, nr. 164; H. DE 

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 810-814, nr. 793 en 1033-1043, nrs. 976-991; (voor 

Nederland) R. VAN BONEVAL FAURE, Het Nederlandsche burgerlijk procesrecht, V, Leide, Brill, 1900, 378 e.v. Zie ook K. BROECKX, 

Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 188-195, die het heeft 

over ‘materieelrechtelijke vertegenwoordiging’ in contrast met ‘procesvertegenwoordiging’. 
346 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 258. 
347 Zie voor het princiepsarrest Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272, concl. adv.-gen. TERLINDEN: “Si les conventions n’ont d’effet 

qu’entre les parties contractantes, ce principe ne règle que les droits et obligations qui découlent des contrats ; … il ne met pas en obstacle à 

ce que ceux qui y sont demeurés étrangers constatent l’existence des conventions avouées ou légalement prouvées, et tirent argument du fait 
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zich de wijzigingen aan het vermogen van hun schuldenaren te laten tegenwerpen, ook en in het 

bijzonder wanneer deze wijzigingen een rechterlijke grondslag hebben. Zo ook kan de rechtsopvolger 

slechts goederen of rechten van zijn rechtsvoorganger ontvangen zoals deze zich in het patrimonium 

van zijn rechtsvoorganger bevonden, in het bijzonder al dan niet beïnvloed door een rechterlijke 

uitspraak. Op grond van deze materieelrechtelijke motieven vond de wetgever het opportuun om het 

gezag van gewijsde van de rechterlijke beslissing uit te breiden tot personen die zich normaliter dat 

gezag van gewijsde niet moeten laten tegenwerpen, en om hen dus het rechtsmiddel van het 

derdenverzet te ontnemen. Procesvertegenwoordiging komt hier niet bij kijken.348 

2.7. Cessie van schuldvorderingen 

91. De cessie of overdracht van schuldvorderingen is een overeenkomst waarbij een schuldeiser 

(cedent) zijn recht tegen zijn schuldenaar afstaat aan een derde (cessionaris) die de plaats van de 

schuldeiser zal innemen.349 Aangezien een schuldvordering een potentieel goed of dienst 

vertegenwoordigt dat naar economische maatstaven waardeerbaar is, wordt de rechtsgeldigheid van 

een dergelijke overdracht in België net zoals in de meeste andere rechtsstelsels principieel aanvaard.350 

Het Burgerlijk Wetboek voorziet evenwel in een bijzondere regeling voor wat betreft de 

tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar: de overdracht kan slechts tegen hem worden ingeroepen 

vanaf het ogenblik dat zij hem ter kennis is gebracht of door hem is erkend. De kennisgeving is niet 

aan enige vormvereisten onderworpen.351 

Een overdracht van schuldvorderingen kan vanuit verschillende motieven ingegeven zijn. Gedacht 

kan worden aan de overdracht tot zekerheid of tot effectisering. Hier interesseert ons vooral de cessie 

die uit financieringsoogmerk wordt aangegaan. De cedent verkoopt zijn schuldvordering aan een 

derde en krijgt daarvoor een vergoeding, die zal bestaan uit de nominale waarde van de vordering 

met aftrek van een disconto en van een risicopremie indien de derde het insolventie- of procesrisico 

overneemt.352 Het voordeel voor de cessionaris zit in het verschil tussen de aankoopprijs en de 

nominale waarde; het voordeel voor de cedent zit in de onmiddellijke betaling (liquiditeit) en de 

eventuele afwenteling van het insolventie- of procesrisico.  

                                                                                                                                                                                     
de cette existence, non pour réclamer à leur profit l’exécution des obligations qu’elles stipulent, mais pour en déduire, eu égard aux liens et 

aux droits qui en découlent, les conséquences favorables ou défavorables pour les parties que les événements ou les agissements des tiers ont 

entraînées pour elles.”  
348 Al wordt ook vandaag nog af en toe teruggegrepen naar de vertegenwoordigingsfiguur als verklaring voor art. 1122 Ger.W. 

Zie bv. S. BEERNAERT, “De schuldeiser is een ‘derde ‘ ten aanzien van de procedure tot toelaatbaarheid van de collectieve 

schuldenregeling” (noot onder Beslagrechter Antwerpen 8 juni 1999), RW 2000-01, 22, die het heeft over de “impliciete 

vertegenwoordiging” van de schuldeiser door zijn schuldenaar in een gerechtelijke procedure. 
349 Zie hierover meer uitgebreid P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 

1875-1940; R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 1012 p.; L. CORNELIS, Algemene theorie 

van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 412 e.v.; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 

1972, 378 e.v.; A. KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 196 e.v. 
350 R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 939, nr. 1047. 
351 Art. 1690, § 1, lid 2 BW. Deze regeling, ingevoerd in 1994, vormt een verregaande versoepeling ten opzichte van het vroegere 

regime waaronder de overdracht slechts tegenwerpelijk was aan derden – waaronder de schuldenaar – na betekening aan de 

schuldenaar bij gerechtsdeurwaardersexploot of aanvaarding door hem in een authentieke akte. Deze versoepeling heeft er ook 

voor gezorgd dat een andere grondslag voor overdracht van vorderingen, met name het endossement van facturen (geregeld in 

de wet van 25 oktober 1919 zoals gewijzigd door de wetten van 31 maart 1958 en 6 juli 1994), veel van zijn aantrekkingskracht 

heeft verloren.  
352 De cedent staat niet in voor de solvabiliteit van de schuldenaar, tenzij andersluidend beding (art. 1694 BW). Voor het bestaan 

van de schuldvordering (i.e. het procesrisico) staat hij in beginsel wel in (art. 1693 BW), al kan hij zich van deze 

vrijwaringsplicht ontslaan met een niet-vrijwaringsbeding indien de koper het gevaar van uitwinning kende of op eigen risico 

heeft gekocht (1629 BW). In dat geval gaat het in wezen om een kanscontract. Zie hierover R. FELTKAMP, De overdracht van 

schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 637 e.v.; A. CHRISTIAENS, “Art. 1694-1696 B.W.”, Comm.Bijz.Ov. 2001, Mechelen, 

Kluwer, losbl.; A. KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 206-207, nr. 176. 
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92. De cessie van schuldvordering wordt vaak gebruikt bij factoringovereenkomsten, waarbij de 

klant een portefeuille bestaande uit contractuele schuldvorderingen cedeert aan de factor. Op die 

manier neemt de factor het debiteurenbeheer voor zijn rekening, en geniet de klant naast de 

outsourcing van administratie ook van insolventiedekking (het risico van niet-betaling komt immers 

bij de factor te liggen, behoudens overeenkomst van retrocessie) en van onmiddellijke financiering 

van openstaande vorderingen.353  

De techniek is evenwel niet beperkt tot contractuele vorderingen. In beginsel is immers elke in geld 

waardeerbare schuldvordering vatbaar voor overdracht, behoudens uitsluiting door de wet of door 

een overeenkomst tussen partijen (cessieverbod), of wanneer de vordering een intuitu personae –

karakter heeft.354 Hieruit volgt dat ook buitencontractuele vorderingen tot schadevergoeding het 

voorwerp van een cessie kunnen vormen. Meer nog, een vordering tot schadevergoeding is altijd in 

geld waardeerbaar en kan dus in beginsel altijd worden overgedragen, zelfs wanneer de oorzaak van 

deze schade een schending van een (niet-overdraagbaar) persoonlijkheidsrecht of familierecht is.355 

Het Hof van Cassatie heeft daarbij de procesrechtelijke implicaties verduidelijkt. De cessionaris die 

een overgenomen vordering tot schadevergoeding aanhangig maakt – in casu ging het om een 

burgerlijke partijstelling voor de strafrechter – beschikt in beginsel over het vereiste belang en de 

vereiste hoedanigheid, aldus het Hof, maar deze vordering is slechts ontvankelijk indien de 

overdracht van de schuldvordering aan de vervolgde schuldenaar kan worden tegengeworpen op het 

moment dat de vordering wordt ingesteld.356 Dat is een logisch gevolg van het gegeven dat de 

ontvankelijkheid van een vordering wordt beoordeeld op het moment van de gedinginleiding (infra 

randnr. 200). Ten laatste bij de gedinginleiding moet de cessie aldus aan de schuldenaar ter kennis zijn 

gebracht. Gelet op het relatief vormvrij karakter van de kennisgeving – hoogstens dient zij schriftelijk 

te gebeuren357 – valt niet in te zien waarom een gedinginleidende dagvaarding of een burgerlijke 

partijstelling op zich geen kennisgeving kan uitmaken in de zin van art. 1690 BW.358 Toch lijkt de 

lagere rechtspraak een dergelijke benadering niet genegen.359 

93. Volledigheidshalve kan hier nog worden gewezen op een bijzondere mogelijkheid die het 

Burgerlijk Wetboek biedt aan de schuldenaar wanneer de overdracht van de (contractuele dan wel 

buitencontractuele) vordering plaatsvindt tijdens een gerechtelijke procedure.360 De wetgever achtte 

                                                           
353 Zie meer uitgebreid R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 675-682; F. VAN 

REMOORTEL, Factoring, in Reeks Advocatenpraktijk – Economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 19-32; H. BRAECKMANS, “Actuele 

aspecten van financieringscontracten: factoring, leasing, consumentenkrediet”, in Overeenkomstenrecht. XXVIste postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 342-347. 
354 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 1879, nr. 1287; W. VAN GERVEN, 

Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 565-566; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, 402, nr. 394. 
355 R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 18, voetnoot 31. 
356 Cass. 18 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1611; zie ook Cass. 7 februari 1989, Arr.Cass. 1988-89, 671 en Cass. 24 december 1941, 

Pas. 1941, I, 471, noot R.H. 
357 Zie hierover uitgebreid R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 369-372. 
358 H. BOULARBAH, “Le Code judiciaire est-il adapté (en l’état actuel) aux actions tendant à la réparation d’un préjudice de 

masse?”, in J. ENGLEBERT (ed.), Questions de droit judiciaire inspirées de l’”affaire Fortis”, Brussel, Larcier, 2011, 107-108, nr. 36; K. 

BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME en A. 

BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 406, nr. 26 § 4. 
359 Pol. Brugge 25 september 2003, RW 2005-06, 1516. 
360 Art. 1699 BW handelt over ‘betwiste rechten’, in art. 1700 BW verder gedefiniëerd als zaken waar er ‘proces is en betwisting 

van het recht zelf’. Een aanhangigmaking is hiervoor een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde. Zo is bijkomend 

vereist dat de schuldenaar in de procedure een verweer ten gronde heeft gevoerd (Cass. 8 februari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 755). 

Een aanhangigmaking in kort geding zou, gelet op het provisoire karakter van de procedure, geen betwisting ‘van het recht 

zelf’ uitmaken. Anderzijds zou naasting wel nog mogelijk zijn na het vonnis, zolang dat vonnis nog niet in kracht van gewijsde 

is gegaan. Zie voor meer diepgang over deze naasting G. DE FOESTRAETS, “Retrait litigieux et cessions d’universalité”, JT 2010, 

605-609 ; A. CHRISTIAENS, “Art. 1699-1701 B.W.”, Comm.Bijz.Ov. 2001, Mechelen, Kluwer, losbl.; M. CARLIER, “Le retrait des 
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het bij de invoering van de Code Civil in 1804 opportuun om dergelijke cessies pendente lite te 

ontmoedigen en procespartijen te beschermen tegen de gevolgen ervan. Deze houding was ingegeven 

door de vrees voor speculanten die zich zouden verrijken uit andermans betwistingen (des odieux 

acheteurs de procès). Wie een betwiste vordering opkoopt uit winstoogmerk – in wezen een 

kanscontract – zou niet geneigd zijn tot inschikkelijkheid tijdens de procedurele afwikkeling. De 

schuldenaar/verweerder ziet zich op die manier geconfronteerd met een repeat player die erop gericht 

is het onderste uit de kan te halen.361 Daarom voorzien art. 1699 e.v. BW in de mogelijkheid voor de 

schuldenaar/verweerder om bevrijdend te betalen – en bijgevolg het proces te beëindigen – door aan 

de cessionaris diens aankoopsom van de vordering te betalen, samen met de wettig gemaakte kosten 

en de interesten sinds de cessie.362 Aangezien de aankoopsom van de vordering, gelet op de 

verrekening van het procesrisico, normaliter een stuk lager zal liggen dan de nominale waarde van de 

vordering (het voorwerp van de vordering in rechte), biedt dit zgn. ‘naastingsrecht’ een relatief 

goedkope uitweg voor de schuldenaar/verweerder en een nulwinst voor de cessionaris/eiser.363  

Een cessie pendente lite zal overigens een gedinghervatting noodzaken door de cessionaris. De 

gedinghervatting kan gebeuren van zodra de cessie ter kennis is gegeven in de zin van art. 1690 BW.364 

94. Uit het voorgaande blijkt dat de cessionaris die de overgenomen vordering nastreeft, geen 

vertegenwoordiger is van de cedent. De reden ligt voor de hand: door de cessie is de eigendom van de 

vordering overgegaan, evenals het ius agendi als accessorium van dat eigendomsrecht. De cessionaris 

heeft m.a.w. een eigen subjectief recht verworven waarvan hij de naleving voor eigen rekening in rechte 

nastreeft.365  

Het gegeven dat de schuldenaar ook na de cessie van schuldvordering succesvol excepties kan 

opwerpen uit zijn verhouding met de cedent in zoverre zij ontstaan zijn voor de kennisgeving of 

erkenning van de overdracht (art. 1691, tweede lid BW), doet niets af aan het feit dat de cedent op 

geen enkele manier als materiële procespartij kan worden beschouwd. Voornoemde regel is immers 

geen gevolg van een procesrechtelijke vertegenwoordigingsrelatie maar wel van, enerzijds, het 

                                                                                                                                                                                     
droits litigieux”, in X (ed.), Liber amicorum Marc Châtel, Antwerpen, Kluwer, 1991, 47-54; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit 

civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 466-473; A. KLUYSKENS, De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, 

Standaard, 1952, 212-217; G. BAUDRY-LACANTERIE en L. SAIGNAT, Traité théorique et pratique de droit civil de la vente et de l’échange, 

XIX, Parijs, Larose & Forcel, 1908, 932, nrs. 914 e.v.; zie ook Zie ook concl. Adv.-gen. T. WERQUIN onder Cass. 21 september 2004, 

Arr.Cass. 2004, 1434 e.v. 
361 M. CARLIER, “Le retrait des droits litigieux”, in X (ed.), Liber amicorum Marc Châtel, Antwerpen, Kluwer, 1991, 49; H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 468-469, nr. 464-465; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, 

Brussel, Bruylant, 1878, 573-574, nr. 581; R. POTHIER en M. BERNARDI, Traité des obligations, selon les regles tant du for de la 

conscience, que du for extérieur, Parijs, Letellier, 1806, 343. 
362 Art. 1701 BW voorziet in een aantal uitzonderingen, waar de wetgever het gevaar voor speculatie afwezig achtte of waar er 

geen gevaar dreigt van een ongelijke machtsverhouding, bv. bij een overdracht aan een mede-erfgenaam of mede-eigenaar. 

Bovendien is het naastingsrecht, gelet op de ratio legis, niet van toepassing wanneer de vordering om niet is overgedragen en 

evenmin wanneer de overdracht kaderde binnen een pactum de quota litis: A. CHRISTIAENS, “Art. 1699-1701 B.W.”, Comm.Bijz.Ov. 

2001, Mechelen, Kluwer, losbl. 
363 Zie over de praktische (waarderings)problemen die hier kunnen rijzen, i.h.b. in het kader van de overdracht van een 

algemeenheid zoals een handelsfonds, G. DE FOESTRAETS, “Retrait litigieux et cessions d’universalité”, JT 2010, 605-609. 
364 Gedinghervatting is vereist, nu de overdrager geen belang meer heeft om het geding verder te zetten; enkel de overnemer 

heeft als nieuwe titularis van het litigieuze recht daar nog belang bij. Zie Cass. 31 mei 2012, RW 2013-14, 625 en de bijgaande 

noot van B. VAN DEN BERGH, “Accessoire rechten en gedinghervatting bij rechtsopvolging te bijzonderen titel”. Zie ook Cass. 15 

juni 2015, S.13.0005.N, onuitg., www.juridat.be, waarin het Hof oordeelt dat de gedinghervatting kan gebeuren vanaf de 

kennisgeving van de cessie aan de schuldenaar. Het Hof oordeelt voorts dat, wanneer de cedent ondertussen in vereffening is 

gegaan, uit het enkele feit van de afsluiting van de vereffening geen afstand van geding kan worden afgeleid. Zie uitgebreid 

over de gedinghervatting infra randnrs. 343 e.v. 
365 W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-

MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 497; P. CLEVERINGA, “Formeele 

partijen”, RM Themis 1940, 20. 
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materieelrechtelijk beginsel dat een oorspronkelijke schuldeiser niet meer rechten kan overdragen dan 

hij zelf heeft (nemo plus iuris) en, anderzijds, het al even materieelrechtelijke beginsel dat een cessie de 

schuldenaar geen nadeel mag toebrengen.366 

95. Net zoals dat het geval was bij hoofdelijkheid (supra randnr. 88) kan de cessie in sommige 

gevallen wel een alternatief vormen voor de vertegenwoordiging in rechte. De hoofdelijkheid bleek 

zoals gezien vooral een alternatief te bieden aan de passiefzijde (het procederen tegen hoofdelijk 

gehouden schuldenaren), de cessie op haar beurt kan een proceseconomisch alternatief zijn bij een 

actief optreden in rechte.  

Op bepaalde vlakken is een overdracht van schuldvorderingen inderdaad procedureel aantrekkelijker 

dan het innen van schuldvorderingen via een lastgevingsovereenkomst. Dat hoeft niet te verbazen: 

terwijl een mandaatsverhouding een driehoeksrelatie creëert tussen lastgever, lasthebber en derde, 

leidt een cessie tot een traditionele duale rechtsverhouding die procesrechtelijk veel minder 

problematisch is. Zo is bij vertegenwoordiging ad agendum in principe vereist dat de identiteit van de 

lastgever wordt bekendgemaakt. Dat kan voor complicaties zorgen bij een veelheid aan lastgevers, die 

dan immers allemaal nominatim in de gedinginleidende akte moeten worden opgesomd (infra randnr. 

243). Het kan dan eenvoudiger zijn om de individuele vorderingen vooraf gewoon op te kopen en 

daarna een “één-tegen-één-procedure” op te starten. Sommige auteurs hebben in dat kader gewezen 

op de mogelijkheden van de cessie als instrument voor “collectief” procederen in België.367 Niettemin 

blijkt deze techniek in België minder populair dan bv. bij onze noorderburen.368 Ook op internationaal 

niveau worden de procedurele mogelijkheden van de cessie onderkend, in het bijzonder wanneer er 

sprake is van strooischade (schade die voor elk individueel slachtoffer zo gering is, dat zij op zich het 

inleiden van een procedure niet loont). Voor schade ten gevolge van inbreuken op het 

mededingingsrecht, een typisch geval van strooischade, kan de overdracht en bundeling van 

vorderingen zelfs als een gevestigde praktijk worden beschouwd.369 Het veilen van vorderingen (claim 

auctioning), dat vooral in de context van Amerikaanse class actions een rol speelt, is een andere 

toepassing van hetzelfde principe.370  

                                                           
366 E. DIRIX, “Art. 1690-1691 B.W.”, Comm.Bijz.Ov. 2013, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 29. 
367 H. BOULARBAH, “Le Code judiciaire est-il adapté (en l’état actuel) aux actions tendant à la réparation d’un préjudice de 

masse?”, in J. ENGLEBERT (ed.), Questions de droit judiciaire inspirées de l’”affaire Fortis”, Brussel, Larcier, 2011, 106 e.v. ; E.-J. 

ZIPPRO, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht, in Recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 2009, 505-506.  
368 H. BOULARBAH, “Le Code judiciaire est-il adapté (en l’état actuel) aux actions tendant à la réparation d’un préjudice de 

masse?”, in J. ENGLEBERT (ed.), Questions de droit judiciaire inspirées de l’”affaire Fortis”, Brussel, Larcier, 2011, 106, nr. 34; S. 

ROLAND, “Subrogatie van verzekeraars en tenaamstelling van proceduredocumenten”, in X (ed.), Liber amicorum Lionel Tricot, 

Antwerpen, Kluwer, 1988, 467. Dat de techniek van de cessie als incasso-instrument in Nederland een grotere populariteit 

geniet dan in België, mag overigens paradoxaal heten. Immers, de principiële toelaatbaarheid van een dergelijke cessie blijkt 

onder het Nederlandse recht een stuk moeilijker te liggen dan onder het Belgische recht. Bepaalde auteurs lezen in het 

fiduciaverbod vervat in art. 3:84 lid 3 NBW een wettelijk obstakel voor de geldigheid van overdrachten ter incasso. Vast staat 

dat lastgeving tot incasso (een ‘oneigenlijke cessie’ waarbij geen eigendomsoverdracht van de vordering wordt beoogd maar 

enkel de nastreving ervan door een lasthebber, cfr. volgend randnr.) toegelaten is; de eigenlijke cessie blijft het onderwerp van 

controverse al lijkt de meerderheid ook in deze figuur geen graten te zien. Zie C. ASSER en T. TJONG TJIN TAI, Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Bijzondere overeenkomsten, 7-IV, Deventer, Kluwer, 2009, 213 en de verwijzingen 

naar de rechtspraak van de Hoge Raad aldaar; W. REEHUIS en A. HEISTERKAMP, Goederenrecht, Deventer, Kluwer, 2006, 248, nr. 

286; W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-

MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 496-497; R. TJITTES, “De cessie ter 

incasso in het Nieuwe BW”, Kwart NBW 1990, 110-116. 
369 R. KELEMEN, Eurolegalism: The transformation of law and regulation in the European Union, Harvard, Harvard University Press, 

2011, 185 e.v. ; M. TUIL en R. VISSCHER (eds.), New Trends in Financing Civil Litigation in Europe, Edward Elgar, Cheltenham, 2010, 

1 ; E.-J. ZIPPRO, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht, in Recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 2009, 505. 
370 Zie hierover o.m. M. ABRAMOWICZ, “On the alienability of legal claims”, The Yale Law Journal 2005, vol. 115, 697-779; J. RUBIN, 

“Auctioning Class Actions: Turning the Tables on Plaintiffs' Lawyers' Abuse or Stripping the Plaintiff Wizards of Their 
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Terwijl de cessie vanuit procesrechtelijk oogpunt inderdaad voordelen biedt t.o.v. 

vertegenwoordiging, zal de techniek niet in elke context even aangewezen zijn. Zo is het in regel de 

cessionaris die, behoudens overeenkomst van retrocessie, het risico draagt van een niet-ingewilligde 

vordering (hij heeft immers betaald om eigenaar te worden van die vordering), terwijl dat risico bij 

vertegenwoordiging blijft liggen bij de materiële procespartij. Zo ook kan de oorspronkelijke 

schuldeiser bij een cessie niet meer rechtsgeldig optreden in rechte: hij is geen titularis meer en zal zijn 

vordering dus afgewezen zien als ongegrond. Bij een lastgevingsovereenkomst daarentegen behoudt 

de schuldeiser in beginsel de mogelijkheid om de lastgever aan de kant te schuiven en zelf in rechte 

op te treden, al kan dat eenzijdige herroepingsrecht contractueel zijn uitgesloten (infra randnr. 337).371 

96.  Uit het voorgaande blijkt dat het onderscheid tussen een cessie en een lastgeving, wat de 

procesrechtelijke gevolgen betreft, niet kan worden overschat. Het verdient dan ook aanbeveling om 

voldoende aandacht te besteden aan de kwalificatie van de overeenkomst als zijnde een lastgevings- 

dan wel cessieovereenkomst. Niettemin is op dit punt verwarring vaak troef. 

Zo is in de literatuur soms sprake van de “cessie ter incasso” of de “cessie ter inning”.  Verwarrend 

genoeg doelt men hierbij niet op een effectieve cessie, maar wel op een lastgevingsovereenkomst 

waarbij de lasthebber de opdracht krijgt om de schuldvordering te innen voor rekening (en vaak ook 

op naam) van de lastgever.372 Bij deze “cessie” ter incasso gaat de eigendom van de schuldvordering 

dus niet over, zodat van een cessie geen sprake is. Beter is dan ook om te spreken van een lastgeving 

ter incasso of van een incassomandaat. Wanneer de lasthebber overgaat tot gerechtelijke stappen, zal 

hij dat niet doen voor eigen rekening – want hij is zelf geen titularis van de schuldvordering – maar 

voor rekening van de lastgever. Incassobureaus, die in regel enkel het debiteurenbeheer voor hun 

rekening nemen en geen financiering van schuldvorderingen of overname van het insolventierisico 

aanbieden, werken doorgaans met lastgevingsovereenkomsten.373 

Zo ook spreekt men in de context van auteursrechtenverenigingen vaak over een “fiduciaire 

overdracht” of “fiduciaire afstand” van auteursrechten.374 De aangesloten leden tekenen een “akte van 

cessie” of een “akte van afstand” waarmee de vereniging het recht verkrijgt om het beheer van de 

auteursrechten waar te nemen. Opnieuw gaat het doorgaans niet om een cessie in de eigenlijke zin 

van het woord, nu enkel het beheer van de rechten wordt overgedragen en niet de eigendom ervan. 

Nog minder gaat het om een afstand van recht. Een afstand van recht is immers een zgn. 

“abdicatieve” of “niet-overdragende” rechtshandeling: het recht verdwijnt uit het vermogen van 

diegene die afstand doet, maar gaat daarbij niet over in het vermogen van een andere persoon. Het is 

                                                                                                                                                                                     
Curtain”, The Business Lawyer 1997, 1441-1463; R. THOMAS en R. HANSEN, “Auctioning class action and derivative lawsuits: a 

critical analysis”, Northwestern University Law Review 1993, vol. 87, 423-457. 
371 Antwerpen 22 mei 2013, TBBR 2014, 16, noot S. SOBRIE. 
372 E. DIRIX, “Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten”, in H. CASMAN, R. DE CORTE en E. DIRIX, Het zakenrecht, absoluut 

niet een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer, 1992, 13-14, nr. 14; Y. MERCHIERS, “Factoring en aanverwante rechtsfiguren”,  in M.L. 

STORME (ed.), De overeenkomst vandaag en morgen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 32-34. Vgl. art. 18 Gecoördineerde wetten van 31 

december 1955 op de wisselbrieven en orderbriefjes en art. 23 Chequewet van 1 maart 1961. Zie voor Nederland A.S. RUEB, 

Burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2013, 86; A.C. VAN SCHAICK, Eerste aanleg, in Asser serie procesrecht, Deventer, Kluwer, 

2011,46, nr. 33; F.E. VERMEULEN, “Vertegenwoordigingsperikelen in de civiele procedure”, MvV 2005, 166; W.D.H. Asser, “Partij-

vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (eds.), 

Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 495-501; N. FRENK, Kollektieve akties in het privaatrecht, in 

Recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1994, 182. 
373 S. SOBRIE, “De procesrechtelijke complicaties van incasso-overeenkomsten” (noot onder Antwerpen 22 mei 2013), TBBR 2014, 

17-20 en de verwijzingen aldaar. 
374 Zie bv. art. 1 en 10 Statuten SABAM 2015, te raadplegen op http://www.sabam.be/sites/default/files/Nederlands/Main-

menu/SABAM/DOWNLOAD/OTHER/statuten_en_algemeen_reglement_2015.pdf. Zie voor een uitgebreid vergelijkend 

overzicht van deze clausules A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2008, 430-433. 
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een eenzijdige rechtshandeling die een recht doet uitdoven.375 Dat is bij een “fiduciaire afstand” van 

auteursrechten natuurlijk niet de bedoeling. Net zoals bij de “fiduciaire cessie” lijkt het dus veeleer te 

gaan om een lastgeving waarbij de auteursrechtenvereniging gemandateerd wordt om voor rekening 

van de titularis de rechten te beheren. “Ce n’est que dans ce sens (de ‘mandat’) qu’il faut comprendre le mot 

‘cession’ généralement utilisé dans les contrats d’adhésion.”376 

Het hoeft niet te verbazen dat dergelijke terminologische onzuiverheden niet zelden een bron van 

discussie zijn in de rechtbank.377 Op het einde van de rit is het hoe dan ook de rechter die, op grond 

van de hem aangereikte stukken, oordeelt of een schuldvordering al dan niet is “overgedragen”.378 De 

kwalificatie die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven vormt daarbij een belangrijk 

richtsnoer, al is de rechter niet door deze kwalificatie gebonden wanneer de feitelijke elementen van 

de contractuele relatie daarmee onverzoenbaar zijn.379 

2.8. Vennootschap in oprichting (art. 60 W.Venn.) 

97. De oprichting van een vennootschap houdt in dat twee of meer personen contractueel 

overeenkomen om iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meerdere nauwkeurig 

omschreven activiteiten uit te oefenen, en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of 

onrechtstreeks vennootschapsvoordeel te verschaffen (art. 1 W.Venn.). De vennootschap verkrijgt 

evenwel slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel uit de 

oprichtingsakte (art. 2 § 4 W.Venn.). Pas op dat moment wordt de vennootschap dus een rechtssubject 

dat volwaardig kan deelnemen aan het rechtsverkeer.  

Tussen het idee om een vennootschap op te richten enerzijds en het verkrijgen van 

rechtspersoonlijkheid door die vennootschap anderzijds, verloopt doorgaans enige tijd. Nochtans zal 

de vennootschap vaak zo snel mogelijk verbintenissen willen aangaan, zelfs al is haar oprichting nog 

niet voltooid. Om die reden maakt art. 60 W.Venn. het mogelijk om reeds rechtshandelingen te stellen 

in naam van een vennootschap die nog in oprichting is en dus nog geen rechtspersoonlijkheid bezit. 

Zij die de rechtshandeling stellen namens de vennootschap (de “promotoren”), zijn overeenkomstig 

art. 60 W.Venn. persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap binnen de 

twee jaar na de rechtshandeling rechtspersoonlijkheid verwerft en zij bovendien binnen de twee 

maanden na het verwerven van rechtspersoonlijkheid de verbintenis overneemt. In dat geval wordt 

de verbintenis retroactief door de vennootschap geacht te zijn aangegaan.380  

                                                           
375 S. JANSEN, “Afstand van recht: een eenzijdige rechtshandeling” (noot onder Cass. 24 december 2009), TBBR 2011, 340, nr. 15; 

A. VAN OEVELEN, “Afstand van recht en rechtsverwerking in het individuele arbeidsovereenkomstenrecht”, in M. RIGAUX (ed.), 

Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1993, 36, nr. 31; P. VAN OMMESLAGHE, “Rechtsverwerking en afstand 

van recht”, TPR 1980, 737. 
376 F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 403, nr. 529; zie ook H. 

DEENE, “Intellectuele rechten. Kroniek 2007”, NjW 2008, 525, nr. 79. Vgl. art. XI. 246 WER: “De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 

van toepassing op al wie de bij deze titel erkende rechten int of verdeelt voor rekening van verschillende rechthebbenden.” (eigen nadruk) 
377 Zie bv. Antwerpen 22 mei 2013, TBBR 2014, 16, noot S. SOBRIE.; Brussel 26 september 2007, AM 2009, 534, noot; Brussel 23 

maart 2001, AM 2001, 375, noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE.  
378 S. ROLAND, “Subrogatie van verzekeraars en tenaamstelling van proceduredocumenten”, in X (ed.), Liber Amicorum Lionel 

Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988, 468. 
379 Zie o.m. Cass. 10 oktober 2011, RABG 2012, 947, noot V. DOOMS ; Cass. 9 juni 2008, Pas. 2008, afl. 6-7-8, 1451; Cass. 22 mei 

2006, Pas. 2006, afl. 5-6, 1174. 
380 Zie uitgebreid o.m. H. BRAEKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 209-222; K. 

GEENS en M. WYCKAERT, De Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 354-372; T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des 

sociétés, III, Brussel, Kluwer, 2005, 334-368; S. GILCART, La société en formation. Une étude du mécanisme sui generis de l'article 60 du 

Code des sociétés, Diegem, Kluwer, 2004, 544 p.; A. FAYT, “La société en formation”, in B. TILLEMAN e.a. (eds.), De oprichting van 

vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 121-150; R. TAS, “Art. 60 W.Venn.”, Comm.V.enV. 
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Het toerekeningsmechanisme van art. 60 W.Venn., waarbij de promotoren persoonlijk aansprakelijk 

zijn voor de verbintenissen die zij aangaan namens de vennootschap behoudens tijdige eenzijdige 

overname van die aansprakelijkheid door de vennootschap, is een eigenaardige figuur die zich 

moeilijk laat verklaren. Sommige auteurs zoeken steun in de figuur van de onvolkomen 

vertegenwoordiging, maar veeleer lijkt sprake van een sui generis toerekeningsmodel dat elementen 

van vertegenwoordiging, zaakwaarneming en sterkmaking met elkaar combineert.381 

98. Hoewel vroeger betwist, lijkt men het er nu over eens dat promotoren ook vorderingen in 

rechte kunnen inleiden namens een vennootschap in oprichting.382 De vraag rijst, mede gelet op het sui 

generis karakter van het toerekeningsmechanisme van art. 60 W.Venn., of we dat optreden in rechte 

moeten beschouwen als een vertegenwoordiging ad agendum. 

De sleutel tot het antwoord ligt in de onmiddellijke gehoudenheid van de promotoren. De 

aansprakelijkheid van de promotoren is inderdaad een aansprakelijkheid onder ontbindende, en geen 

opschortende voorwaarde van overname door de vennootschap-rechtspersoon.383 Zolang er geen 

overname door de vennootschap heeft plaatsgevonden, zijn de promotoren – en enkel de 

promotoren384 – titularis van de rechten en verplichtingen die zij namens de vennootschap zijn 

aangegaan.385 Wanneer zij dus in rechte optreden als eiser of verweerder, doen zij dat niet als 

vertegenwoordigers qualitate qua maar voor eigen rekening: “Il ne fait donc pas de doute que le promoteur 

comparaît en personne, en sa qualité de partie au contrat qui le lie et parce qu’il est engagé personellement 

jusqu’à la reprise éventuelle de son engagement par la société.”386  

Van zodra de rechtspersoon de verbintenissen van de promotoren overneemt, verdwijnen de rechten 

en plichten retroactief uit het vermogen van de promotoren. De rechtspersoon zal dan het geding 

ingeleid door of tegen de promotoren moeten hervatten.387 De gedinghervatting komt verderop in het 

                                                                                                                                                                                     
2000, Mechelen, Kluwer, losbl. ; D. VAN GERVEN, “Overname van verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in 

oprichting” (noot onder Antwerpen 18 maart 1992), TBH 1995, 32-36. 
381 Zie uitgebreid hierover S. GILCART, La société en formation. Une étude du mécanisme sui generis de l'article 60 du Code des sociétés, 

Diegem, Kluwer, 2004, 185-244 en de vele verwijzingen aldaar. 
382 H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 215, nr. 390; T. TILQUIN en V. 

SIMONART, Traité des sociétés, III, Brussel, Kluwer, 2005, 348, nr. 2253; A. FAYT, “La société en formation”,  in B. TILLEMAN e.a. 

(eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 132, nr. 15; K. GEENS e.a., 

“Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 171, nr. 81; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen 

vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 47-48, nr. 53. 
383 Cass. 14 september 2000, TBH 2001, 717, noot S. GILCART en TRV 2001, 90, noot R. TAS; Antwerpen 12 maart 2001, TBBR 2004, 

432, noot R. TAS; K. GEENS en M. WYCKAERT, De Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 360, nr. 190; A. FAYT, “La 

société en formation”,  in B. TILLEMAN e.a. (eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, 

die Keure, 2003, 146-147; K. GEENS e.a., “Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, 170-171, nr. 80; B. 

TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 47-48, nr. 53. 
384 De persoonlijke en hoofdelijke gehoudenheid van de promotoren is exclusief; de vennootschap is niet mee gehouden. Zie H. 

BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 214, nr. 388. 
385 Hoewel art. 60 W.Venn. enkel spreekt over de persoonlijke aansprakelijkheid van de promotoren, geldt de bepaling in twee 

richtingen en kunnen zij ook persoonlijke rechten putten uit de verbintenissen die zij namens de vennootschap in oprichting zijn 

aangegaan: Cass. 14 september 2000, TBH 2001, 717, noot S. GILCART en TRV 2001, 90, noot R. TAS. 
386 S. GILCART, La société en formation. Une étude du mécanisme sui generis de l'article 60 du Code des sociétés, Diegem, Kluwer, 2004, 

460, nr. 369; zie ook K. GEENS en M. WYCKAERT, De Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 362, nr. 193. 
387 Zie uitgebreid B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 56-62, die van mening is 

dat naast de gedinghervatting ook de figuur van de tussenkomst kan worden gebruikt. Er is inderdaad rechtspraak in die zin, o.m. 

Antwerpen 18 maart 1992, TBH 1995, 28, noot D. VAN GERVEN. O.i. is evenwel gedinghervatting de aangewezen techniek, 

veeleer dan tussenkomst, nu de rechtspersoon geen andere rechten laat gelden dan de rechten die reeds in het geding waren. 

Zie ook in die zin Vred. Westerlo 29 juni 2001, JDSC 2003, 73, noot S. GILCART en S. GILCART, La société en formation. Une étude du 

mécanisme sui generis de l'article 60 du Code des sociétés, Diegem, Kluwer, 2004, 462-465, nr. 372. Vgl. over het onderscheid tussen 

beide technieken P. VANLERSBERGHE, “Gedinghervatting versus tussenkomst” (noot onder Cass. 6 december 2007), RABG 2008, 

310-313. GILCART merkt in zijn proefschrift (o.c., p. 468) op dat tussenkomst, al dan niet gedwongen, wél de geijkte oplossing is 
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proefschrift nog uitgebreid aan bod, zodat wij hier kunnen volstaan met een verwijzing (infra randnrs. 

343 e.v.). Hoewel de (materieelrechtelijke) overname en de (procedurele) gedinghervatting twee 

onderscheiden handelingen zijn – de overname kan de eigenlijke gedinghervatting voorafgaan388 – 

betekent de vrijwillige gedinghervatting door de rechtspersoon wel ipso facto ook de overname van de 

litigieuze rechten en plichten.389 Dat geldt des te meer nu de materieelrechtelijke overname vormvrij is 

en dus ook stilzwijgend kan gebeuren.390 

Bepaalde auteurs hebben beargumenteerd dat het retroactief karakter van de overname door de 

rechtspersoon niet doorwerkt op procedureel vlak. Volgens hen zou anders een ongewenste situatie 

ontstaan: door het retroactief karakter van de overname zouden de promotoren retroactief hun belang 

en hoedanigheid verliezen om de vordering in te leiden. Op die manier zou een retroactieve overname 

door de rechtspersoon pendente lite leiden tot de onontvankelijkheid van de vordering ingeleid door de 

promotoren, in het bijzonder nu de ontvankelijkheid van de vordering beoordeeld wordt op het 

moment van de gedinginleiding.391 Bij nader inzien lijkt de situatie eenvoudiger en hoeft het 

retroactief karakter van de overname geen probleem te zijn, ook niet op procedureel vlak. Immers, de 

procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, heeft hoedanigheid en belang om de 

vordering in te stellen. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat 

wordt ingeroepen, betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering.392 Welnu, op 

het moment van de gedinginleiding beweerden de promotoren titularis te zijn van het litigieuze recht 

en zij hadden dus belang en hoedanigheid, zelfs al bleek later dat zij – door het retroactief karakter 

van de overname – op dat moment helemaal geen titularis waren. Het retroactief karakter van de 

overname brengt de ontvankelijkheid van de vordering dus geenszins in het gedrang. Er dreigt enkel 

een gegrondheidsprobleem, een probleem dat via gedinghervatting door de rechtspersoon-titularis 

kan worden opgelost. 

2.9. Wettelijk ius agendi van bepaalde instellingen en verenigingen 

99. De afgelopen decennia heeft de wetgever het opportuun geacht om bepaalde instellingen en 

verenigingen het recht te geven om in rechte een vordering na te streven die de persoonlijke belangen 

van de leden van de organisatie overstijgt. Deze wettelijk verankerde vorderingsrechten voor 

instellingen en verenigingen vormen een weinig coherent lappendeken van uitzonderingen op de 

regel van art. 17 Ger.W., volgens hetwelk een (rechts)persoon slechts in rechte kan optreden als hij 

daarbij een persoonlijk belang kan aantonen.393 De instellingen en verenigingen worden wettelijk 

onweerlegbaar vermoed een belang te hebben, zodat de rechter ter zake elke discretie verloren 

                                                                                                                                                                                     
wanneer de vennootschap weigert de verbintenissen over te nemen en de promotoren dus niet uit de rechtsverhouding 

verdwijnen.  
388 Hieruit volgt dat de gedinghervatting niet noodzakelijk binnen de tweemaandentermijn van art. 60 W.Venn. moet gebeuren, 

zolang de eigenlijke (materieelrechtelijke) overname maar binnen die termijn gebeurt: T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des 

sociétés, III, Brussel, Kluwer, 2005, 366, nr. 2278. Zie evenwel anders Antwerpen 18 maart 1992, TBH 1995, 28, noot D. VAN 

GERVEN. 
389 T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, III, Brussel, Kluwer, 2005, 366, nr. 2278. 
390 Cass. 17 april 1989, TRV 1989, 319, noot J. SNYERS. 
391 S. GILCART, La société en formation. Une étude du mécanisme sui generis de l'article 60 du Code des sociétés, Diegem, Kluwer, 2004, 

458-459, nr. 368; E. POTTIER, noot onder Voorz. Kh. Brussel 26 januari 1990, TBH 1991, 55. 
392 Cass. 23 februari 2012, RW 2012-13, 1106; Cass. 28 september 2007, Arr.Cass. 2007, 1798; Cass. 11 februari 2005, Arr.Cass. 2005, 

356; Cass. 2 april 2004, Arr.Cass. 2004, 597; Cass. 26 februari 2004, Arr.Cass. 2004, 334. 
393 S. VOET, “Belang (en hoedanigheid) als voorwaarde(n) van de burgerlijke rechtsvordering: een update en knelpunten inzake 

collectief procederen”, in D. SERRUS (ed.), Actualia gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2008, 119, nr. 48; K. WAGNER, “Collectieve 

acties in het Belgisch recht”, P&B 2001, 153, nr. 3. Het gebrek aan coherentie vormt overigens een schending van het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: GwH nr. 133/2013, 10 oktober 2013. 



[75] 

 

heeft.394 Bij wijze van voorbeeld395 kan gewezen worden op de Antidiscriminatiewetten396, de 

Negationismewet397, de Wet op het Partnergeweld398, de Milieustakingswet399 en de stakingsvordering 

vervat in het Wetboek Economisch Recht400. Steeds gaat het om wetten die het recht om op basis van 

deze wet te procederen niet (enkel) toekennen aan de schadelijdende (i.e. belanghebbende) partij, 

maar ook aan instellingen en verenigingen die aan bepaalde welomschreven criteria voldoen.  

100. Een vereniging die op basis van een dergelijke wet naar de rechter trekt, kan verkeerdelijk de 

indruk wekken de schadelijdende partij in rechte te vertegenwoordigen. Dit geldt des te meer 

wanneer de wet in kwestie de voorafgaande toestemming van het slachtoffer als voorwaarde stelt voor 

een dergelijk optreden in rechte – hetgeen overigens doorgaans het geval is. Het procederen in het 

kader van bovengenoemde wetten mag evenwel geenszins als een vertegenwoordiging beschouwd 

worden, en de voorafgaande toestemming van het slachtoffer is geenszins een lastgeving in die zin. 

Verenigingen en instellingen die aan de wettelijke criteria voldoen, hebben op basis van die wet een 

eigen recht om in rechte op te treden (ius agendi), in eigen naam en voor eigen rekening. Zij zijn dan 

zowel materiële als formele procespartij. Dat daarvoor een wettelijk ingrijpen nodig is, heeft alles te 

maken met de vereiste van een persoonlijk en rechtstreeks belang, dat normaliter vereist is voor een 

optreden in eigen naam en voor eigen rekening (art. 17 Ger.W.) maar dat in deze gevallen dus 

wegvalt. Met vertegenwoordiging c.q. hoedanigheid heeft dat niets te maken. Ook in de parlementaire 

voorbereiding van diverse van deze wetten wordt, zij het niet steeds even consequent, onderstreept 

“dat de bevoegdheid van deze organisaties om in rechte op te treden, geenszins betekent dat zij het recht van 

vertegenwoordiging hebben. Zij treden dus op als belanghebbende partij. Zij verschijnen dus in persoon via hun 

organen ofwel laten ze zich vertegenwoordigen volgens de wettelijke regels.”401 In Frankrijk heeft men het in 

dat kader over actions de substitution die men onderscheidt van de action par représentation.402 

Een praktisch gevolg van dit onderscheid, ook naar Belgisch recht, heeft betrekking op het gezag van 

gewijsde, dat in burgerlijke zaken een relatieve werking heeft en enkel geldt tussen de in het geding 

betrokken partijen (art. 23 Ger.W.). Indien een vereniging of instelling een vordering instelt, zal het 

vonnis enkel gelden tussen die vereniging of instelling en de tegenpartij. De beschermde persoon zal 

                                                           
394 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1527, nr. 52. 
395 Zie voor een exhaustiever overzicht S. VOET, “Belang (en hoedanigheid) als voorwaarde(n) van de burgerlijke 

rechtsvordering: een update en knelpunten inzake collectief procederen”, in D. SERRUS (ed.), Actualia gerechtelijk recht, Brussel, 
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396 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007, i.h.b. art. 29-31; Wet van 10 mei 

2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 30 mei 2007, i.h.b. art. 35; Wet van 10 mei 2007 tot 
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397 Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die 

tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, BS 30 maart 1995, err. BS 22 april 

1995, i.h.b. art. 4. 
398 Wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan, BS 6 februari 1998, i.h.b. art. 7. 
399 Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, BS 19 februari 1993, i.h.b. 

art. 1 en 2. 
400 Art. XVII. 7, 3° en 4° WER. 
401 Verslag namens de Commissie voor de Justitie bij het Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 

van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 1-704/4, 366. Zie ook het Verslag 

namens de Commissie voor de Justitie bij het Wetsvoorstel strekkende om het echtelijk geweld aan banden te leggen, Gedr.St. 

Senaat 1996-97, nr. 1-269/4, 24. Zie ook L. STEVENS, “De Wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners 

tegen te gaan”, EJ 1998, 29-30, nr. 60. 
402 Zie hierover uitgebreid E. JEULAND, “Quelqes questions sur l’action de substitution ‘à la française’”, in X (ed.), Justice et droit 

du procès. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, Parijs, Dalloz, 2010, 749-758; zie voor een toepassing in de praktijk Cass.Soc. 1 

februari 2000, nr. 98-46201: “que l'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail 
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zich, als niet-vertegenwoordigde derde, niet op het gezag van gewijsde kunnen beroepen.403 Daaruit 

blijkt meteen dat voornoemde vorderingen veel minder “collectief” zijn dan soms wordt aangenomen. 

Sommige auteurs betreuren dit en hebben zich o.m. voorstander getoond van een “absoluut gezag van 

gewijsde”, dat zich ook zou uitstrekken tot procesrechtelijke derden (i.h.b. de schadelijders).404 

Anderzijds dient een en ander meteen te worden gerelativeerd: derden kunnen zich nog steeds op het 

bestaan beroepen van een vonnis waarbij zij geen partij zijn. Omgekeerd dienen zij zich het bestaan 

van het vonnis, en de gevolgen die het tussen de partijen teweegbrengt, te laten tegenwerpen. 

Bovendien genieten derden ook van de bewijsrechtelijke gevolgen die een rechterlijke uitspraak met 

zich meebrengt. Wanneer de rechter in een vonnis bepaalde gegevens heeft vastgesteld, kunnen 

derden zich daarvan bedienen bij de bewijslevering in hun eigen procedure. Het vonnis levert t.a.v. 

derden een feitelijk vermoeden op waarbij de (latere) rechter evenwel nog steeds over een soevereine 

appreciatiemarge beschikt.405  

Een ander gevolg van het feit dat verenigingen met een wettelijk ius agendi de slachtoffers niet 

vertegenwoordigen, zijn de conceptuele moeilijkheden die rijzen wanneer deze verenigingen een 

schadevergoeding vragen aan de rechter. De vereniging als dusdanig lijdt immers geen schade, en 

evenmin treedt zij op voor rekening van de schadelijdende partij. Wanneer zij in weerwil hiervan toch 

een schadevergoeding vordert die het symbolische overstijgt, komt dat neer op het vragen van een 

poena sine lege. Een dergelijke vordering kan dan ook niet slagen. Enkel in naam en voor rekening van 

de schadelijders – en dus in de hoedanigheid van daartoe gemandateerde vertegenwoordiger – kan 

een werkelijke schadevergoeding worden gevorderd en toegekend.406 

101. De respectieve verenigingen en instellingen hebben dus geen wettelijk 

vertegenwoordigingsrecht, maar wel een eigen wettelijk ius agendi. Dan rijst de vraag of zij op grond 

van een overeenkomst (lastgeving) alsnog de schadelijdende partij in rechte kunnen 

vertegenwoordigen en diens ius agendi kunnen uitoefenen, al dan niet in samenloop met hun eigen 

wettelijk ius agendi, of net buiten het toepassingsgebied van hun eigen wettelijk ius agendi om.  

Wat specifiek het Interfederaal Gelijkekansencentrum (het vroegere Centrum voor Gelijke Kansen en 

Racismebestrijding) betreft, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat dit Centrum niet in rechte kan 

optreden buiten de grenzen die de Racisme- en Mensenhandelwetten hadden uitgezet, ook niet als 

lasthebber van het slachtoffer.407 Het Hof kwam tot dit antwoord na te hebben overwogen dat het 

                                                           
403 S. DEMEESTERE, “De stakingsprocedure op grond van de antidiscriminatiewet in de praktijk – Een voorlopige balans”, Or. 

2007, 140-141; P. BOGAERTS, “Tien jaar stakingsvordering inzake leefmilieu. Kritisch aperçu van rechtspraak en rechtsleer (1993-

2003)”, TMR 2003, 109 en 114; I. DEMUYNCK, “Rechtshandhaving door de stakingsrechter”, RW 2001-2, 1252, nr. 59; I. 

DEMUYNCK, “De Wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen beoefenaren van vrije 

beroepen en hun cliënten: much ado about nothing?”, RW 1997-98, 1365-1367, nrs. 103-108. 
404 Zie uitgebreid over de problematiek van het absoluut gezag van gewijsde en stakingsvorderingen P. TAELMAN, Het gezag van 

het rechterlijk gewijsde. Een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 294-325. Zie i.h.b. de referenties op p. 294-295, voetnoot 1229. 
405 P. TAELMAN, id., 265-270, o.m. met verwijzing naar Cass. 17 december 1960, Arr.Cass., 1961, 383. 
406 J. VRIELINK, Van haat gesproken ?: Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België, 

Antwerpen, Maklu, 2010, 705, nr. 1156; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, “Vennootschappen. 

Overzicht van rechtspraak (1992-98)”, TPR 2000, 207. Zie voor een rechtspraakanalyse in het racismecontentieux J. VRIELINK, id., 

296-297, randnrs. 453-454 en 342-343, randnr. 552. Vgl. ook het Verslag namens de subcommissie Mensenhandel en Prostitutie 

uitgebracht door de dames THIJS en DE T’SERCLAES inzake de mensenhandel en de prostitutie in België, Parl.St. Senaat 1999-

2000, nr. 2-152/1, 110-111. 
407 Cass. 22 mei 2001, Arr.Cass. 2001, 972, concl. J. DU JARDIN en T.Vreemd. 2002, afl. 1, 50, noot G. FRANSSENS. Voor een overzicht 

van de controverse ter zake, raadpl. de begeleidende noot van G. FRANSSENS, “Welke bijstand voor slachtoffers van 

mensenhandel? De onduidelijke bevoegdheid van de gespecialiseerde centra”, T.Vreemd. 2002, afl. 1, 57-62. Zie ook K. VAN 

IMPE, “De burgerlijke rechtsvordering door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in naam van 

slachtoffers van mensenhandel: van de parlementaire wens tot gerechtelijke werkelijkheid” (noot onder Gent 11 mei 1999), 

T.Strafr. 2000, 128-134. 
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Centrum slechts rechtspersoonlijkheid heeft binnen de perken van de bij de wet toegekende 

bevoegdheden, met name deze bepaald in artikel 3 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van 

een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. En wie geen 

rechtspersoonlijkheid heeft, kan inderdaad niet in rechte optreden, ook niet qualitate qua (infra randnr. 

275).  

A contrario lijkt hieruit dan voort te vloeien dat, wanneer de feiten wél kaderen binnen de bij wet 

toegekende bevoegdheden van het Centrum, er wél een optreden qualitate qua mogelijk is naast en 

bovenop de uitoefening van het eigen ius agendi. Binnen die materieelrechtelijke context bezit het 

Centrum immers rechtspersoonlijkheid en kan zij dus een lastgevingsovereenkomst aangaan.408 

Bovendien suggereert de redenering van het Hof dat andere rechtspersonen dan het Centrum (dat 

klaarblijkelijk een sui generis – rechtspersoon is met een beperkte rechtspersoonlijkheid) wel degelijk 

steeds als lasthebber kunnen optreden, zelfs waar de wet hen geen eigen ius agendi toekent. 

Deze problematiek, die zich vooral afspeelt op het domein van de burgerlijke partijstelling, is nauw 

verbonden met de fundamentelere vraag of men zich überhaupt via een lasthebber burgerlijke partij 

kan stellen. Op deze vraag wordt later verder ingegaan, wanneer het gaat over de geoorloofdheid van 

de vertegenwoordiging ad agendum (infra randnr. 109). 

2.10. Orgaantheorie? 

102. Rechtspersonen zijn volwaardige rechtssubjecten maar kennen uit hun aard geen fysiek 

bestaan. Wanneer zij deelnemen aan het rechtsverkeer, dient dat noodzakelijkerwijze te gebeuren 

door tussenkomst van natuurlijke personen, die dan voor rekening van de rechtspersoon optreden. 

Deze tussenkomst van natuurlijke personen wordt traditioneel begrepen vanuit de orgaantheorie. De 

orgaantheorie is een sui generis toerekeningsmodel, volgens hetwelk de organen de rechtspersoon 

incarneren. De organen vertegenwoordigen de rechtspersoon niet wanneer zij namens de rechtspersoon 

deelnemen aan het rechtsverkeer, zij zijn op dat moment de rechtspersoon. Van een rechtsverhouding 

tussen orgaan en rechtspersoon is geen sprake: het orgaan is één met de rechtspersoon. Dit geldt 

zowel wanneer het orgaan een rechtshandeling stelt, als wanneer het een onrechtmatige daad begaat. 

In beide gevallen wordt de rechtshandeling c.q. het rechtsfeit geacht door de rechtspersoon zelf te zijn 

verricht. Het is dan ook verwarrend om te spreken van “organieke vertegenwoordiging”; beter is om 

te gewagen van een “organiek optreden”.409 

De aanvankelijke grote meerwaarde van dit schijnbare nuanceverschil lag verscholen in de 

toerekenbaarheid van onrechtmatige daden. Het toerekenen van onrechtmatige daden aan de 

lastgever werd traditioneel als problematisch ervaren, nu volgens de klassieke leer de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid enkel het stellen van rechtshandelingen kan omvatten en niet het 

begaan van onrechtmatige daden. Dat toerekeningsprobleem valt weg wanneer men het orgaan met 

de rechtspersoon identificeert. Ondertussen is het toerekeningsprobleem ook in de 

lastgevingsverhouding grotendeels weggevallen (supra randnr. 41), maar de orgaantheorie bleef 

overeind.410 

                                                           
408 Zie ook in die zin G. FRANSSENS, id., 61-62. 
409 B. VAN DEN BERGH, “De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber” (noot onder Cass. 10 november 

2011), RW 2012-13, 502, nr. 3. 
410 Zie over de opkomst en ontwikkeling van de orgaantheorie J. DELVOIE, Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 23 e.v. 
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103. Vertaald in procesrechtelijke termen betekent de orgaantheorie dat er – in tegenstelling tot bij 

vertegenwoordiging ad agendum – geen uitsplitsing is tussen het materiële en formele aspect van de 

procespartij.411 Enkel de rechtspersoon is als materiële en formele partij in het geding betrokken. Het 

orgaan is geen vertegenwoordiger qualitate qua van de rechtspersoon, maar “is” de rechtspersoon, 

“incarneert” de rechtspersoon. Het optreden in rechte van rechtspersonen via hun organen wordt dan 

ook traditioneel uit het toepassingsgebied van de vertegenwoordiging in rechte geweerd.412 

Wat betekent dat nu concreet? De orgaantheorie brengt in de context van een rechtsgeding een aantal 

belangrijke afwijkingen t.o.v. de vertegenwoordigingsleer met zich mee:  

- Wat de identificatie betreft, kan de rechtspersoon volstaan met het vermelden in 

procedurestukken van zijn naam, rechtsvorm en adres (art. 703, tweede lid, Ger.W.). Het is 

dus niet vereist dat de rechtspersoon ook melding maakt van de identiteit en de hoedanigheid 

van het tussenkomende orgaan, ook niet wanneer andere bepalingen (zoals art. 1026 Ger.W. 

m.b.t. het eenzijdig verzoekschrift) verplichten tot de vermelding van de “wettelijke 

vertegenwoordiger”.413 Een formele procespartij daarentegen dient wél haar identiteit en 

hoedanigheid kenbaar moeten maken, op straffe van nietigheid van de desbetreffende akte 

(infra randnr. 243).  

 

- Wat betreft het bewijs van de bevoegdheid om in rechte op te treden, genieten rechtspersonen die 

zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, van een extensieve interpretatie van het 

wettelijk vermoeden vervat in art. 440, tweede lid, Ger.W. Een advocaat die optreedt voor een 

regelmatig geïdentificeerde rechtspersoon, wordt volgens vaste cassatierechtspraak wettelijk 

vermoed daartoe een regelmatige lastgeving te hebben ontvangen van een bevoegd orgaan 

van die rechtspersoon.414 Het vermoeden ad litem heeft met andere woorden niet alleen 

betrekking op het mandaat van de advocaat, maar ook op de bevoegdheid van het orgaan om 

namens de rechtspersoon een dergelijk mandaat te verstrekken. Anders is het wanneer de 

advocaat optreedt voor een formele procespartij. In dat geval zal de advocaat nog steeds 

moeten aantonen dat die formele procespartij de bevoegdheid bezat om namens de materiële 

procespartij te gelasten tot het inleiden van een vordering of het voeren van verweer. Daar is 

er m.a.w. geen spillover effect van het vermoeden ad litem tot het mandaat ad agendum (infra 

randnr. 183). 

 

                                                           
411 B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 256, nr. 517. 
412 K. GEENS en M. WYCKAERT, De Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 742, nr. 449; K. BROECKX, “Nul ne plaide 

par procureur in het civiele procesrecht”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, 

Brugge, die Keure, 2011, 213, nr. 8; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 118-119, nr. 85; P. 

DAUW, “Het optreden in rechte van de rechtspersoon”, CABG 2006/2, 9, nr. 6; P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 

2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 25; P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder 

rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, 

Gent, Mys & Breesch, 1999, 63-64, nr. 27; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 

255-256, nrs. 516-517. Zie voor Frankrijk H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 31, nr. 33. Zie voor 

Nederland H.J. SNIJDERS, C.J.M. KLAASSEN en G.J. MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2011, 84, nr. 65; 

C.W. STAR BUSMANN, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1972, 104-105, nrs. 135-136. 
413 Cass. 20 december 1974, Arr.Cass. 1975, 470. 
414 Cass. 12 november 2008, Pas. 2008, afl. 11, 2541; Cass. 9 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 43; Cass. 17 april 1997, Arr.Cass. 1997, 456; 

Cass. 18 december 1984, Arr.Cass. 1984-85, 551; Cass. 9 februari 1978, Arr.Cass. 1978, 688. 
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- Wanneer de rechtspersoon (eerder uitzonderlijk) geen beroep doet op een advocaat maar ‘in 

persoon’ optreedt via zijn organen, geldt – indien toepasselijk415 – het prokuraregime.416 

Conform dit regime wordt een rechtshandeling (bv. een proceshandeling) gesteld door een 

orgaan met wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid rechtstreeks toegerekend aan de 

rechtspersoon, ongeacht of hiertoe al dan niet een geldig besluit voorligt van het bevoegde 

orgaan van intern bestuur. Het bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid moet niet meer 

worden geleverd. Het prokuraregime creëert voor rechtspersonen die in personam optreden 

aldus een gelijkaardig vermoeden als art. 440, tweede lid, Ger.W. dat doet voor 

rechtspersonen die een beroep doen op een advocaat.417 Opnieuw ontbreekt een equivalent 

voor formele procespartijen die in personam optreden. Zij genieten niet van een vermoeden 

van vertegenwoordigingsbevoegdheid; niet wanneer zij een beroep doen op een advocaat en 

evenmin wanneer zij zelf in rechte verschijnen. 

 

104. De orgaantheorie is recentelijk zwaar onder vuur genomen door DELVOIE.418 In zijn 

proefschrift laat hij de orgaantheorie sneuvelen onder het scheermes van Ockham, door te stellen dat 

de concrete gevolgen van de sui generis theorie naadloos verklaard kunnen worden vanuit het 

klassieke privaatrecht. Het toerekenen van rechtshandelingen aan de rechtspersoon is volgens 

DELVOIE niets meer dan vertegenwoordiging via lastgeving, net zoals het toerekenen van 

onrechtmatige daden aan de rechtspersoon verklaard kan worden via de aanstellersaansprakelijkheid 

van art. 1384, derde lid, BW. De orgaantheorie zou in dat opzicht een overbodige constructie zijn, een 

nodeloze ontdubbeling van de juridische realiteit. Getransponeerd naar het procesrecht zou dit 

betekenen dat het in rechte optredende orgaan wel degelijk een formele procespartij is die via een 

mandaat ad agendum een materiële procespartij (de rechtspersoon) in rechte vertegenwoordigt.419 

105. De vraag of organiek optreden, en in het bijzonder een organiek optreden in rechte, 

beschouwd moet worden als vertegenwoordiging dan wel als een sui generis 

toerekeningsmechanisme, is een boeiende maar vooral materieelrechtelijke en grondslagrechtelijke 

discussie. Het valt buiten het bestek van deze studie om zich in dit gevaarlijk moeras te wagen, waar 

                                                           
415 Het prokuraregime is van toepassing op de bvba (zie art. 257 W.Venn.), de nv (zie art. 522 e.v. W.Venn.), de comm.va (zie art. 

657 W.Venn.), de dualistische Europese vennootschap (art. 903 en 908 W.Venn.), de vzw en de stichting (art. 13 e.v. en art. 34 

e.v. vzw-wet). Het is o.m. niet van toepassing op de vereniging van mede-eigenaars: J. DEL CORRAL, “De syndicus en de 

tegenvordering: wat mag en wat kan?” (noot onder Cass. 10 november 2011), TBBR 2013, 37, nr. 11. 
416 Rechtspersonen kunnen onder art. 728 Ger.W. “in persoon” verschijnen: Cass. 17 januari 2000, Arr.Cass. 2000, 116; Cass. 13 

maart 1978, Arr.Cass. 1978, 803. Dat neemt niet weg dat er in sommige gevallen beperkingen zijn, zoals bv. art. IV.2.5 Codex 

Deontologie voor Advocaten (de advocaat-syndicus die als orgaan van de vereniging van mede-eigenaars optreedt laat zich bij 

voorkeur vertegenwoordigen door een confrater). Zie daarover F. BAUDONCQ en A. LINDERS, “’Vertegenwoordiging in rechte’ 

en ‘verschijning in rechte’ van/voor de vereniging van mede-eigenaars”, in E. JANSSENS (ed.), Duiding deontologie juridische 

beroepen: Advocatuur, Brussel, Larcier, 2015, 234-235. 
417 J. THEUNIS en D. BIJNENS, “Rechtspersonen in het publiekrechtelijk contentieux: mandaat ad litem, prokura en collectief 

belang”, in S. SOTTIAUX en P. SCHOLLEN (eds.), Themis publiekrecht, Brugge, die Keure, 2014, 84, nr. 41. 
418 J. DELVOIE, Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 590 p. Zie ook P.A. FORIERS, “La 

représentation en droit privé. Force et faiblesse des formules. Un point de vue belge”, in X (ed.), Droit des contrats France, Suisse, 

Belgique, Brussel, Larcier, 2006, 145, nr. 17 en L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 41, 

nr. 30, die de orgaantheorie indeelt bij de wettelijke vertegenwoordiging. 
419 DELVOIE heeft overigens uitdrukkelijk het domein van de proceshandelingen uit zijn onderzoek gesloten, mede op grond van 

de overweging dat proceshandelingen in wezen een subcategorie van rechtshandelingen zijn, en dus grotendeels onder zijn 

analyse van de lastgeving gebracht kunnen worden. Zie J. DELVOIE, Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 8-9, nr. 7. Vergelijk ook D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 

24; T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 450-451, 

nr. 6 en J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, afdeling administratie. Ontvankelijkheid, in Administratieve rechtsbibliotheek, 

Brugge, die Keure, 1996, 153, nr. 149 (die het optreden van organen c.q. rechtspersonen zonder meer plaatsen onder situaties 

“waarin een persoon namens een derde een beroep instelt”). 
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de mistbanken nog lang niet opgetrokken zijn. Een dergelijke expeditie is voor voorliggend onderzoek 

overigens – en gelukkig – ook niet nodig. Welke rechtstheoretische grondslag men ook kiest voor het 

organiek optreden in rechte, de praktische procesrechtelijke gevolgen blijven in grote lijnen dezelfde. 

Het is de rechtspersoon, en niet het orgaan, aan wie het gezag van gewijsde zich zal opdringen. Het is 

in hoofde van de rechtspersoon, en niet in hoofde van het orgaan, dat het belang om in rechte op te 

treden zal worden beoordeeld. Of men deze gevolgen dan moet verklaren vanuit een persoonlijk 

optreden conform de orgaantheorie dan wel vanuit een wettelijk en jurisprudentieel gefinetuned 

optreden ad agendum, is voor dit proefschrift grotendeels een zoektocht naar het geslacht der 

engelen.420 Het enige gevolg van deze onenigheid is dat in wat volgt, als het ware veiligheidshalve, 

voor praktijkvoorbeelden niet naar het rechtspersonenrecht wordt gekeken. Meteen zijn ook het 

optreden van de vereffenaar en de (vennootschapsrechtelijke) bewindvoerder uitgesloten uit het 

onderzoeksgebied, nu zij als orgaan van de vennootschap worden beschouwd en niet als 

vertegenwoordiger.421  

Niettemin zal doorheen het onderzoek regelmatig en passant teruggekoppeld worden naar de 

orgaantheorie. De hierboven opgesomde procedurele verschillen in behandeling tussen organen en 

vertegenwoordigers mogen dan al niet spectaculair zijn, zij bestaan wel degelijk. En waar verschillen 

in behandeling bestaan, daar moeten ook goede redenen toe voorhanden zijn. De vraag rijst of dat wel 

steeds het geval is. 

106. Zelfs al sluit men zich aan bij de orgaantheorie, dan nog zal het optreden in rechte van een 

rechtspersoon in sommige gevallen wel degelijk via een lastgeving ad agendum gebeuren. Een orgaan 

kan immers (een deel van) zijn bevoegdheden, waaronder ook de bevoegdheid om tot een procedure 

te beslissen en daartoe een advocaat aan te stellen, delegeren aan een lasthebber.422 Dat is overigens 

vaak het quod plerumque fit (bedrijfsjuristen, juridisch directeur, …). De procedurele impact hiervan is 

evenwel gering, i.h.b. omdat deze mandataris ad agendum doorgaans niet vermeld wordt in de 

processtukken en vanuit procesrechtelijk oogpunt dus niet “bestaat” (zie infra randnrs. 269 e.v. over 

deze vorm van “naamlening”). 

Een ander voorbeeld van collusie tussen de orgaantheorie en de vertegenwoordigingstheorie is het 

optreden in rechte van de syndicus, wanneer hij in rechte optreedt namens een individuele eigenaar 

ter nastreving van diens eigen “privatieve” belangen. In dat geval treedt hij niet op in zijn 

hoedanigheid van orgaan van de met rechtspersoonlijkheid bekleedde vereniging van mede-

eigenaars, maar als lasthebber ad agendum van de individuele eigenaar.423 

                                                           
420 Zie ook J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 336-340, die stelt dat de praktische 

relevantie van het onderscheid tussen orgaantheorie en vertegenwoordiging ad agendum niet mag worden overschat. 
421 J. LAMBRECHTS, De vereffening van de BVBA en de NV, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 2007, 75; A. BOSSUYT, “Over de 

noodzakelijke partij in het geding”, TBH 2007, 951, nr. 37. Zie uitgebreid over de bewindvoerder als orgaan dan wel als formele 

procespartij J. VANANROYE, “Voorlopig bewind: onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van de 

rechtspersoon?”, TRV 2005, 8-26. 
422 M. DENEF en J. THEUNIS, “Optreden in rechte van een vzw”, in M. DENEF (ed.), De vzw, Brugge, die Keure, 2015, 376-377;  B. 

VAN DEN BERGH, “De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber” (noot onder Cass. 10 november 2011), 

RW 2012-13, 504, nr. 6; T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, 

Act.dr. 2002, 487-489, nrs. 56-57 ; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 256, nr. 

518; J. RONSE, “Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, in G. VAN DIEVOET (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk 

privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 95. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen is daartoe wel een wettelijke basis vereist. Zie bv. 

Cass. 25 juni 2010, Pas. 2010, 2062: “[Uit geen enkele wetsbepaling] volgt dat de Waalse regering gemachtigd is om [een investeringsfonds] 

de bevoegdheid te verlenen het Waalse Gewest in rechte te vertegenwoordigen of zijn rechtsvorderingen te voeren.” 
423 F. BAUDONCQ en A. LINDERS, “’Vertegenwoordiging in rechte’ en ‘verschijning in rechte’ van/voor de vereniging van mede-

eigenaars”, in E. JANSSENS (ed.), Duiding deontologie juridische beroepen: Advocatuur, Brussel, Larcier, 2015, 233; B. VAN DEN 
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AFDELING 3. GRONDSLAG EN GEOORLOOFDHEID 

107. In tegenstelling tot de vertegenwoordiging ad litem (artn. 440, tweede lid en 728, § 1 Ger.W.) 

heeft de vertegenwoordiging ad agendum geen uitdrukkelijke grondslag in het Gerechtelijk Wetboek. 

Hierboven is al opgemerkt dat art. 1122, 4° Ger.W., dat derdenverzet uitsluit voor vertegenwoordigde 

personen, behalve bij bedrog van hun wettelijke, gerechtelijke of bij overeenkomst aangewezen 

vertegenwoordiger, niet zozeer betrekking heeft op een optreden qualitate qua maar op 

materieelrechtelijke vertegenwoordiging (supra randnr. 74). Wel is er art. 17 Ger.W., dat voor een 

ontvankelijk optreden in rechte belang en hoedanigheid vereist. Uit deze bepaling volgt, aldus de 

parlementaire voorbereiding, dat de “bij overeenkomst aangewezen of wettelijke vertegenwoordiger […] 

tegelijk blijk [moet] geven van zijn titel en van de hoedanigheid van wie hij vertegenwoordigt.”424  

108. Ondanks deze, zij het impliciete, neerslag van het mandaat ad agendum in het Gerechtelijk 

Wetboek via de hoedanigheidsvereiste, heeft men vooral voor conventionele vertegenwoordiging 

naar bijkomende argumenten gezocht om het optreden in rechte voor rekening van een ander te 

verantwoorden.  

Deze behoefte aan bijkomende verantwoording is allicht minstens ten dele te wijten aan het adagium 

nul ne plaide par procureur, dat een optreden in rechte voor rekening van een derde zonder wettelijke of 

rechterlijke grondslag op het eerste zicht lijkt uit te sluiten. Nochtans houdt het adagium, dat 

overigens geen normatieve kracht heeft in de Belgische rechtsorde, geenszins een verbod in op een 

lastgeving ad agendum (infra randnr. 243). Een ander mogelijk argument contra is het uitgangspunt, 

herhaaldelijk bevestigd door het Hof van Cassatie, dat het recht om in rechte op te treden een 

persoonlijk recht is.425 Opnieuw gaat het evenwel niet om een verbod op een conventioneel mandaat 

ad agendum, maar enkel om een interpretatieregel die zich opdringt aan de rechter bij de beoordeling 

van de omvang van dat mandaat en die bovendien te nuanceren is (infra randnr. 186). Een derde 

mogelijk argument tegen conventionele vertegenwoordiging ad agendum is het verbod vervat in art. 

728, § 4 Ger.W. voor zaakwaarnemers om als gevolmachtigden in rechte op te treden.426 Het is vooral 

dit argument dat ervoor heeft gezorgd dat men het conventioneel optreden ad agendum lange tijd met 

argusogen heeft bekeken, niet in het minst binnen de advocatuur.427 Nochtans kan ook dit argument 

niet overtuigen. Art. 728, § 4 Ger.W. handelt immers over het optreden ad litem, en niet over het 

optreden ad agendum.428 Terwijl de bepaling inderdaad belet dat een conventionele vertegenwoordiger 

ad agendum in persoon verschijnt, staat zij een conventioneel optreden qualitate qua op zich niet in de 

                                                                                                                                                                                     
BERGH, “De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber” (noot onder Cass. 10 november 2011), RW 2012-

13, 503-504, nr. 6; F. BAUDONCQ, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, Larcier, 2006, 62, nr. 83; A. CARETTE, 

“Ontvankelijkheids- en gegrondheidsperikelen van het optreden van de syndicus in rechte ter vrijwaring van een belang dat 

vreemd is aan de vereniging van mede-eigenaars” (noot onder Cass. 5 oktober 2000), RW 2001-02, 682. Zie voor een 

praktijkvoorbeeld Vred. Charleroi 26 mei 1997, JT 1997, 619. 
424 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 26. 
425 Cass. 14 november 2012, P.11.1611.F, www.cass.be; Cass. 20 maart 2002, Arr.Cass. 2002, 833; Cass. 4 oktober 2000, Arr.Cass. 

2000, 1496; zie ook de conclusie van Adv.-Gen. VANDEWAL bij Cass. 31 mei 2012, RABG 2012, 1259, nr. 15. 
426 Zie ook art. 1149, in fine, Ger.W., naar luid waarvan een zaakwaarnemer niet kan worden aangenomen als gemachtigde in 

een verzegelingsprocedure die het verzoekschrift tot verzegeling kan ondertekenen. 
427 J. STEVENS, Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 302-306; M. MAHIEU en J. BAUDREZ, 

De Belgische advocatuur, Kuurne, Leieland, 1980, 620-629; zie ook het reglement van 28 juni 1990 betreffende betrekkingen tussen 

zaakwaarnemers en advocaten, vervangen door het reglement van 14 maart 2007 betreffende het mandaat dat de advocaat niet 

rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt (huidig art. III.1.1.1 Codex Deontologie voor Advocaten). 
428 M.E. STORME, “Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke 

rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, 

Mys & Breesch, 1993, 216, nr. 23. 
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weg. De conventionele vertegenwoordiger zal wel een beroep moeten doen op een advocaat om ad 

litem in rechte te verschijnen (supra randr. 81). 

Terwijl aldus geen enkel argument contra standhoudt, hebben sommigen de geoorloofdheid van een 

conventioneel mandaat ad agendum onderstreept door als het ware ten overvloede aansluiting te 

zoeken bij het algemene principe van de contractsvrijheid.429 Anderen bleken laconieker en leidden de 

principiële geldigheid af uit de afwezigheid van een uitdrukkelijk wettelijk verbod.430 Of nog, “un 

principe général, dont les applications se sont étendues avec la spécialisation de l’activité humaine, veut que le 

sujet d’un droit puisse en déléguer l’exercice à une personne qui agit pour son compte à lui. Rien ne permet de 

fonder une exception à ce principe en matière d’action judiciaire.”431 Het Hof van Cassatie van zijn kant 

oordeelde al in 1889 “qu’on ne peut considérer comme contraire à l’ordre public le mandat donné par une 

personne à une autre d’ester en justice”.432 

109. De coulante houding in het burgerlijk procesrecht t.a.v. conventionele vertegenwoordiging ad 

agendum staat in opmerkelijk contrast met het strafprocesrecht. De vraag of men zich via een 

lasthebber burgerlijke partij kan stellen, blijkt niet zo eenvoudig te beantwoorden. 

Zo oordeelde het Gentse Hof van Beroep dat “een natuurlijke persoon, of een rechtspersoon, die zelf niet 

over de vereiste bevoegdheid en hoedanigheid beschikt om een rechtsvordering in te stellen, […] dit ook niet [kan] 

doen namens een derde; ook niet ingevolge een hem daartoe verleende volmacht.”433 Zo ook blijft het een open 

vraagstuk of de burgerlijke partijstelling via een zijdelingse vordering (een vorm van 

vertegenwoordiging ad agendum) kan worden uitgeoefend.434 Anderzijds oordeelde het Hof van 

Cassatie “dat wanneer een partij ingevolge een misdaad schade lijdt, een derde krachtens een bijzondere 

lastgeving de herstelling van die schade voor rekening van die partij ook voor de strafrechter kan vorderen.”435 

Deze op zijn minst verwarrende rechtspraak kadert in een ruimere discussie over de toegang tot de 

burgerlijke partijstelling. Met name rijst de vraag of ook anderen dan het slachtoffer zelf zich 

burgerlijke partij kunnen stellen. Niet enkel de lasthebber komt daarbij in gedachten, maar ook de 

erfgenamen van het overleden slachtoffer, de cessionaris die de burgerlijke vordering heeft 

overgenomen, of de in de rechten van het slachtoffer gesubrogeerde persoon.  

                                                           
429 P. BOSSARD, “L’action en justice d’un tiers contre une copropriété”, JT 1988, 17, nr. 4 ; P. DEMEUR en F. PASSELECQ, “La 

maxime ‘Nul ne plaide par procureur’ et le deroi d’ester en justice pour les intérêts d’autrui”, RPS 1924, 206. 
430 Antwerpen 24 maart 1993, RW 1994-95, 257, noot. 
431 P. DEMEUR en F. PASSELECQ, “La maxime ‘Nul ne plaide par procureur’ et le deroi d’ester en justice pour les intérêts 

d’autrui”, RPS 1924, 205. Zie voor Nederland in dezelfde zin C.A. GROENENDIJK, Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 112; C.W. STAR BUSMANN, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, Haarlem, De Erven F. Bohn, 

1972, 108, nr. 139. 
432 Cass. 13 april 1889, Pas. 1889, I, 179. Vgl. voor Nederland HR 26 juni 1985, NJ 1986, 307. 
433 Gent 11 mei 1999, T. Strafr. 2000, 125, bevestigd door Cass. 22 mei 2001, Arr.Cass. 2001, 972, concl. J. DU JARDIN.  Zie ook K. 

VAN IMPE, “De burgerlijke rechtsvordering door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in naam 

van slachtoffers van mensenhandel: van de parlementaire wens tot gerechtelijke werkelijkheid” (noot onder Gent 11 mei 1999), 

T.Strafr. 2000, 128-134, i.h.b. de nrs. 27-28.  
434 F. SWENNEN, “Burgerlijke partijstelling door een lasthebber” (noot onder Cass. 26 maart 2002), RW 2002-03, 380, nr. 4. H.-D. 

BOSLY en D. VANDERMEERSCH beantwoorden de vraag bevestigend: Droit de la procédure pénale, Brugge, die Keure, 2010, 240. Zie 

evenwel contra A. DE NAUW,Tussenkomst van derden voor de strafrechter, in APR, Gent, Story-Scientia, 1985, 7, nr. 9. Vgl. Cass. 26 

juni 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1397, waar het Hof het middel waarin de ongeoorloofdheid van de techniek werd aangevoerd, 

onontvankelijk verklaarde bij gebrek aan belang. Zie over de zijdelingse vordering als toepassingsgeval van het mandaat ad 

agendum infra randnrs. 119 e.v. 
435 Cass. 26 maart 2002, RW 2002-03, 379, noot F. SWENNEN; zie ook Cass. 5 oktober 1903, Pas. 1904, I, 19; Pol. Hasselt 12 april 

1991, Limb.Rechtsl. 1991, 109 en Gent 30 oktober 1998, T.Strafr. 2001, 143: “Principieel wordt bij gebrek aan enige beperkende 

wetsbepaling aanvaard dat de burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter ook kan geschieden door een bijzonder gevolmachtigde.” 
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Juridisch-technisch lijkt daar niets aan in de weg te staan. Terwijl volgens art. 3 VT.Sv. de 

rechtsvordering tot herstel van de schade veroorzaakt door een misdrijf toebehoort aan hij die de 

schade heeft geleden, sluit deze bepaling geenszins uit dat een derde deze rechtsvordering uitoefent. 

De burgerlijke vordering is een patrimoniaal recht met, althans vanuit juridisch oogpunt, geen ander 

doel dan het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade.436 Aldus is zij vatbaar voor 

overdracht of lastgeving. Het Hof van Cassatie heeft inderdaad de geoorloofdheid erkend van de 

burgerlijke partijstelling door een gesubrogeerde en door een cessionaris.437 De kritiek, die zich aldus 

(nog slechts) beperkt tot de lastgeving en de zijdelingse vordering, lijkt vooral gebaseerd op 

rechtspolitieke grieven. Zo zouden de verregaande bevoegdheden waarover de burgerlijke partij 

beschikt om het gerechtelijk onderzoek te beïnvloeden, evenals de rituele functie van de burgerlijke 

partijstelling als kanalisatie van wraakgevoelens, nopen tot een restrictieve toegang tot de strafrechter 

voor de burgerlijke partij.438 Zo ook zou lastgeving bij burgerlijke partijstelling de deur openzetten 

voor een strafrechtelijke actio popularis.439 Sommige auteurs pleiten er daarom voor om de 

indeplaatsgestelden van het slachtoffer slechts een wettelijk recht op voeging toe te kennen dat 

beperkt is tot de vonnisfase.440 

Zonder al te veel op het domein van de strafprocedure te willen treden lijkt het ons dat bovenstaande 

argumenten, alvast wat de lastgeving betreft, niet ten volle kunnen overtuigen. Van een actio popularis 

is geen sprake, nu een dergelijke actio vooral een kwestie is van belang en niet zozeer van 

hoedanigheid. De lastgevingsfiguur ontslaat de formele procespartij immers niet van de verplichting 

om aan te tonen dat haar lastgever (i.e. het slachtoffer) een concreet en persoonlijk belang heeft bij de 

proceshandelingen die hij stelt of waarom hij verzoekt.441 Bovendien kan een lasthebber slechts 

optreden binnen het mandaat dat hij van zijn opdrachtgever heeft gekregen. Minstens in theorie 

vertolkt de lasthebber niets anders dan de wil van het slachtoffer. Of het slachtoffer dan zelf optreedt 

dan wel via een proxy, lijkt noch in de onderzoeksfase noch in de vonnisfase een wezenlijk verschil te 

maken. In het bijzonder is van een “uitbreiding” van de toegang tot de burgerlijke partijstelling geen 

sprake. 

110. Niet alleen het strafprocesrecht staat afkerig tegenover de lastgevingsfiguur. Ook voor de 

Raad van State en het Grondwettelijk Hof is de conventionele vertegenwoordiging ad agendum in 

beginsel uitgesloten.442 Ook dat botst overigens op kritiek van sommige auteurs, die hierin een 

schending zien van art. 2 Ger.W. (naar luid waarvan het burgerlijk procesrecht het gemeen 

procesrecht is), en van het gemeen materieel recht inzake vertegenwoordiging.443 Opnieuw lijkt een 

                                                           
436 Cass. 13 mei 1986, Arr.Cass. 1985-86, 1234; Cass. 15 februari 1978, Arr.Cass. 1978, 714. 
437 Voor de gesubrogeerde: Cass. 14 april 2010, Pas. 2010, afl. 4, 114; Cass. 13 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1353; Cass. 25 

januari 1995, RW 1995-96, 1232, noot M. GELDERS; voor de cessionaris Cass. 18 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1611 en Cass. 7 

februari 1989, Arr.Cass. 1988-89, 671. 
438 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 195, nr. 327; M. GELDERS, “Burgerlijke-partijstelling door 

een gesubrogeerde” (noot onder Cass. 25 januari 1995), RW 1995-96, 1233-1234.  
439 F. SWENNEN, “Burgerlijke partijstelling door een lasthebber” (noot onder Cass. 26 maart 2002), RW 2002-03, 382, nr. 12, die het 

argument evenwel meteen ook weerlegt. 
440 R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE, A. BAILLEUX en J. HUYSMANS, De burgerlijke partijstelling: analyse en toekomstperspectief, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 296-298, nr. 441. 
441 Het procesrechtelijk belang wordt inderdaad beroordeeld in hoofde van de materiële procespartij: infra randnr. 290. Zie ook 

R. SIERENS, “De burgerlijke partijstelling voor de politierechtbank”, CABG 2009/1, 25-26, nrs. 70-71. 
442 M. DENEF en J. THEUNIS, “Optreden in rechte van een vzw”, in M. DENEF (ed.), De vzw, Brugge, die Keure, 2015, 377, nr. 96; P. 

TAELMAN en S. VAN HECKE, “Optreden in rechte van V.Z.W.’s”, in X (ed.), 1921-1996. 75 Jaar Belgisch V.Z.W. recht, Gent, Mys & 

Breesch, 1996, 44, nr. 13; J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, afdeling administratie. Ontvankelijkheid, in Administratieve 

rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, 185-188, nr. 188, met talrijke verwijzingen naar rechtspraak van de Raad van State. 
443 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 303-305, nrs. 400 en 402. Zie ook J. VANANROYE, 

Morele wezens en wetsontduikende monniken, Antwerpen, Intersentia, 2012, 27. 
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objectieve verantwoording voor deze ongunstige houding t.a.v. lastgeving inderdaad moeilijk te 

geven. 

111. Naast conventionele vertegenwoordiging ad agendum is er ook wettelijke en gerechtelijke 

vertegenwoordiging, die hun grondslag vinden in resp. (bijzondere) wetten en rechterlijke 

beslissingen. De geoorloofdheid staat hier veel minder ter discussie dan bij de conventionele variant, 

gelet op de uitdrukkelijke wettelijke inbedding. Niettemin kunnen ook hier problemen rijzen, in het 

bijzonder wanneer de wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiging een verplicht karakter heeft, i.e. 

wanneer de materiële procespartij niet zelf als formele partij kan optreden maar verplicht een beroep 

moet doen op een vertegenwoordiger (dwangvertegenwoordiging).444 In dat geval kan het recht op 

toegang tot de rechter van de materiële procespartij, gewaarborgd door o.m. art. 6 EVRM, in het 

gedrang komen. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hanteert daarbij steevast dezelfde benadering. Het 

recht op toegang tot de rechter is niet absoluut maar is uit zijn aard een recht dat door de staat kan en 

moet gemoduleerd worden. De staat bezit daarbij een zekere appreciatiemarge. Anderzijds mogen 

eventuele beperkingen – bijvoorbeeld in de vorm van een dwangvertegenwoordiging ad agendum – 

het recht op toegang tot een rechter niet zodanig beperken dat de essentie van dat recht in het gedrang 

komt. In het bijzonder zal er sprake zijn van een schending van art. 6 EVRM wanneer de beperkingen 

geen legitiem doel nastreven of disproportioneel zijn (de zgn. Ashingdane-test).445 

Zo zag het Hof geen graten in de verplichte vertegenwoordiging van een gefailleerde door een 

curator, gelet op de belangen van de schuldeisers die door deze maatregel worden beschermd. Enkel 

als deze procesonbekwaamheid te lang blijft duren – in casu duurde de faillissementsafwikkeling en 

de bijhorende procesonbekwaamheid bijna vijftien jaar – komt het recht op toegang tot de rechter in 

het gedrang.446 De wettelijke verplichting voor aandeelhouders om bij een nationalisatiedispuut in 

rechte beroep te doen op een door henzelf verkozen vertegenwoordiger, streeft eveneens op 

proportionele wijze een legitiem doel na, met name het vermijden van een toevloed aan individuele 

aandeelhouderprocedures.447 Een wettelijke bepaling die ingenieurs het recht ontneemt om bij 

overheidsopdrachten hun honoraria zelf in rechte te gaan invorderen, maar dat recht bij uitsluiting 

toekent aan een belangenvereniging (zij het niet via vertegenwoordiging, maar op grond van een 

subrogatiemechanisme), vormt dan weer wél een schending van art. 6 EVRM.448 Dat 

onbekwaamverklaarden tot slot slechts via hun vertegenwoordiger naar de rechter kunnen stappen, 

kan verantwoord zijn vanuit de beschermingsgedachte en vanuit een goede justitiële organisatie. 

Wanneer de onbekwame evenwel zijn onbekwaamheid gerechtelijk wil aanvechten, dient hij zich in 

beginsel rechtstreeks tot de rechter te kunnen wenden.449 

112. Naast art. 6 EVRM wordt de geoorloofdheid van dwangvertegenwoordiging, zowel in als 

buiten rechte, ook door andere verdragsrechtelijke bepalingen geregeld.  

                                                           
444 Hetgeen doorgaans, maar niet altijd, het geval is. Zo zijn de zijdelingse vordering (infra randnrs. 119 e.v.) en het mandaat van 

de scheepskapitein en de rederij (infra randnr. 145) voorbeelden van wettelijke mandaten waarbij de titularis nog steeds zelf in 

rechte kan optreden, en waar van dwangvertegenwoordiging dus geen sprake is.  
445 Naar het princiepsarrest EHRM 28 mei 1985, nr. 8225/78, Ashingdane/Verenigd Koninkrijk. 
446 EHRM 17 juli 2003, nr. 32190/96, Luordo/Italië. 
447 EHRM 8 juli 1986, nr. 9006/80 e.a., Lithgow e.a./Verenigd Koninkrijk. Zie voor de Belgische minderheidsvordering waar een 

gelijkaardige verplichting geldt infra randnr. 168. 
448 EHRM 27 augustus 1991, nr. 12750/87 e.a., Philis/Griekenland. 
449 EHRM 17 januari 2012, nr. 36760/06, Stanev/Bulgarije. Zie voor België art. 496/7 BW. 
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Zo bepaalt het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap, dat alle 

maatregelen die betrekking hebben op de uitoefening van rechtsbekwaamheid proportioneel moeten 

zijn en aangepast zijn aan de omstandigheden van de persoon in kwestie, en slechts van toepassing 

kunnen zijn gedurende een zo kort mogelijke periode.450 De Belgische wetgever heeft hierop 

ingespeeld bij de hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid. Zo kan een conventionele 

lastgeving in het kader van onbekwaamheid enkel betrekking hebben op vermogensrechtelijk beheer, 

en niet op rechtshandelingen die betrekking hebben op de persoon (art. 489 BW). Ook het rechterlijk 

luik dient op maat van de onbekwame te worden vormgegeven. Zo kan de rechter de 

vertegenwoordiging bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling slechts bevelen 

wanneer de minder intrusieve bijstand bij het verrichten van die handeling niet volstaat (art. 492/2 

BW). 

Het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat kinderen het recht hebben om gehoord te 

worden in echtscheidingsprocedures tussen hun ouders (art. 9) en legt aan overheden de verplichting 

op om te garanderen dat kinderen ook in gerechtelijke procedures hun zeg kunnen doen (art. 12). 

Mede op basis van deze bepalingen wordt in de Belgische rechtsorde de principiële 

procesonbekwaamheid van minderjarigen in toenemende mate ingevuld op een genuanceerde en aan 

de concrete situatie aangepaste manier.451 

AFDELING 4. TUSSENTIJDS BESLUIT 

113. De vertegenwoordiging ad agendum is een specifieke rechtsfiguur die duidt op een 

welbepaalde procedurele verhouding tussen een materiële en een formele procespartij. Er zijn 

verschillende rechtsfiguren die in meer of mindere mate gelijkenissen vertonen met de 

vertegenwoordiging ad agendum. In bepaalde omstandigheden kunnen deze verwante figuren een 

alternatief vormen voor de vertegenwoordiging ad agendum, hetzij aan de actiefzijde (bv. cessie) hetzij 

aan de passiefzijde (bv. hoofdelijkheid). Sommige van deze verwante figuren zijn zelf gestoeld op de 

vertegenwoordigingsfiguur (de materieelrechtelijke vertegenwoordiging, de vertegenwoordiging ad 

litem, keuze van woonplaats bij een lasthebber), anderen hebben een eigen grondslag die met 

vertegenwoordiging niets van doen heeft (hoofdelijkheid, personen uitgesloten van derdenverzet, 

cessie van schuldvordering, wettelijk ius agendi).  

Het is niet steeds eenvoudig om een scherpe lijn te trekken tussen vertegenwoordiging ad agendum en 

de vele belendende percelen, waar al dan niet ook sprake is van (een vorm van) vertegenwoordiging. 

“[L]e domaine de la représentation à l’action reste encore incertain en raison des controverses qui affectent la 

notion de la représentation elle-même.”452 Toch mag het belang van een goede en consistente typologie 

niet worden onderschat. De procesrechtelijke gevolgen (beoordeling van belang en hoedanigheid, 

omvang van het gezag van gewijsde, mogelijkheid tot tussenkomst en derdenverzet, …) verschillen 

immers naargelang de rechtsfiguur waarop beroep wordt gedaan. Zo leidde het onvoldoende 

onderscheiden van hoofdelijkheid en vertegenwoordiging ad agendum tot een vreemdsoortige “theorie 

van de wederzijdse vertegenwoordiging”, met alle problemen van dien. Zo ook blijkt het optreden 

                                                           
450 Art. 12 Verdrag 13 december 2006 betreffende de rechten van personen met een handicap, door België geratificeerd bij wet 

van 13 mei 2009, BS 22 juli 2009. Zie ook de preambule van het verdrag, met nadruk op autonomie en onafhankelijkheid. Zie 

voorts de aanbeveling CM/Rec(2009)11 van de Raad van Europa van 9 december 2009. 
451 Zie over deze problematiek o.m. C. DE BOE, “La place de l'enfant dans le procès civil”, JT 2009, 485-498; T. ROBERT, “De 

burgerrechtelijke procesbekwaamheid van de minderjarige”, in CBR (ed.), De procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, 

Intersentia, 2006, 37-73; I. VERVOORT, “De procespositie van minderjarigen: onbekwaam dus (on)beschermd?”, Jura Falc. 1999-

2000, 31-78. 
452 D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 10. 
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van een advocaat als formele procespartij soms tot verwarring te leiden, omdat diens optreden ad 

agendum niet steeds voldoende wordt onderscheiden van het veel frequentere optreden ad litem. 

114. De vertegenwoordiging ad agendum vindt, in tegenstelling tot de vertegenwoordiging ad litem, 

geen uitdrukkelijke neerslag in het Gerechtelijk Wetboek. Dat valt te betreuren. Niet omdat daarmee 

de toelaatbaarheid van de techniek in de burgerlijke rechtspleging op de helling komt te staan. Zoals 

gezien wordt die toelaatbaarheid vandaag genoegzaam aanvaard, zij het met enkele supranationale 

(recht op toegang tot de rechter) en strafprocesrechtelijke (burgerlijke partijstelling) kanttekeningen. 

Wel omdat op die manier een legistiek vacuüm ontstaat wat betreft de voorwaarden en de gevolgen 

van vertegenwoordiging ad agendum. Elk procesrechtelijk kader ontbreekt. Het burgerlijk recht, zoals 

dat in het tweede hoofdstuk in kaart is gebracht, dient zich dan aan om dat vacuüm op te vullen. Het 

eerste hoofdstuk heeft evenwel aangetoond dat er mogelijks grenzen zijn aan de toepasbaarheid van 

civielrechtelijke regels en beginselen in een procesrechtelijke context. Het valt niet uit te sluiten dat we 

in de volgende hoofdstukken, waarin we de voorwaarden en de gevolgen van vertegenwoordiging ad 

agendum zullen nagaan, op een aantal van deze grenzen zullen botsen. 
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HOOFDSTUK 4. VOORWAARDEN  

115. De vertegenwoordiging ad agendum is een eenheidsvlag die vele ladingen dekt. De 

toepassingsgevallen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. 

De Nederlandse jurist HALKEMA stelde in zijn proefschrift een drievoudige indeling voor. Een eerste 

categorie bestond uit de vertegenwoordiging in rechte van onbekwamen (waaronder de minderjarige, 

de gefailleerde en – tempora mutantur – de gehuwde vrouw). Een tweede categorie bestond uit 

materiële procespartijen die weliswaar procesbekwaam zijn maar wiens optreden voor eigen rekening 

praktische moeilijkheden baart (rechtspersonen, feitelijke verenigingen en de overheid). De laatste 

categorie bestond uit het optreden in eigen naam voor rekening van een ander (naamlening).453 Een 

dergelijke indeling is evenwel niet bevredigend, in het bijzonder nu verschillende criteria door elkaar 

worden gebruikt en de categorieën elkaar (bijgevolg) niet uitsluiten.454  

Een systematischer onderscheid kan worden gemaakt op basis van de voorwaarden van 

vertegenwoordiging ad agendum. Naar analogie met het burgerlijk recht kunnen twee algemene 

voorwaarden worden onderscheiden: enerzijds het bestaan van vertegenwoordigingsbevoegdheid 

(afdeling 1), anderzijds het vermelden van de identiteit van de materiële procespartij of minstens van 

het bestaan ervan (afdeling 2). Beide algemene voorwaarden kennen de nodige uitzonderingen en 

nuances. Daarnaast voorzien bepaalde vormen van vertegenwoordiging ad agendum nog in 

bijkomende, bijzondere voorwaarden (afdeling 3). 

De voorwaarde van vertegenwoordigingsbevoegdheid staat toe de vertegenwoordiging ad agendum 

op te delen in bevoegde en onbevoegde vertegenwoordiging. De voorwaarde van 

identiteitsvermelding staat toe een opdeling te maken in een optreden qualitate qua en een optreden in 

eigen naam (naamlening), al zullen we zien dat dat laatste een eerder misleidende kwalificatie is. 

AFDELING 1. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID 

1.1. Bronnen van vertegenwoordigingsbevoegdheid ad agendum 

116. Vertegenwoordigingsbevoegdheid, zowel in het burgerlijk recht als in het burgerlijk 

procesrecht, kan haar oorsprong vinden in de wet, in een rechterlijke uitspraak of in een 

privaatrechtelijke rechtshandeling.455 Hierna worden onder elke categorie de belangrijkste 

toepassingsgevallen ad agendum kort geschetst. De opsomming is geenszins exhaustief. Zij dient 

vooral om de grote veelzijdigheid van deze vorm van procesvertegenwoordiging aan te tonen, een 

veelzijdigheid die inderdaad veel verder reikt dan de usual suspects waarmee men het mandaat ad 

agendum traditioneel associeert (ouders, faillissementscurator, voogd). 

                                                           
453 J. HALKEMA, De procespartij in het burgerlijk geding, Leiden, Ijdo, 1936, 35-62. 
454 K. WIERSMA, Het rechtsmiddel verzet van derden, Leiden, Universitaire Pers, 1952, 39. 
455 Sommige auteurs beschouwen het gerechtelijk mandaat ad agendum als een variant van het wettelijk mandaat: H. SOLUS en R. 

PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 30, nr. 32 ; P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par 

procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 1912, 83. Vgl. voor burgerrechtelijke vertegenwoordiging I. SAMOY, Middellijke 

vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 42, nr. 49. CHOLET merkt anderzijds op dat er niettemin vormen zijn van 

gerechtelijke vertegenwoordiging zonder (uitdrukkelijke) wettelijke basis, i.h.b. de gerechtelijk bewindvoerder (zie daarover 

infra randnrs. 235 e.v.): D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 30. 
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A. WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGING 

1. Ouders (art. 376 BW) 

117. Minderjarigen zijn rechtsbekwaam en aldus dragers van rechten en plichten. Zij zijn evenwel 

niet handelingsbekwaam en kunnen die rechten en plichten bijgevolg niet zelfstandig uitoefenen (art. 

488 BW a contrario en art. 1124 BW).  

De rechtsbekwaamheid c.q. handelingsbekwaamheid van minderjarigen geldt zowel op 

materieelrechtelijk als op procesrechtelijk vlak. Dat betekent concreet dat een minderjarige weliswaar 

als materiële procespartij in rechte kan optreden (“partijbekwaam”) maar niet zelfstandig als formele 

procespartij die partijbekwaamheid kan uitoefenen (“procesonbekwaam”).456 Hij is daartoe 

aangewezen op een vertegenwoordiger ad agendum. Dat is niet in strijd met het recht op toegang tot de 

rechter zoals vervat in art. 6 EVRM, althans in zoverre de beperking op de procesbekwaamheid een 

legitiem (beschermings)doel nastreeft en niet verder reikt dan nodig.457 Het is mede daarom dat dat de 

principiële procesonbekwaamheid van minderjarigen, net zoals de handelingsonbekwaamheid als 

materieelrechtelijke tegenhanger, niet zonder uitzonderingen is. Onder invloed van diverse 

mensenrechtelijke instrumenten wordt de principiële handelings- resp. procesonbekwaamheid van 

minderjarigen overigens steeds restrictiever ingevuld.458 Een scherp omlijnde en coherente afbakening 

ontbreekt echter, hetgeen voorwerp vormt van kritiek in de rechtsleer.459 

118. Nu de wet bij wijze van uitgangspunt de uitoefening van het ius agendi aan de minderjarigen 

ontneemt, dient de wet ook de personen aan te duiden die wél ad agendum voor rekening van de 

minderjarige kunnen optreden. Dat zijn in eerste instantie de ouders, i.e. de personen waarmee de 

minderjarige een juridische afstammingsband heeft. De grondslag voor deze 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is te vinden in art. 376 BW. Conform dit artikel treden de ouders 

gezamenlijk op als vertegenwoordiger van de minderjarige indien zij ook gezamenlijk het gezag over 

de persoon van het kind uitoefenen. Indien het ouderlijk gezag niet gezamenlijk wordt uitgeoefend, is 

alleen de ouder met ouderlijk gezag vertegenwoordigingsbevoegd. Indien beide ouders overleden 

zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmogelijkheid verkeren om het ouderlijk gezag 

uit te oefenen, valt de voogdij open. 

De ouders halen hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ad agendum dus rechtstreeks uit de wet. Zij 

hebben daarbij geen machtiging van de vrederechter (meer) nodig. Voor het aangaan van een dading 

of het sluiten van een arbitrageovereenkomst is er wél nog een machtigingsvereiste.460  

                                                           
456 T. ROBERT, “De burgerrechtelijke procesbekwaamheid van de minderjarige”, in CBR (ed.), De procesbekwaamheid van 

minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 41, nr. 7. 
457 Zie o.m. EHRM 4 mei 1987, nr. 12040/86, M./Verenigd Koninkrijk; zie ook supra randnr. 111. 
458 Zie voor een overzicht G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure, 2010, 297-302; C. DE BOE, “La place 

de l'enfant dans le procès civil”, JT 2009, 485-498; T. ROBERT, “De burgerrechtelijke procesbekwaamheid van de minderjarige”, 

in CBR (ed.), De procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 57-70; I. VERVOORT, “De procespositie van 

minderjarigen: onbekwaam dus (on)beschermd?”, Jura Falc. 1999-2000, 31-78; E. DE KEZEL, “De procesbekwaamheid van de 

minderjarige”, AJT 1998-99, 249-273; D. BALLET en A. WYLLEMAN, “Proceswaarborgen voor minderjarigen in procedures die hen 

aanbelangen”, RW 1989-90, 802-806. 
459 A. VAN THIENEN, “Justice must also enabled to be done” (noot onder Gent 19 december 2013), T.Fam. 2015, 118; F. SWENNEN, 

Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 168, nr. 271. 
460 Art. 378, § 1 BW, dat de rechtshandelingen opsomt waarbij een machtiging noodzakelijk is, verwijst sinds de aanpassing door 

de wet van 13 februari 2003 (BS 25 maart 2003) niet langer naar art. 410, § 1, 7° BW (optreden in rechte als eiser) maar wel nog 

o.m. naar art. 410, § 1, 11° BW (dading en arbitrageovereenkomst).  Zie hierover F. SWENNEN en T. ROBERT, “De toezichthouders 
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Wanneer in de loop van een gerechtelijke procedure een belangentegenstelling blijkt tussen de ouders 

en het kind, zal de rechter op initiatief van elke belanghebbende of desnoods ambtshalve een voogd ad 

hoc aanstellen die dan de rol van formele procespartij zal overnemen (art. 378, § 2 BW).461 

2. Zijdelingse vordering (art. 1166 BW) 

119. Art. 1166 BW biedt de schuldeiser de mogelijkheid om alle rechten en vorderingen van zijn 

schuldenaar uit te oefenen, met uitzondering van de rechten en vorderingen die uitsluitend aan de 

persoon van de schuldenaar verbonden zijn. Deze zgn. ‘zijdelingse vordering’ is een instrument ter 

beschikking van schuldeisers die zich willen beschermen tegen de inertie van hun schuldenaars. Een 

schuldeiser heeft immers alle belang bij een actieve behartiging van het vermogen van zijn 

schuldenaar. Wanneer de schuldenaar zelf nalaat zijn vermogen adequaat te benaarstigen – 

bijvoorbeeld omdat hij weet dat elke inspanning toch vooral zijn schuldeisers ten goede komt – kan de 

schuldeiser in diens plaats treden en diens rechten en vorderingen zelf uitoefenen.462 

120. De zijdelingse vordering is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging. De schuldeiser 

wordt niet gesubrogeerd in de rechten van de schuldenaar maar oefent diens rechten uit in diens 

naam en voor diens rekening.463 Hij handelt krachtens een mandaat, hem toegekend door de wet.464 

“Ce n’est pas, en effet, le creancier qui est au procès, mais son débiteur.”465 Hieruit volgt onder meer dat de 

schuldeiser bij het uitoefenen van de zijdelingse vordering zijn hoedanigheid kenbaar moet maken.466 

Hieruit volgt ook dat de onderschuldenaar alle materieelrechtelijke excepties kan inroepen die hij 

tegen de hoofdschuldenaar heeft (schuldvergelijking, nietigheid van de schuld, betaling van de 

schuld, …). Het is immers de hoofdschuldenaar die materiële procespartij is en in wiens hoofde de 

gegrondheid van de vordering wordt beoordeeld.467 Om die reden ook is de schuldeiser niet beperkt 

tot het bedrag van zijn eigen schuldvordering, maar kan hij ten belope van de volledige 

schuldvordering van zijn schuldenaar in rechte optreden.468 De hoofdschuldenaar kan via de 

                                                                                                                                                                                     
op het beheer (de beheerders) van andermans vermogen – capita selecta”, RW 2003-04, 1621-1623, nrs. 22-28; G. VERSCHELDEN, 

“De Wet van 13 februari 2003 inzake het beheer van de goederen van minderjarigen: een reparatiewet met belangrijke 

gevolgen”, TJK 2003, 136. 
461 Ook de minderjarige zelf kan om de aanstelling van een voogd ad hoc verzoeken: A. VAN THIENEN, “Justice must also enabled 

to be done” (noot onder Gent 19 december 2013), T.Fam. 2015, 122, nr. 13; D. BALLET en A. WYLLEMAN, “Proceswaarborgen voor 

minderjarigen in procedures die hen aanbelangen”, RW 1989-90, 804-805, nr. 33-34. 
462 Zie uitgebreid over de zijdelingse vordering F. HELSEN, “Zijdelingse vordering”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, 

losbl ., 16 p.; P. WÉRY, “L’action oblique et les actions directes en droit belge”, in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van 

de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 307-340. 
463 Cass. 10 april 2008, Pas. 2008, afl. 4, 868. 
464 S. STIJNS en E. VERJANS, “Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht”, in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN 

RANSBEECK (eds.), Positie van de derde in het privaat vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2012, 49, nr. 32; P. WÉRY, Droit des 

obligations, I, Brussel, Larcier, 2010, 807, nr. 844. Vgl. evenwel P. DELNOY, “Pour une vision nouvelle de l’action oblique”, 

Ann.fac.dr.Lg. 1969, 442; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, VII, Parijs, L.G.D.J., 1954, 251-252, nr. 922. 
465 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 220. 
466 Zie o.m. Rb. Brussel 7 juni 2002, TFR 2002, 1090; Bergen 10 januari 2000, RGAR 2001, nr. 13.434; Luik 24 juni 1998, TBBR 1998, 

409; Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450; Brussel 5 december 1991, JLMB 1993, 74, noot J.F. JEUNEHOMME. Zie ook P. VAN 

OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 2198, nr. 1527; F. HELSEN, “Zijdelingse 

vordering”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl, nr. 13 en L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, 

Intersentia, 2000, 360, nr. 290, met uitdrukkelijke verwijzing naar het adagium nul ne plaide par procureur (cfr.  infra). 
467 Cass. 5 januari 1961, Arr. Cass. 1961, 441; zie ook Cass. 9 juli 1953, Arr. Cass. 1953, 792; Cass. 4 maart 1887, Pas. 1887, I, 119. 
468 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 2199, nr. 1527; F. HELSEN, 

“Zijdelingse vordering”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl, nr. 14; P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 

2010, 813, nr. 855; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 220. 
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zijdelingse vordering ook in naam van de schuldenaar partijrechtsmiddelen aanwenden tegen een 

vonnis dat tegen de schuldenaar is gewezen.469 

De idee van wettelijke vertegenwoordiging indachtig, dient de hoofdschuldenaar niet in het geding te 

worden betrokken opdat het vonnis aan hem tegenstelbaar zou zijn. Hij is immers al betrokken in het 

geding, als materiële procespartij, en zal zich op die grond het vonnis moeten laten tegenwerpen. Het 

is o.i. dan ook ten onrechte dat bepaalde auteurs menen dat de relativiteit van het gezag van gewijsde 

eraan in de weg staat dat het vonnis tegenstelbaar is aan de hoofdschuldenaar, wanneer deze in de 

loop van de procedure niet is opgeroepen in gemeen- en bindendverklaring.470 Anderzijds mag 

worden aangenomen dat de schuldeiser-vertegenwoordiger de hoofdschuldenaar wel in kennis moet 

stellen van de procedure die in zijn naam wordt gevoerd, zodat deze de kans krijgt desgevallend zelf 

de procedure (terug) in handen te nemen. Hier kan naar analogie gekeken worden naar andere 

vormen van wettelijke vertegenwoordiging ad agendum van handelingsbekwamen, zoals de 

zaakwaarneming (infra randnrs. 139 e.v.) of het optreden in rechte van inwoners namens hun 

gemeente (infra randnrs. 122 e.v.), waar een gelijkaardige meldingsplicht bestaat. 

121. Of de zijdelingse vordering ook toepassing kan vinden in het strafprocesrecht, meer bepaald 

om zich in naam en voor rekening van een schuldenaar burgerlijke partij te stellen, is een betwist 

vraagstuk dat hierboven reeds aan bod kwam (supra randnr. 109). 

3. Inwoner van gemeente of provincie (194 Gem.D. en 187 Prov.D.) 

122. Art. 194 Gemeentedecreet verleent een inwoner van de gemeente, of een rechtspersoon 

waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente is gevestigd, de mogelijkheid om een vordering in 

te stellen namens de gemeente. Daartoe dienen wel een aantal voorwaarden te zijn vervuld. Zo mag 

de gemeente niet zelf in rechte zijn opgetreden. Voorts moet de inwoner onder zekerheidsstelling 

aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor eventuele 

veroordelingen tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos procederen. Sinds 2012 

dient de inwoner bovendien het college van burgemeester en schepenen in gebreke te stellen 

vooraleer zelf namens de gemeente naar de rechter te trekken, en dient hij de gedinginleidende akte 

(ook) aan het college van burgemeester en schepenen te betekenen (zie over deze voorwaarden infra 

randnrs. 280 e.v.). 

Mutatis mutandis geldt hetzelfde op provinciaal niveau (art. 187 Prov.D.).  

Ook in Wallonië en Brussel kunnen inwoners in rechte optreden voor rekening van hun gemeente 

(resp. art. L1242-2 Code de la démocratie locale et de la décentralisation en art. 271 Nouvelle Loi 

Communale). Zij kunnen dat bovendien doen zonder de bijkomende procedurele vereisten van 

voorafgaande ingebrekestelling en betekening die aan Vlaamse zijde wel gelden. 

                                                           
469 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 282, nr. 384. 
470 F. HELSEN, “Zijdelingse vordering”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl, nr. 13; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit 

civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 2198, nr. 1527; P. WÉRY, “L’action oblique et les actions directes en 

droit belge”, in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 314, nr. 11 en 317, nr. 17; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 221. Vgl. 

R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen Intersentia, 2007, 258-259 nr. 437, 

waar de auteurs stellen dat “men [zou] verwachten dat het vonnis tegenover de schuldenaar geldt”, doch dat “de rechtsleer hierover 

verdeeld [is]” zodat het “zijn nut [heeft], de schuldenaar zelf in de eis te betrekken.” 
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123. De mogelijkheid voor inwoners om op te treden namens hun gemeente resp. provincie is bijna 

zo oud als de Belgische Staat.471 Zij was in oorsprong bedoeld als een bijzondere vorm van 

rechtsbescherming tegen machtsafwending en slecht bestuur door lokale bestuursniveaus. Wanneer 

een lokale overheid om eender welke reden haar vorderingen niet behartigde, kon de 

rechtsonderhorige zelf die taak op zich nemen. Nochtans heeft de techniek lange tijd een eerder 

slapend bestaan gekend. Slechts sporadisch werd ervan gebruik gemaakt.472  

Een en ander veranderde nogal spectaculair met de invoering van de Wet van 12 januari 1993 

betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (‘Milieustakingswet’).473 Deze 

wet laat toe een vordering in te stellen tot staking van handelingen die een kennelijke inbreuk zijn of 

die een ernstige dreiging vormen voor een inbreuk op de rechtsregels betreffende de bescherming van 

het leefmilieu. Echter: de artikelen 1 en 2 van deze wet stellen deze mogelijkheid enkel open voor 

vzw’s, administratieve overheden (waaronder inderdaad de gemeente474) of de procureur des 

Konings. Particulieren kunnen geen milieustakingsvordering instellen. In deze context is de 

meerwaarde van art. 194 Gem.D. meteen duidelijk. Via deze omweg hebben particulieren alsnog, zij 

het in naam en voor rekening van hun gemeente, toegang tot het wapen van de 

milieustakingsvordering. De legitimiteit van deze techniek wordt in de rechtspraak algemeen 

aanvaard.475 Het mag geen verbazing wekken dat een en ander heeft geresulteerd in een toename van 

het aantal vorderingen ingesteld door inwoners namens een gemeente, inderdaad vooral in het 

milieucontentieux.476 De strengere vormvereisten die de (Vlaamse) inwoner sinds 2012 moet naleven 

wanneer hij namens zijn gemeente of provincie in rechte wil optreden, moeten dan ook vooral in dit 

licht worden begrepen.477 

124. Het ligt nogal voor de hand dat het optreden in rechte van een inwoner in naam en voor 

rekening van zijn gemeente of provincie, een geval is van wettelijke vertegenwoordiging ad agendum: 

“De gemeente is partij in het geding (of heeft, nauwkeuriger geformuleerd, de hoedanigheid van 

materieelrechtelijke procespartij) en wordt hierin door een of meerdere inwoners vertegenwoordigd. Het is de 

wetgever zelf die aan de formele procespartij, de inwoners van de gemeente, binnen de perken van artikel 

271, §1, eerste lid, N.Gem.W. [huidig art. 194 Gem.D.] het recht heeft verleend om voor rekening van de 

gemeente in rechte op te treden. Als formele procespartij kunnen de inwoners slechts in rechte optreden ter 

verdediging van de rechten en de belangen van de gemeente die zij vertegenwoordigen. Dat artikel 271, §1, 

eerste lid, N.Gem.W. zich laat ontleden als een geval van wettelijke procesvertegenwoordiging strookt met 

                                                           
471 Oorspronkelijk stond de mogelijkheid om op te treden namens de gemeente in art. 150 van de Gemeentewet van 1836, en na 

de invoering van de Nieuwe Gemeentewet in 1988, in art. 271. Haar huidige plaats in Vlaanderen heeft ze sinds de invoering 

van het Gemeentedecreet in 2005. 
472 Zie voor een anekdotisch overzicht A. COOLSAET, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: 

rechtsbescherming van een gemeente tegen haar eigen stilzitten?”, T.Gem. 1997, 153-156. 
473 BS 19 februari 1993. 
474 Zie Cass. 14 februari 1997, Arr.Cass. 1997, 221, concl. G. DUBRULLE; zie ook D. VAN GERVEN, “De milieustakingsvordering 

ingesteld namens de gemeente” (noot onder Antwerpen 14 april 1998), TBBR 2000, 528-529, nr. 3. 
475 Cass. 10 maart 2008, T.Gem. 2008, 297, noot A. COOLSAET; Cass. 14 februari 2002, Arr.Cass. 2002, afl. 2, 441, concl. G. 

DUBRULLE. Zie ook GwH. nr. 29/2011, 24 februari 2011; GwH. nr. 70/2007, 26 april 2007; Arbitragehof nr. 151/2003, 26 november 

2003. 
476 A. COOLSAET, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente” (noot onder Voorz. Rb. Kortrijk  3 juni 2010), 

T.Gem. 2012, 88, nr. 4; G. PIJCKE, “L’action en justice des communes et le rôle des habitants” (noot onder Luik 30 mei 2005), JT 

2006, 129, nr. 6. 
477 Zie hierover uitgebreid S. SOBRIE, “Art. 194 (nieuw) Gemeentedecreet: het optreden namens de gemeente (heimelijk) aan 

banden gelegd”, RW 2012-13, 1322-1329. Oorspronkelijk was ook voorzien in de beperking van de techniek tot vorderingen 

gebaseerd op milieuschade, maar deze beperking werd door het Grondwettelijk Hof discriminatoir bevonden. Zie GwH nr. 

9/2014, 23 januari 2014 en M. BOES, “De inperking van het recht van de inwoners om te procederen in naam van de gemeente of 

provincie: een genuanceerd arrest van het Grondwettelijk Hof”, T.Gem. 2014, 198-206. 
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de bedoeling van de wetgever de belangen van de gemeente te beschermen tegen het stilzitten van haar eigen 

bestuur.”478  

Dat representatief karakter heeft onder meer tot gevolg dat het procesrechtelijk vereiste van een 

legitiem en actueel belang (art. 17 en 18 Ger.W.) beoordeeld wordt in hoofde van de gemeente, en niet 

in hoofde van de inwoner.479 Zo ook dringt het gezag van gewijsde van de beslissing zich op aan de 

gemeente, die immers als materiële procespartij in het geding was betrokken.480 

4. Notaris (art. 1184 Ger.W.) 

125. Dat het niet steeds eenvoudig is om een bepaald optreden te kwalificeren als een optreden ad 

agendum dan wel een optreden voor eigen rekening, moge blijken uit het optreden van de notaris bij 

een boedelbeschrijving.  

De boedelbeschrijving gebeurt bij notariële akte en heeft als doel de omvang van een nalatenschap, 

gemeenschap of onverdeeldheid vast te stellen. De notaris, die hetzij in onderlinge overeenstemming 

hetzij door de rechter wordt aangewezen, heeft tot taak de boedelbeschrijving tot een goed einde te 

brengen. Indien hij moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening van zijn opdracht, kan de notaris zich 

op grond van art. 1184 Ger.W. tot de vrederechter wenden.481 

126. Treedt de notaris op als vertegenwoordiger ad agendum wanneer hij op deze manier een 

vordering aanhangig maakt? De vraag rijst vooral wanneer de notaris zijn vordering gepaard laat 

gaan met een vordering tot dwangsom. Typevoorbeeld is de situatie waarbij één partij bij de 

boedelbeschrijving weigert onder ede te verklaren dat zij niets heeft verduisterd en van enige 

verduistering geen kennis heeft. Nochtans is een dergelijke eed vereist om de boedelbeschrijving tot 

een goed einde te brengen (art. 1183, 11° Ger.W.). Een weigering is aldus een “moeilijkheid” die 

aanleiding kan geven tot een notariële vordering in rechte, gericht tegen de eedweigeraar. De notaris 

kan de vordering tot het afleggen van de eed desgevallend koppelen aan een vordering tot 

dwangsom.482 Maar aan wie komt deze dwangsom toe? Aan de notaris of aan de belanghebbende 

deelgenoten? 

Een eerste school stelt dat de dwangsom aan de notaris toekomt. Voornaamste argument vormt de 

tekst van art. 1385quater Ger.W., volgens dewelke de dwangsom toekomt “aan de partij die de 

veroordeling heeft gekregen.”483 Een tweede school heeft het moeilijk met een dergelijke oplossing. De 

aanhangers van deze school argumenteren dat de dwangsom aan de belanghebbende deelgenoten 

toekomt, niet enkel op grond van deontologische motieven, maar ook op grond van de 

                                                           
478 Concl. Adv.-Gen. DUBRULLE bij Cass. 14 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 446; zie ook A. ALEN, Proceshandelingen van en tegen 

gemeenten, Antwerpen-Amsterdam, Antwerpen, Kluwer, 1980, 68, nr. 60. 
479 Zie o.m. P. LEFRANC, “Over het ten onrechte aan banden leggen van de milieustakingsvordering namens de gemeente van 

haar inwoner(s)”, TMR 2012, 350-351 en de verwijzingen aldaar en S. SOBRIE, “Art. 194 (nieuw) Gemeentedecreet: het optreden 

namens de gemeente (heimelijk) aan banden gelegd”, RW 2012-13, 1327, nr. 17. Zie ook infra randnr. 290. 
480 F. TULKENS en G. PIJCKE, “L’action en cessation environnementale et l’article 271 de la Nouvelle Loi Communale: un cocktail 

explosif?”, P&B 2003, 182; A. COOLSAET, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: rechtsbescherming tegen 

haar eigen stilzitten?”, T.Gem. 1997, 147. 
481 Zie uitgebreid over de boedelbeschrijving T. VAN SINAY, “De boedelbeschrijving in het Gerechtelijk Wetboek: een opfrissing 

en een actuele stand van zaken”, in X (ed.), Notariele actualiteit 2014, Brugge, die Keure, 2015, 255-306; C. ENGELS, Procesrecht in 

verband met het notariaat, Brugge, die Keure, 2010, 33-76. 
482 Beneluxhof nr. A 92/4 van 29 november 1993, RW 1993-94, 705, concl. G. D’HOORE; Cass. 17 juni 1994, Arr.Cass. 1994, 631. 
483 P. TAELMAN, “De notaris en de dwangsom”, in J. BAEL, H. BOCKEN e.a. (eds.), Liber Amicorum Christian De Wulf, Brugge, die 

Keure, 2003, 349-352, nrs. 7-11; K. WAGNER, Casebook 20 jaar dwangsom, Gent, Mys & Breesch, 2001, 250. 
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vertegenwoordigingsfiguur. Het argument van art. 1385quater Ger.W. weerleggen zij immers door de 

notaris te beschouwen als de formele procespartij, die optreedt voor rekening van de belanghebbende 

deelgenoten (materiële procespartijen). Op deze manier valt het juridisch te verklaren waarom de 

notaris enerzijds ontegensprekelijk procespartij is en anderzijds toch geen aanspraak kan maken op de 

verbeurde dwangsom.484 

127. De notaris beschouwen als vertegenwoordiger van de belanghebbende deelgenoten lijkt het ei 

van Columbus. Niettemin is deze oplossing niet zaligmakend. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat 

de bij de onverdeeldheid betrokken partijen er belang bij hebben in de procedure tussen te komen om 

de vordering van de notaris te ondersteunen of te bestrijden, ook al kunnen zij zelf de eedaflegging 

niet vorderen.485 Dit valt moeilijk te verzoenen met de idee van de notaris als vertegenwoordiger en de 

deelgenoten als materiële procespartij: een materiële procespartij is per definitie al betrokken partij en 

kan noch hoeft tussen te komen in de procedure.486 Meer fundamenteel heeft het optreden van de 

notaris volgens bepaalde auteurs geen vertegenwoordigend karakter.487 Anderzijds kan men er vanuit 

procesrechtelijk oogpunt niet omheen dat de notaris geen eigen belang verdedigt in de procedure, en 

slechts optreedt in zijn hoedanigheid (“qualitate qua”) van boedelbeschrijver. Minstens in dat opzicht is 

hij dus wel degelijk een louter formele procespartij. 

5. Verzekeraar vóór subrogatie (art. 143 W.Verz.) 

128. Verzekeraars en verzekerden zijn vanuit procesrechtelijk oogpunt een eigenaardige twee-

eenheid. Nu eens treedt de ene op in rechte, dan weer de andere, en soms beide samen. Hun belangen 

zijn dan ook in grote mate gelijklopend: wordt de ene veroordeeld, dan moet de ander (binnen de 

grenzen van de dekking) betalen. Krijgt de ene gelijk, dan komt dat ten goede aan de andere. Het mag 

niet verbazen dat wederzijdse vertegenwoordiging in en buiten rechte hier een belangrijke rol speelt. 

De manier waarop die vertegenwoordiging concreet vorm krijgt, en aan welke regels zij is 

onderworpen, is evenwel in vele nevelen gehuld. “La mise en oeuvre […] fait naître les problèmes les plus 

graves, les plus épineux.”488  

Om al bij aanvang enige klaarheid te scheppen, past het een onderscheid te maken tussen de 

verhouding verzekeraar-verzekerde vóór en na subrogatie. Het moment van subrogatie is immers een 

kantelpunt in de vertegenwoordigingsrelatie tussen de verzekerde en de verzekeraar.  

                                                           
484 Vred. Brasschaat 11 april 2006, T.Vred. 2007, 86, noot T. VAN SINAY; Vred. Westerlo 17 maart 2000, AJT 1999-2000, 796; Vred. 

Torhout 21 december 1995, T.Vred. 2002, 440, (goedkeurende) noot T. VAN SINAY; Vred. Kortrijk 27 januari 1988, T.Not. 1988, 94; 

Vred. Westerlo 2 april 1986, RW 1986-87, 604; G. DE LEVAL, “De l’aistreinte”, in Procédures particulières et droit judiciaire de la 

famille, Brugge, die Keure, 2014, 510-511; H. VANBOCKRIJCK, “Notariaat en advocatuur. Vereffening en verdeling: de 

mogelijkheid voor de boedelnotaris om tijdens de vereffeningsverrichtingen een beroep te doen op de rechtbank”, in X (ed.), 

Notariële figuranten. Verslagboek VLN-Congres 4 december 2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 31, nr. 35; C. CUISINIER, “Dix écueils en 

matiére d'inventaire”, Rev.not.b. 2007, 570; C. ENGELS, “Gerechtelijk privaatrecht in verband met het notariaat”, in K.F.B.N. (ed.), 

Notariële actualiteit XII: Familiaal vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2002, 103-104. Vgl. C. ENGELS, Procesrecht in verband met het 

notariaat, Brugge, die Keure, 2010, 70-71. 
485 Cass. 15 mei 2009, Arr.Cass. 2009, 1300. 
486 Infra randnr. 302. 
487 T. VAN SINAY, “Enkele actuele topics inzake boedelbeschrijving”, T.Not. 2005, 265, voetnoot 130: “De kwalificatie van de notaris 

die optreedt ex artikel 1184 Ger. W. als “formele procespartij” gaat echter niet volledig op. Een essentieel kenmerk van de formele 

procespartij is immers haar vertegenwoordigend karakter. De notaris die ex artikel 1184 Ger. W. optreedt is juist geen vertegenwoordiger.” 

Vgl. G. DE LEVAL en J. VAN COMPERNOLLE, “Le notaire, l’expert judiciaire, le médiateur de dettes”, P&B 2013, 203-204. 
488 A. ELVINGER, “La clause de direction de procès dans les contrats d’assurance-responsabilité”, JT 1960, 590. 
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129. De verzekeraar die de schade betaald heeft treedt in alle rechten die de verzekerde, wat die 

schade betreft, tegenover derden heeft (art. 95 Wet betreffende de verzekeringen489). Vóór dat moment 

van subrogatie, is het de verzekerde die een (beweerd) vorderingsrecht heeft t.a.v. de 

schadeverwekker, en is het dus de verzekerde die in rechte moet optreden. Hij – en enkel hij – is 

materiële procespartij. De verzekeraar heeft er evenwel alle belang bij dat de verzekerde zijn 

procedure op een gedegen manier voert, nu de uitkomst van de zaak rechtstreeks determinerend is 

voor de gehoudenheid van de verzekeraar. Hetzelfde geldt wanneer de verzekerde als 

schadeverwekker in rechte wordt gedaagd: ook dan heeft de verzekeraar alle belang bij een gedegen 

verweer in rechte door de verzekerde, zelfs al is de verzekeraar als zodanig geen procespartij.490 

De wet verleent daarom aan de verzekeraar een wettelijk vertegenwoordigingsmandaat (art. 143 

W.Verz.).491 Dat wettelijk mandaat is niets meer dan de veralgemening van wat voordien in veel 

polissen al was opgenomen als standaardclausule.492 Het mandaat houdt in dat de verzekeraar de 

“leiding van het geschil” op zich neemt. Op die manier kan de verzekeraar zowel in en buiten rechte 

het nodige doen om het geschil namens de verzekerde af te handelen. De wetgever was van mening 

dat de verzekeraar door zijn ervaring als een repeat player geschikter is voor die rol dan de 

verzekerde.493 Het wettelijk vertegenwoordigingsmandaat is aldus een mandaat van 

gemeenschappelijk belang dat zowel ten goede komt aan de verzekerde (die kan genieten van een 

deskundige afhandeling van “zijn” geschil in en buiten rechte) als aan de verzekeraar (die niet 

lijdzaam hoeft toe te kijken in een geschil dat ook hem rechtstreeks aanbelangt). Om die reden is het 

wettelijk mandaat in hoofde van de verzekeraar geformuleerd als een plicht (eerste lid) en als een recht 

(tweede lid).494 

Het wettelijk mandaat van de verzekeraar is beperkt tot de burgerrechtelijke belangen. Op 

strafrechtelijk vlak moet de verzekerde zich kunnen verdedigen zoals hij dat opportuun acht, in alle 

vrijheid. Bovendien geldt het mandaat slechts “in zover de belangen van de verzekeraar en van de 

verzekerde samenvallen”. Wanneer die belangen niet samenvallen – die categorie is overigens ruimer 

dan de categorie van de belangenconflicten – verliest de verzekeraar het recht om de leiding van het 

geschil (verder) op zich te nemen.495 

130. Nà het moment van subrogatie (i.e. na het moment van betaling door de verzekeraar) is de 

verzekeraar de enige rechthebbende. Hij treedt dan immers in de rechten van de verzekerde wat de 

vergoeding van de schade betreft. Vanaf dat moment is het de verzekeraar, en niet de verzekerde, die 

                                                           
489 Oud art. 41 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 
490 Hier is het mogelijk dat de verzekeraar wél als zodanig partij is, m.n. wanneer het slachtoffer zich (ook) rechtstreeks tot de 

verzekeraar wendt via de door de wet toegekende rechtstreekse vordering (art. 150 Wet betreffende de verzekeringen). In dat 

geval is er van vertegenwoordiging vanzelfsprekend geen sprake: de verzekeraar is dan (ook) materiële procespartij. 
491 Oud art. 79 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 
492 P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Artikel 79 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 43. Zie ook art. 

18 van de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die haast woordelijk de 

formulering van art. 143 Verzekeringswet overneemt.  
493 Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp op de landverzekeringsovereenkomst, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 71. 
494 G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 WLVO): draagwijdte en gevolgen 

van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 2013), RABG 2014, 748-749; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 

2011, 500-501, nr. 714; P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Artikel 79 van de wet van 25 juni 1992 op 

de landverzekeringsovereenkomst”, in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 43-44. 
495 Zie uitgebreid G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 WLVO): draagwijdte 

en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 2013), RABG 2014, 748-757; V. CALLEWAERT, “La direction du 

procès par l'assureur de la responsabilité: questions choisies”, in J. ROGGE, M. REGOUT en F. LONGFILS (eds.), Liber amicorum Jean-

Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 397-412;  H. DE RODE, “Les assurances de responsabilité”, in J. FAGNART (ed.), 

Responsabilités. Traité théorique et pratique, Kluwer, Waterloo, losbl., VII, boek 70, 25-38. 
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in rechte moet optreden als materiële procespartij. Toch vindt ook hier vaak vertegenwoordiging 

plaats, om procedurele redenen, i.h.b. bij subrogatie pendente lite. De rollen worden dan omgedraaid: 

terwijl vóór de subrogatie de verzekeraar optrad voor rekening van de verzekerde-rechthebbende, 

treedt nà de subrogatie de verzekerde op voor rekening van de verzekeraar-rechthebbende.  

Deze “omgekeerde” vertegenwoordigingsrelatie is niet gestoeld op een wettelijk mandaat, maar op 

een clausule die doorgaans in de verzekeringspolis wordt opgenomen. Om die reden behandelen we 

ze verderop in meer detail als een vorm van conventionele vertegenwoordiging (infra randnrs. 173 

e.v.).  

131. Uit deze korte schets blijkt al meteen waarom de relatie tussen verzekeraar en verzekerde op 

procedureel vlak zo moeilijk ligt. Nu eens treedt de verzekeraar op voor rekening van de verzekerde, 

dan weer treedt de verzekerde op voor rekening van de verzekeraar. Bovendien gebeurt die 

vertegenwoordiging vaak zonder dat zij openlijk uit de stukken blijkt. De verzekeraar die optreedt op 

grond van zijn wettelijk mandaat, zal zelden echt qualitate qua procederen. Vaker gebeurt de “leiding 

van het geschil” louter de facto: de verzekeraar schakelt een advocaat in en neemt de procedurele 

beslissingen zonder dat hij officieel als formele procespartij in de stukken vermeld staat. Veel auteurs 

gewagen dan van een “naamlening”, of van een “lastgeving gecombineerd met een naamlening sui 

generis”.496 Dat lijkt evenwel een verwarrende kwalificatie: in tegenstelling tot bij burgerrechtelijke 

naamlening is het niet de identiteit van de vertegenwoordigde, maar wel die van de vertegenwoordiger, 

die verhuld blijft. Burgerrechtelijk valt zoiets moeilijk te verklaren.497 Hierna zullen we zien dat er een 

eenvoudige procesrechtelijke verklaring bestaat voor deze rechtsverhouding (infra randnrs. 269 e.v.). 

Ook wanneer na subrogatie de verzekerde optreedt als vertegenwoordiger van de verzekeraar, 

gebeurt dat zelden qualitate qua. Doorgaans blijft de verzekerde in eigen naam in het proces betrokken, 

maar ditmaal voor rekening van de verzekeraar. Opnieuw lijkt naamlening een aanlokkelijke 

kwalificatie, maar opnieuw zullen we zien dat deze burgerrechtelijke vlag de lading niet dekt en 

vooral voor verwarring zorgt (infra randnrs. 264 e.v.). 

6. Auteursrechtenvereniging (art. XI. 268 WER) 

132. Overeenkomstig art. XI. 268 WER (oud art. 73 Auteurswet) zijn auteursrechtenverenigingen 

bevoegd om in rechte op te treden “met het oog op de verdediging van de rechten die zij krachtens de 

statuten beheren.” 

Deze bepaling is, net zoals het hierboven behandelde art. 143 W.Verz., niets meer dan een wettelijke 

verankering van een gevestigde contractuele praktijk. Een auteur die zich aansluit bij een 

auteursrechtenvereniging draagt het beheer van zijn auteursrechten contractueel over aan die 

vereniging, daarin begrepen de bevoegdheid om deze rechten voor de rechter af te dwingen.498 

Belangrijkste voordeel van de wettelijke doublure is dat het eventuele ontvankelijkheidsdiscussies 

over de omvang en draagwijdte van een conventioneel toegekend mandaat ad agendum in de kiem 

smoort. De auteursrechtenvereniging kan voor rekening van de aangesloten leden in rechte optreden, 

                                                           
496 Zie bv. P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Artikel 79 van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst”, in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 42; C. PAULUS en 

R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 24, nr. 41. 
497 Vgl. J. BEAUCHARD, “L'assureur dans le procès civil”, RGDA 2010, 547. 
498 Zie over de kwalificatie van deze overeenkomst als een lastgeving ad agendum supra randnr. 96. 
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rechtstreeks op basis van de wet en dus zonder dat zij daarbij nog een expliciete volmacht moet 

kunnen voorleggen.499 Zij zal enkel moeten kunnen bewijzen dat er effectief een beheersovereenkomst 

bestaat tussen haar en de auteur wiens rechten zij wil afdwingen. Een dergelijk bewijs kan worden 

geleverd op basis van de lijst die de auteursrechtenverenigingen wettelijk verplicht zijn bij te houden, 

met daarop alle namen van de rechthebbenden die aan een beheersvennootschap bij overeenkomst het 

beheer van hun rechten hebben toevertrouwd (art. XI. 255, § 2 WER).500 

Wanneer de auteursrechtenvereniging op haar beurt een derde (bv. een lokaal inningskantoor) 

machtigt om voor haar rekening in rechte op te treden, zal deze vanzelfsprekend wél een volmacht 

moeten kunnen voorleggen.501 

133. Lange tijd bestond onzekerheid over de draagwijdte van (de voorganger van) art. XI. 268 

WER. De vraag rees of deze wetsbepaling misschien méér was dan een loutere wettelijke doublure 

van een contractuele praktijk, en of zij in het bijzonder geen autonome grond bood aan 

auteursrechtenverenigingen om in rechte op te treden ter behartiging van auteursrechten van niet-

aangesloten rechthebbenden. Het spreekt voor zich dat er geen contractuele lastgevingsverhouding 

bestaat tussen een auteursrechtenvereniging en een niet-aangesloten rechthebbende. De vraag was 

dan of in deze gevallen gewag kon worden gemaakt van een (louter) wettelijk mandaat. Na enige 

discussie binnen de rechtsleer sloot het Hof van Cassatie in 2009 deze piste resoluut af: de wet geeft 

auteursrechtenverenigingen enkel de bevoegdheid om in rechte op te treden  met het oog op de 

verdediging van de rechten van de bij hen aangesloten leden; de verenigingen zijn niet bevoegd om in 

rechte vergoeding te vorderen voor bij hen niet aangesloten rechthebbenden.502 

134. De wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid is niet beperkt tot het contentieux van de 

auteursrechten sensu stricto. Zo vallen ook vorderingen gebaseerd op de aquiliaanse 

staatsaansprakelijkheid binnen het mandaat.503 Hetzelfde geldt voor rechtstreekse dagvaardingen voor 

de strafrechter.504  

Moeilijker ligt het optreden in rechte ter behartiging van de morele rechten van de aangesloten leden. 

Morele rechten zijn immers onvervreemdbaar, en de globale afstand van de toekomstige uitoefening 

van dat recht is nietig (art. XI. 204 WER).505 Men lijkt het er niettemin over eens te zijn dat dit een 

optreden ad agendum niet in de weg staat, met dien verstande dat sommigen dit niet inbegrepen 

achten in het wettelijk mandaat zodat hiervoor een bijkomende lastgeving nodig zou zijn, en 

bovendien te allen tijde door de rechthebbende herroepbaar.506 

                                                           
499 M.-C. JANSSENS, “Beheersvennootschappen en hun bevoegdheden ten aanzien van niet-aangesloten leden” (noot onder Cass. 

16 januari 2009), RW 2009-10, 714, nr. 6; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Brussel, 

Bruylant, 2000, 513, nr. 646; Brussel 22 mei 1996, AM 1997, 178, noot A. STROWEL; zie ook Cass. 26 april 2006, Arr.Cass. 2001, 726; 

Antwerpen 17 november 2004, IRDI 2005, 47, noot E. LAEVENS. 
500 Oud art. 66quater, § 2 Auteurswet; zie Cass. 30 maart 2011, Pas. 2011, 932, concl. D. VANDERMEERSCH; Antwerpen 2 juni 2014, 

IRDI 2014, 593. 
501 Vgl. Cass. 26 april 2001, Arr.Cass. 2001, 726. 
502 Cass. 16 januari 2009, Arr.Cass. 2009, 139 en RW 2009-10, 711, noot M.-C. JANSSENS. Zie voor de voorafgaande speculaties in 

de rechtsleer o.m. M.-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?”, in F. BRISON 

(ed.), Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, Larcier, 2008, 52 en de verwijzingen aldaar; zie tevens K. GEENS, M. 

WYCKAERT e.a., “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1999-2010”, TPR 2012, 170 en H. DEENE, “Intellectuele rechten. 

Kroniek 2007”, NjW 2008, 526, nr. 81. 
503 Cass. 26 april 2012, AM 2012, 435, noot M. MICHAUX. 
504 Rb. Antwerpen 25 maart 2002, IRDI 2002, 99. 
505 Oud art. 1 § 2 Auteurswet. 
506 Brussel 3 februari 2006, AM 2006, 450; Bergen 2 juni 2003, JLMB 2004, afl. 20, 859 (impliciet). Achten een bijkomende 

lastgeving noodzakelijk: Brussel 3 maart 2010, JLMB 2010, 1564; E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE, “Quelques considérations sur 
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7. Wederkerig beheers- of bestuursmandaat (art. 36, 1° W.Venn.; art. 577-2, § 5 BW; art. 1416 BW) 

135. Wanneer twee of meer personen een vennootschap oprichten en daarbij dus bepaalde activa 

in onverdeeldheid brengen, spreken zij in regel ook af op welke manier dat afgescheiden 

vennootschapsvermogen bestuurd moet worden en wie naar buiten toe als vertegenwoordiger kan 

optreden. Indien dat niet gebeurt, voorziet de wet in een vangnetmechanisme waarbij de vennoten 

geacht worden “elkaar wederkerig de macht te hebben verleend om, de ene voor de andere, te beheren” (art. 36, 

1° W.Venn.). Dat wederkerig vertegenwoordigingsrecht – een wettelijk mandaat507 – wordt wel 

beperkt door de mogelijkheid van elke vennoot om zijn veto te stellen tegen een eigenmachtig 

optreden van één van hen. Het gaat om een anticipatief vetorecht, in die zin dat een eventueel veto 

geen effect sorteert wanneer de rechtshandeling al is gesteld. In dat geval blijft de vennootschap 

gebonden. Bij een tijdige veto verliest de vennoot zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid (e.e.a. 

onverminderd het schijnmandaat of bekrachtiging) en dienen alle vennoten gezamenlijk op te treden. 

Het vetorecht kan stilzwijgend of uitdrukkelijk worden uitgeoefend.508 

Het vangnetmechanisme van art. 36, 1° W.Venn. is enkel van toepassingen op vennootschappen 

zonder rechtspersoonlijkheid. Bij de oprichting van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is 

men immers wettelijk verplicht om een zaakvoerder of een raad van bestuur aan te duiden, zodat er 

nooit sprake kan zijn van een afwezigheid van bestuursregeling.509 Het is evenmin van toepassing op 

feitelijke verenigingen.510 

136. Omvat art. 36, 1° W.Venn. ook de bevoegdheid om voor rekening van de andere deelgenoten 

in rechte op te treden? Voor een passief (i.e. als verweerder) optreden in rechte lijkt dat inderdaad het 

geval, nu het Hof van Cassatie dat – weliswaar al enige tijd geleden – met zoveel woorden heeft 

bevestigd.511 Vanuit het standpunt van de beschermenswaardige derde (de tegenpartij-eiser) is dat 

inderdaad wenselijk. Op die manier wordt hij immers niet het slachtoffer van een – al dan niet 

moedwillig – gebrek aan bestuursregeling. Hij kan zijn volledige vordering alsnog verhalen in een 

procedure gericht tegen één van hen, en dient dus niet alle deelgenoten in rechte te dagen. 

Een actief optreden als eiser door één deelgenoot namens de rest, ligt minder voor de hand. Van een 

beschermenswaardige situatie is nu geen sprake: de deelgenoten hadden maar een 

vertegenwoordigingsregeling moeten uitwerken. Het antwoord op de vraag naar een actief optreden 

in rechte hangt samen met de ruimere vraag of “beheer” in de zin van art. 36 W.Venn. dezelfde 

invulling moet krijgen als in art. 1988 BW, i.e. met uitsluiting van daden van beschikking. Het 

optreden in rechte als eiser, zeker in een procedure ten gronde, wordt immers traditioneel beschouwd 

als een daad van beschikking.512 De meerderheid binnen de rechtsleer lijkt het er evenwel over eens 

                                                                                                                                                                                     
les modalités d’intervention en justice des sociétés de gestion collective, sur la portée de certaines exceptions au droit d’auteur, 

et sur l’évaluation du préjudice résultant d’une atteinte au droit d’auteur” (noot onder Brussel 23 maart 2001), AM 2001, 379, nr. 

2; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 148-149, nr. 183. 
507 Zie voor de kwalificatie als een wettelijk mandaat T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les 

juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 487-489, 453, nr. 9; T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, II, Diegem, 

Kluwer, 1997, 138, nr. 1367; Kh. Brussel 27 april 2012, DAOR 2012-13, 332 (“Que le fait de s’être donné réciproquement le pouvoir 

d’administrer l’un pour l’autre implique la qualité de mandataire dans le chef des associés”). 
508 H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 261, nrs. 475-476; T. TILQUIN en V. 

SIMONART, Traité des sociétés, II, Diegem, Kluwer, 1997, 141-145. 
509 B. SAMYN, “Raad van bestuur”, Bestendig handboek vennootschap & aansprakelijkheid, 2006, losbl., II.1 – 3. 
510 Bergen 18 januari 1994, JLMB 1994, 1037. 
511 Cass. 15 januari 1891, Pas. 1891, I, 47. 
512 Zie bv. Kh. Gent 18 oktober 2007, TGR 2008, 342 : “Conform art. 1988 B.W. omvat lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, 

alleen daden van beheer. Het instellen van een vordering in rechte betreft een daad van beschikking”; zie ook A. BERTHE, “De la signature 
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dat daden van beschikking wel degelijk kunnen kwalificeren als “beheer” in de zin van art. 36 

W.Venn.513 In die optiek valt niet in te zien waarom een actief optreden in rechte voor rekening van 

alle deelgenoten niet mogelijk zou zijn op grond van deze bepaling.514 Dat geldt des te meer nu het 

niet gaat om dwangvertegenwoordiging: elke vennoot heeft hoe dan ook het recht om zich te 

verzetten tegen een eigenmachtig optreden in rechte door één van hen. In dat geval is de vordering 

onontvankelijk wegens gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid (infra randnr. 190). Wanneer het 

vetorecht pas wordt uitgeoefend in de loop van de procedure, is de procedure weliswaar ontvankelijk 

ingeleid maar kan zij niet langer door de vertegenwoordiger worden verdergezet, gelet op het 

wegvallen van zijn wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dat probleem wordt in het 

Gerechtelijk Wetboek opgelost via de procedure tot hervatting van geding, waarbij alle deelgenoten 

vrijwillig dan wel gedwongen het geding dienen te hervatten (art. 815 e.v. Ger.W.; infra randnrs. 343 

e.v.).  

137. Een gelijkaardig wettelijk en wederkerig beheersmandaat is te vinden in art. 577-2 § 5 BW 

inzake mede-eigendom. Deze bepaling laat toe dat elke mede-eigenaar direct en afzonderlijk daden 

tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer stelt, zonder dat hij daarvoor eerst de 

toestemming van de andere mede-eigenaars moet verkrijgen. Opnieuw is het niet a priori uitgesloten 

dat het instellen van een vordering in rechte kwalificeert als een “daad van voorlopig beheer” in de 

zin van art. 577-2 § 5 BW, waarbij één mede-eigenaar dus kan optreden voor rekening van het 

collectief. Toch lijkt men hier een merkelijk strengere aanpak te hanteren dan bij art. 36, 1° W.Venn., in 

die zin dat enkel het vorderen van voorlopige maatregelen binnen het toepassingsgebied van het 

beheersmandaat lijkt te vallen.515 Die strengere aanpak valt te verantwoorden: terwijl vennoten er zelf 

voor hebben gekozen om in onverdeeldheid te gaan, hetgeen nu eenmaal bepaalde risico’s met zich 

meebrengt, is dat bij de mede-eigendom lang niet altijd het geval.516 Het restrictieve karakter van het 

wederkerige beheersmandaat beschermt dan de mede-eigenaars tegen het risico van een eigenmachtig 

en onberedeneerd optreden in rechte door één van hen. Anderzijds maakt het een optreden in rechte 

onvermijdelijk omslachtiger: wanneer een vordering in rechte niet kwalificeert als een daad tot 

behoud of een daad van voorlopig beheer, is immers een gezamenlijk optreden van alle mede-

                                                                                                                                                                                     
de la requête contradictoire: mandat ‘pre litem’ versus mandat ‘ad litem’”, JT 2011, 279. Zie ook art. 410 § 1 BW, dat de 

handelingen opsomt waarvoor de voogd een bijzondere machtiging van de vrederechter nodig heeft, waaronder inderdaad het 

optreden in rechte als eiser (en niet als verweerder). Idem voor de bewindvoerder : art. 499/7, § 1, 3° en art. 499/7, § 2, 7° BW. 
513 H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 260-261, nr. 473; K. GEENS en M. 

WYCKAERT, De Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 745-747, nrs. 451-452; B. TILLEMAN, Bestuur van 

vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, 28-29, nr. 55-56. 
514 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 316, nr. 414. 
515 Zie bv. Cass. 13 juni 1997, Arr.Cass. 1997, 642 (een vordering tot verbreking van een handelshuurovereenkomst dient door 

alle mede-eigenaars te worden ingeleid); Cass. 9 juni 1978, RW 1978-79, 608 (idem voor een vordering tot inkorting van een 

huur); Gent 26 oktober 2011, TGR-TWVR 2012, 100 (idem voor een vordering tot betaling van een schuld); Vred. Westerlo 2 april 

2007, RW 2009-10, 82 (idem voor een vordering tot betaling van achterstallige huur); Vred. Merksem 13 december 1984, RW 

1985-86, 608 (idem voor een vordering tot nietigverklaring van een huurovereenkomst). Het vorderen van een expertise in kort 

geding wordt wél als daad van voorlopig beheer beschouwd: Voorz. Rb. Luik 23 februari 1968, JT 1968, 275; Voorz. Rb. Ieper 8 

februari 1967, RW 1966-67, 1730; vgl. ook onder de appartementswet Rb. Leuven 7 maart 2008, T.App. 2010, afl. 2, 30; Vred. 

Nieuwpoort 7 augustus 2001, T.App. 2002, afl. 4, 34. Zie uitgebreid over de bevoegdheden van mede-eigenaars V. SAGAERT, 

Goederenrecht, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 282-288; K. SWINNEN, “De bevoegdheden van 

gemeenrechtelijke mede-eigenaars”, in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 161-

177; S. SNAET en A.-L. VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid”, in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis 

Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2010, 47-70. 
516 I.h.b. bij toevallige en gedwongen mede-eigendom. Vrijwillige mede-eigendom is vanzelfsprekend wél vrijwillig aangegaan, 

maar daar zal de akte van onverdeeldheid doorgaans een bijzondere beheersregeling omvatten waarmee art. 577-2 BW volledig 

of gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld. Zie over de begrippen toevallige, gedwongen en vrijwillige mede-eigendom S. 

SNAET en A.-L. VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid”, in V. SAGAERT en A.-L. VERBEKE (eds.), Themis Goederenrecht, 

Brugge, die Keure, 2010, 48. Vgl. overigens het Nederlandse art. 3:171 BW, waar elke deelgenoot wél uitdrukkelijk de 

bevoegdheid heeft om ten behoeve van de gemeenschap in rechte op te treden. 
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eigenaars vereist (art. 577-2, § 6 BW). Vooral een eventuele tegenpartij-eiser dreigt dan het kind van de 

rekening te worden, aangezien hij alle mede-eigenaars in rechte moet dagen. Onder meer om die 

reden heeft de wetgever voor de meest voorkomende vorm van mede-eigendom, appartementsmede-

eigendom, een bijzondere regeling uitgewerkt (artn. 577-3 e.v. BW). Die regeling vereenvoudigt in 

belangrijke mate het optreden in rechte door of tegen mede-eigenaars, in het bijzonder vanwege de 

toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de vereniging van mede-eigenaars (infra randnr. 161).  

Gemeenrechtelijke mede-eigenaars kunnen, wanneer zij een vordering willen instellen die niet 

kwalificeert als daad van voorlopig beheer, eventueel soelaas vinden in de aanstelling van een 

lasthebber met de bevoegdheid om namens hen allen op te treden (infra randnr. 159). Bovendien – en 

niet onbelangrijk – is ook bij deze vorderingen nog steeds een optreden ut singuli mogelijk, met dien 

verstande dat een dergelijk optreden dan wel beperkt is tot het eigen aandeel in de mede-eigendom, 

en dat het optreden de andere mede-eigenaars niet kan worden tegenworpen (infra randnr. 162). 

138. In het huwelijksvermogensrecht, tot slot, bepaalt art. 1416 BW dat het gemeenschappelijk 

vermogen van echtgenoten bestuurd wordt door de ene of de andere echtgenoot die de 

bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen. Elk van de echtgenoten dient daarbij de 

bestuurshandelingen van de ander te eerbiedigen. Dit wederkerig bestuursmandaat is een stuk 

verregaander dan de vorige twee beheersmandaten. Overeenkomstig art. 1415 BW omvat het bestuur 

immers alle bevoegdheden van beheer, genot en beschikking. Hier staat het dus buiten kijf dat ook het 

actief dan wel passief optreden in rechte met betrekking tot het gemeenschappelijk vermogen 

integraal binnen het toepassingsgebied van dit wederkerig bestuursmandaat komt te vallen.517  

Het vertegenwoordigingsaspect van art. 1416 BW brengt o.m. met zich mee dat een echtgenoot geen 

derdenverzet kan instellen tegen een rechterlijke beslissing m.b.t. de gemeenschappelijke goederen in 

een procedure gevoerd door de andere echtgenoot. De echtgenoot was immers geen derde in die 

procedure, maar een vertegenwoordigde procespartij.518 

8. Zaakwaarneming (art. 1372 e.v. BW) 

139. De figuur van de burgerrechtelijke zaakwaarneming werd hierboven al even aangestipt (supra 

randnr. 51). De zaakwaarnemer treedt op buiten elke wettelijke of contractuele verplichting ter 

behartiging van andermans belangen, en bindt op die manier de belanghebbende in zoverre de 

handelingen een nuttig karakter vertonen.  

Of de zaakwaarneming toepassing kan vinden binnen het procesrecht, is een vraag die vooral 

civilisten doorheen de tijd heeft verleid tot een eigen stellingname.519  Van eensgezindheid is evenwel 

                                                           
517 Y.-H. LELEU, Droit patrimonial des couples, Brussel, Larcier, 2015, 183, nr. 170; W. PINTENS e.a., Familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2010, 214-215, nr. 373; F. BUYSSENS, “Art. 1416 BW”, Comm.Ger. 1998, Mechelen, Kluwer, losbl., met 

verwijzing naar o.m. Bergen 17 september 1992, JLMB 1994, 545; Luik 9 mei 1989, JT 1990, 24; Rb. Aarlen 18 december 1992, 

TBBR 1993, 488. Zie voorts nog Cass. 18 februari 2003, Arr.Cass. 2003, 432 ; Cass. 10 december 1997, Arr.Cass. 1997, 1344; Kh. 

Charleroi 7 december 2011, Ius & Actores 2012, afl. 1, 281; Vred. Sint-Kwintens-Lennik 8 november 1999, T.Vred. 2000, 255. Zie 

ook in Frankrijk (m.b.t. art. 1421 C.C.) Cass.Civ. 19 maart 1991, nr. 88-18488. 
518 Kh. Charleroi 7 december 2011, Ius & Actores 2012, afl. 1, 281; zie voor Frankrijk Cass.Civ. 2 december 2010, nr. 09-68094. 
519 Het gaat hier dus wel degelijk om de burgerrechtelijke zaakwaarneming en de vraag of die in rechte kan worden aangewend. 

Ook het Gerechtelijk Wetboek refereert op diverse plaatsen naar ‘zaakwaarnemers’, maar die hebben met deze vraag niets van 

doen. Zo stelt art. 728, § 4, Ger.W. dat zaakwaarnemers niet als gevolmachtigden in rechte mogen optreden. Zo ook kan luidens 

art. 1149, in fine, Ger.W. een zaakwaarnemer niet worden aangenomen als gemachtigde in een verzegelingsprocedure die het 

verzoekschrift tot verzegeling kan ondertekenen. De wetgever doelt in al deze gevallen niet op zaakwaarnemers in de 

burgerrechtelijke betekenis, maar op mandatarissen ad litem die niet onderworpen zijn aan de professionele deontologie en het 
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geen sprake.520 Grofweg kunnen drie scholen onderscheiden worden: zij die zaakwaarneming 

uitsluiten, zij die zaakwaarneming aanvaarden, en zij die de mogelijkheid tot zaakwaarneming in het 

proces laten afhangen van de reactie van de tegenpartij. 

140. De eerste stroming stelt dat vertegenwoordiging in rechte aan strengere voorwaarden 

onderworpen is dan de bevoegdheid om buitengerechtelijke handelingen te stellen. Zaakwaarneming 

zonder rechterlijke machtiging zou in dat opzicht een onvoldoende grondslag zijn om de belangen 

van een derde in rechte te behartigen. Indien de nood aan een zaakwaarnemer in rechte zich zou 

voordoen, dan dient deze persoon daartoe een machtiging te verkrijgen van de rechter (i.e. 

gerechtelijke bewindvoering als dringende maatregel in het kader van art. 584 Ger.W., infra randnrs. 

235 e.v.).521 

Volgens de tweede stroming dient het optreden in rechte van een zaakwaarnemer principieel 

aanvaard te worden. Immers, het staat buiten kijf dat zaakwaarneming zowel het stellen van nuttige 

materiële handelingen als het stellen van nuttige rechtshandelingen kan omvatten.522 Bovendien is er 

binnen de rechtsleer een consensus ontstaan dat de kwalificatie van deze rechtshandelingen als daden 

van beheer dan wel daden van beschikking ter zake niet determinerend is. Hoogstens zal bij een daad 

van beschikking gesteld door een zaakwaarnemer het nutscriterium minders gauw vervuld zijn, zodat 

zaakwaarneming weliswaar uitzonderlijk, maar geenszins a priori uitgesloten is.523 Hieruit leiden 

sommige auteurs af dat de figuur van de zaakwaarneming wel degelijk een voldoende grond biedt 

voor een verregaande handeling als een optreden in rechte. De tegenpartij kan weliswaar betwisten 

dat aan de voorwaarden van zaakwaarneming voldaan is, maar eens de rechter de zaakwaarneming 

aanvaardt is het geding rechtsgeldig aanhangig gemaakt. De tegenpartij kan zich dan niet beroepen 

op de afwezigheid van een mandaat in hoofde van de formele procespartij.524 

Nog andere auteurs nemen een tussenpositie in. Zij zijn van oordeel dat een zaakwaarnemer in 

beginsel in rechte kan optreden voor een belanghebbende. Evenwel zien zij een belangrijk verschil 

tussen het instellen van een vordering en het stellen van een andere rechtshandeling (bv. het sluiten 

van een overeenkomst). Terwijl de derde immers de vrije keuze heeft om al dan niet een 

overeenkomst te sluiten met een zaakwaarnemer en daarbij het risico te lopen dat de voorwaarden 

van zaakwaarneming achteraf niet vervuld bleken, heeft hij geen dergelijk keuzerecht wanneer hij 

                                                                                                                                                                                     
toezicht van de wettelijke ingestelde advocaten (supra randnr. 81). Art. 299 Ger.W. tot slot verbiedt de leden van de hoven, 

rechtbanken, parketten en griffies om o.m. als ‘zaakwaarnemer’ op te treden. Deze bepaling viseert wel degelijk de 

zaakwaarneming in de burgerrechtelijke zin van het woord, zij het dat de bepaling enkel de zaakwaarneming in handelszaken 

(hetgeen een daad van koophandel uitmaakt, zie immers art. 2 ten zesde Boek I W.Kh.) ontzegt aan de magistratuur en het 

griffiepersoneel. Zie daarover uitgebreid L. HUYBRECHTS, “Art. 299 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., 4 p. 
520 Hetgeen allicht ook te maken heeft met de weinige rechtspraak ter zake. Zie voor praktijkvoorbeelden waar de 

zaakwaarneming in rechte aanvaard werd: Brussel 3 maart 1964, Pas. 1965, II, 96; Brussel 29 juni 1963, JT 1963, 467; Rb. Leuven 

17 juni 1916, Pas. 1915-16, III, 336. In Rb. Brussel 7 juni 2002, TFR 2002, 1090, bleek aan de voorwaarden van zaakwaarneming 

niet voldaan. Anderzijds werd de toepassing van de zaakwaarneming in rechte principieel geweigerd in Rb. Gent 14 januari 

1903, BJ 1903, 474, noot S. 
521 M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-94, 

175. Zie ook G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciare. Tome 2: Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 97 en J. HARMEL, “Défaut 

de qualité et absence de mention d’une qualité. Le cas du curateur de la société faillie devenu curateur du maître de la société”, 

RPS 1981, 84, die de vereiste van een persoonlijk en rechtstreeks belang onverzoenbaar ziet met de principes der 

zaakwaarneming. 
522 V. SAGAERT, “Zaakwaarneming”, Comm.Bijz.Ov. 2004, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 42; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Gent, 

Story-Scientia, 1997, 255, nr. 468; C. PAULUS, Zaakwaarneming, in APR, Brussel, Larcier, 1970, 33, nr. 34; H. DE PAGE, Traité 

élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1964, II, 1143, nr. 1076, A. KLUYSKENS, De verbintenissen, in Beginselen van 

Burgerlijk Recht, Antwerpen, Standaard, 1938, 424, nr. 348. 
523 V. SAGAERT, id., nr. 43; C. PAULUS, id., 33, nr. 34; H. DE PAGE, id., nr. 1076; A. KLUYSKENS, id., 424, nr. 348. 
524 E. BEYSEN, Zaakwaarneming, in APR, Mechelen, Kluwer, 2006, 77-78, nrs. 171-173. 
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voor de rechter gedaagd wordt. Wie gedagvaard wordt, moet verschijnen of riskeren bij verstek 

veroordeeld te worden. Op grond van deze vaststelling heeft de tegenpartij (de ‘derde’) volgens deze 

auteurs het recht om het debat in rechte te weigeren.525 Sommigen kennen ook aan de rechter een 

dergelijke bevoegdheid toe.526 Wanneer de tegenpartij het debat in rechte wél aanvaardt, neemt zij 

daarbij – net zoals bij andere rechtshandelingen – het risico op zich dat de belanghebbende achteraf 

succesvol betwist dat aan de voorwaarden van zaakwaarneming voldaan was. Bij een succesvolle 

betwisting zou het vonnis ‘zonder gevolgen’ worden; een risico dat de tegenpartij heeft aanvaard door 

het debat in rechte niet te weigeren. Deze school vindt steun in de jurisprudentie van het Franse Hof 

van Cassatie, dat inderdaad heeft geoordeeld dat “les règles de la gestion d’affaires ne pouvaient avoir pour 

conséquence de contraindre le tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme 

gérant d’affaires.”527 Anderzijds is ook deze rechtspraak geenszins constant.528 

141. Uit deze schets van de status quaestionis kunnen al meteen enkele vaststellingen worden 

afgeleid. Vooreerst is de toepassing van de zaakwaarneming bij de vertegenwoordiging ad agendum 

een omstreden vraagstuk. Daarbij helpt een blik over onze landsgrenzen ons niet veel verder: zowel 

bij onze noorderburen529 als bij onze zuiderburen530 valt een gelijkaardige verdeeldheid vast te stellen. 

Enkel in Duitsland heeft de wetgever voorzien in een uitdrukkelijke regeling.531 

Ten tweede lijkt de problematiek vooral vanuit burgerrechtelijk oogpunt te zijn benaderd. Daarbij 

wordt in hoofdzaak stilgestaan bij de voorwaarden van de zaakwaarnemingsfiguur. Over de manier 

waarop de zaakwaarneming zich al dan niet laat inpassen binnen het bestaand procesrechtelijk kader 

wordt met weinig woorden gerept. Deze vaagheid leidt onvermijdelijk tot verwarring. Wat bedoelt 

men met de mogelijkheid voor de tegenpartij om het debat in rechte te “weigeren”? Wat bedoelt men 

met de stelling dat een vonnis, dat nochtans met gezag van gewijsde is bekleed vanaf zijn uitspraak, 

“zonder gevolgen” wordt wanneer de belanghebbende met succes de zaakwaarneming betwist? 

                                                           
525 I. SAMOY, “Zaakwaarneming: de rol en de gevolgen van vertegenwoordiging”, TBBR 2007, 8, nr. 15; V. SAGAERT, 

“Zaakwaarneming”, Comm.Bijz.Ov. 2004, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 44. 
526 S., noot onder Rb. Gent 14 januari 1903, BJ 1903, 476. 
527 Cass. Fr. 9 maart 1982, Bull.civ. 1982, I, nr. 104 en RTD Civ 1983, 193, noot G. PERROT. Zie ook Cass. Fr. 27 oktober 2004, Dr. et 

patrimoine 2005, afl. 134, 129, noot P. CHAUVEL; Cass. Fr. 15 oktober 1974, Bull.civ. 1974, III, nr. 359; Cass. Fr. 19 december 1973, 

JCP G 1974, IV, 46. 
528 Zie Cass. Fr. 21 december 1981, JCP G 1983, II, 19961, noot J.-P. VERSCHAVE, waar het Hof stelde dat “aucune disposition légale 

ne subordonne la validité de l’action intentée par le gérant d’affaires à l’acceptation des débats par le tiers contre lequel cette action est 

exercée.” 
529 Verdedigen de mogelijkheid van zaakwaarneming in het proces: J.M. VAN DUNNÉ, “Interventie naar aanleiding van het 

preadvies van mr. E.M. Enschedé”, in X (ed.), Normatief uitgelegd: verzamelde privaatrechtelijke opstellen van J.M. van Dunné, 

Deventer, Kluwer, 2006, 408; G. VERBURG, De vrijwillige zaakwaarneming, Amsterdam, Kampert en Helm, 1949, 208 e.v. Wijzen de 

mogelijkheid af: M. ENSCHEDÉ, “Preadvies. De actie ter behartiging van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure”, 

Hand. NJV 1976, 146-147, nr. 2.6; P.R. SMITS, “Zaakwaarneming in het burgerlijk geding”, NJB 1962, 197 e.v. Houden zich op de 

vlakte: A. HARTKAMP en C. ASSER, Verbintenissenrecht. Verbintenis uit de wet, 4-III, Deventer, Kluwer, 2006, 322, nr. 295; R. 

CLEVERINGA, “Formeele partijen”, RM Themis 1940, 7-8. Zie ook N. FRENK, Kollektieve akties in het privaatrecht, in Recht en praktijk, 

Deventer, Kluwer, 1994, 188 e.v., die oordeelt dat zaakwaarneming in rechte weliswaar mogelijk is, maar niet kan leiden tot de 

gebondenheid van de dominus. 
530 Verdedigen de mogelijkheid van zaakwaarneming in het proces: R. BOUT, “Quasi-contrats – Gestion d’affaires – Conditions 

d’existence”, J.-Cl. Procédure Civile , Fasc. 10, 2006, nr. 123; C. AUBRY en C. RAU, Droit civil français, VI, Parijs, Librairies 

Techniques, 1976, 442, nr. 295. Wijzen de mogelijkheid af: D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. 

Dalloz 2012, losbl., nr. 15; H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 33, nr. 34; G. MARTY en P. 

RAYNAUD, Droit civil. Les obligations, I, Parijs, Sirey, 1988, 395, nr. 381. 
531 De Zivilprozessordnung laat in § 89 de zaakwaarnemer (Geschäftsführer ohne Auftrag) a.h.w. ‘onder voorbehoud’ tot de 

procedure toe, tot de belanghebbende binnen een door de rechter verlengbare periode de zaakwaarneming bekrachtigt. Gebeurt 

dit niet, dan moet de rechter de vordering afwijzen en de zaakwaarnemer ambtshalve in de kosten verwijzen. Bovendien kan de 

tegenpartij in dat geval een schadevergoeding eisen van de zaakwaarnemer. 
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142. De persoon die een vordering inleidt als zaakwaarnemer, beroept zich in wezen op een 

wettelijk mandaat met een subsidiair karakter (artn. 1372 e.v. BW). Er is o.i. geen reden om de 

mogelijkheid tot zaakwaarneming ad agendum principieel uit te sluiten. Anderzijds staat het de 

tegenpartij vrij, net zoals bij elk mandaat, om het bestaan van dat mandaat te betwisten via een 

exceptie van gebrek aan hoedanigheid (infra randnr. 190). In die zin kan zij inderdaad het debat in 

rechte “weigeren”. Het is dan aan de rechter om te oordelen of er al dan niet een mandaat aanwezig is. 

In het geval van een wettelijk mandaat betekent dat nagaan of aan de toepassingsvoorwaarden van 

dat mandaat voldaan is. Traditioneel worden bij zaakwaarneming de volgende 

toepassingsvoorwaarden onderscheiden: (1) een vrijwillig optreden (2) gericht op de behartiging van 

de belangen van een ander (3) dat minstens nuttig en volgens sommigen ook noodzakelijk is, (4) 

zonder schenkingsoogmerk  en (5) zonder voorafgaand verzet van de meester van de zaak.532 Geen 

van deze voorwaarden lijkt in de context van een geding bijzonder problematisch, met dien verstande 

dat de rechter het nuttig karakter van het optreden in rechte zal moeten beoordelen op het moment 

van het instellen van de vordering en ongeacht de afloop van het geding. Het nut van het optreden 

moet immers worden beoordeeld vanuit het perspectief van de zaakwaarnemer op het ogenblik dat 

hij zijn daad van dienstbaarheid stelt, en is niet afhankelijk van het resultaat van zijn optreden.533 

Mocht dat wel het geval zijn, zou zaakwaarneming in rechte overigens onverzoenbaar zijn met het 

uitgangspunt dat de proceshoedanigheid van partijen dient vast te staan op het moment van de 

gedinginleiding (infra randnr. 200).534 

Niet enkel de tegenpartij kan het bestaan van zaakwaarneming betwisten en de rechter tot een 

onderzoek van de toepassingsvoorwaarden dwingen. De rechter kan ook ambtshalve tot een dergelijk 

onderzoek overgaan (infra randnr. 209). Bovendien heeft ook de materiële procespartij (de persoon 

wiens zaak behartigd wordt) het recht om aan te kaarten dat er namens haar wordt opgetreden 

zonder mandaat, i.e. zonder dat aan de voorwaarden van zaakwaarneming voldaan is. De geijkte 

manier hiervoor is de vordering tot ontkentenis van proceshandeling (infra randnr. 219). De 

zaakwaarnemer is er overigens toe gehouden de belanghebbende voor wie hij optreedt, indien 

mogelijk voorafgaand in kennis te stellen van zijn optreden.535 

Indien de rechter meent dat aan de voorwaarden voor zaakwaarneming niet is voldaan, zal hij de 

vordering onontvankelijk verklaren. Het gaat dan immers om een formele procespartij die optreedt 

zonder mandaat en dus niet over proceshoedanigheid beschikt. De zaakwaarnemer zal in dat geval 

worden veroordeeld tot de gerechtskosten en, indien daartoe grond bestaat, tot een veroordeling 

wegens tergend en roekeloos geding (infra randnr. 211). 

Indien de rechter wél besluit tot geldige zaakwaarneming, of indien het debat eenvoudigweg niet 

wordt gevoerd, zal de procedure uitmonden in een vonnis dat gezag van gewijsde heeft t.a.v. de 

meester van de zaak. De meester van de zaak kan zich hieraan niet onttrekken door louter aan te 

voeren dat er van zaakwaarneming geen sprake was. Hij zal daartoe een partijrechtsmiddel moeten 

aanwenden (hoger beroep of herroeping van gewijsde), in combinatie opnieuw met de vordering tot 

ontkentenis van proceshandeling.  

                                                           
532 Zie o.m. E. BEYSEN, Zaakwaarneming, in APR, Mechelen, Kluwer, 2006, 3, nr. 3 en 39-115; V. SAGAERT, “Zaakwaarneming”, 

Comm.Bijz.Ov. 2004, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 19 e.v.; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Gent, Story-Scientia, 1997, 252-256, 

nrs. 464-470 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 1135-1140, nr. 1074.   
533 V. SAGAERT, id., nr. 26. 
534 Vgl. ook de gelijkaardige kritiek op het “eenrichtingsmandaat” bij hoofdelijkheid: supra randnr. 86. 
535 V. SAGAERT, id., nr. 28. In dat geval zal trouwens doorgaans sprake zijn van een stilzwijgend mandaat en niet langer van 

zaakwaarneming sensu stricto. 
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Anderzijds kan de belanghebbende het optreden in rechte van de zaakwaarnemer ook bekrachtigen 

(infra randnrs. 221 e.v.). Dat heeft slechts zin in zoverre de rechter nog geen uitspraak over de 

ontvankelijkheid heeft gedaan. Indien de rechter al zaakwaarneming heeft aanvaard zal de 

belanghebbende sowieso gebonden zijn door het gezag van gewijsde van het vonnis. 

143. De zaakwaarneming laat zich dus zonder al te veel problemen integreren in het procesrecht.536 

De enige caveat lijkt te zijn dat de rechter de nodige voorzichtigheid aan de dag moet leggen bij zijn 

ontvankelijkheidsbeslissing, en niet al te soepel om mag gaan met de toepassingsvoorwaarden van 

zaakwaarneming ad agendum. De consequenties voor de begunstigde zijn immers verregaand. Eens de 

rechter zaakwaarneming aanvaardt, zal de begunstigde gebonden zijn door het gezag van gewijsde 

van het vonnis, en zal hij zich enkel door aanwending van een rechtsmiddel aan dat gezag van 

gewijsde kunnen onttrekken (infra randnr. 305).  

Een en ander noopt tot de conclusie dat zaakwaarneming ad agendum, hoewel niet per definitie 

uitgesloten, veeleer uitzonderlijk zal zijn.537 Het geringe aantal toepassingsgevallen in de 

(gepubliceerde) rechtspraak is dan ook geen toeval.538  

9. Kapitein van een schip (gewoonterecht; artn. 253-254 Zeewet) 

144. Een wettelijk mandaat hoeft niet altijd zijn grondslag te vinden in een formele wet. Ook het 

gewoonterecht kan de basis vormen van een mandaat ad agendum. Ook dan gaat het evengoed om een 

vorm van ‘wettelijke’ vertegenwoordiging, in die zin dat het mandaat zijn grondslag vindt in een 

overeenkomst tussen lastgever en lasthebber noch in een rechterlijke beslissing, maar in een 

rechtsnorm. 

Typevoorbeeld ter zake vormt de scheepskapitein.539 Op grond van een oud gebruik in het zeerecht, 

erkend door het Hof van Cassatie, is hij de wettelijke vertegenwoordiger ad agendum van de 

scheepseigenaar.540 De reden van dit gebruik zou te vinden zijn in de noodwendigheden van de 

zeevaart, waar geschillen vaak een grensoverschrijdend karakter hebben en waar het niet steeds 

evident is om te weten wie nu juist de werkelijke tegenpartij is, laat staan waar zij gevonden en 

gedaagd kan worden. De eiser kan daarom volstaan met de kapitein als formele procespartij in het 

geding te betrekken. In de Zeewet heeft de Belgische wetgever dit gebruik overigens uitdrukkelijk 

erkend, zij het enkel voor geschillen m.b.t. aanvaring (art. 253 Zeewet). Buiten dit specifieke 

contentieux beschikt de kapitein nog steeds over een residuair gewoonterechtelijke mandaat.541 

                                                           
536 Dat geldt overigens niet enkel op het niveau ad agendum, maar ook op het niveau ad litem (zaakwaarneming door een 

advocaat). Zie voor een uitgebreide analyse hiervan  O. STEVENS, “De advocaat zonder instructie”, in X (ed.), Liber Amicorum Jo 

Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 548-556. 
537 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 320, nr. 418.  
538 Zie ter inspiratie Rb. Leuven 17 juni 1916, Pas. 1915-16, III, 336, één van de weinige gevallen waarin zaakwaarneming werd 

aanvaard. De vordering was ingesteld door de buurman van een tijdens de Duitse inval gevluchte huiseigenaar, en was gericht 

tegen de personen die de aldus verlaten woning onrechtmatig hadden betrokken. 
539 Ook in de transportverzekeringssector zou er sprake zijn van een gewoonterechtelijk mandaat ad agendum in hoofde van de 

verzekeringstussenpersoon. Zie K. BERNAUW, “De algemeen agent. Statuut en verhouding met de verzekeraar en de 

verzekerde”, T.Verz. 2000, 185. 
540 Cass. 14 januari 2005, Arr.Cass. 2005, 89 en TBH 2005, 505, noot M. GODFROID; Cass. 5 april 1963, Pas. 1963, I, 856, noot W.G. 
541 C. SMEESTERS en G. WINKELMOLEN, Droit maritime et droit fluvial, III, Brussel, Larcier, 1938, 328, nr. 1166; G. BELTJENS, 

Encyclopédie du droit commercial belge: Le Code maritime belge, Brussel, Bruylant, 1927,  1076. 
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De kapitein kan voor rekening van de rederij in rechte optreden als eiser en als verweerder.542 Vereist 

is wel dat het gaat om geschillen die het schip aanbelangen waarover de kapitein in kwestie het bevel 

voert.543 Indien hij optreedt binnen zijn mandaat, geldt ook hier – a.h.w. de lakmoesproef van een 

optreden ad agendum – dat de scheepseigenaar gebonden zal zijn door het gezag van gewijsde van de 

uiteindelijke beslissing.544 

145. De Zeewet bevat overigens nog een ander wettelijk mandaat ad agendum, dat géén 

gewoonterechtelijk equivalent kent. De scheepskapitein en de rederij zijn op grond van art. 254 

Zeewet bevoegd om in rechte op te treden voor rekening van de bemanning, de derden-afzenders, 

reizigers en van alle andere partijen die bij aanvaring schade hebben geleden. Het achterliggend idee 

van deze bepaling is om de talrijke individuele geschillen die kunnen ontstaan uit een aanvaring op 

zee te concentreren in handen van één formele procespartij – een collectieve vordering avant la lettre.545 

Dat neemt overigens niet weg dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid verdwijnt van zodra de 

schadelijder zelf een vordering in rechte instelt.546 

Art. 254, tweede lid Zeewet gaat zelfs nog een stap verder: ook al treedt de kapitein of een rederij na 

een aanvaring in rechte enkel op m.b.t. de schade aan het schip – en dus niet als vertegenwoordiger 

van andere schadelijders – dan nog genieten deze schadelijders mee van deze procedure, in die zin 

dat de verjaring ook t.a.v. hen wordt geschorst.547 

B. GERECHTELIJKE VERTEGENWOORDIGING 

1. Faillissementscurator 

146. De koopman die op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en wiens krediet geschokt 

is, kan door de rechter failliet worden verklaard. Te rekenen van de dag van het vonnis van 

faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer over de goederen die tot de 

faillissementsboedel behoren. In zijn plaats treedt de curator, door de rechter aangesteld in het vonnis 

van faillietverklaring. 

De vraag naar de rechtspositie van de curator, en meer bepaald de vraag of de curator beschouwd kan 

worden als een vertegenwoordiger (en zo ja, van wie), is zo oud als de faillissementswet zelf. 

                                                           
542 L. DELWAIDE, “De dagvaarding van de kapitein in het zeerecht”, in X (ed.), Liber amicorum M. Briers, Gent, Mys & Breesch, 

1993, 142-143; zie ook Cass. 14 januari 2005, TBH 2005, 505 en de bijgaande noot van M. GODFROID. Zie evenwel I. DE WEERDT, 

“Procedure”, in I. DE WEERDT (ed.), Zeerecht: grondbeginselen van het Belgisch privaatrechtelijk zeerecht, II, Antwerpen, ETL, 2003, 

312, nr. 976, die van oordeel is dat de kapitein, om als eiser op te treden, blijk moet geven van een bijzonder (lees: 

conventioneel) mandaat.  
543 Cass. 14 januari 2005, TBH 2005, 505 en de bijgaande noot van M. GODFROID. I. DE WEERDT definieert de omvang van het 

mandaat als “[geschillen m.b.t.] alle rechtshandelingen die de kapitein gesteld heeft in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger, 

en […] alle contractuele en buitencontractuele fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn functie”: “Procedure”, in I. DE 

WEERDT (ed.), Zeerecht: grondbeginselen van het Belgisch privaatrechtelijk zeerecht, II, Antwerpen, ETL, 2003, 311, nr. 974. Vgl. S. 

FREDERICQ, “La représentation en justice de l’armement par le capitaine” (noot onder Cass. 5 april 1963), RCJB 1965, 420-421, 

nrs. 20-21. 
544 S. FREDERICQ, id., 412, nr. 7 en 416, nr. 14. 
545 C. SMEESTERS en G. WINKELMOLEN, Droit maritime et droit fluvial, III, Brussel, Larcier, 1938, 329, nr. 1166; G. BELTJENS, 

Encyclopédie du droit commercial belge: Le Code maritime belge, Brussel, Bruylant, 1927, 1078. Avant la lettre, want dit wettelijk 

mandaat gaat terug tot de eerste Zeewet van 21 augustus 1879 (BS 4 september 1879). 
546 Antwerpen 22 februari 1994, RHA 1995, 15. 
547 J. LOYENS, Handboek transportrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 578, nr. 774; C. SMEESTERS en G. WINKELMOLEN, Droit 

maritime et droit fluvial, III, Brussel, Larcier, 1938, 329, nr. 1166. 
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Vertegenwoordigt hij de boedel? Of eerder het geheel van de schuldeisers en de gefailleerde? Is hij 

wel een vertegenwoordiger? Oefent hij immers geen rechten en bevoegdheden uit die hem 

rechtstreeks door de wet worden toegekend, veeleer dan rechten en bevoegdheden afgeleid van de 

schuldeisers dan wel de gefailleerde?548 

Hoe het optreden van de curator materieelrechtelijk begrepen moet worden, is een gordiaanse knoop 

die nog lang niet ontward is. Vanuit procesrechtelijk oogpunt lijken de zaken – gelukkig – 

eenduidiger. De curator die een vordering aanhangig maakt, of die in rechte wordt gedaagd, is niet 

voor eigen rekening maar wel qualitate qua in het geding betrokken. Zo oordeelde het Hof van Cassatie 

“dat, wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, hij de gemeenschappelijke rechten van de 

schuldeisers uitoefent”.549 Of nog: “dat de algemene opdracht van de curator er met name in bestaat het 

actief van de gefailleerde te gelde te maken en de gelden van de realisatie van dat actief te verdelen; 

dat hij, krachtens de vermogensrechtelijke buitenbezitstelling van de gefailleerde, tot realisatie van het 

actief inzonderheid de rechtsvordering uitoefent die de gefailleerde zou kunnen uitoefenen”.550 Het uitoefenen 

van een rechtsvordering door een derde voor rekening van de titularis: laat dat net de definitie zijn 

van de vertegenwoordiging ad agendum. Minstens procesrechtelijk is de curator dus een 

vertegenwoordiger, te weten van de gefailleerde (althans m.b.t. de failliete boedel) en tegelijkertijd 

ook van de gemeenschap der schuldeisers (niet van de schuldeisers ut singuli).551 Terwijl de 

vertegenwoordigingsfiguur op materieelrechtelijk vlak misschien geen noodzaak is om het optreden 

van de curator te verklaren, lijkt zij in het procesrecht, dat onvermijdelijk een strikter keurslijf oplegt, 

het enige kader waarbinnen het optreden van de curator geplaatst kan worden.552 

147. Het vertegenwoordigingsmandaat van de curator is beperkt tot procedures die betrekking 

hebben op rechten of verplichtingen van de boedel. Andere procedures kunnen nog door of tegen de 

gefailleerde persoonlijk worden verdergezet. Sommige auteurs maken in dat kader gewag van een 

“onvolmaakte vertegenwoordiging”, al zet men daarmee de deur open voor spraakverwarring.553 

                                                           
548 Zie over deze discussie o.m. P. COLLE, “Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht: De ware functie van de curator, de 

boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in vereffening” en C. VAN BUGGENHOUT, “De rechtspositie van de 

curator in het faillissementsrecht en het sociaal recht”, beiden in M.L. STORME, E. WYMEERSCH en H. BRAECKMANS, Handels- 

economisch en financieel recht, postuniversitaire cyclus Willy Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, 2 e.v. en 27 e.v.  
549 Zie o.m. Cass. 4 februari 2011, Pas. 2011, afl. 2, 427; Cass. 29 oktober 2004, TRV 2005, 554, noot J. VANANROYE; Cass. 24 oktober 

2002, Arr.Cass. 2002, 2266. 
550 Cass. 1 december 1989, Arr.Cass. 1989-90, 458 (eigen nadruk). 
551 Zie ook Cass. 5 februari 1985, Arr.Cass. 1984-85, 742 (“Overwegende dat de curator de wettelijke vertegenwoordiger is van de 

gefailleerde en van de gezamenlijke schuldeisers; dat deze vertegenwoordigde partijen in het geding blijven ook wanneer de curator door een 

andere wordt vervangen, zodat geen gedinghervatting vereist is”). Dat de curator niet optreedt als vertegenwoordiger van de 

schuldeisers ut singuli  brengt o.m. met zich mee dat het derdenverzet van een individuele schuldeiser tegen een vonnis van de 

rechtbank van koophandel waarbij de verkoop van het handelsfonds van de gefailleerde wordt toegestaan, ontvankelijk is: 

Cass. 16 mei 1991, Arr.Cass. 1990-91, 923. 
552 Zie ook in die zin K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in 

M.L. STORME en A. BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 396, nr. 14; R. DE 

CORTE en J. LAENENS, “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, TPR 1980, 455, nr. 16; (voor Nederland) M.B. 

DE BOER, “Voor wie treedt de faillissementscurator q.q. als procespartij op?”, WPNR 2004, 676; K. WIERSMA, Het rechtsmiddel 

verzet van derden, Leiden, Universitaire Pers, 1952, 62; P.J. WITTEMAN, “Over het begrip: partij”, in X (ed.), Rechtsgeleerde opstellen 

van de hand van oud-leerlingen aangeboden aan prof. Mr. Paul Scholten ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap, Haarlem, De 

Erven F. Bohn, 1932, 419-420. Zie contra W.D.H. Asser, “Mr. CURATOR q.q. De faillissementscurator als civiele procespartij”, in 

S.C.J.J. KORTMANN e.a., De curator, een octopus, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 264 e.v. Hij ziet de curator wél als materiële én 

formele procespartij, al voegt hij daar meteen aan toe dat de gefailleerde niettemin beschouwd moet worden als een “latente 

procespartij” wiens belangen in het geding zijn en die onder meer “als partij” gebonden is door het gezag van gewijsde. If it 

looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck … 
553 A. BOSSUYT, “De curator als procespartij”, in X (ed.), Faillissement & reorganisatie, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2009, II.D.20bis – 

7. Er dreigt spraakverwarring omdat men met “onvolmaakte vertegenwoordiging” doorgaans doelt op een optreden in eigen 



[106] 

 

2. Voogd 

148. De voogdij valt open wanneer beide ouders overleden zijn, wettelijk onbekend zijn, in de 

voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen of wilsonbekwaam zijn (art. 

389 BW).  

Net zoals de ouders vertegenwoordigt de voogd zijn pupil in rechte, althans in zoverre de pupil 

procesonbekwaam is. Hierboven is al aangegeven dat het uitgangspunt van de principiële handelings- 

en procesonbekwaamheid van de minderjarige aan steeds meer uitzonderingen onderhevig is (supra 

randnr. 117), hetgeen meteen ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de voogd steeds meer 

inperkt. Wanneer de pupil procesbekwaam is zal de voogd immers niet als vertegenwoordiger 

kunnen optreden: het ius agendi is in regel een persoonlijk recht, zodat de voogd enkel in rechte kan 

optreden als en in zoverre de pupil dat zelf niet kan (restrictieve interpretatie van het mandaat ad 

agendum, cfr. infra randnr. 186). 

149. Aangezien het de rechter is die de voogd aanstelt (art. 390 e.v. BW) gaat het om een vorm van 

gerechtelijke vertegenwoordiging. Bovendien is het optreden in rechte als eiser onderworpen aan een 

bijzondere voorwaarde: de (in principe) voorafgaande machtiging van de vrederechter (art. 410, § 1, 7° 

BW). Op de machtigingsvereiste wordt later verder ingegaan (infra randnrs. 278 e.v.). 

150. Bij een belangentegenstelling tussen de voogd en de pupil treedt de toeziende voogd op als 

vertegenwoordiger van de pupil. Indien zijn belangen eveneens in strijd zijn met de belangen van de 

pupil, benoemt de rechter desnoods ambtshalve een voogd ad hoc en een toeziende voogd ad hoc (art. 

404 BW). 

151. Naast de ‘gemeenrechtelijke’ voogdij bestaan er ook systemen van provoogdij (ingeval de 

enige ouder of beide ouders ontzet werden van het recht om de minderjarige te 

vertegenwoordigen554), pleegvoogdij (een liefdadigheidscontract waarbij de pleegvoogd zich ten 

kostelozen titel verbindt in te staan voor het onderhoud en de opvoeding van het pleegkind555), ocmw-

voogdij (ten behoeve van iedere minderjarige over wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de 

materiële bewaring heeft556) en voogdij ten behoeve van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.557 

Ook in deze “bijzondere gevallen” vertegenwoordigt de voogd de pupil, buiten maar ook in rechte. 

3. Burgerrechtelijke bewindvoerder en bewindvoerder ad hoc 

152.  Terwijl minderjarigen in regel ressorteren onder het ouderlijk gezag of de voogdij, vallen 

meerderjarige wilsonbekwamen en ontvoogde minderjarigen sinds 2013 onder het eengemaakt 

statuut van de bewindvoering.558 Dat statuut voorziet in een buitengerechtelijke en in een gerechtelijke 

bescherming. 

                                                                                                                                                                                     
naam voor rekening van een ander, i.e. een synoniem voor “middellijke vertegenwoordiging”. Dat is bij de curator natuurlijk 

niet het geval: hij treedt wel degelijk op qualitate qua en dus als “volmaakte” (onmiddellijke) vertegenwoordiger. 
554 Art. 34-35 van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. 
555 Art. 475bis-475septies BW. 
556 Art. 63 ocmw-wet; zie ook art. 64 (kinderen over wie het centrum reeds de materiële bewaring heeft en van wie de ouders 

geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet). 
557 Art. 479 Programmawet I van 24 december 2002, BS 31 december 2002; zie ook het uitvoerings-kb van 22 december 2003. 
558 Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013. Zie voor uitgebreide besprekingen o.m. S. 
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153. De buitengerechtelijke bescherming (art. 489 e.v. BW) is gebaseerd op het systeem van de 

gemeenrechtelijke lastgeving.559 De wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan 

middels een geregistreerde akte een lasthebber aanstellen om in zijn naam op te treden en zijn 

vermogen te beheren voor het geval hij later wilsonbekwaam zou worden. De buitengerechtelijke 

bescherming kan enkel betrekking hebben op de goederen, niet op de persoon (art. 489 BW).560 

De lastgeving vangt aan op een ogenblik dat de partijen vrij bepalen. Zolang de lastgever zich niet in 

een staat van wilsonbekwaamheid bevindt, valt de overeenkomst onder de gemeenrechtelijke regels 

van de lastgeving. Pas wanneer de wilsonbekwaamheid is ingetreden zijn de bijzondere 

(beschermings)regels van art. 489 e.v. BW van toepassing.561  

De bevoegdheid die aan de lasthebber wordt toegekend zal zoals bij elke conventionele lastgeving 

afhangen van de bewoordingen van de akte, al zal zij in regel het optreden in rechte m.b.t. het 

vermogen omvatten.562 De lasthebber die in rechte optreedt op basis van een geregistreerde 

lastgevingsovereenkomst in het kader van art. 489 e.v. BW is dus een conventionele 

vertegenwoordiger ad agendum, zelfs al gaat het om een conventionele vertegenwoordiging die aan 

bijzondere vormvoorwaarden en aan een rechterlijk toezicht is onderworpen (art. 490/2 en 492 BW). 

154. De gerechtelijke bescherming kan worden bevolen door de vrederechter wanneer en in de mate 

hij vaststelt dat dit noodzakelijk is en dat de bestaande wettelijke of buitengerechtelijke bescherming 

niet volstaat (art. 492 BW). Het gaat dus om een op maat van de betrokkene gesneden 

onbekwaamheidsstatuut, waarbij de vrederechter een bewindvoerder over de persoon en/of over de 

goederen aanstelt.563 De vrederechter gaat daarbij per handeling na of en in welke mate er 

bescherming nodig is. De bescherming kan bestaan uit bijstand (gezamenlijk optreden van de 

beschermde persoon en diens bewindvoerder) en uit vertegenwoordiging (optreden van de 

bewindvoerder in naam en voor rekening van de beschermde persoon). In elk geval dient de 

vrederechter zich uitdrukkelijk uit te spreken over (o.m.) de bekwaamheid om als eiser en verweerder 

in rechte op te treden.564 

                                                                                                                                                                                     
MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 17 maart 2013”, 

T.Fam. 2014, 60-96; A. DEMORTIER en T. VAN HALTEREN, “La loi du 17 mars 2013 réformant le régime des incapacités - Principes 

et innovations en matière de mandat extrajudiciaire et de libéralités”, Rev.not.b. 2014, 391-462; C. DE WULF, “De nieuwe 

wettelijke regeling inzake beschermde personen. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid”, T.Not. 2013, 

255-326; A. WYLLEMAN, “Het bewind: enig nieuw beschermingsstatuut voor meerderjarige onbekwamen”, in A. WYLLEMAN 

(ed.), Rechtskroniek voor het notariaat, Deel 23, Brugge, die Keure, 2013, 105-142. 
559 Cfr. art. 490/2, § 1, eerste lid BW: “Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is de in artikel 490 bedoelde lastgeving onderworpen 

aan de artikelen 1984 tot 2010.” 
560 Of daarnaast nog een gemeenrechtelijke lastgeving m.b.t. persoonsgebonden aangelegenheden mogelijk is, is betwist. Zie 

hierover S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 17 

maart 2013”, T.Fam. 2014, 65, nr. 16. 
561 Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren BROTCORNE en VAN HECKE bij het wetsvoorstel tot 

instelling van een algemene regeling van voorlopig bewind over goederen en personen, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 1009/010, 34. 

Of er op dat moment steeds een tussenkomst van de vrederechter is vereist (die de lastgeving dan bekrachtigt of aanpast) dan 

wel of er een “geruisloze overgang” kan plaatsvinden, is betwist. Zie hierover S. MOSSELMANS en A. VAN THIENEN, 

“Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 17 maart 2013”, T.Fam. 2014, 67, nr. 20. 
562 Zie bv. de standaardlastgevingsovereenkomsten van C. DE WULF, “De nieuwe wettelijke regeling inzake beschermde 

personen. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid”, T.Not. 2013, 279 en van F. DEGUEL, “Le nouveau mandat de 

protection extrajudiciaire”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 224. 
563 Beide functies kunnen door dezelfde persoon worden uitgeoefend. De vrederechter wijst overigens bij voorkeur de 

bewindvoerder over de persoon aan tot bewindvoerder over de goederen (art. 496/3, derde lid BW). 
564 Zie art. 492/1, § 1, 3°-6° en 8° m.b.t. de persoon en art. 492/1, § 2, 7° BW m.b.t. de goederen. 
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Wanneer de bewindvoerder in rechte optreedt in naam en voor rekening van de beschermde persoon, 

gaat het om een gerechtelijke vertegenwoordiging ad agendum. Indien hij wenst op te treden als eiser 

zal hij daarvoor doorgaans een bijzondere machtiging van de vrederechter moeten bekomen.565 

155. Zowel bij gerechtelijke als bij buitengerechtelijke bewindvoering stelt de rechter een 

bewindvoerder ad hoc aan, wanneer het optreden in rechte leidt tot een belangentegenstelling tussen 

de beschermde persoon en zijn bewindvoerder (art. 497/4 BW). 

4. Rechtsvordering tot collectief herstel 

156. De “rechtsvordering tot collectief herstel” werd in 2014 ingevoegd in het Wetboek van 

economisch recht.566 Met deze volledig nieuwe rechtspleging wou de wetgever tegemoet komen aan 

iets wat door velen als een gebrek werd ervaren: de afwezigheid in het Belgische rechtsstelsel van een 

efficiënte procedure voor slachtoffers van massaschadegevallen. De bestaande mechanismen om grote 

aantallen individuele vorderingen te bundelen – samenhang, cessie van schuldvordering, maar ook 

conventionele vertegenwoordiging ad agendum (infra randnr. 164) – bleken tekort te schieten in 

situaties met grote aantallen procespartijen.567 

Achilleshiel van de conventionele vertegenwoordiging ad agendum bleek de principiële vereiste om 

van elke materiële belanghebbende een volmacht te bekomen. De praktijk wees uit dat zulks bij 

massaschade geen evidentie was.568 En een alternatief was niet voorhanden. Zo laat het Hof van 

Cassatie niet toe dat rechtspersonen in rechte optreden louter ter behartiging van hun statutair doel. 

Een dergelijke demarche – waarbij het statutair doel desgevallend een collectieve invulling kan 

krijgen, zodat onrechtstreeks toch collectief herstel kan worden nagestreefd zonder individuele 

volmachten van de schadelijders – strandt onherroepelijk op de beruchte Eikendaeldoctrine van het 

Hof, volgens dewelke rechtspersonen een aantasting van hun “materiële en morele goederen” moeten 

aantonen opdat hun vordering ontvankelijk zou zijn. Een loutere aantasting van hun statutair doel 

vormt geen persoonlijk en rechtstreeks belang in de zin van art. 17 en 18 Ger.W.569 

157. De rechtspleging tot collectief herstel is bedoeld om alsnog een praktisch werkbaar alternatief 

te bieden aan slachtoffers van massaschade. De rechtspleging stelt een verzoeker in staat om, in naam 

van een groep personen en zonder vooraf een volmacht van de individuele leden van deze groep te 

                                                           
565 Zie art. 499/7, § 1, 3° voor de bewindvoerder over de persoon en art. 499/7, § 2, 7° voor de bewindvoerder over de goederen.  
566 Art. XVII. 35. e.v. WER, ingevoegd bij Wet van 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" 

in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities 

eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 29 april 2014. Uit het voorgaande (supra randnrs. 64 

e.v.) blijkt dat de term “rechtsvordering” ongelukkig is, nu het veeleer gaat om een “vordering”. Zie voor een algemene 

bespreking van deze wet o.m. S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action 

voor consumenten”, RW 2014-15, 643-661; E. FALLA, “Le recours collectif en droit de la consommation: présentation de la loi 

belge”, in A. PUTTEMANS (ed.), Le droit de la consommation dans le nouveau code de droit économique, Brussel, Bruylant, 2014, 117-

164; F. DANIS, E. FALLA en F. LEFÈVRE, “Introduction aux principes de la Loi relative à l'action en réparation collective et 

premiers commentaires critiques”, TBH 2014, 560-590. 
567 Zie hierover uitgebreid S. VOET, Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen, Intersentia, 2012, 21-

47; E. DE BAERE, “Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?”, TPR 2007, 13-18; P. TAELMAN 

en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1494-1506. 
568 M.E. STORME en E. TERRYN, “Belgium”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 2009, afl. 622, 97, met 

verwijzing naar de zaak Lernout & Hauspie. 
569 Cass. 19 november 1982, Arr.Cass. 1982-83, concl. E. KRINGS; zie ook Cass. 19 september 1996, Arr.Cass. 1996, 775. Zie voorts S. 

VOET, Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen, Intersentia, 2012, 28-36; G. CLOSSET-MARCHAL, 

“l’action d’intérêt collectif au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation”, in J. VAN COMPERNOLLE (ed.), Les actions 

collectives devant les diférentes juridictions, Luik, Edition Formation Permanente CUP, 2001, 5-28. 
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hebben verkregen, een vordering in te leiden die uitmondt in een uitspraak van een vonnis met gezag 

van gewijsde niet alleen ten opzichte van de verzoeker en de tegenpartijen, maar ook ten opzichte van 

alle leden van de groep. De groepsvertegenwoordiger krijgt zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid 

dus niet door een (in de praktijk moeilijk werkbare) lastgeving van de individuele schadelijders. In 

plaats daarvan is het de rechter die in de ontvankelijkheidsbeslissing oordeelt over, onder meer, de 

geschiktheid van de groepsvertegenwoordiger (art. XVII. 36 en 43 WER). De vertegenwoordiger moet 

daarbij onder andere aantonen dat hij voldoet aan de wettelijke criteria om als 

groepsvertegenwoordiger op te treden (art. XVII. 39 WER). Bij een positief oordeel van de rechter 

verkrijgt de groepsvertegenwoordiger de bevoegdheid om de groep te vertegenwoordigen, zowel in 

rechte (het voeren van een gerechtelijke procedure) als buiten rechte (het nastreven van een dading). 

Het toepassingsgebied van de rechtspleging is beperkt tot welomschreven consumentenzaken (art. 

XVII. 36-37 WER). De “groep” wordt gevormd door de consumenten die ten persoonlijken titel schade 

hebben geleden als gevolg van een gemeenschappelijke oorzaak, en die binnen een door de rechter 

bepaalde termijn hetzij gekozen hebben om deel uit te maken van de groep (opt-in) dan wel niet 

gekozen hebben om geen deel uit te maken van de groep (opt-out) (art. XVII. 38 WER). Het is de 

rechter die beslist over het opt-in dan wel opt-out karakter van de rechtspleging.570 

158. Dat de rechtspleging tot collectief herstel een vorm van wettelijke vertegenwoordiging ad 

agendum is, blijkt onder meer uit de rechtsgevolgen: de beslissing van de rechter over de grond van de 

zaak bindt in beginsel alle groepsleden. Enkel wie aantoont redelijkerwijs geen kennis te kunnen 

hebben genomen van de ontvankelijkheidsbeslissing tijdens de termijn voor opt-in dan wel opt-out, 

ontsnapt aan het gezag van gewijsde (art. XVII. 49 § 4 WER). Bovendien wordt in de parlementaire 

voorbereiding uitdrukkelijk onderstreept dat de groepsleden geen derden zijn, zodat zij derdenverzet 

noch vrijwillige tussenkomst kunnen instellen.571  

Anderzijds gaat het om een vorm van vertegenwoordiging ad agendum die in verregaande mate 

wettelijk gemoduleerd is. Op een aantal punten wijkt de rechtspleging uitdrukkelijk af van de 

‘traditionele’ vertegenwoordiging. Deze uitzonderingen komen later nog uitgebreid aan bod.572 

C. CONVENTIONELE VERTEGENWOORDIGING 

1. Entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 

159. Het begrip “entiteit zonder rechtspersoonlijkheid” omschrijft een heel heterogene groep van 

actoren die, behoudens een gebrek aan rechtspersoonlijkheid en een zekere vorm van 

vermogensafscheiding (boedelvorming), weinig met elkaar gemeen hebben.573 De belangrijkste 

                                                           
570 Wanneer de vordering strekt tot herstel van lichamelijke of morele collectieve schade is enkel een opt-in systeem toegestaan 

(art. XVII. 43 § 2, 3°).  
571 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 

2013-2014, nr. 3300/001, 17. Zie voor de kwalificatie als wettelijke vertegenwoordiging ad agendum ook H. BOULARBAH, A. 

BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la 

pratique, Brussel, Larcier, 2014, 100-101, voetnoot 10; F. DANIS, E. FALLA en F. LEFÈVRE, “Introduction aux principes de la Loi 

relative à l'action en réparation collective et premiers commentaires critiques”, TBH 2014, 583. 
572 Zie o.m. randnr. 292 voor de afwijkende bevoegdheidsregeling en randnr. 304 voor de bijzondere regeling inzake gezag van 

gewijsde. 
573 P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor 

de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 34, nr. 1. 
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entiteiten die wij hier voor ogen hebben zijn de maatschap met burgerlijk dan wel handelsdoel (art. 46 

W.Venn.), de tijdelijke handelsvennootschap (art. 47 W.Venn.), de stille handelsvennootschap (art. 48 

W.Venn.) en de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, soms ten onrechte “feitelijke vereniging” 

genoemd (met grondslag in het gemeen verbintenissenrecht).574 

Een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid is als zodanig geen rechtssubject. Dit brengt onder meer met 

zich mee dat een dergelijke entiteit niet als procespartij kan optreden: pas d’action sans personnalité, pas 

de personnalité sans loi. Het optreden in rechte van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, hetzij als 

eiser hetzij als verweerder, vereist dan ook in regel het gezamenlijk optreden van alle leden.575 Zij zijn 

immers elk voor hun deel titularis resp. schuldenaar t.a.v. de litigieuze boedelvordering. 

Het gezamenlijk optreden van de deelgenoten als eiser of verweerder wordt doorgaans gestoeld op de 

vertegenwoordigingsfiguur. Een persoon (niet noodzakelijk een deelgenoot) treedt in rechte op als 

lastgever in naam en voor rekening van alle deelgenoten. Op die manier vermijdt men de kosten en 

praktische moeilijkheden die gepaard gaan met individuele betekeningen per deelgenoot. De 

volmacht kan ad hoc zijn, of zij kan statutair zijn vastgelegd. Een ad hoc volmacht dient uit te gaan van 

alle leden gezamenlijk, tenzij de statuten een andere regeling voorzien. Ook bij een statutaire volmacht 

dient men erover te waken dat eventuele nieuwe leden de statuten goedkeuren en op die manier het 

daarin vervatte mandaat bekrachtigen.576 Een tegenpartij die wenst te procederen tegen de leden van 

een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, kan zich evenzeer richten tegen de vertegenwoordiger van 

die leden. Zij kan het bestaan van een mandaat met alle middelen rechtens bewijzen en daarbij 

desgevallend een beroep doen op de figuren van de zaakwaarneming of het schijnmandaat (infra 

randnr. 189). Zowel voor de leden-eisers als voor de tegenpartij-eiser lijkt de 

vertegenwoordigingsfiguur dus een uitweg te bieden.577 

160. Het is evenwel niet al goud wat blinkt. Zelfs mét de vertegenwoordigingsfiguur blijft het pad 

van procederende entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid bezaaid met doornen.  

Een eerste hindernis is het formalisme dat de rechtspraak soms hanteert met betrekking tot de 

bewoordingen van de gedinginleidende akte. Een geldig vertegenwoordigingsmandaat kan enkel 

gegeven worden door de individuele leden van entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, en niet door 

de entiteiten zelf. Deze laatste bezitten immers geen rechtspersoonlijkheid en kunnen dus als zodanig 

geen rechtshandelingen (zoals het verlenen van een mandaat) stellen. Op die manier hangt alles af van 

de gebruikte bewoordingen. Men zal moeten optreden “in de hoedanigheid van vertegenwoordiger 

                                                           
574 Het onderscheid tussen de maatschap en de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is gelegen in het winstoogmerk, dat wel 

(hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks) aanwezig is bij de maatschap en niet bij de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. 

Zie hierover J. VANANROYE, “Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid”, in JURA FALCONIS (ed.), De VZW naar huidig en naar 

komend recht, Gent, Larcier, 2000, 91-93, nrs. 17-18.  
575 Zie bv. Rb. Luik 24 april 2015, JT 2015, 529; Voorz. Rb. Namen 15 februari 1991, Amén. 1991, 109; Voorz. Rb. Brussel 15 juni 

1984, RW 1984-85, 470; Rb. Leuven 13 april 1979, T.Aann. 1980, 97. Dat men een vordering niet kan richten tegen een entiteit 

zonder rechtspersoonlijkheid maar wel tegen de individuele leden, werd door de wetgever voor wat betreft de tijdelijke 

vennootschap nog eens uitdrukkelijk onderstreept in art. 53, in fine W.Venn. (“[De vennoten in een tijdelijke handelsvennootschap] 

worden rechtstreeks en persoonlijk gedagvaard.”) 
576 D.-B. FLOOR, Tijdelijke handelsvennootschappen, Gent, Larcier, 2007, 26; P. DAUW, “Het optreden in rechte van de 

rechtspersoon”, CABG 2006/2, 9; F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, 

Brugge, die Keure, 2002, 437-438; T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre 

judiciaire”, Act.dr. 2002, 472, nr. 35; P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder 

rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, 

Gent, Mys & Breesch, 1999, 42, nr. 6; vgl. art. 2 Wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging (“Alwie, op zijn 

aanvraag, lid wordt van een vereniging, verbindt zich, door zijn toetreding, zich te onderwerpen aan het reglement dier vereniging, alsmede 

aan de beslissment dier vereniging, alsmede aan de beslissingen en strafmaatregelen, krachtens dit reglement getroffen […].”).  
577 K. MORTIER, “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 811-816. 
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van de leden van de entiteit zonder rechtspersoonlijkheid X”, in regel gevolgd door een opsomming 

van de individuele leden.578 Indien in weerwil hiervan de feitelijke vereniging is aangeduid als 

materiële procespartij (“ten verzoeke van Y in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de entiteit 

zonder rechtspersoonlijkheid X”), riskeert men dat de vordering onontvankelijk wordt verklaard bij 

gebrek aan een geldig vertegenwoordigingsmandaat in hoofde van de vertegenwoordiger en/of bij 

gebrek aan rechtspersoonlijkheid in hoofde van de materiële procespartij.579 Hetzelfde geldt 

vanzelfsprekend ook aan de passiefzijde bij het procederen tegen een vertegenwoordiger van – de 

leden van – een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid.580 

De vraag rijst of deze zware sanctie wel de juiste is. Veeleer dan een niet-bestaande lastgeving lijkt het 

probleem vooral te draaien rond een ongelukkige omschrijving van de lastgever (materiële 

procespartij) in de gedinginleidende akte. In plaats van de individuele leden heeft men bij wijze van 

metoniem (abstractum pro concreto) de entiteit zonder rechtspersoonlijkheid vermeld. En op de 

verkeerde omschrijving van de materiële procespartij  staat niet de onontvankelijkheid van de 

vordering, maar wel de nietigheid van de gedinginleidende akte. Nietigheid is een veel minder 

verregaande sanctie, in het bijzonder omdat zij slechts kan worden opgelegd bij belangenschade (art. 

862 Ger.W.). Het Hof van Cassatie oordeelde recent nog dat een hoger beroep ingesteld tegen een 

gemeentebestuur (een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid) in plaats van tegen de gemeente (een 

publiekrechtelijke rechtspersoon) niet zonder meer onontvankelijk kon worden verklaard, maar dat 

de appelrechter had moeten nagaan “of die fout in de vermeldingen in het appelverzoekschrift betreffende de 

identiteit van de gedaagde partij, de belangen schaadde van de partij die de exceptie opwierp en of uit de 

gedingstukken blijkt dat het appelverzoekschrift het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt.”581 Wij sluiten 

ons in elk geval aan bij de auteurs die van de rechter de nodige soepelheid vragen, door een optreden 

ad agendum namens (of tegen) een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid waar mogelijk te beschouwen 

hetzij als een optreden namens (of tegen) de gezamenlijke leden, hetzij hoogstens als een 

nietigheidskwestie die belangenschade in hoofde van de tegenpartij vereist.582 Ook binnen de 

rechtspraak getuigen sommige beslissingen van meer soepelheid, hetzij expliciet – door een 

                                                           
578 ”In regel”, want de vermelding van de hoedanigheid van vertegenwoordiger en/of een generieke omschrijving van het 

ledenbestand kan in bepaalde gevallen volstaan, cfr. infra randnrs. 248 e.v. 
579 Cass. 11 januari 1979, Pas. 1979, I, 521, concl. J. VELU; Brussel 10 november 2006, RW 2008-09, 755; Arbh. Brussel 21 april 1988, 

Soc.Kron. 1989, 130; Rb. Luik 24 april 2015, JT 2015; Rb. Hasselt 6 januari 2000, AJT  2000-01, 418; Rb. Brugge 7 februari 1997, 

TVWR 1997, 105, noot; Kh. Kortrijk 19 januari 1988, TRV 1989, 66; Rb. Brussel 15 juni 1984, RW 1984-85, 470; Beslagr. Mechelen 9 

juni 1989, RW 1990-91, 372; Rb. Kortrijk 8 december 1955, RPS 1963, 166; Vred. Westerlo 18 mei 2001, T.Vred. 2005, 594, noot Y. 

NINANE; Vred. Elsene 14 februari 1947, JT 1947, 331. Zie ook Cass. 6 december 1977, Pas. 1978, 396 en Pol. Turnhout 26 maart 

2013, T.Vred./T.Pol. 2013, 465/165. Wanneer anderzijds de entiteit wél rechtspersoonlijkheid heeft (bv. een vereniging van mede-

eigenaars), en men in weerwil daarvan toch optreedt “in naam en voor rekening van alle mede-eigenaars” in plaats van als orgaan 

van de rechtspersoon, riskeert men evenzeer de onontvankelijkheid, zoals bv. in Kort Ged. Rb. Veurne 6 november 1996, AJT 

1996-97, 331, noot D. VAN GRUNDERBEECK. 
580 De materiële procespartij die geen rechtspersoonlijkheid heeft is maar in weerwil daarvan toch in rechte is gedaagd, kan in 

die zin conclusies neerleggen, ondanks haar rechtsonbekwaamheid: Rb. Antwerpen 8 april 2014, P&B 2014, afl. 3, 124. 
581 Cass. 27 september 2013, RW 2014-15, 111, noot S. SOBRIE. 
582 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 309-311, nr. 406; K. GEENS en M. WYCKAERT, De 

Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 749, nr. 454; C. VAN REEPINGHEN, noot onder Vred. Elsene 14 februari 

1947, JT 1947, 331. Zie ook T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, I, Diegem, Kluwer, 1996, 626, nr. 823 en R. DE CORTE, 

“Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht”, in M.L. STORME 

(ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 18, nr. 40. Zie evenwel contra B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen 

vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 36, nr. 23; P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten 

zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), 

Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 41, nr. 5. Zie ook concl. Adv.-Gen. VELU bij Cass. 11 januari 1979, Pas. 1979, I, 

528. In Nederland laat de Hoge Raad overigens toe dat een maatschap gedaagd wordt op naam van de maatschap indien de 

gezamenlijke maten onder die naam op voor derden duidelijk kenbare wijze aan het rechtsverkeer deelnemen:  B. WINTERS, 

“Kroniek partijen”, TCR 2014, 127, met verwijzing naar HR 5 november 1976, NJ 1977, 586; zie ook K. TEUBEN, “Procederen door 

en tegen personenvennootschappen”, MvV 2009, 275-277. 
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aangevoerde exceptie van onontvankelijkheid te verwerpen583 – hetzij impliciet – door de exceptie zelf 

niet op te werpen, terwijl een gebrek aan rechtspersoonlijkheid een probleem is van 

proceshoedanigheid en wel degelijk door de rechter ambtshalve kan worden opgeworpen (infra 

randnr. 209).584  

Ander struikelblok van de vertegenwoordigingsfiguur is dat het vaak niet eenvoudig is om het 

bestaan van een conventioneel mandaat aan te tonen. Dat geldt in het bijzonder bij het optreden tegen 

een (beweerde) vertegenwoordiger. De eiser kan in dat geval weliswaar het bestaan van een mandaat 

in hoofde van zijn formele tegenpartij bewijzen met alle middelen rechtens, en desnoods gewag 

maken van een schijnmandaat, maar dat neemt niet weg dat het bewijs van een mandaat voor hem 

een niet te onderschatten drempel vormt. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter de 

bewijskracht van de statuten van een feitelijke vereniging niet miskent, wanneer hij geen mandaat in 

rechte vaststelt in hoofde van de leden van het bestuur dat volgens de statuten nochtans “waakt over de 

naleving van de congresbeslissingen, de toepassing van de statuten en beslist over de te nemen acties.”585 Een en 

ander heeft geleid tot uiteenlopende (en dus onvoorspelbare) rechtspraak door feitenrechters (infra 

randnr. 186). Verderop in dit proefschrift zullen wij daarom pleiten voor de loskoppeling van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid en toerekenbaarheid bij een passief optreden in rechte, indien en 

voor zover het recht op toegang tot de rechter dat vereist (infra randnrs. 237 e.v.). 

161. De wetgever is zich bewust van de onvolmaaktheden die de vertegenwoordigingstechniek 

vertoont bij het optreden in rechte door en vooral tegen entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Af en 

toe grijpt hij dan ook in. Zo hebben sommige verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid een wettelijk 

verankerd recht om “als dusdanig” overeenkomsten te sluiten en in rechte op te treden. Men denke 

bv. aan vakverenigingen, die bij de arbeidsgerechten een vordering kunnen instellen m.b.t. de 

ondernemingsraden (art. 24 Wet 20 september 1948), m.b.t. collectieve arbeidsovereenkomsten (art. 4 

Wet 5 december 1968) en m.b.t. het welzijn van werknemers bij de uitoefening van hun werk (art. 

32duodecies Wet 4 augustus 1994).586 Een volmacht (aan een mandataris ad agendum maar evengoed aan 

een mandataris ad litem, bv. een advocaat) kan hier dus wél rechtsgeldig verleend worden “door de 

vereniging X”, en de gedinginleidende akte hoeft de individuele namen van de aangesloten leden niet 

te bevatten.587 Het weze opgemerkt dat deze uitzonderingen restrictief worden geïnterpreteerd. Zo 

kunnen zij niet bij analogie worden uitgebreid tot andere verenigingen en/of vorderingen.588 

                                                           
583 Cass. 18 februari 1985, Arr.Cass. 1984-85, 827 (waar de cassatievoorziening gericht was tegen verweerders aangeduid als “de 

feitelijke vereniging samengesteld uit [..]” met opsomming van de individuele leden; het Hof verwierp de exceptie van 

onontvankelijkheid op grond van de overweging dat de individuele leden hoe dan ook in de zaak waren betrokken en dat de 

bijkomende gegevens “alleen ter nadere aanwijzing” waren verstrekt); Arbh. Brussel 12 april 1988, JTT 1989, 275; Rb. Bergen 28 

april 1982, T.Aan. 1984, 1. Vgl. voor Nederland HR 5 november 1976, NJ 1977, nr. 586, noot W. HEEMSKERK (een openbare 

maatschap kan onder de vennootschapsnaam in rechte worden gedaagd). 
584 Cass. 2 mei 2002, Arr.Cass. 2002, 1167, waarin de eiser in cassatie omschreven werd als “BELGISCHE 

SPAARBANKENVERENIGING, feitelijke vereniging, met maatschappelijke zetel te […], op vervolging en benaarstiging van haar 

voorzitter […]”, hetgeen voor het Hof klaarblijkelijk geen probleem vormde; gelijkaardige gevallen zien we in Cass. 20 juni 1988, 

Arr.Cass. 1987-88, 1365; Cass. 18 februari 1976, RW 1976-77, 502; Gent 22 februari 2010, TGR 2011, 40; Pol. Hasselt 12 april 1991, 

Limb.Rechtsl. 1991, 109.  
585 Cass. 15 april 2004, Arr.Cass. 2004, 643.  
586 Andere voorbeelden zijn het optreden in rechte van vakverenigingen op grond van art. 20 Wet van 7 mei 1999 op de gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de 

promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid en art. 32 Wet 30 

juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden. 
587 Zie bv. Arbeidshof Antwerpen 13 juni 2012, 2010/AA/701, onuitg., www.juridat.be, met verwijzing naar J. PETIT, De collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, Commentaar bij de wet van 5 december 1968, Brussel, Reinaert Uitgaven, 1969, 306. Zie 

ook Cass. 18 februari 1976, RW 1976-77, 502, noot. 
588 Cass. 28 april 1966, RW 1966-67, 1673; Brussel 10 november 2005, TRV 2005, 265, noot C. CLOTTENS, Brussel 1 maart 1997, 

DAOR 1997, afl. 43, 58, noot O. POELMAN en D. BLOMMAERT; Arbh. Luik 13 september 1990, Soc.Kron. 1992, 106, noot J. JAQMAIN. 
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Bovendien geldt het gunstregime enkel voor een actief optreden in rechte van de vereniging. Een 

derde kan de vereniging dus niet “als zodanig” in rechte dagen, tenzij de wet dat uitdrukkelijk 

toestaat.589  

Een andere, meer ingrijpende en theoretisch coherentere vorm van wettelijk ingrijpen is het 

eenvoudigweg toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de entiteit. Zo kende de wet van 30 juni 1994 

rechtspersoonlijkheid toe aan de vereniging van mede-eigenaars (art. 577-5, § 1 en 577-9, § 1, BW). Tot 

dan toe trad de syndicus in rechte op als vertegenwoordiger ad agendum van de mede-eigenaars. 

Voortaan speelt evenwel niet langer de vertegenwoordigingstheorie, maar wel de orgaantheorie. En 

die is fundamenteel verschillend. De syndicus als orgaan is conform de traditionele leer geen 

vertegenwoordiger van de rechtspersoon; hij is de rechtspersoon, incarneert de rechtspersoon. Dat 

heeft zo zijn implicaties op procesrechtelijk vlak (supra randnr. 103). Er is niet langer een veelheid aan 

materiële procespartijen: de vereniging van mede-eigenaars is de enige partij die aan de kant van de 

mede-eigenaars betrokken is in het geschil, en zij treedt bovendien zelf op, zonder tussenkomst van 

een vertegenwoordiger ad agendum. Zij is zowel formele procespartij als (enige) materiële 

procespartij.590 Dit maakt het eenvoudiger om op te treden namens maar ook (en vooral) tegen de 

mede-eigenaars.591 

Het wettelijke wederkerig beheersmandaat van art. 36, 1° W.Venn. en art. 577-2 BW is een andere 

vorm van wetgevend ingrijpen dat het optreden namens of tegen een entiteit zonder 

rechtspersoonlijkheid vereenvoudigt. Het optreden in rechte blijft dan weliswaar kaderen binnen de 

vertegenwoordigingsfiguur, maar het bewijs van een wettelijk mandaat ad agendum is een stuk 

eenvoudiger te leveren dan het bewijs van een conventionele lastgeving ad agendum.592 Men moet 

enkel nog aantonen dat men zich binnen het toepassingsgebied van de wetsbepaling bevindt (supra 

randnr. 185).  

162. Gelet op de praktische moeilijkheden waarmee de vertegenwoordigingsfiguur aldus behept 

is, en op het feit dat bovenstaande wetgevende initiatieven niet steeds soelaas bieden en vaak beperkt 

zijn in hun toepassingsgebied, rijst de vraag of er geen (andere) alternatieven voorhanden zijn.  

Hierboven is reeds gewag gemaakt van de hoofdelijkheid, ondeelbaarheid of in solidum gehoudenheid 

als alternatief voor de vertegenwoordiging in rechte (supra randnr. 88). Zo is bij de commerciële 

                                                           
589 Bv. art. 4 Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, die dat toestaat “in 

de mate waarin zulks door de overeenkomst uitdrukkelijk is geregeld.” Kunnen dus niet als dusdanig in rechte worden 

gedaagd: een scholengemeenschap zonder rechtspersoonlijkheid (Arbh. Luik 22 mei 1990, Soc.Kron. 1991, 396) en een 

gemeenschap van krakers (Vred. Gent 25 februari 1994, T.Vred. 1997, 468, noot K. BROECKX). 
590 R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 939, nr. 1179; B. MAES, E. BREWAEYS e.a., Gerechtelijk 

privaatrecht na de hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 164; D. SCHEERS, “Procedures binnen en buiten de 

vereniging van mede-eigenaars”, in N. CARETTE (ed.), Appartementsrecht I. Stand van zaken en topics , Antwerpen, Intersentia, 

2013, 195; B. VAN DEN BERGH, “De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber” (noot onder Cass. 10 

november 2011), RW 2012-13, 502; C. MOSTIN, “Contentieux et coproporiété”, JT 2007, 470.  
591 Dat bleek inderdaad de hoofdreden voor de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de VME: “Practici en theoretici zijn 

thans overtuigd van de nadelen die voortvloeien uit het feit dat de groepering, bestaande uit het geheel van de medeëigenaars, geen 

rechtspersoonlijkheid bezit. Zo moet bijvoorbeeld een derde die om welke reden dan ook ‘de medeëigendom’ wenst te dagvaarden, in 

werkelijkheid alle medeëigenaars met name dagvaarden, wat veel onderzoekswerk, tijd en kosten vergt. Het is duidelijk dat dit probleem 

opgelost wordt wanneer aan de vereniging van medeëigenaars rechtspersoonlijkheid wordt toegekend. Gelet op de huidige stand van het 

Belgisch positief recht kan zulks alleen geschieden door middel van een wet.” (Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot 

wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, Parl.St. Kamer 1990-91, 

nr. 1756/1, 3). Zie voorts H. VANDENBERGHE en S. SNAET, Beginselen van Belgisch privaatrecht V: Zakenrecht, III (Mede-eigendom), 

Antwerpen, Kluwer, 1997, 269, nr. 110. 
592 T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 474, nr. 

37. 
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maatschap en bij de tijdelijke handelsvennootschap de hoofdelijke gehoudenheid van de vennoten 

wettelijk voorzien (art. 52-53 W.Venn.). In die gevallen kan de tegenpartij-eiser zich dus richten tot één 

deelgenoot ten belope van de volledige vordering, en dat buiten elke vorm van vertegenwoordiging 

om. Anderzijds komt hoofdelijkheid zo met zijn eigen problemen, in het bijzonder op het vlak van de 

tenuitvoerlegging (supra randnr. 88). Mutatis mutandis geldt hetzelfde bij actieve hoofdelijkheid of 

ondeelbaarheid, waarbij elke deelgenoot ut singuli als eiser de volledige vordering kan nastreven en 

waarbij de andere deelgenoten zich nadien ten belope van hun aandeel bij de accipiens kunnen 

verhalen.  

Wat nu als er géén sprake is van hoofdelijkheid of ondeelbaarheid? Het is een betwist vraagstuk of 

ook in dat geval de deelgenoten ut singuli in rechte kunnen optreden zonder dat zij daarbij een 

mandaat van de andere deelgenoten kunnen voorleggen. Een deel van de rechtspraak en rechtsleer 

ziet daar geen graten in, weze het dat een dergelijk optreden in rechte dan vanzelfsprekend beperkt is 

tot het aandeel van de optredende deelgenoten in de litigieuze boedelschuld c.q. boedelvordering. 

Wanneer bv. twee van de vijf deelgenoten in rechte optreden met betrekking tot een boedelvordering 

van 100, kunnen zij slechts ten belope van 40 effectief vorderen; het meer gevraagde moet worden 

afgewezen.593 De voorstanders van deze stelling vinden steun in art. 1220 BW, volgens hetwelk 

erfgenamen een schuld kunnen vorderen of moeten voldoen ten belope van het aandeel waarop zij 

recht hebben of waartoe zij gehouden zijn. Deze bepaling beschouwen zij dan als de verbijzondering 

van een algemene regel die geldt voor élke vorm van boedelvorming zonder rechtspersoonlijkheid, en 

niet alleen voor de onverdeelde nalatenschap. Overigens geldt ook bij gemeenrechtelijke mede-

eigendom dat vorderingen die niet kwalificeren als “daden van voorlopig beheer”, en die dus in 

beginsel een gezamenlijk optreden van alle mede-eigenaars vereisen (art. 577-2, § 6 BW), kunnen 

worden ingesteld door één van hen, weze het slechts ten belope van diens aandeel.594  

Andere auteurs verdedigen de ontoelaatbaarheid van een partieel optreden in rechte, ook voor wat 

betreft het aandeel van de optredende leden. Volgens die strekking is het dus een alles-of-

nietsverhaal: ofwel treden àlle deelgenoten in rechte op, al dan niet via een vertegenwoorder, en kan 

de volledige schuldvordering worden benaarstigd, ofwel is de vordering in haar geheel 

onontvankelijk. Art. 1220 BW is dan veeleer de uitzondering die de regel bevestigt. Deze opvatting 

                                                           
593 Arbh. Brussel 10 juni 2008, AR 49.328, onuitg., www.juridat.be (passief optreden in rechte); Brussel 26 juni 1997, DAOR 1997, 

afl. 44, 99 (actief optreden in rechte); K. MORTIER, “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 810, nr. 23; B. 

TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 33, nr. 15 (actief optreden in rechte) en 37, 

nr. 24 (passief optreden in rechte); T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, I, Diegem, Kluwer, 1996, 626, nr. 824 (actief 

optreden in rechte) en 627, nr. 825 (passief optreden in rechte); K. GEENS, “Procesrechtelijke en executieproblemen bij 

vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid”, TRV 1995, 353; J. LAENENS, “Het optreden in rechte van een gemeenschap van 

mede-eigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 287-288. 
594 Dit wordt doorgaans gemotiveerd vanuit het relatief karakter van art. 577-2, § 6 BW, volgens hetwelk deze bepaling enkel 

werkt tussen de mede-eigenaars onderling en niet t.a.v. derden. Zie bv. Cass. 10 oktober 1986, Arr.Cass. 1986-87, 171: 

“Overwegende dat [huidig art. 577-2 BW] uitsluitend de verhoudingen regelt tussen de personen die  onverdeelde eigenaars zijn van een 

zaak; dat de bepalingen van dit artikel niet gelden voor de verhoudingen tussen die personen en derden; Overwegende dat een eigenaar een 

reeds verkregen en dadelijk belang heeft om een rechtsvordering tot revindicatie in te stellen tegen ieder persoon die wederrechtelijk bezit 

heeft genomen van zijn eigendom; dat geen wettelijke bepaling hem verplicht, op straffe van nietontvankelijkheid van zijn rechtsvordering, 

alle bezitters samen in het geding te betrekken; dat wegens het gebrek aan identiteit van de partijen, de beslissing in het nadeel van een 

hunner, niet zou kunnen leiden tot het gewijsde tegenover de andere bezitter die niet in de zaak is geroepen”. Deze argumentatie is o.i. 

nogal omslachtig. Veeleer lijkt sprake van een eenvoudig “partieel” optreden in rechte, zelfs al is dat partieel karakter bij bv. een 

vordering tot revindicatie louter theoretisch: “la réponse la plus simple et la plus évidente qui se puisse donner trouve sa source dans le 

fait que […] chaque copropiétaire est titulaire exclusif d’une part dans les biens communs: il est en conséquence normal qu’il soit déclaré 

recevable à agir en justice, relativement à tout ce qui touche les parties indivises, du moins dans la limite des prérogatives qui sont siennes. 

C’est dire que chacun ne peut en principe réclamer réparation qu’en proportion de sa part” (J. HANSENNE, “Examen de jurisprudence – 

Les biens”, RCJB 1977, 142; zie ook A. PUTTEMANS, “Les rapports entre copropriétaires à raison d'actes juridiques accomplis par 

l'un d'eux sur la chose indivise”, Rev.dr.ULB 1992, 65-67). 
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steunt op het principe volgens hetwelk deelgenoten niet over hun aandeel in de afzonderlijke 

goederen in de boedel kunnen beschikken.595 Aangezien een schuldvordering een immaterieel roerend 

goed is en dus evenzeer een “goed” in de boedel, geldt ook hier – zo gaat de redenering – dat 

deelgenoten niet ut singuli via een optreden in rechte over hun aandeel in die boedelvordering kunnen 

beschikken.596  

Het Hof van Cassatie lijkt zich recent bij de eerste strekking te hebben aangesloten.597  

2. Bundeling van vorderingen 

163. Vertegenwoordiging ad agendum kan ook een rol spelen wanneer er een grote groep 

titularissen is van een gelijksoortig vorderingsrecht. Typevoorbeeld is een groep slachtoffers van 

eenzelfde schadeverwekkende handeling. 

Een dergelijke situatie verschilt van de hierboven omschreven entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid 

in die zin dat er geen sprake is van een gemeenschappelijk onverdeeld vermogen (boedel). De 

titularissen kunnen dus in elk geval individueel naar de rechter trekken, iets wat bij deelgenoten veel 

moeilijker ligt (supra randnr. 162). Dat neemt niet weg dat een collectief optreden, hoewel niet 

noodzakelijk, vaak wel wenselijk zal zijn. Vooreerst omdat een collectief optreden in rechte 

schaalvoordelen biedt en de individuele kostprijs aanzienlijk verlaagt. Daarnaast brengt een optreden 

in gespreide slagorde een aantal strategische en economische moeilijkheden met zich mee. Zo kunnen 

slachtoffers geneigd zijn om eerst de kat uit de boom te kijken en anderen eerst laten procederen, om 

op die manier beter gewapend aan de eigen procedure te kunnen beginnen. Anderzijds riskeren zij die 

té laat in actie komen, dat de tegenpartij ondertussen is kaalgepluimd en er nog maar weinig te 

verhalen valt.598 

164. Een collectief optreden kan dan diverse vormen aannemen. Het kan vooreerst gebaseerd zijn 

op de figuur van de cessie van schuldvordering, waarbij één (natuurlijke of rechts)persoon een aantal 

individuele vorderingen opkoopt om ze nadien aan de rechter voor te leggen. Een mogelijk 

ongewenst nadeel van deze techniek is het feit dat het risico in regel verschuift van de schadelijders 

naar de cessionaris, wat niet altijd gewenst zal zijn (supra randnr. 95).   

                                                           
595 Die beschikkingsonbevoegdheid vloeit voort uit de terugwerkende kracht van de verdeling van een boedel. Zie hierover 

uitgebreid M.E. STORME, “Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas verkrijgt men niets wat men al niet 

heeft. Tegelijk een bijdrage over de gesamthand in ons recht”, TPR 2006, 653-683, i.h.b. nrs. 12-13. Zie ook R. JANSEN, 

Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Intersentia, 2009, 286-293. Vgl. Cass. 22 december 2006, Arr.Cass. 2006, 2778. 
596 Gent 26 oktober 2011, TGR-TWVR 2012, 100 ; Brussel 21 april 2010, RPS 2013, 115, noot M. COIPEL; Gent 12 januari 2007, NjW 

2007, 166, 608, noot F. VANDENDRIESSCHE; Vred. Zomergem 27 juni 2014, T.Vred. 2015, 85; J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en 

rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 296, nr. 390; H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 58, nr. 83; K. GEENS en M. WYCKAERT, De Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 748, nr. 453. 

Art. 1220 BW is volgens deze strekking een uitzondering die haar verantwoording vindt in het onvrijwillig en ongeorganiseerd 

karakter van de onverdeelde nalatenschap. Het risico is daar immers reëel dat de boedelvordering helemaal niet (samen) wordt 

benaarstigd door de erfgenamen, die onvrijwillig in onverdeeldheid zijn gebracht en niet de kans hebben gehad om in 

onderling overleg een bestuurs- en vertegenwoordigingsregeling op poten te zetten. Op die manier dreigt de nalatenschap in 

een impasse te komen en schade te lijden. Bij andere vormen van boedelvorming zonder rechtspersoonlijkheid geldt die ratio 

niet, nu de boedelvorming daar vrijwillig tot stand is gekomen en de deelgenoten aldus minstens de kans hebben gehad om bij 

aanvang een bestuurs- en vertegenwoordigingsregeling uit te werken.  
597 Cass. 7 maart 2014, RW 2014-15, 1610 (“Wanneer, voor het overige, een van de vennoten van een vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid een vordering instelt, moet die rechtsvordering enkel wat hem betreft worden aangenomen.”). Zie ook Cass. 28 

september 2015, AR C.15.0067.N., waarin het Hof art. 1220 BW van toepassing verklaart op ontbonden tijdelijke 

handelsvennootschappen. 
598 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1518, nr. 40. 
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Een collectief optreden kan ook gebaseerd zijn op de figuur van de samenhang, waarbij de partijen 

hun eisen bundelen in één enkele dagvaarding en trachten aan te tonen dat zulks gerechtvaardigd is 

door de nauwe verwantschap tussen de vorderingen (artn. 30 en 701 Ger.W.). Of er daadwerkelijk 

samenhang is, is een feitenkwestie die door de rechter soeverein wordt beoordeeld.599 De rechtspraak 

m.b.t. samenhang is casuïstisch en geenszins constant, zodat deze oplossing weinig rechtszekerheid 

biedt aan de slachtoffers. In het slechtste geval zal de rechter besluiten tot de afwezigheid van 

samenhang, zodat de bundeling van vorderingen alsnog uiteenvalt in individuele procedures.600 

Een derde mogelijkheid is lastgeving ad agendum, waarbij de titularissen aan een (natuurlijke of 

rechts)persoon de opdracht geven om in hun naam en voor hun rekening een procedure op te starten. 

De concrete modaliteiten worden dan in de lastgevingsovereenkomst geregeld. De contractsvrijheid 

laat toe om een systeem uit te werken dat op maat is gesneden. Zo kan de bundeling van vorderingen 

gecombineerd worden met een vorm van derdepartijfinanciering, waarbij de lasthebber niet alleen de 

individuele titularissen in rechte vertegenwoordigt maar ook de kosten van de procedure op zich 

neemt (infra randnr. 316). Vaak zal ook zijn bedongen dat het slachtoffer niet eenzijdig de lastgeving 

kan beëindigen, teneinde procedurele complicaties pendente lite te vermijden (infra randnr. 337). 

Anderzijds is ook de vertegenwoordigingsfiguur (opnieuw) niet zaligmakend. Het contacteren van 

slachtoffers en het verzamelen van individuele volmachten is administratief en logistiek niet altijd 

even evident. De slachtoffers die niet men niet kan bereiken, missen de boot en dreigen nooit een 

schadevergoeding te zien.601  

Het is met al deze praktische moeilijkheden in het achterhoofd dat de wetgever een “rechtsvordering 

tot collectief herstel” heeft ontworpen, die er net op gericht is een aantal van deze obstakels weg te 

nemen (supra randnrs. 156 e.v.). Vorderingen die buiten het toepassingsgebied van deze wettelijke 

vertegenwoordigingsfiguur vallen, blijven evenwel onderworpen aan de gemeenrechtelijke regels van 

lastgeving, samenhang of cessie van schuldvordering. 

3. Derdepartijfinanciering 

165. Derdepartijfinanciering (third-party litigation funding) is een verzamelterm voor technieken 

waarbij een derde een deel of het geheel van de kosten financiert van een partij betrokken in een 

gerechtelijke of arbitrale procedure. De technieken zijn bijzonder uiteenlopend, in die mate dat de 

boutade “there is no such thing as third party funding” niet van elke grond is gespeend.602 De financierder 

kan o.m. de vorderingen overkopen (cessie), of hij kan een lening verstrekken aan de procespartij die 

nadien met interest moet worden terugbetaald. De financiering kan ook gebeuren door een advocaat 

via een systeem van contingency fees, waarbij de cliënt slechts moet betalen voor de diensten van de 

advocaat als en in de mate dat de zaak een gunstige afloop kent. De financiering kan gesteund zijn op 

de verzekeringstechniek, waarbij tegen betaling van een premie de financiële risico’s verbonden aan 

een juridische procedure worden afgewenteld op de verzekeraar. Tot slot kan de financiering 

                                                           
599 Cass. 4 september 1987, Arr.Cass. 1987-88, 4; Cass. 15 mei 1981, Arr.Cass. 1980-81, 1073. 
600 Zie hierover uitgebreid C. CAUFFMAN, “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, RW 

2009-10, 693; E. DE BAERE, “Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?”, TPR 2007, 14-18; P. 

TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1494-1506.  
601 S. VOET, Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen, Intersentia, 2012, 27, nr. 28; E. DE BAERE, 

“Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?”, TPR 2007, 28, nr. 32; P. TAELMAN en P. THION, 

“Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1526, nr. 51. 
602 M. SCHERER en A. GOLDSMITH, “Third party funding in international arbitration in Europe. Part 1: Funders’ perspectives”, 

IBLJ 2012, 209. 
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gebaseerd zijn op een sui generis overeenkomst tussen procespartij en financierder, waarbij deze 

laatste de verplichting op zich neemt de kosten verbonden aan een gerechtelijke of arbitrale procedure 

te betalen. In ruil daarvoor krijgt de financierder bij een gunstige afloop van de procedure een bepaald 

percentage van het toegekende bedrag en/of een bepaalde forfaitaire som.603  

Meteen is gezegd dat de financierder zelden uit altruïsme handelt en doorgaans hoopt op een (fikse) 

return on investment.604 Derdepartijfinanciering spitst zich dan ook in hoofdzaak toe op de financiering 

van eisende partijen. Het financieren van verweerders is op zich niet uitgesloten, al zal die 

financiering dan meestal ingebed zijn in een ruimere aansprakelijkheidsverzekering.605 

Derdepartijfinanciering is een fenomeen in volle ontwikkeling, dat vooral in de context van 

internationale arbitrage vruchtbare grond heeft gevonden. De hoge procedurekosten en minimale 

regulering die arbitrage typeren vormen inderdaad ideale randvoorwaarden voor experimentele 

systemen van externe financiering. Toch begint het fenomeen ook voor de overheidsrechter meer en 

meer ingang te vinden, al blijken niet zozeer praktische bezwaren als wel wetten daar soms (nog) aan 

in de weg te staan.606 

166. De derde-financierder heeft er alle belang bij dat de procedures waarin hij investeert een zo 

gunstig mogelijke afloop kennen. Een eerste manier om dat te bewerkstelligen, is een uitgebreide 

audit voorafgaand aan het afsluiten van een financieringsovereenkomst, waarbij slaagkansen en 

kosten zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat en slechts de procedures met de beste perspectieven 

worden geselecteerd. De screening is bijzonder selectief: per 10 dossiers zouden er 9 worden 

geweigerd.607 Een tweede manier om de risico’s te beperken, is om tijdens de afwikkeling van de 

procedure de vinger aan de pols te blijven houden. Dat geldt minder voor financiering op basis van de 

cessie van schuldvordering of de contingency fee, nu in die gevallen de cessionaris resp. advocaat 

sowieso de leiding van het geschil op zich neemt. In de andere gevallen zal de financierder doorgaans 

minstens een recht op informatie bedingen. Soms zal de financierder verder willen gaan en 

daadwerkelijk zeggenschap willen hebben over de procedure: “[t]ransfer of control, in whole or in part, is 

                                                           
603 Zie voor een overzicht en bespreking van deze diverse technieken o.m. M. STEINITZ, “Whose Claim Is This Anyway? Third-

Party Litigation Funding”, Minnesota Law Review 2010-11, 1292-1299. Zie voor een uitgebreide vergelijking tussen het sui generis 

– model en de verzekeringstechniek M. BOARDMAN, “Insurers defend and third parties fund: A comparison of litigation 

participation”, JLEP 2012, afl. 3, 673-700. 
604 Rendementen van 17 tot 25% zouden geen uitzondering zijn: J.-P. FIERENS, “Financiering van geschillen door derden (‘Third 

Party Funding’)”, in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, 191; zie voor gelijkaardige cijfers M. 

SCHERER en A. GOLDSMITH, “Third party funding in international arbitration in Europe. Part 1: Funders’ perspectives”, IBLJ 

2012, 213-214; J. RICHEY, “Tilted scales of justice - The consequences of third-party financing of American litigation”, Emory Law 

Review 2013, afl. 2, 491-492. Men merke op dat kosteloze third-party litigation funding op zich niet uitgesloten is (bv. door een 

ngo), al komt dat relatief zelden voor. Zie hierover P. PINSOLLE, “Comment on third-party funding and nationality issues in 

investment arbitration”, in K. SAUVANT (ed.), Yearbook on International Investment Law & Policy 2010-2011, New York, Oxford 

University Press, 2012, 641; A. GOLDSMITH en L. MELCHIONDA, “Third Party Funding in International Arbitration: Everything 

You Ever Wanted to Know (but Were Afraid to Ask)”, IBLJ 2012, afl. 1, 62. 
605 M. SCHERER en A. GOLDSMITH, “Third party funding in international arbitration in Europe. Part 1: Funders’ perspectives”, 

IBLJ 2012, 211. 
606 Zie bv. voor de VS M. STEINITZ, “Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding”, Minnesota Law Review 2010-

11, 1326-1338; J. RICHEY, “Tilted scales of justice - The consequences of third-party financing of American litigation”, Emory Law 

Review 2013, afl. 2, 489-525; J. LYON, “Revolution in progress: Third-party funding of American litigation”, UCLA Law Review 

2010, afl. 2, 571-610. Zie voor België infra randnr. 167. 
607 J.-P. FIERENS, “Financiering van geschillen door derden (‘Third Party Funding’)”, in CEPANI (ed.), Arbitrage en 

verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, 191. 
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a predictable feature of the contracts under consideration.”608 Men maakt in dat opzicht gewag van een 

hands off resp. hands on aanpak door de financierder.609  

Het is in de hands on formule waar het mandaat ad agendum ten tonele verschijnt. Eén van de meest 

ingrijpende manieren waarop de financierder zich inspraak in de procedure kan verschaffen, is 

inderdaad door zich te laten mandateren om voor rekening van de gefinancierde de strategische 

beslissingen te nemen en de advocaat te instrueren. Een dergelijke lastgeving ligt evenwel vaak 

gevoelig: de cliënt zal niet steeds bereid zijn om de controle over “zijn” procedure volledig uit handen 

te geven.610 Een verplichting om de financierder periodiek te consulteren kan dan een 

compromisoplossing zijn. Veel zal afhangen van de verhoudingen tussen de cliënt en de derde-

financierder bij het afsluiten van de financieringsovereenkomst: een cliënt in financiële moeilijkheden 

zal een smallere onderhandelingsbasis hebben en een grotere inspraak van zijn financierder moeten 

dulden. 

Wanneer de financierder een lastgeving bedingt en dus optreedt als mandataris ad agendum, betekent 

dat nog niet dat hij in de stukken ook als formele procespartij zal verschijnen. Slechts zelden zal de 

financieringsovereenkomst, inclusief lastgeving ad agendum indien aanwezig, openbaar worden 

gemaakt. De financierder blijft doorgaans achter de schermen; in dat geval treedt de gefinancierde op 

basis van de stukken op zonder tussenkomst van een vertegenwoordiger. Deze bijzondere 

“naamleningstechniek”, vergelijkbaar met de verzekeraar die optreedt als “leider van het geschil”, 

komt later verder aan bod (infra randnrs. 269 e.v.). 

167. De Belgische rechtsorde lijkt de derdepartijfinanciering niet bijster genegen. De cessie pendente 

lite van schuldvordering als financieringstechniek wordt vleugellam gemaakt door het hierboven 

reeds beschreven naastingsrecht van art. 1699 e.v. BW, dat er inderdaad net op gericht is om het 

nastreven van winst uit andermans geschillen te ontmoedigen (supra randnr. 93). De financiering door 

advocaten wordt dan weer verhinderd door het wettelijke verbod op contingency fees (art. 446ter 

Ger.W.: “De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. 

Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.”). Het sui 

generis model, al dan niet in combinatie met een lastgeving ad agendum, komt dan als vanzelf om de 

hoek loeren, in het bijzonder nu de contractsvrijheid daar ten volle speelt. Op die manier wordt de 

Belgische regelgeving m.b.t. derdepartijfinanciering gekenmerkt door een merkwaardige spreidzit 

tussen restrictieve regulering en ongebreidelde contractsvrijheid.611 Men kan zich dan ook de vraag 

                                                           
608 K. HYLTON, “Toward a regulatory framework for third-party funding of litigation”, DePaul L. Rev. 2013-14, afl. 2, 530. 
609 M. SCHERER en A. GOLDSMITH, “Third party funding in international arbitration in Europe. Part 1: Funders’ perspectives”, 

IBLJ 2012, 210-211. 
610 Bovendien wordt een volledig afstaan van de controle over een geschil soms in strijd geacht met het nationale recht. Zie over 

de common law-doctrines van ‘maintenance’ en ‘champerty’ en de moeilijke verhouding tot third-party litigation funding J. RICHEY, 

“Tilted scales of justice - The consequences of third-party financing of American litigation”, Emory Law Review 2013, afl. 2, 502-

508. 
611 Zo kan een advocatenkantoor het verbod op contingency fees en andere deontologische restricties (zoals het verbod op 

dossiergebonden publiciteit) relatief eenvoudig ontwijken door zich te associëren met een rechtspersoon die als tussenpersoon 

de derdepartijfinanciering en desgevallend de publiciteit voor zijn rekening neemt. Dat lijkt op zijn minst weinig consistent. 

Vgl. E. FALLA, “Le recours collectif en droit de la consommation: présentation de la loi belge”, in A. PUTTEMANS (ed.), Le droit de 

la consommation dans le nouveau code de droit économique, Brussel, Bruylant, 2014, 150; B. ALLEMEERSCH en M. PIERS, “Class action - 

Eenvoudiger rechtstoegang voor de consument?”, DCCR 2008, 47, nr. 63. 
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stellen – al gaat dit de opzet van dit proefschrift ver te buiten – of zich hier geen modernisering 

opdringt.612 

4. Minderheidsvordering nv 

168. Aandeelhouders met een minderheidsparticipatie kunnen een aansprakelijkheidsvordering 

richten tegen de bestuurders van de vennootschap, de zgn. minderheidsvordering, wanneer zij aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. Dat geldt zowel binnen de bvba (artn. 290-91 W.Venn.), de cvba 

(artn. 416-417 W.Venn.), als de nv (artn. 562-567 W.Venn.).613 

Behalve wanneer de vordering wordt ingesteld door één aandeelhouder, gaat het om een collectieve 

vordering. Hierboven hebben we reeds aangegeven dat een conventionele vertegenwoordiging ad 

agendum een praktische uitkomst kan bieden voor dergelijke situaties. Welnu, in het geval van de 

minderheidsvordering binnen de nv – waar in regel veel meer aandeelhouders zijn en de collectieve 

dimensie dus het grootst is – is een conventionele lastgeving zelfs wettelijk verplicht. Naar luid van 

art. 566 W.Venn. moeten de eisers immers eenparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet 

aandeelhouder, die belast wordt met het voeren van het rechtsgeding. Hier gaat het met andere 

woorden, enigszins paradoxaal, over een vorm van gedwongen conventionele vertegenwoordiging ad 

agendum.614 Hoewel de wet niet in een uitdrukkelijke sanctie voorziet, ligt die voor de hand: de wet 

ontneemt de groep individuele aandeelhouders het recht om hun ius agendi nog eigenhandig uit te 

oefenen, zodat bij miskenning de onontvankelijkheid van de vordering dreigt bij gebrek aan 

hoedanigheid.615  

De verplichting tot vertegenwoordiging ad agendum vindt zijn belangrijkste bestaansreden in de 

praktische moeilijkheden die kunnen rijzen wanneer het aantal aandeelhouders zeer groot is.616 Een en 

                                                           
612 Zie bv. voor een uitgebreide studie van (de opportuniteit van) contingency fees in de Belgische rechtsorde C. DE BACKERE en 

N. DE LATHAUWER, “Contingent Fees: Beyond the intuitive threat”, Jura Falc. 2012-13, 101-126. Zie ook P. LEGROS, “L’interdiction 

du pacte ‘de quota litis’: quosque tandem … ?”, in X (ed.), Liber Amicorum Jo Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 457-466. 
613 Zie uitgebreid over de minderheidsvordering o.m. K. MARESCEAU, De vennootschaps- en minderheidsvordering in de BVBA, 

CVBA, NV en Comm.VA, in Advocatenpraktijk, Mechelen, Kluwer, 2015, 19-54;  J.-F. GOFFIN, Responsabilités des dirigeants de sociétés, 

Brussel, Larcier, 2012, 186-197; A. FRANÇOIS, K. BYTTEBIER e.a., “Omgaan met conflicten in vennootschappen: regeling van 

geschillen is meer dan geschillenregeling”, in X (ed.), Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2009, 75-

86; J. VANANROYE, “Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid”, in M. FAURE en K. 

SCHWARZ, De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 

1998, 212-216. Dat een minderheidsvordering niet mogelijk is binnen een cvoa, is overigens in strijd met het grondwettelijk non-

discriminatiebeginsel: GwH nr. 102/2010 van 16 september 2010. 
614 Vgl. M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-

94, 174, nr. 7. Het gaat bovendien eigenlijk om een vorm van “onder-vertegenwoordiging”, nu de minderheidsaandeelhouders 

op hun beurt de vennootschap vertegenwoordigen bij de uitoefening van diens actio mandati. Er bestaan overigens nog vormen 

van gedwongen conventionele vertegenwoordiging ad agendum. Men denke bv. aan het hier niet behandelde art. 12 § 3 van de 

wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Controlewet), die buitenlandse (niet-EU) 

verzekeraars ertoe verplicht in België een algemene lasthebber aan te wijzen die een voldoende bevoegdheid bezit om de 

verzekeraar tegenover derden te verbinden en haar ten overstaan van de Belgische overheden en rechtscolleges te 

vertegenwoordigen. Zie ook, voor EU-verzekeraars, artn. 67-68 Controlewet. 
615 Kh. Oudenaarde 19 april 1994, V&F 1997, 325; Y. MERCHIERS, “De minderheidsvorderingen: de minderheidsvordering in 

aansprakelijkheid en het deskundigenonderzoek”, in M. FLAMEE en D. MEULEMANS (eds.), Het vernieuwd juridisch kader van de 

ondernemingen: financieel, vennootschaps- en boekhoudrecht, Brugge, die Keure, 1993, 197, nr. 19; H. LAGA, “De 

minderheidsvordering en het deskundigenonderzoek”, in J. RONSE INSTITUUT (ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, 

Kalmthout, Biblio, 1992, 235, nr. 36. 
616 Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van wet tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen 

gecoördineerd op 30 november 1935, in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van 

de openbare overnameaanbiedingen, Gedr.St. Senaat 1990-91, nr. 1107/1, 83. Een ander argument was het voorkomen dat 

bestuurders of meerderheidsaandeelhouders tweedracht zouden zaaien onder de minderheidsaandeelhouders of een dading 

zouden aangaan, en op die manier de vordering ongedaan zouden maken.  
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ander brengt met zich mee dat het recht op toegang tot de rechter niet in het gedrang komt, nu de 

verplichte vertegenwoordiging ad agendum een proportionele maatregel vormt ter nastreving van een 

legitiem doel.617 Vanuit die optiek is het ook niet meer dan logisch dat de verplichting tot aanstelling 

van een lasthebber niet geldt wanneer slechts één aandeelhouder de minderheidsvordering instelt.618  

169. Art. 566 W.Venn. vereist verder nog dat de naam van de lasthebber in het exploot van 

rechtsingang wordt vermeld en dat bij hem keuze van woonplaats wordt gedaan. Beide bijkomende 

verplichtingen zijn eigenlijk overbodig. De naam van de formele procespartij dient sowieso in de 

gedinginleidende akte te worden vermeld (infra randnr. 243), en betekeningen kunnen sowieso aan de 

formele procespartij gebeuren (infra randnr. 324). 

Art. 567 W.Venn. bepaalt dat, indien de minderheidsvordering wordt afgewezen, de eisers persoonlijk 

in de kosten worden veroordeeld en, indien daartoe grond bestaat, tot schadevergoeding jegens de 

verweerders. Opnieuw is deze bepaling niets meer dan een bevestiging van de algemene regels. Het is 

inderdaad de materiële procespartij die desgevallend overeenkomstig art. 1017 Ger.W. in de kosten 

wordt verwezen (infra randnr. 314); de veroordeling tot schadevergoeding op haar beurt is een 

overbodige verbijzondering van het algemenere art. 780bis Ger.W. dat procesrechtsmisbruik beoogt 

tegen te gaan.619 

170. Wanneer het mandaat van de vertegenwoordiger tijdens de procedure een einde neemt en de 

eisers geen overeenstemming bereiken over de aanstelling van een plaatsvervanger, duidt de 

voorzitter van de rechtbank van koophandel een vervanger aan op verzoek van de meest gerede eiser 

(art. 566, in fine, W.Venn.). Het mandaat krijgt dan dus een gerechtelijke i.p.v. een conventionele 

grondslag. 

5. Leidende partij in een meerpartijenovereenkomst 

171. Meerpartijenovereenkomsten, waarbij meer dan twee contractspartijen zich ten opzichte van 

elkaar verbinden, zijn in de praktijk alomtegenwoordig. Het steeds complexer en omvangrijker 

worden van projecten die een bundeling van krachten noodzakelijk maken, zowel op het vlak van 

financiering als op het vlak van expertise, is daar niet vreemd aan. Gedacht kan worden aan 

consortiumkredieten (waarbij twee of meer banken in één kredietovereenkomst samen een 

omvangrijk krediet toekennen aan een schuldenaar), een medeverzekering (waarbij twee of meer 

verzekeraars zich in één polis verbinden tot het dekken van een bepaald risico volgens een 

overeengekomen procentuele verhouding) en de patent pool (waarbij twee of meer octrooihouders 

contractueel overeenkomen om hun octrooien gebundeld ter licentie aan te bieden).620 

                                                           
617 H. LAGA, “De minderheidsvordering en het deskundigenonderzoek”, in J. RONSE INSTITUUT (ed.), N.V. en B.V.B.A. na de Wet 

van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblio, 1992, 233, nr. 31, met verwijzing naar EHRM 8 juli 1986, nr. 9006/80, Lithgow e.a./Verenigd 

Koninkrijk; zie ook supra randnr. 111.  
618 Kh. Luik 15 maart 2012, DAOR 2013, 135 ; K. MARESCEAU, De vennootschaps- en minderheidsvordering in de BVBA, CVBA, NV en 

Comm.VA, in Advocatenpraktijk, Mechelen, Kluwer, 2015, 43, nr. 60. Zie over de vraag of er meerdere minderheidsvorderingen 

tegelijkertijd mogelijk zijn dan wel of er slechts één lasthebber tegelijkertijd deze vordering kan instellen K. MARESCEAU, id., 44-

46, nr. 61; H. BRAECKMANS en J. DUPONT, “De minderheidsvordering: een kritische analyse”, DAOR 2014, 18-19 en de 

verwijzingen aldaar. 
619 H. BRAECKMANS en J. DUPONT, id., 13 en 19-20 (die voorstellen om art. 567 W.Venn. op dat punt te herschrijven); J. 

VANANROYE, “Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid”, in M. FAURE en K. SCHWARZ, De 

strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, 216, nr. 21 
620 I. SAMOY en S. VAN LOOCK, “De rol van de leidende partij in het kader van een meerpartijenovereenkomst: zoektocht naar de 

gepaste juridische kwalificatie”, TPR 2012, 1111-116. 
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Het collectief aan contractspartijen bij een meerpartijenovereenkomst duidt in regel een leider aan. In 

België is de aanwijzing van een leidende partij zelfs wettelijk verplicht wanneer het gaat om een 

medeverzekering (art. 83 Wet betreffende de Verzekeringen).621 Het is de taak van die leider (agent 

bank, eerste verzekeraar, apériteur, …) om als primus inter pares de zaken te coördineren. Zijn concrete 

takenpakket zal afhangen van de bewoordingen van de overeenkomst: fungeren als centraal 

aanspreekpunt, verzorgen van administratieve diensten, onderhandelen van nieuwe contracten en/of 

beheren van bestaande contracten namens het collectief, het optreden in rechte voor rekening van het 

collectief, … 

172. De materieelrechtelijke kwalificatie van de rol van de leidende partij is niet eenvoudig. 

Verschillende rechtsfiguren dienen zich aan: aanneming, vertegenwoordiging, een 

vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, …622 Op procesrechtelijk vlak is er evenwel minder 

ruimte voor discussie: wanneer de leidende partij de bevoegdheid wordt toegekend om in rechte op te 

treden voor rekening van het collectief, gaat het om vertegenwoordiging ad agendum. 

De mogelijkheid van de leidende partij om  als vertegenwoordiger van het collectief gerechtelijke 

procedures te voeren, wordt in de rechtsleer als een zeer belangrijk element van diens takenpakket 

beschouwd.623 Het is dan ook opvallend om vast te stellen dat de Belgische wetgever deze mening niet 

lijkt te delen, toch wat de medeverzekering betreft: terwijl het voornoemde art. 83 W.Verz. zoals 

gezegd verplicht tot het aanduiden van een eerste verzekeraar bij een 

medeverzekeringsovereenkomst, sluit diezelfde bepaling uitdrukkelijk uit dat deze eerste verzekeraar 

betekeningen en kennisgevingen ontvangt “die betrekking hebben op rechtsvorderingen ingesteld tegen de 

andere medeverzekeraars.” Hieruit wordt traditioneel afgeleid dat de eerste verzekeraar niet als 

vertegenwoordiger ad agendum van de medeverzekeraars kan optreden. De verzekerde zal dus alle 

verzekeraars individueel moeten dagvaarden, met alle kosten en risico’s van dien.624 Het hoeft geen 

betoog dat deze wettelijke beperking op de omvang van het takenpakket van de eerste verzekeraar in 

de rechtsleer op felle kritiek stuit (“un véritable obstacle à l’accès à la justice”).625 Sommige auteurs 

verklaren deze uitzondering als een logisch uitvloeisel van de principiële afwezigheid van 

hoofdelijkheid tussen de verzekeraars (art. 82 W.Verz.).626 Hierboven hebben we evenwel vastgesteld 

dat hoofdelijkheid en vertegenwoordiging ad agendum niets met elkaar te maken hebben, zodat deze 

apologie niet kan overtuigen (supra randnr. 87). Het lijkt er veeleer op dat de wetgever op een 

ongelukkige manier navolging heeft willen geven aan een gevestigde contractuele praktijk waarbij het 

                                                           
621 Oud art. 28 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Indien er in de overeenkomst geen eerste verzekeraar was aangeduid 

kan de verzekerde overeenkomstig deze wetsbepaling om het even wie van de medeverzekeraars als eerste verzekeraar 

beschouwen, zij het dat die zich dan steeds tot dezelfde verzekeraar moet wenden. 
622 Zie hierover uitgebreid I. SAMOY en S. VAN LOOCK, “De rol van de leidende partij in het kader van een 

meerpartijenovereenkomst: zoektocht naar de gepaste juridische kwalificatie”, TPR 2012, 1109-1138. 
623 I. SAMOY en S. VAN LOOCK, “De rol van de leidende partij in het kader van een meerpartijenovereenkomst: zoektocht naar de 

gepaste juridische kwalificatie”, TPR 2012, 1118, nr. 12. 
624 Antwerpen 22 oktober 2012, Limb.Rechtsl. 2013, 136; Kh. Hasselt 20 maart 2001, AJT 2001-02, 413; Kh. Brussel 2 september 

1992, TBH 1995, 701, noot H. COUSY. Vice versa kan de eerste verzekeraar op grond van deze bepaling evenmin namens de 

andere partijen een vordering instellen: Antwerpen 15 september 2010, TBH 2013, 535, noot C. VAN SCHOUBROECK. 
625 Zie o.m. I. SAMOY en S. VAN LOOCK, “De rol van de leidende partij in het kader van een meerpartijenovereenkomst: zoektocht 

naar de gepaste juridische kwalificatie”, TPR 2012, 1117, nr. 9; M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2011, 566, nr. 816; 

CP.-H. DELVAUX, “La coassurance et ses surprises”, in X (ed.), Mélanges Roger O. Dalcq. Responsabilités et assurances, Brussel, 

Larcier, 1994, 99, nr. 4 en 101, nr. 8; H. COUSY, “Dispositions communes: modification du risque, durée et fin du contrat, 

prescription, coassurance, arbitrage”, in M. FONTAINE en J.-M. BINON (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, 110, nr. 20. 
626 C. PARIS, “Les ambiguïtés du régime de la coassurance”, in C. VAN SCHOUBROECK e.a. (eds.), Over grenzen. Liber Amicorum 

Herman Cousy, Anwerpen, Intersentia, 2011, 509-510. 
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optreden in rechte steevast werd uitgesloten van het takenpakket van de eerste verzekeraar.627 

Ongelukkig, nu een dergelijke wettelijke betonnering van een contractuele praktijk de toegang tot de 

rechter voor derden nodeloos lijkt te bemoeilijken.  

Anderzijds is art. 83 W.Verz. (slechts) van dwingend recht (zie art. 56).  Nu dwingende bepalingen 

strekken tot bescherming van een zwakkere partij, in casu de verzekerde, staat het de verzekeraars vrij 

om ervan af te wijken in het voordeel van die verzekerde. Wanneer aldus het mandaat van de eerste 

verzekeraar conventioneel is uitgebreid ad agendum (of wanneer in afwijking van de algemene regel 

hoofdelijkheid is bedongen) kan de verzekerde alsnog volstaan met het dagvaarden van de eerste 

verzekeraar.628 Wanneer dat niet is gebeurd, lijkt voor de verzekerde de toegang tot de rechter ernstig 

geblokkeerd, in het bijzonder wanneer er (zoals niet zelden het geval is) sprake is van verzekeraars 

gevestigd in verschillende landen.629 

6. Verzekeraar na subrogatie 

173. Hierboven is al aangestipt dat de verzekeraar van een wettelijk mandaat geniet om als 

vertegenwoordiger van de verzekerde op te treden en de leiding van diens geschil in handen te 

nemen (supra randnr. 129).  

Na subrogatie wordt dat mandaat zonder voorwerp. De verzekeraar die de verzekerde schadeloos 

stelt, treedt ten belope van het uitgekeerde bedrag in de rechten van die verzekerde tegen de 

aansprakelijke derden (art. 95 W.Verz.630; art. 29bis § 4 Wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorrijtuigen). De verzekeraar heeft vanaf dat moment geen mandaat meer nodig om het geschil in 

eigen handen te nemen; het is immers zijn geschil geworden. Hij, en niet langer de verzekerde, is 

rechthebbende en dus vorderingsgerechtigd.631  

174. Hoe vertaalt zich dat procedureel? Indien er nog geen vordering is ingeleid, is er op 

procesrechtelijk vlak geen probleem. Het is dan aan de verzekeraar om desgevallend een vordering in 

te stellen tegen de aansprakelijke derde, zonder dat voor de verzekerde in die procedure een rol als 

procespartij is weggelegd.632 Moeilijker is het wanneer de subrogatie plaatsvindt in de loop van een 

gerechtelijke procedure, ingeleid door de verzekerde. Op het moment van de gedinginleiding was de 

verzekerde titularis van het vorderingsrecht. Tijdens de procedure gaat het vorderingsrecht evenwel 

over op een (rechts)persoon die op dat moment geen procespartij is.633 De tegenpartij of de rechter 

merkt dat op.634 Wat zijn dan de gevolgen?  

                                                           
627 H. COUSY, noot onder Kh. Brussel 2 september 1992, TBH 1995, 703. 
628 C. VAN SCHOUBROECK en N. GLIBERT, “Medeverzekering”, in I. SAMOY en P. WÉRY (eds.), Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, 

die Keure, 2013, 253 en de verwijzingen aldaar. 
629 Tenzij bij loskoppeling tussen vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte en toerekenbaarheid in rechte wanneer en in 

zoverre het recht op toegang tot de rechter dat vereist, iets wat wij verderop in dit proefschrift ook bepleiten. Zie infra randnr. 

237. 
630 Oud art. 41 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 
631 Cass. 30 december 1909, Pas. 1910, 55. 
632 Behalve natuurlijk indien de schadeloosstelling niet de volledige schade van de verzekerde dekt, en er dus slechts 

gedeeltelijke subrogatie heeft plaatsgevonden. 
633 Het is belangrijk op te merken dat met “tijdens de procedure” gedoeld wordt op “binnen dezelfde aanleg”. Een nieuwe 

aanleg vormt immers een nieuw geding. Wanneer de subrogatie (of cessie, verkoop, …) plaatsvindt nà de aanleg is er dus 

procesrechtelijk geen probleem: de rechtsopvolger kan dan gewoon, zonder enige gedinghervatting, zelf het rechtsmiddel 

instellen. Zie ook infra randnr. 342. 
634 Indien niemand de rechtsopvolging opmerkt, en er aldus geen kennisgeving plaatsvindt in de zin van art. 815 Ger.W., blijft 

de “oude” situatie rechtsgeldig gevolgen sorteren. Zie infra randnr. 340. 
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Het antwoord lijkt eenvoudig: de onontvankelijkheid dreigt, bij gebrek aan hoedanigheid (art. 17 

Ger.W.). De verzekerde is geen titularis meer en bezit dus geen hoedanigheid om nog in rechte op te 

treden. Dat is evenwel incorrect. Het Hof van Cassatie heeft bij herhaling geoordeeld dat de 

procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, hoedanigheid en belang heeft om 

de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist. De vraag of de procespartij ook effectief 

titularis is van dat recht, is een vraag naar de gegrondheid van de vordering, en niet naar de 

ontvankelijkheid ervan.635 Wanneer dus de verzekerde optreedt – en blijft optreden – ter nastreving van 

zijn subjectief recht, en daarbij beweert nog steeds titularis te zijn van dat recht (wat per definitie het 

geval is als hij in eigen naam en voor eigen rekening optreedt), heeft hij hoedanigheid en belang in de 

zin van art. 17 Ger.W. Of hij effectief nog titularis is – lees: of zijn subjectief recht door subrogatie al 

dan niet is overgegaan op de verzekeraar – behoort niet tot de beoordeling van de ontvankelijkheid 

maar tot het onderzoek ten gronde. Niet de onontvankelijkheid dreigt, maar de ongegrondheid.636 

175. Een en ander is natuurlijk tot op zekere hoogte een discussie over het geslacht der engelen. Of 

de vordering nu onontvankelijk dan wel ongegrond wordt verklaard, de in de rechten van de 

verzekerde gesubrogeerde verzekeraar ziet beide uitkomsten met even lede ogen aan.637 Wat zijn dan 

zijn opties?  

Een eerste mogelijkheid is om zelf naar de rechter te trekken en een nieuwe, parallelle procedure op te 

starten. Dat deze oplossing weinig proceseconomisch is, behoeft geen verdere uitleg.  

Een tweede optie voor de verzekeraar is om het lopende geding vrijwillig te hervatten.638 De 

verzekerde verdwijnt uit de procedurele rechtsverhouding en zijn plaats wordt formeel ingenomen 

door de verzekeraar (die vaak al de facto in de procedure was betrokken als “leider van het geschil”). 

Hoewel vroeger betwist, staat niets eraan in de weg dat er gedinghervatting plaatsvindt bij 

rechtsopvolging onder bijzondere titel, althans wanneer het overgedragen recht de inzet van het 

geschil vormt.639 De rechtspleging wordt voortgezet volgens de laatste gedingstukken en de vroeger 

neergelegde conclusies worden geacht te blijven gelden, tenzij in de akte van gedinghervatting 

nieuwe conclusies ter kennis worden gebracht (art. 819 Ger.W.). 

De derde optie is om gebruik te maken van vertegenwoordiging ad agendum. De verzekerde zet het 

geding gewoon verder, zij het nu als vertegenwoordiger (formele procespartij) van de verzekeraar 

(titularis van het vorderingsrecht en dus materiële procespartij). Hiertoe krijgt de verzekerde een 

                                                           
635 Cass. 23 februari 2012, RW 2012-13, 1106; Cass. 28 september 2007, Arr.Cass. 2007, 1798; Cass. 11 februari 2005, Arr.Cass. 2005, 

356; Cass. 2 april 2004, Arr.Cass. 2004, 597; Cass. 26 februari 2004, Arr.Cass. 2004, 334 
636 C. DIERYCK, Zeeverzekering en averijvordering, Gent, Larcier, 2005, 179-180, nr. 257; zie ook M.E. STORME, “De Lebbeekse uitweg 

uit een processuele valstrik: ten processe optreden in een andere hoedanigheid en optreden krachtens een ander recht” (noot 

onder Cass. 6 mei 1994), P&B 1995, 43-44, nr. 2. 
637 Vgl. K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME en 

A. BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 387, nr. 9, die het praktische 

onderscheid tussen beide sancties in zulks geval herleiden tot een “verschil in beoordelingsvolgorde”. 
638 Correct is inderdaad een gedinghervatting (art. 815-819 Ger.W.) en geen tussenkomst (art. 811-814 Ger.W.), nu de 

verzekeraar geen andere rechten laat gelden dan deze die reeds in het geding waren. Zie over het onderscheid tussen beide P. 

VANLERSBERGHE, “Gedinghervatting versus tussenkomst” (noot onder Cass. 6 december 2007), RABG 2008, 310-313. 
639 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 190, nr. 

419; M.E. STORME, "Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland", RW 1993-94, 

182, nr. 19; K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME 

en A. BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 407, nr. 26, § 5; bevestigd door 

Cass. 31 mei 2012, RABG 2012, 1252, concl. Adv.-Gen. VANDEWAL; zie ook Cass. 15 juni 2015, S.13.0005.N, onuitg., 

www.juridat.be. Zie voor de opmerkelijke parallel met rechtsopvolging onder bijzondere titel in het privaatrecht S. STIJNS en E. 

VERJANS, “Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht”, in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN RANSBEECK (eds.), Positie 

van de derde in het privaat vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2012, 36-37, nr. 18. 
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lastgeving van de verzekeraar. Deze lastgeving neemt in de praktijk vaak de vorm aan van een 

clausule in de verzekeringspolis of in de kwijting die de verzekerde ontvangt na betaling door de 

verzekeraar.640 Doorgaans blijft de verzekerde zelfs gewoon onder zijn eigen naam in de procedure 

betrokken, weze het als vertegenwoordiger van de verzekeraar (“naamlening”). Deze oplossing wordt 

als de meest eenvoudige beschouwd, nu er geen formele partijwissel plaatsvindt en de continuïteit 

van de procedure aldus onverlet blijft. Niettemin zal verder blijken dat een en ander toch tot enige 

nuance noopt (infra randnr. 265). 

7. Burgerrechtelijke bewindvoerder  

176. Het conventionele aspect van het beschermingsstatuut voor meerderjarigen en ontvoogde 

minderjarigen werd hierboven al behandeld (supra randnr. 153), zodat we kunnen volstaan met een 

verwijzing. 

1.2. Bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid ad agendum 

A. BEWIJSLAST 

1. Op wie rust de bewijslast? 

177. In het burgerlijk proces rust de bewijslast op de partij die de feiten aanvoert: actori incumbit 

probatio (art. 870 Ger.W. en 1315 B.W.).641 De partij die zich op het bestaan van een mandaat ad agendum 

beroept, draagt dus de bewijslast. In regel komt de bewijslast daarmee bij de eiser te liggen, hetzij 

omdat hijzelf op grond van een mandaat optreedt en dat ook moet kunnen aantonen, hetzij omdat hij 

een vertegenwoordiger in rechte daagt en ook daar het bestaan van een mandaatsverhouding moet 

kunnen bewijzen.642  

Niettemin kan een al te rigide toepassing van deze regel leiden tot onbillijkheden, in het bijzonder bij 

het optreden tegen een vertegenwoordiger. Het is voor een ‘derde’ (tegenpartij) niet steeds evident om 

het bestaan van een mandaat in hoofde van een procespartij aan te tonen, zelfs al kan hij dat bestaan 

bewijzen met alle middelen rechtens, inclusief vermoedens (infra randnr. 189). De regel moet dan ook 

samen worden gelezen met de zgn. medewerkingslast, volgens dewelke partijen gehouden zijn tot 

loyauteit bij de bewijsgaring.643 Van de formele procespartij-tegenpartij mag dus enige medewerking 

                                                           
640 S. ROLAND, “Subrogatie van verzekeraars en tenaamstelling van proceduredocumenten”, in X (ed.), Liber amicorum Lionel 

Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988, 460. 
641 Over de problematiek van de verhouding tussen art. 870 Ger.W. en art. 1315 B.W. wordt hier niet dieper ingegaan, temeer 

daar ook het Hof van Cassatie zich weinig aan deze grotendeels theoretische discussie gelegen laat liggen (vgl. Cass. 2 april 

2004, Arr.Cass. 2004, 594: “dat artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek slechts de veralgemening is van de in voornoemd artikel 1315 

neergelegde regel”, id. Cass. 18 januari 2002, Arr.Cass. 2002, 212, concl. A. HENKES). Zie niettemin J. KIRKPATRICK, “Essai sur les 

règles régissant la charge de la preuve en droit belge”, in X (ed.), Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 120-124, 

nrs. 22-24; M.E. STORME, “De goede trouw in het geding? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht”, 

TPR 1990, 505-509, nrs. 111-112. 
642 Vgl. T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 473, 

nr. 36. 
643 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 126-129; B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs. Een diepgaand en 

praktisch overzicht, Gent, Story, 2012, 133-143; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 

348-349, nr. 33; D. MOUGENOT, La preuve, in Droit des obligations, Brussel, Larcier, 2002, 99-100, nr. 31.  Zie ook het Verslag van de 
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worden verwacht. De rechter kan trouwens, wanneer hij het bestaan van een schriftelijk mandaat in 

hoofde van een partij vermoedt, de overlegging van de volmacht bevelen (art. 871 Ger.W.). Ook de 

tegenpartij kan de overlegging vragen wanneer zij gewichtige, bepaalde en met elkaar 

overeenstemmende vermoedens heeft dat de formele procespartij een relevant stuk bezit (art. 877 

Ger.W.). Wanneer achteraf blijkt dat de formele procespartij een beslissend stuk bedrieglijk heeft 

achtergehouden waardoor bv. de vordering ten onrechte onontvankelijk werd verklaard, kan de 

tegenpartij op deze grond een verzoek tot herroeping van het gewijsde indienen (art. 1133, 2° Ger.W.). 

2. Omvang van de bewijslast 

178. Een partij moet haar beweringen enkel bewijzen voor zover ze worden betwist.644 Wanneer het 

bestaan van een mandaat niet ter discussie staat, dient het bewijs dan ook niet te worden geleverd.645 

Zoals hierna nog uitgebreid zal worden besproken is het bestaan van een mandaatsverhouding (of 

algemener: het bestaan van proceshoedanigheid646) niet van openbare orde. De rechter kan de kwestie 

wel ambtshalve opwerpen, maar is daartoe niet verplicht. Wanneer tegenpartij noch rechter de 

exceptie opwerpen, kan de procedure gewoon doorgang vinden.647  

Bepaalde auteurs hebben zich voorstander getoond van de theorie van de “gemotiveerde betwisting”. 

Een betwisting zou slechts in aanmerking kunnen worden genomen wanneer de partij die de 

betwisting opwerpt, dat ook meteen voldoende beargumenteert. Een dergelijke verplichting leiden zij 

af uit de procesloyauteit en het verbod op procesrechtsmisbruik.648 Deze theorie kan worden 

bijgetreden in zoverre zij toepassing vindt op betwistingen ten gronde; wanneer het gaat over 

ontvankelijkheidsdiscussies past toch de nodige voorzichtigheid. De wens van een partij om bij 

aanvang van een procedure zekerheid te krijgen over de ontvankelijkheid van de vordering, kan 

slechts uitzonderlijk als deloyaal procesgedrag worden bestempeld, zelfs al beschikt die partij niet 

meteen over elementen die gerede twijfel doen rijzen over het bestaan van een mandaatsverhouding. 

Het valt een partij niet ten kwade te duiden dat zij zich wil indekken tegen procedurele 

onaangenaamheden nadien, zoals een ontkentenis van proceshandeling door de mogelijks 

onregelmatig vertegenwoordigde materiële procespartij. Overigens geldt ook in het burgerlijk recht 

dat het derde het recht heeft om de voorlegging van een volmacht te vorderen, zonder dat die derde 

dat moet motiveren en zonder dat er “gerede twijfel” over de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet 

zijn (supra randnr. 47). 

Toch is de toepassing van de procesloyauteit op de betwisting van een mandaatsverhouding niet a 

priori uitgesloten. Wanneer een partij het bestaan van een mandaatsverhouding pas in een latere fase 

van een procedure betwist (bv. voor het eerst in graad van beroep, of nog later via het buitengewoon 

rechtsmiddel van de herroeping van gewijsde), zonder dat voor dat uitstel een goede reden 

                                                                                                                                                                                     
heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 1963-64, nr. 60, 

212. 
644 Cass. 18 april 2008, Pas. 2008, 936; Cass. 10 mei 2001, Pas. 2001, 807; Cass. 25 oktober 1979, Pas. 1980, I, 265. 
645 P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 32. Zie meer algemeen over de band 

tussen de zgn. “betwistingslast” en de eigenlijke bewijslast W. VANDENBUSSCHE, “De bewijslast in het licht van de dynamiek 

van de burgerlijke procedure”, in S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE (eds.), Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, die Keure, 

2015, 37-38; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 383-400. 
646 Het begrip “proceshoedanigheid” wordt hierna nog uitgebreid toegelicht: infra randnr. 194. 
647 Cass. 17 februari 1995, Pas. 1995, I, 188; zie ook infra randnrs. 206 e.v. 
648 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 397-399, nr. 84; M.E. STORME, “De goede 

trouw in het geding? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht”, TPR 1990, 353, nr. 107. 
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voorhanden lijkt, kan dat misbruik van procesrecht uitmaken. Een partij heeft weliswaar het recht om 

het bestaan van een mandaat voor het eerst in graad van beroep te betwisten, maar net zoals elk recht 

is ook dat vatbaar voor rechtsmisbruik.649 Opnieuw kan de analogie worden gemaakt met het 

burgerlijk recht: terwijl de derde weliswaar het recht heeft om de voorlegging van een volmacht te 

eisen wanneer ten aanzien van hem een eenzijdige rechtshandeling wordt gesteld, is hij daartoe niet 

verplicht. Wanneer hij niet binnen een redelijke termijn om legitimatie vraagt en zich gedraagt alsof 

hij het bestaan van een mandaat aanvaardt, kan hij achteraf het mandaat niet meer betwisten wanneer 

lastgever noch lasthebber het bestaan van een mandaat ontkennen.650  

Wanneer de tegenpartij wél in limine litis het bestaan van een mandaat betwist, is het al veel moeilijker 

om van procesrechtsmisbruik te gewagen.651 Toch komt men soms tot de conclusie dat de tegenpartij, 

door zijn gedrag vóór de gedinginleiding, het recht heeft verbeurd om het bestaan van een 

mandaatsverhouding in rechte zelfs in limine litis te betwisten. Zo werd geoordeeld dat een partij die 

zonder voorbehoud had gecontracteerd met de mandataris van een feitelijke vereniging, nadien niet 

meer het bestaan van een mandaat in rechte kon betwisten. De aanvaarding van een 

materieelrechtelijk mandaat had het recht doen vervallen om het procesrechtelijk mandaat ad agendum 

te betwisten.652 Tot eenzelfde besluit kwam de rechter in een geschil tussen fiscus en 

belastingplichtige. Omdat de gewestelijke directeur in een voorafgaande administratieve procedure 

het bezwaarschrift ingediend door een echtgenoot als mandataris van de belastingplichtige 

ontvankelijk (doch ongegrond) had verklaard, kon hij in de daaropvolgende gerechtelijke procedure 

geen gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hoofde van de echtgenoot meer aanvoeren.653 

Hier is opnieuw enige voorzichtigheid geboden. Een materieelrechtelijk mandaat impliceert immers 

niet noodzakelijk een mandaat ad agendum.654 Desgevallend kan de rechter, op grond van zijn 

interpretatieve bevoegdheden, wel tot het besluit komen dat er in het algemeen mandaat ook een 

mandaat in rechte besloten ligt, maar een evidentie is dat niet (infra randnr. 186). Het aanvaarden door 

de derde van een materieelrechtelijk mandaat kan dan ook niet zomaar beschouwd worden als het 

ipso facto aanvaarden van een procedureel mandaat dat een latere exceptie onmogelijk zou maken. 

179. Algemeen bekende feiten (faits notoires) moeten niet worden bewezen. Men gaat ervan uit dat 

de gemiddelde rechtsonderhorige bepaalde feiten uit zichzelf kent, of op zijn minst gemakkelijk kan 

natrekken, zodat het weinig zinvol is hiervan het bewijs te vragen.655 Wat al dan niet als een algemeen 

                                                           
649 M.E. STORME, “De goede trouw in het geding? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht”, TPR 

1990, 435, nr. 54, met verwijzing naar Cass. 16 oktober 1974, Arr.Cass. 1975, 228 (waarin het Hof oordeelde dat de verweerder 

niet voor het eerst in graad van beroep de exceptie van onontvankelijkheid wegens miskenning van de plicht tot voorafgaande 

oproeping in minnelijke schikking kon opwerpen). 
650 Cass. 6 februari 2006, Arr.Cass. 2006, 303, zie ook supra randnr. 47. 
651 Zie nochtans J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 324, nr. 426 met verwijzing naar art. 

3:71, al. 2 NBW (“Bewijs van volmacht kan niet worden verlangd, indien de volmacht door de volmachtgever ter kennis van de wederpartij 

was gebracht, indien zij op een door wet of gebruik bepaalde wijze was bekendgemaakt, of indien zij voortvloeit uit een aanstelling waarmede 

de wederpartij bekend is”). 
652 Antwerpen 31 mei 1994, TRV 1996, 572, noot J. VANANROYE. Vgl. Brussel 9 februari 1889, Pand.Pér. 1889, 1302; Kh. Luik 5 

januari 1924, RPS 1924, 226. 
653 Gent 23 april 1971, Rev.fisc. 1972, 72. 
654 Zie ook in die zin F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, die 

Keure, 2002, 441-442. Vgl. evenwel m.b.t. de commissieovereenkomst I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 363, nr. 551. 
655 B. CATTOIR, Burgerlijk bewijsrecht, in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 51-53; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk 

proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 333-335, nrs. 13-15; F. RIGAUX, La nature du controle de la Cour de Cassation, Brussel, Bruylant, 

1966, 102-104, nr. 68; M.L. STORME, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 290-305, nrs. 313-328. 
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bekend feit moet worden beschouwd, is een feitelijk vraagstuk dat het onderwerp vormt van een vaak 

kleurrijke casuïstiek.656 

Bij het mandaat ad agendum komt het algemeen bekende feit soms om de hoek loeren. Het komt voor 

dat de rechter het bestaan van een dergelijk mandaat in hoofde van een partij als een feit van 

algemene bekendheid beschouwt, zodat het niet bewezen hoeft te worden. Doorgaans gebeurt dit bij 

het optreden in rechte van feitelijke verenigingen waarbij zowel de feitelijke vereniging als haar 

vertegenwoordiger een ‘publiek karakter’ vertonen. Men denke bv. aan vakverenigingen 

vertegenwoordigd door hun voorzitters.657 Het spreekt voor zich dat de rechter opnieuw de grootste 

terughoudendheid aan de dag moet leggen bij het beschouwen van een mandaat als een feit van 

algemene bekendheid. 

180. De omvang van de bewijslast verschilt ook naargelang het gaat om een procedure in kort 

geding dan wel om een procedure ten gronde.  

Nochtans geldt ook in kort geding dat een formele procespartij vertegenwoordigingsbevoegd moet 

zijn, op straffe van onontvankelijkheid. Art. 17 Ger.W. maakt in dat opzicht geen onderscheid tussen 

kortgedingprocedures en procedures ten gronde. Het spoedeisend karakter van een vordering in kort 

geding is op zich geen reden om af te zien van de vereiste van vertegenwoordigingsbevoegdheid.658 

Niettemin biedt het kort geding, net vanwege de spoedeisendheid, ruimte voor nuance.659 Niet enkel 

wat betreft de inhoudelijke aanspraken tussen de partijen kan de rechter zich beperken tot een schijn 

van rechten, ook wat betreft hun hoedanigheid kan de kortgedingrechter een vordering ontvankelijk 

verklaren op grond van een ogenschijnlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid. Terwijl het hem 

vanzelfsprekend is toegestaan om de verhoudingen tussen de materiële en de formele partijen tot op de 

bodem uit te spitten, is hij daar niet toe verplicht. Hij kan volstaan met een marginaal onderzoek van 

de vertegenwoordigingsbevoegdheid, om enkel bij kennelijke afwezigheid van hoedanigheid te 

besluiten tot onontvankelijkheid. Anders geformuleerd: de kortgedingrechter kan genoegen nemen 

met een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, met dien verstande dat hij bij zijn beoordeling 

geen rechtsregels mag betrekken die deze bevoegdheid niet redelijk kunnen schragen.660 

181. Tot slot geldt bij wettelijke mandaten dat de rechter geacht wordt het recht te kennen (ius novit 

curia). Qua bewijslast verandert dat evenwel weinig: men zal desgevallend nog steeds moeten 

aantonen dat de wettelijke mandataris aan de toepassingsvoorwaarden van het wettelijk mandaat 

                                                           
656 Zie voor een overzicht B. ALLEMEERSCH, De naakte grijsaard: over de rechter en zijn persoonlijke kennis(sen), Antwerpen, 

Intersentia, 2009, 16-17, nr. 31. 
657 Pol. Hasselt 12 april 1991, Limb.Rechtsl. 1991, 109 (optreden in rechte van de provinciale ACV-afdeling door de voorzitter). Zie 

ook de conclusies van Adv.-Gen. MAHAUX bij Cass. 19 april 1968, RW 1967-68, 2169, betreffende het optreden van secretaris-

generaal Louis Major als vertegenwoordiger van het ABVV. 
658 J. VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” 

(noot onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 989, nr. 1; D. LINDEMANS, Kort geding, Antwerpen, Kluwer, 1985, 

12, nr. 8. 
659 Zie bv. Voorz. Rb. Luik, 13 februari 1984, JL 1984, 144: “En raison de l’urgence, les règles de recevabilité sont moins strictes en référé 

que devant le juge du fond.” Zie ook Brussel 12 december 2008, JT 2009, 63 : “La recevabilité d’une demande de mesures provisoires n’est 

pas subordonnée à l’existence d’une action au fond. En conséquence, la recevabilité des différentes catégories d’actions au fond que les 

intimées citent ne saurait constituer un préalable à la recevabilité de la demande en référé.” 
660 T. LEYSENS en L. NAUDTS, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, in Recht en praktijk, Mechelen, Kluwer, 2005, 43, nr. 50; J. 

VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” (noot 

onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 989, nr. 1; J. LAENENS, “Het optreden in rechte van een gemeenschap 

van mede-eigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 288, nr. 16; D. LINDEMANS, Kort geding, Antwerpen, Kluwer, 

1985, 13, nr. 9 ; Voorz. Kh. Kortrijk 27 mei 1999, TRV 1999, 326. 
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voldoet.661 Wel is het opnieuw zo dat de bewijsvoering bij wettelijke en gerechtelijke mandaten 

doorgaans een stuk gemakkelijker zal verlopen dan bij conventionele vertegenwoordiging.662 

3. De impact van het mandaat ad litem op de bewijslast 

182. De advocaat geniet bij zijn optreden als mandataris ad litem van een bijzonder wettelijk 

vermoeden. Artikel 440, tweede lid, Ger.W. laat de advocaat toe te verschijnen als gevolmachtigde van 

zijn cliënt, zonder dat hij een volmacht moet kunnen voorleggen.  

Het vermoeden van art. 440, tweede lid, Ger.W. geldt niet voor elke proceshandeling. Bovendien is het 

vermoeden te allen tijde weerlegbaar. Het Gerechtelijk Wetboek voorziet daartoe in een bijzondere  

procedure tot ontkentenis van proceshandeling (art. 848 e.v. Ger.W.).663 Het wettelijk vermoeden 

impliceert dat het aan diegene is die het bestaan of de omvang van het mandaat in twijfel trekt, om het 

bewijs daarvan te leveren. Qua bewijslast verschilt het mandaat ad litem dus van het mandaat ad 

agendum, waar het immers degene is die zich op het mandaat beroept die de bewijzen moet kunnen 

voorleggen.  

183. Het spreekt voor zich dat, wanneer een advocaat niet optreedt als mandataris ad litem maar 

wel als mandataris ad agendum (formele procespartij), hij zich niet kan beroepen op het vermoeden van 

art. 440 Ger.W.664 

Wat nu als een formele procespartij op haar beurt een advocaat als mandataris ad litem inschakelt? 

Kan de formele procespartij zich in dat geval verschuilen achter het wettelijk vermoeden waarvan 

haar advocaat geniet, om op die manier onder de bewijslast van haar eigen mandaat ad agendum uit te 

komen? Het antwoord op deze vraag is volgens de huidige stand van zaken negatief. Het bewijs van 

het mandaat ad litem, inclusief bijhorend vermoeden, dient te worden onderscheiden van het bewijs 

van het mandaat ad agendum. De mandataris ad litem treedt op als gevolmachtigde van de formele 

procespartij, die op haar beurt slechts kan optreden binnen de grenzen van haar eigen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Op dat laatste is het vermoeden van art. 440, tweede lid, Ger.W. 

niet toepasselijk. Of nog: ook wanneer de vertegenwoordiger ad agendum beroep doet op een advocaat, 

kan de tegenpartij nog steeds eisen dat er een volmacht ad agendum wordt voorgelegd.665 

184. Het bovenstaande doet nochtans een bedenking rijzen. Volgens vaste cassatierechtspraak 

wordt een advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een proceshandeling verricht 

en die in de akte van rechtspleging enkel verklaart op te treden namens een rechtspersoon die 

                                                           
661 Vgl. P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 32. 
662 Wat meteen het nut verklaart van de wettelijke inbedding van bepaalde conventionele “standaardvolmachten” zoals bij 

verzekeraars of auteursrechtenverenigingen. Zie bv. M.-C. JANSSENS, “Beheersvennootschappen en hun bevoegdheden ten 

aanzien van niet-aangesloten leden” (noot onder Cass. 16 januari 2009), RW 2009-10, 714, nr. 6. 
663 Zie over de omvang en de weerlegging van het vermoeden ad litem O. STEVENS, “De advocaat zonder instructie”, in X (ed.), 

Liber Amicorum Jo Stevens, Brugge, die Keure, 2011, 533-540; J. STEVENS en I. VANDEVELDE, “Art. 440 Ger.W.”, Comm.Ger. 2010, 

Mechelen, Kluwer, losbl., 16 p. ; J. STEVENS, Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 283-

297. 
664 Vgl. art. IV.2.5 Codex Deontologie voor Advocaten (advocaat-syndicus): “De advocaat-syndicus kan in principe optreden voor de 

rechtbanken als vertegenwoordiger van de vereniging overeenkomstig artikel 577, 8, § 4 BW. Hij doet dat dan niet als advocaat, maar als een 

gemandateerde van gemeen recht en moet eventueel zijn mandaat bewijzen, ook t.a.v. zijn confraters.” Vgl. in Frankrijk L. CADIET en E. 

JEULAND, Droit judiciaire privé, Parijs, LexisNexis, 2013, 380, nr. 501. 
665 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 326-327, nr. 428; T. DELVAUX, “Représentation et 

comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 478-479, nr. 44. Zie voor toepassingen Rb. 

Brugge 29 oktober 1999, RW 2000-01, 27 en Vred. Zomergem 27 juni 2014, T.Vred. 2015, 85. Zie ook in Frankrijk Cass. Fr. Civ. 7 

maart 2000, Bull.civ. 2000, nr. 78. 
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behoorlijk is geïdentificeerd door de vermelding van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn 

maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving te hebben ontvangen 

van een bevoegd orgaan van die rechtspersoon.666 Met andere woorden: het vermoeden van regelmatigheid 

van art. 440, tweede lid, Ger.W., slaat bij het optreden namens een rechtspersoon niet enkel op het 

mandaat ad litem, maar ook op de beslissing van het orgaan van de rechtspersoon om voor rekening 

van deze rechtspersoon in rechte te treden. Het orgaan wordt vermoed bevoegd te zijn geweest om de 

advocaat met het instellen van de vordering te belasten. Dit vermoeden blijft weerlegbaar voor de 

partij die de regelmatigheid van de organieke lastgeving betwist, al zal dat in de praktijk doorgaans 

verre van evident zijn.667 

Over deze rechtspraak is al veel gezegd en geschreven tussen voor- en tegenstanders.668 In het kader 

van dit onderzoek komt in elk geval één aspect als problematisch voor. Wanneer men het optreden 

van een orgaan voor rekening van de rechtspersoon beschouwt als een vorm van vertegenwoordiging 

– met andere woorden, wanneer men afstapt van de sui generis orgaantheorie, zoals bepaalde auteurs 

ook bepleiten669 –, blijkt deze rechtspraak haaks te staan op wat hierboven is uiteengezet. De vraag 

naar de bevoegdheid van het orgaan om voor rekening van de rechtspersoon een vordering in te 

stellen, is dan niets anders dan de vraag naar een mandaat ad agendum. Door het vermoeden van het 

mandaat ad litem uit te breiden naar de regelmatigheid van het optreden van het orgaan, miskent men 

het onderscheid tussen beide mandaten. Het valt niet goed in te zien waarom de bewijslast van het 

mandaat ad agendum (en dus, van de ontvankelijkheid) bij het optreden van rechtspersonen op de 

partij moet rusten die het mandaat betwist, en bij het optreden van natuurlijke personen op de 

persoon die zich op het mandaat beroept. Men merke overigens op dat de uitbreiding van het 

vermoeden van art. 440, tweede lid Ger.W. bij rechtspersonen dan weer niet geldt wanneer de 

rechtspersoon in de gedinginleidende akte het tussenkomende orgaan heeft vermeld. De vermelding 

van het tussenkomende orgaan is niet verplicht (art. 703 Ger.W.), maar heeft dus wel verstrekkende 

gevolgen: in dat geval moet de advocaat alsnog het bewijs kunnen voorleggen dat het vermelde 

orgaan bevoegd was om namens de rechtspersoon tussen te komen en een advocaat te instrueren.670 

Het argument dat men aanhaalt ter verdediging van de extensieve interpretatie van art. 440, tweede 

lid Ger.W. bij rechtspersonen, is de deontologie van de advocaat. Die zou een voldoende garantie 

                                                           
666 Cass. 12 november 2008, Pas. 2008, afl. 11, 2541; Cass. 9 januari 2007, Arr.Cass. 2007, 43; Cass. 17 april 1997, Arr.Cass. 1997, 456; 

Cass. 18 december 1984, Arr.Cass. 1984-85, 551; Cass. 9 februari 1978, Arr.Cass. 1978, 688. Berucht is de andersluidende 

rechtspraak van State, die ondertussen is achterhaald met de invoering van de Wet van 20 januari 2014 houdende hervorming 

van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, BS 3 februari 2014. Art. 7 van die wet voegt 

een vijfde lid in art. 19 RvS-wet in, naar luid waarvan de advocaat, behalve in geval van bewijs van het tegendeel, verondersteld 

wordt gemandateerd te zijn door de handelingsbekwame persoon die hij beweert te vertegenwoordigen. Ook het 

Grondwettelijk Hof heeft zich op eigen initiatief in het gelid gevoegd: GwH nr. 120/2014 van 17 september 2014. Zie hierover J. 

THEUNIS en D. BIJNENS, “Rechtspersonen in het publiekrechtelijk contentieux: mandaat ad litem, prokura en collectief belang”, in 

S. SOTTIAUX en P. SCHOLLEN (eds.), Themis publiekrecht, Brugge, die Keure, 2014, 67-79; E. BREWAEYS, “Raad van State. 

Procesrechtelijke vernieuwingen – deel 1”, NjW 2014, 436-437, nr. 25; G. DEBERSAQUES en F. EGGERMONT, “De hervorming van 

de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden”, RW 2013-14, 1420, nrs. 60-61.  
667 C. CLOTTENS, “De weerlegging van het vermoeden van mandaat ad litem (art. 440 lid 2 Ger.W.) bij proceshandelingen in naam 

van een rechtspersoon” (noot onder Cass. 9 januari 2007), TRV 2008, 674; zie ook infra randnr. 271 over de rol van art. 703 

Ger.W. in dit verhaal. 
668 Zie o.m. D. LINDEMANS, “Het mandaat ad litem van rechtspersonen en de regelmatigheid van de beslissing van de 

rechtspersoon om in rechte te treden” (noot onder Cass. 9 januari 2007), P&B 2007, 350-356; P. DAUW, “Het optreden in rechte 

van de rechtspersoon”, CABG 2006/2, 23-25; A. DECROËS, “L’action en justice des personnes morales: de la décision d’agir à la 

comparution”, TBBR 2003, 294-304; T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre 

judiciaire”, Act.dr. 2002, 479-490. 
669 Supra randnr. 104. 
670 Cass. 11 juni 1998, R.Cass. 1999, Arr.Cass. 1998, 668 en R.Cass. 1999, 59, met bijgaande noot van R. TAS; Cass. 22 oktober 1971, 

Arr.Cass. 1972, 196. 
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bieden voor de regelmatigheid van zijn opdracht en voor de bevoegdheid van het orgaan van wie hij 

zijn opdracht heeft gekregen.671 Deze argumentatie overtuigt niet. Enerzijds sluit de deontologie van 

de advocaat niet uit dat hij zich vergist over de omvang van de (vaak ingewikkelde) interne 

besluitvormingsregels van zijn cliënt-rechtspersoon, of over de mate waarin deze regels in concreto 

correct zijn toegepast bij de beslissing om in rechte op te treden.672 Anderzijds valt bezwaarlijk in te 

zien waarom hetzelfde argument ook niet zou gelden buiten de orgaantheorie: de advocaat die 

optreedt voor een ‘gewone’ vertegenwoordiger ad agendum, is evenzeer gebonden door 

deontologische regels.  

Er weze herhaald dat bovenstaande bemerkingen enkel ten volle opgaan voor zover men het optreden 

van het orgaan begrijpt als een optreden van een vertegenwoordiger. Dat is vooralsnog niet (unaniem) 

het geval, zodat elke kritische vergelijking – al dan niet met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel in 

het achterhoofd – eenvoudig kan worden gecounterd. Mocht de vertegenwoordigingsfiguur evenwel 

ooit de bovenhand halen op de orgaantheorie, lijkt bovenstaande cassatierechtspraak in elk geval voor 

hernieuwde discussie vatbaar. Ofwel kiest men dan ook voor natuurlijke personen voluit voor de 

rechtspersonen-oplossing, die inderdaad het voordeel van een vlotte procesgang met zich meebrengt 

en ondertussen ook al door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof wordt gebruikt673, ofwel 

vraagt men dan ook bij het optreden voor rechtspersonen aan de advocaat (opnieuw) een bewijs van 

de beslissing van het bevoegde orgaan om in rechte op te treden.  

B. BEWIJSVOERING 

185. Wanneer de vertegenwoordigingsbevoegdheid ad agendum haar grondslag vindt in een 

wettelijk of een gerechtelijk mandaat, zal zij zelden tot bewijsproblemen aanleiding geven. Bij een 

wettelijk mandaat zal men moeten aantonen dat de partij die qualitate qua optreedt aan de 

toepassingsvoorwaarden van de wetsbepaling voldoet. Bij een gerechtelijk mandaat zal men in 

principe een afschrift moeten kunnen voorleggen van de aanstellingsbeslissing en kunnen aantonen 

dat de procedure kadert binnen de aanstelling.674 Toch zijn ook hier problemen niet uitgesloten. Dan 

gaat het doorgaans niet om feitelijke bewijskwesties, maar over juridische discussies over de 

draagwijdte van een wettelijk of een gerechtelijk mandaat.675 

                                                           
671 R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen” (noot onder Cass. 11 juni 1998), R.Cass. 1999, 55, nr. 

13. 
672 B. ALLEMEERSCH en J. VANANROYE, “Het optreden in rechte van vennootschappen: enkele actuele aandachtspunten voor 

advocaten”, in B. ALLEMEERSCH, V. SAGAERT en VPG (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 265-266, nr. 24. 
673 Supra voetnoot 666. 
674 P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 32; H. BOULARBAH, “La double 

dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice”, TBBR 1997, 77, nr. 48.  
675 Zie bv. over de vraag of het strafrechtelijk mandaat van de lasthebber ad hoc zich ook uitstrekt tot de verdediging van de 

burgerlijke belangen van de rechtspersoon P. HELSEN, “Lasthebber ad hoc”, Comm.Straf. 2013, Mechelen, Kluwer, losbl., 20-21 en 

P. TRAEST, “De lasthebber ad hoc als vertegenwoordiger van de vervolgde rechtspersoon”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), 

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 273-274, nr. 17; zie over de draagwijdte van het 

wettelijk mandaat van de verzekeraar G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 

WLVO): draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 2013), RABG 2014, 748-757; zie over de 

draagwijdte van het wettelijk mandaat van de auteursrechtenvereniging E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE, “Quelques 

considérations sur les modalités d’intervention en justice des sociétés de gestion collective, sur la portée de certaines exceptions 

au droit d’auteur, et sur l’évaluation du préjudice résultant d’une atteinte au droit d’auteur” (noot onder Brussel 23 maart 2001), 

AM 2001, 378-380. 
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De meeste “echte” bewijsproblemen ontstaan bij conventionele vertegenwoordiging ad agendum. Net 

zoals in het burgerlijk recht verschilt daar de bewijsvoering naar gelang zij gebeurt door de formele 

procespartij, dan wel door de tegenpartij. 

1. Door de formele procespartij 

186. De formele procespartij dient het bestaan van een mandaat ad agendum in beginsel te bewijzen 

door overlegging van een geschrift.676 Dat vloeit niet zozeer voort uit de bewijsregeling van art. 1341 

e.v. BW, maar uit het recht van de derde om de overlegging van een schriftelijke volmacht te 

vorderen, ongeacht de waarde van de vordering (supra randnr. 47).  

Uit het geschrift moet de wil blijken van de materiële procespartij(en) om een mandaat te verlenen aan 

de lasthebber om in rechte op te treden. Het mandaat dient dan ook met de grootste nauwkeurigheid 

te worden omschreven en afgebakend. Dat advies geldt natuurlijk evenzeer voor burgerrechtelijke 

mandaten, maar krijgt in het procesrecht nog een extra dimensie. Het mandaat ad agendum druist 

immers in tegen het procesrechtelijk uitgangspunt dat het ius agendi wordt uitgeoefend door de 

titularis van het litigieuze subjectief recht.677 In het procesrecht is vertegenwoordiging m.a.w. de 

absolute uitzondering, meer nog dan in het burgerlijk recht. Daaruit vloeit voort dat het mandaat ad 

agendum traditioneel restrictief wordt geïnterpreteerd: niet zozeer om de tegenpartij te behoeden tegen 

een ongemandateerd optreden, maar wel om de vertegenwoordigde materiële procespartij te behoeden 

tegen (de gevolgen van) een optreden in rechte voor haar rekening waar zij niet om heeft gevraagd. In 

tegenstelling tot in het burgerlijk recht zal de materiële procespartij zich immers de gevolgen van het 

ongemandateerde optreden in rechte moeten laten tegenwerpen, behoudens aanwending van een 

rechtsmiddel (infra randnr. 305). 

Zo vormt een mandaat van een moeder aan haar zoon “voor het beginnen van een procedure tot 

gerechtelijke verkoop van een lot bouwgrond […] teneinde uit onverdeeldheid te kunnen treden” geen 

grondslag voor het instellen van een vordering tot het horen bevelen van de vereffening en verdeling 

van de huwelijksgemeenschap.678 Een beheersovereenkomst waarbij iemand het beheer van een 

appartementsgebouw toevertrouwd krijgt “als syndicus met beperkte opdracht, hieronder omschreven”, 

waarna geen melding wordt gemaakt van enige vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte, vormt 

evenmin een mandaat ad agendum.679 Op een gelijkaardige manier houdt een lastgevingsovereenkomst 

om een goed te verkopen geen mandaat in om, in voorkomend geval, tevens in naam en voor 

rekening van de verkopers een rechtsvordering tot gedwongen uitvoering of ontbinding van de 

verkoopovereenkomst in te stellen.680 Hetzelfde geldt voor een lastgeving tot beheer van een 

beleggingsportefeuille of tot afwikkeling van een schadegeval.681 Evenmin kan volgens sommige 

rechters een mandaat ad agendum worden afgeleid uit de enkele benoeming tot voorzitter van een 

                                                           
676 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 324, nr. 426; H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. 

BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, 

Larcier, 2014, 105, nr. 11; K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 249, nr. 12; H. 

SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 32, nr. 33. 
677 Cass. 4 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1496 (“Overwegende dat het recht om in rechte op te treden, in de regel, een persoonlijk recht 

is”); zie ook de conclusie van Adv.-Gen. VANDEWAL bij Cass. 31 mei 2012, RABG 2012, 1259, nr. 15. 
678 Rb. Brugge 29 oktober 1999, RW 2000-01, 27. 
679 Rb. Brussel 12 december 2000, T.App. 2001/3, 23. 
680 Rb. Hasselt 4 oktober 1999, RW 2001-02, 1510; zie ook Bergen 6 januari 2014, JLMB 2014, 1341 en Luik 26 januari 2012, JLMB 

2014, 156. 
681 Zie resp. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 395, nr. 394, met verwijzing naar Kh. Luik 

18 februari 1930, JL 1930, 110 en Kh. Brussel 15 november 2007, JLMB 2008, 987 (verkorte weergave). 
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feitelijke vereniging.682 De restrictieve interpretatie geldt overigens ook voor wettelijke en gerechtelijke 

mandaten, waar de bescherming van de vertegenwoordigde partij zo mogelijk nog belangrijker is. Zo 

heeft de ouder of de voogd alleen proceshoedanigheid om als vertegenwoordiger ad agendum op te 

treden wanneer de vertegenwoordigde niet zelf kan optreden en de tussenkomst van een 

vertegenwoordiger aldus daadwerkelijk een noodzaak is.683 Het gewoonterechtelijke mandaat van de 

scheepskapitein om de reder te vertegenwoordigen kan ratione temporis niet worden uitgebreid tot 

nadat de kapitein het bevel over het schip heeft afgestaan.684 

Deze restrictieve interpretatie moet anderzijds met redelijkheid worden gehanteerd, in het bijzonder 

wanneer het onderliggende idee dat een ius agendi in regel wordt uitgeoefend door de titularis zelf, 

niet opgaat. Men denke bv. aan entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Er kan bezwaarlijk worden 

volgehouden dat het ook bij dergelijke entiteiten de regel zou zijn dat zij (of beter, de individuele 

leden) persoonlijk in rechte optreden. Het optreden van de individuele leden is slechts ontvankelijk 

ten belope van hun aandeel, zodat een integrale genoegdoening slechts kan bekomen door een 

collectief optreden van alle leden.685  In die context lijkt vertegenwoordiging veeleer de regel dan de 

uitzondering. Meteen valt ook de ratio achter een restrictieve interpretatie weg. Wie in het algemeen 

belast is met bestuur en vertegenwoordiging van de aangesloten leden, kan om die reden dan ook 

bevoegd geacht worden om namens deze leden een geding te voeren, zelfs al valt dat niet met zoveel 

woorden te lezen in de bevoegdheidsomschrijving.686  

De interpretatie van een mandaat blijft hoe dan ook een feitelijke kwestie, zodat in elk geval een 

expliciete vermelding van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ad agendum aangewezen lijkt 

teneinde elke discussie uit te sluiten.687 Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter de 

bewijskracht van de statuten van een feitelijke vereniging niet miskent, wanneer hij geen mandaat ad 

agendum vaststelt in hoofde van de leden van het bestuur dat volgens de statuten nochtans “waakt over 

de naleving van de congresbeslissingen, de toepassing van de statuten en beslist over de te nemen acties.”688 Een 

gewaarschuwde procespartij is er twee waard … 

187. Een ander gevolg van het uitzonderingskarakter van vertegenwoordiging ad agendum is de 

vereiste van specificiteit. Een lastgeving waarbij de lasthebber de bevoegdheid krijgt om alle 

rechtsvorderingen uit te oefenen met betrekking tot àlle subjectieve rechten van de lastgever, zou 

                                                           
682 Vred. Etalle 30 april 1997, JLMB 1997, 1267. 
683 Cass. 14 november 2012, P.11.1611.F, www.cass.be; Cass. 4 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1496. 
684 Cass. 5 april 1963, Pas. 1963, I, 856, noot W.G; zie hierover in meer detail S. FREDERICQ, “La représentation en justice de 

l’armement par le capitaine” (noot onder Cass. 5 april 1963), RCJB 1965, 417-422. 
685 Cass. 7 maart 2014, RW 2014-15, 1610, zie ook supra randnr. 162. 
686 Rb. Tongeren 12 juni 1989, Limb.Rechtsl. 1989, 158; J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 

317, nr. 415; B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 263, nr. 530; P. BOSSARD, 

“L’action en justice d’un tiers contre une copropriété”, JT 1988, 20, nr. 12; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-

Leuven, Story-Scientia, 1978, 44, nr. 78. Zie overigens art. 36, 1° W.Venn.: wanneer in een vennootschap zonder 

rechtspersoonlijkheid geen beheersregeling is getroffen, heeft elke vennoot een wettelijk en wederkerig beheersmandaat. Dat 

beheersmandaat omvat in elk geval het passief optreden in rechte (Cass. 15 januari 1891, Pas. 1891, I, 47; supra randnr. 136). Het 

lijkt dan ook niet meer dan logisch dat, wanneer er wél uitdrukkelijk een beheersregeling is getroffen en één vennoot als 

bestuurder is aangesteld, hij ook de macht heeft om in rechte op te treden. 
687 F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, die Keure, 2002, 438, 

nr. 611. 
688 Cass. 15 april 2004, Arr.Cass. 2004, 643; zie ook P. VANLERSBERGHE, “Het optreden in rechte van een vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid” (noot onder Gent 6 november 2002), RABG 2003, 577-578, nr. 5; F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale 

actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, die Keure, 2002, 438-441, 107; H. DE PAGE, noot onder Corr. 

Brussel 16 januari 1929, DP 1929, II, 58 en H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 32, nr. 33. 
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ongeldig zijn.689 DE PAGE ziet de vereiste van specificiteit zelfs als “un principe essentiel du droit de 

procédure”.690  

Opnieuw moet een en ander meteen worden genuanceerd. Het “specificiteitsbeginsel” vereist niet dat 

een lastgeving ad agendum beperkt is tot de rechtsvordering verbonden aan één materieelrechtelijke 

aanspraak. Zo is een lastgevingsovereenkomst waarbij de lasthebber de bevoegdheid krijgt om alle 

rechtsgeschillen te behartigen die voortvloeien uit een bepaalde erfenis, volstrekt toelaatbaar.691 

Hetzelfde geldt voor het mandaat van de jachtopziener om klacht neer te leggen en zich burgerlijke 

partij te stellen m.b.t. alle eventuele jachtmisdrijven op het terrein van de lastgever: “c’est donc la nature 

des affaires qu’il faut envisager, quel que soit leur nombre, et […] le mandat reste spécial quand il a trait à une 

même catégorie d’affaires”.692 Bovendien geldt opnieuw dat het achterliggende idee als zou 

vertegenwoordiging ad agendum de uitzondering op de regel zijn, niet steeds opgaat. Voor entiteiten 

zonder rechtspersoonlijkheid is vertegenwoordiging veeleer de regel. Aldus wordt algemeen 

aanvaard dat een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid wel degelijk een mandaat in abstracto in haar 

statuten kan regelen.693 Sommige auteurs zien ook dit met een beetje goede wil als een “specifieke” 

lastgeving, nu het mandaat hoe dan ook enkel betrekking kan hebben op de vorderingen m.b.t. de 

boedel en met het oog op de benaarstiging van het doel van de vereniging.694 

188. Tot slot vloeit uit het uitzonderlijk karakter van het mandaat ad agendum voort dat het in 

beginsel geen “procedurele daden van beschikking” omvat, zoals het aangaan van een dading, 

afstand doen, overgaan tot een bekentenis of berusten in een vonnis. Daartoe is in beginsel een 

bijkomende uitdrukkelijke volmacht vereist.695 De restrictieve interpretatie en de principiële uitsluiting 

van “procedurele daden van beschikking” is opnieuw niet beperkt tot conventionele 

vertegenwoordiging ad agendum. Bij bepaalde vormen van gerechtelijke vertegenwoordiging vertaalt 

zich dat bv. in een bijkomende rechterlijke machtiging die vereist is vooraleer bepaalde zwaarwichtige 

proceshandelingen kunnen worden gesteld.696 

Het spreekt voor zich dat opnieuw alles afhangt van de concrete bewoordingen van het mandaat en 

van de manier waarop die door de rechter worden geïnterpreteerd. De taak van de rechter daarbij is 

om de werkelijke bedoeling van de partijen na te gaan (art. 1156 e.v. BW). De rechter kan dus oordelen 

                                                           
689 D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.dr.civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 34; P. JULIEN en N. FRICÉRO, 

“Représentation en justice”, J.-Cl. Procédure Civile, Fasc. 106, 1999, losbl., nr. 16; H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, 

Parijs, Sirey, 1991, 31, nr. 33. 
690 H. DE PAGE, noot onder Corr. Brussel 16 januari 1929, DP 1929, II, 57. 
691 Cass.Civ. 29 januari 1850, DP 1850, I, 123. 
692 Cass. 5 oktober 1903, Pas. 1904, I, 19. 
693 D.-B. FLOOR, Tijdelijke handelsvennootschappen, Gent, Larcier, 2007, 26. VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de 

vertegenwoordigers van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 

1997-98, 990, nr. 2; P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en 

rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 

42, nr. 6.  
694 P. TAELMAN, id., 990, nr. 2. 
695 D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 34; H. SOLUS en R. PERROT, Droit 

judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 32, nr. 33. Zie ook, m.b.t. de lastgeving in het kader van een minderheidsvordering, Y. 

MERCHIERS, “De bescherming van minderheden in rechtspersonen”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, Gent, 

Mys & Breesch, 1999, 275, nr. 32. Zie voor het mandaat van de scheepskapitein G. BELTJENS, Encyclopédie du droit commercial 

belge: Le Code maritime belge, Brussel, Bruylant, 1927, 1077. Het instellen van een rechtsmiddel is geen procedurele daad van 

beschikking en is dus in regel in het mandaat ad agendum begrepen: Cass.Soc. 10 juni 1997, nr. 95-19818. 
696 Zie bv. art. 410, § 1, 11° BW voor de voogd en art. 499/7, § 2, 10° voor de bewindvoerder (vereiste van machtiging bij het 

aangaan van een dading of een arbitrageovereenkomst), en art. 58 Faill.W. voor de curator (vereiste van machtiging bij het 

aangaan van een dading, dit omvat overigens ook afstand van rechtsvordering of afstand van geding, zie Cass. 15 september 

1994, Arr.Cass. 1994, 745). 
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dat een niet nader gespecifieerd mandaat ad agendum conform de wil van de partijen ook het aangaan 

van een dading omvat, zelfs al werd dat niet met zoveel woorden in de volmacht opgenomen.697 De 

feitenrechter beoordeelt de omvang van een lastgevingsmandaat overigens soeverein.698 

2. Door de tegenpartij 

189. De tegenpartij is een derde in de verhouding tussen lasthebber en lastgever. Van een derde 

kan niet worden verwacht dat hij een schriftelijk bewijs van een mandaatsverhouding voorlegt 

wanneer hij zich op die verhouding beroepen. De tegenpartij kan daarom het bestaan van een – zelfs 

stilzwijgende – mandaatsverhouding bewijzen met alle middelen rechtens, ongeacht de waarde van 

de vordering. Dit betekent dat de derde getuigen en vermoedens mag inroepen, zelfs indien hij geen 

begin van geschreven bewijs kan voorleggen (supra randnr. 47).  

Ook al kan de derde het bestaan van een mandaatsverhouding met alle middelen rechtens bewijzen, 

en ook al heeft de formele procespartij daarbij een loyauteitsplicht die desnoods via de overlegging 

van stukken kan worden afgedwongen (supra randnr. 177), dan nog zal de bewijsvoering zelden een 

eenvoudige taak zijn. In wezen gaat het hier om een spanningsveld tussen twee belangen: enerzijds 

het recht op toegang tot de rechter van de derde, in het bijzonder wanneer het rechtstreeks aanspreken 

van de materiële procespartij(en) uitgesloten of praktisch moeilijk werkbaar is, en anderzijds het recht 

van verdediging van die materiële procespartij(en) dat in het gedrang kan komen door een al te 

lichtvaardig aanvaarden van een mandaat ad agendum. De materiële procespartij zal zich immers het 

gezag van gewijsde van het eventuele vonnis ten gronde moeten laten tegenwerpen, zelfs wanneer zij 

helemaal geen mandaat had toegekend aan de formele procespartij. Enkel door een succesvolle 

aanwending van een rechtsmiddel zal zij zich aan dit gezag van gewijsde kunnen onttrekken.699 Het 

bewijsvraagstuk met alle middelen rechtens wordt op die manier al snel een impliciete 

belangenafweging tussen twee fundamentele procedurele rechten. Hierna komen we op dit 

spanningsveld terug. De vraag rijst immers of een teleologische aanwending van het bewijsrecht en de 

interpretatieve bevoegdheden van de rechter wel de meest geëigende manieren zijn om met dit 

spanningsveld om te gaan (infra randnrs. 232 e.v.). 

1.3. Sanctie bij afwezigheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid: onontvankelijkheid 

190. Wanneer een partij een vordering inleidt of een rechtsmiddel aanwendt voor rekening van een 

materiële partij, zonder dat zij daartoe gemandateerd is, is haar vordering of rechtsmiddel 

onontvankelijk wegens gebrek aan hoedanigheid (art. 17 Ger.W.). Hetzelfde geldt in de andere 

richting, wanneer een eiser een vordering of een rechtsmiddel instelt tegen een onbevoegde formele 

procespartij.700 

                                                           
697 Vgl. Cass. 12 december 1974, Arr.Cass. 1975, 437; Cass. 3 mei 1955, Arr.Cass. 1955, 736. 
698 Cass. 13 april 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1078. 
699 J. VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” 

(noot onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 990, nr. 4; zie ook infra randnr. 305. 
700 Zie o.m. Cass. 17 februari 1995, Pas. 1995, I, 188; Cass. 1 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 143; Cass. 2 oktober 1987, Arr.Cass. 

1987-88, 144; Cass. 9 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 762; K. BROECKX, “Nul ne plaide par procureur in het civiele procesrecht”, 

in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 217, nr. 22; G. DE 

LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 27, nr. 11; P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval 

en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Themis 2000-2001: Gerechtelijk 

privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2000, 33; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 49, nr. 37. 
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Deze regel mag dan al eenvoudig lijken, bij nader inzien doet hij vooral veel vragen rijzen. Wat dient 

juist te worden verstaan onder het begrip hoedanigheid? Dient de hoedanigheid te worden 

beoordeeld in hoofde van de materiële of in hoofde van de formele procespartij? Is de exceptie van 

onontvankelijkheid peremptoir of leidt zij enkel tot een schorsing van de procedure? Kan de rechter 

ambtshalve de exceptie opwerpen of dient hij te wachten op een initiatief van de tegenpartij? Deze 

vragen komen achtereenvolgens aan bod. 

A. HOEDANIGHEID: EEN DUAAL BEGRIP 

191. De vertegenwoordiging ad agendum kan niet los worden gezien van het hoedanigheidsbegrip. 

Het is evenwel niet eenvoudig om dat begrip in één allesomvattende definitie te vatten. De 

hoedanigheid vervult in het Gerechtelijk Wetboek immers een verrassend wijd scala aan functies.  

- Vooreerst is het een bevoegdheidscriterium. Art. 9 Ger.W. bepaalt in die zin dat de volstrekte 

bevoegdheid van rechtbanken wordt bepaald naar “het onderwerp, de waarde en in 

voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de 

partijen.” Deze beginselverklaring wordt geconcretiseerd bij de rechtbank van koophandel, 

waarvan de bevoegdheid is opgebouwd rond (rechts)personen die optreden in hun 

hoedanigheid van onderneming (zie i.h.b. art. 573 en 575 Ger.W.). 

 

- Ten tweede is hoedanigheid een ontvankelijkheidscriterium. Overeenkomstig art. 17 Ger.W. kan 

de vordering niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft 

om ze in te dienen. 

 

- Voorts is hoedanigheid een criterium voor de omvang van het gezag van gewijsde. Naar luid 

van art. 23 Ger.W. strekt het gezag van gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het 

voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist daarbij is dat dat de gevorderde zaak 

dezelfde is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, ongeacht de ingeroepen 

rechtsgrond; dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen in 

dezelfde hoedanigheid gedaan is. Op een gelijkaardige manier vormt hoedanigheid een criterium 

om te bepalen of er sprake is van aanhangigheid: ook daar is o.m. vereist dat de partijen “in 

dezelfde hoedanigheid optreden” (art. 29 Ger.W.). 

 

- In de arbeidsrechtbank hangt de samenstelling van de zetel in sommige materies af van de 

hoedanigheid van de procespartij-werknemer als arbeider dan wel bediende (art. 81 Ger.W.). 

 

- Het exploot van betekening moet op straffe van nietigheid in voorkomend geval de 

hoedanigheid vermelden van de opdrachtgever dan wel de bestemmeling (art. 43, 2° - 4° 

Ger.W.). 

 

- In de zaken waarin de debatten nog niet gesloten verklaard zijn, blijft het overlijden van een 

partij, haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is opgetreden, 

zonder gevolg zolang daarvan geen kennis is gegeven (art. 815 Ger.W.). 

 

- Hoedanigheid speelt voorts een rol bij de toegang tot rechtsmiddelen. Zo bepaalt art. 1033 

Ger.W. dat een beslissing gewezen op eenzijdig verzoekschrift kan worden aangevochten 
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door “al wie niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen”. Diezelfde frase komt 

terug bij het derdenverzet (art. 1122 Ger.W.). 

 

- Zelfs bij de verschijning van partijen voor de rechter speelt hoedanigheid een rol. Met name 

voor de arbeidsgerechten kunnen arbeiders, bedienden of zelfstandigen ad litem 

vertegenwoordigd worden door een representatieve organisatie, “in geschillen betreffende 

[hun] eigen rechten en verplichtingen in die hoedanigheid of in de hoedanigheid van mindervalide” 

(art. 728, § 3, lid 2 Ger.W.).  

192. Hoedanigheid is dus een bijzonder polyvalent begrip dat een absolute sleutelrol vervult in het 

burgerlijk procesrecht. Het mag dan ook verbazen dat het begrip nergens in het Gerechtelijk Wetboek 

omschreven wordt, zelfs niet in zijn afzonderlijke facetten. Zo vond de wetgever het niet opportuun 

om de hoedanigheid als ontvankelijkheidscriterium inhoudelijk te preciseren, ironisch genoeg omdat 

de wetgever het “ijdel, zo niet vermetel” achtte om de talloze doctrinaire discussies rond de 

voorwaarden van de rechtsvordering te beslechten.701 Nu een wettelijk kader aldus volledig ontbreekt, 

en zelfs de afzonderlijke facetten van het hoedanigheidsbegrip zich klaarblijkelijk moeilijk laten vatten 

in één definitie, mag het geen verwondering wekken dat “hoedanigheid” is uitgegroeid tot een bron 

van verwarring en onzekerheid – une notion d’ordinaire assez trouble – in rechtsleer en rechtspraak.702  

Een eerste en belangrijke aanzet om door de vele bomen het bos terug in beeld te brengen, werd 

gegeven door BOULARBAH. In zijn studie over het hoedanigheidsbegrip onderscheidt hij twee soorten 

hoedanigheid: qualité-titre en qualité-pouvoir.703 Onderstaande analyse bouwt hierop voort en vertrekt 

dus eveneens van een duaal hoedanigheidsbegrip, dat inderdaad in staat lijkt om vele, zo niet alle 

facetten van hoedanigheid in het Gerechtelijk Wetboek te vatten. Het duaal hoedanigheidsbegrip 

bestaat uit enerzijds de materiële hoedanigheid en anderzijds de proceshoedanigheid ( resp. de qualité-titre 

en de qualité-pouvoir van BOULARBAH). 

193. Vooreerst is daar de materiële hoedanigheid. De materiële hoedanigheid is de positie die een 

partij inneemt t.a.v. de grond van de zaak. Het is een open categorie: iemand kan optreden in en 

buiten rechte in zijn hoedanigheid van werkgever / handelaar / mede-eigenaar / erfgenaam / … Deze 

hoedanigheid verwijst dus niet naar de procedurele context waarbinnen een partij optreedt, maar wel 

naar de materieelrechtelijke context, naar de rechtsgrond waarop men steunt. De materiële 

hoedanigheid situeert zich op het niveau van het subjectief recht, op het niveau van de grond van de 

zaak.  

Iemand kan in meerdere materiële hoedanigheden in een procedure betrokken zijn, met name 

wanneer hij zich op verschillende rechtsgronden beroept, dan wel op verschillende rechtsgronden 

wordt aangesproken. Zo kan iemand aangesproken worden in zijn hoedanigheid van contractspartij 

                                                           
701 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 22. 
702 H. VIZIOZ, geciteerd in J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 34. Zie ook R. 

GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Imprimeries Olivier-Joulian et Nouvelle Réunies, 1955, 14-15. 
703 H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice”, TBBR  1997, 

58-97. Zie ook B. SMEKENS, “Hoedanigheid in hoofde van de verwerende partij als ontvankelijkheidsvereiste voor de vordering 

van de eisende partij? Naar een ontdubbeling van het begrip hoedanigheid” (noot onder GwH nr. 125/2014 van 19 september 

2014), P&B 2015, 97-100, die zich eveneens door BOULARBAH liet inspireren. 
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(art. 1134 BW) en, al dan niet ondergeschikt, in zijn hoedanigheid van buitencontractuele 

schadeverwekker (art. 1382 en 1383 BW).704 

Dat de materiële hoedanigheid in wezen een herformulering is van de materieelrechtelijke 

rechtsgrond waarop men zich beroept, neemt niet weg dat de wetgever er ook, zij het in beperkte 

mate, procesrechtelijke gevolgen aan heeft gekoppeld: 

- Bevoegdheid: de materiële hoedanigheid zal in bepaalde gevallen determinerend zijn voor de 

bevoegdheid van de rechter. Dat geldt in het bijzonder wanneer een partij optreedt in de 

materiële hoedanigheid van “onderneming” (of, vóór 2014, “handelaar”).705 De bevoegdheid 

van de rechtbank van koophandel is immers opgebouwd rond dat ondernemingsbegrip (zie 

art. 573 e.v. Ger.W.). 

Dat de materiële hoedanigheid gebruikt wordt als bevoegdheidscriterium, hoeft overigens 

niet te verbazen. Zowat de ganse bevoegdheidsregeling is gebaseerd op de 

materieelrechtelijke grondslag van de vordering. Dat heeft als grote voordeel dat het 

specialisatie onder de rechters toelaat.706 In dat opzicht zijn “het onderwerp […] van de 

vordering” en de (materieelrechtelijke) “hoedanigheid van de partijen”, twee criteria op basis 

waarvan de materiële bevoegdheid van de rechter wordt bepaald (art. 9 Ger.W.), in wezen 

twee zijden van dezelfde medaille: beide verwijzen zij naar (aspecten van) de 

materieelrechtelijke context van het geschil. 

Voor de bevoegdheid van de rechtbank dient de rechter te kijken naar de materiële 

hoedanigheid zoals die in de gedinginleidende akte wordt omschreven. Wanneer later blijkt 

dat die hoedanigheid in werkelijkheid niet voorhanden is, kan dat eventueel een impact 

hebben op de gegrondheid van de vordering, maar zal dat de bevoegdheid van de rechtbank 

niet meer beïnvloeden.707 

- Ontvankelijkheid:  Overeenkomstig art. 17 Ger.W. kan de vordering niet worden toegelaten, 

indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. Terwijl met 

“hoedanigheid” hier in hoofdzaak de proceshoedanigheid wordt bedoeld (zie over dit begrip 

infra), kan ook de materiële hoedanigheid in uitzonderlijke gevallen leiden tot de 

onontvankelijkheid van de vordering. “In uitzonderlijke gevallen”, want een gebrek aan 

materiële hoedanigheid is in regel een probleem van gegrondheid, en niet van 

onontvankelijkheid. Dat vloeit op nogal voor de hand liggende wijze voort uit de aard van de 

materiële hoedanigheid als zijnde de positie die men inneemt t.a.v. de grond van de zaak. 

Indien bv. blijkt dat een procespartij die optreedt in zijn materiële hoedanigheid van 

                                                           
704 Voor een toepassing in de praktijk, zie Antwerpen 19 april 2006, 2003/AR/1007 - 2003/AR/1119 , onuitg., www.juridat.be, 

bevestigd door Cass. 29 mei 2009, Arr.Cass. 2009, 1505: “Als rechtspersoon is [appellante] in eigen naam in dezelfde hoedanigheid, doch 

op een te onderscheiden contractuele of buitencontractuele grondslag, betrokken in het geding. [Appellante] is in onderhavig geding m.a.w. 

slechts één materiële procespartij, niettegenstaande zij in meerdere materieelrechtelijke hoedanigheden kan worden aangesproken.” 
705 Art. 573 Ger.W., dat oorspronkelijk over kooplieden en handelaars sprak, werd vervangen door de Wet van 26 maart 2014 tot 

wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand 

bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, BS 22 mei 

2014. 
706 P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet. De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken. Stand van 

zaken en actuele ontwikkelingen”, TPR 2004, 1094-1095, 10, die daarbij verwijst naar de dubbele betekenis van het Franse 

“compétence” (bevoegdheid/deskundigheid). 
707 Vaste rechtspraak, zie o.m. Cass. 13 juni 2003, Arr.Cass. 2003, 1380; Cass. 21 oktober 1996, Arr.Cass. 1996, 946; Cass. 6 maart 

1987, Arr.Cass. 1986-87, 894. Zie voor een toepassing m.b.t. de “hoedanigheid” van aandeelhouder en de bevoegdheid van de 

rechtbank van koophandel onder oud art. 574, 1° Ger.W. Kh. Dendermonde 3 oktober 2013, P&B 2014, 232. 
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werknemer, bij nader inzien helemaal geen werknemer blijkt te zijn maar wel een 

zelfstandige, is zijn vordering tot verkrijging van een ontslagvergoeding niet onontvankelijk, 

maar ongegrond.708 Of nog, met de woorden van het Hof van Cassatie: de procespartij die 

voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, heeft “hoedanigheid” (lees: materiële 

hoedanigheid) en belang om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist. Het 

onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt ingeroepen, 

betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering.709  

Toch is het niet a priori uitgesloten dat een probleem van materiële hoedanigheid leidt tot de 

onontvankelijkheid van de vordering. De wetgever heeft immers in bepaalde gevallen de 

materiële hoedanigheid herdoopt van een gegrondheidsvereiste tot een ontvankelijkheidsvereiste.  

In deze bijzondere gevallen is het niet voldoende dat een partij voorhoudt titularis te zijn van 

het litigieuze recht opdat diens vordering ontvankelijk zou zijn, maar ook dat deze partij tot 

de kring van door de wet toegewezen personen behoort en dus een bepaalde materiële 

hoedanigheid bezit. De wet duidt a.h.w. de personen aan die kunnen voorhouden titularis te 

zijn, als een soort onweerlegbaar wettelijk vermoeden dat slechts in hoofde van deze personen 

een rechtsband met het subjectieve recht bestaat. Typevoorbeeld ter zake van deze zgn. 

“toegewezen vorderingen” (actions attitrées)710 vormt de vordering gericht op het verkrijgen 

van een prerogatief van het ouderlijk gezag. Enkel ouders hebben de wettelijk vereiste 

(materiële) hoedanigheid om een vordering inzake ouderlijk gezag in te stellen.711 Wanneer 

een grootouder een dergelijke vordering instelt, is deze onontvankelijk bij gebrek aan 

(materiële) hoedanigheid en dus niet ongegrond, ook al claimt de grootouder titularis te zijn van 

het recht op ouderlijk gezag.712 Meteen is ook het verschil met het persoonlijk en rechtstreeks 

belang duidelijk: de grootouder kan wel degelijk een belang hebben bij het verkrijgen van het 

ouderlijk gezag, maar mist nu eenmaal de materiële hoedanigheid daartoe.713 Louter ten 

exemplatieve titel kan hier nog melding worden gemaakt van de vordering tot 

onbekwaamverklaring (voorbehouden aan bloedverwanten, echtgenoten en de procureur des 

Konings)714; de vordering tot betwisting van het vaderschap (voorbehouden aan de moeder, 

het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en de man die het vaderschap 

opeist)715; de vordering tot uitkering voor levensonderhoud (voorbehouden aan het kind)716 en 

                                                           
708 Zie evenwel Arbh. Brussel 16 maart 2004, RW 2005-06, 26, waarin het hof een dergelijke kwestie niettemin beschouwde als 

een ontvankelijkheidsdiscussie en daarbij overwoog dat “de discussie omtrent zijn beweerde hoedanigheid van werkgever niet 

gewoonweg kan worden afgedaan als irrelevant in het onderzoek naar zijn identiteit als contractpartij, maar deze beweerde hoedanigheid 

juist om deze reden grondig dient te worden onderzocht, en zodat m.a.w, in het raam van de al dan niet ontvankelijkheid van deze vordering, 

zoals deze is geformuleerd, het bestaan van enige rechtsband tussen partijen zal afhangen van het al dan niet bestaan van de door 

geïntimeerde beweerde hoedanigheid van werkgever van appellant.” (eigen nadruk). Het hof besloot dan ook, na een uitgebreid 

onderzoek dat uitwees dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, tot de onontvankelijkheid van de vordering in plaats 

van tot de ongegrondheid, o.i. ten onrechte. 
709 Cass. 23 februari 2012, RW 2012-13, 1106; Cass. 28 september 2007, Arr.Cass. 2007, 1798; Cass. 11 februari 2005, Arr.Cass. 2005, 

356; Cass. 2 april 2004, Arr.Cass. 2004, 597; Cass. 26 februari 2004, Arr.Cass. 2004, 334. 
710 Zie uitgebreid J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 252 e.v. 
711 Art. 373 en 374 BW. 
712 Gent 30 mei 2005, RABG 2005, 1815; Bergen 21 november 1988, JT 1989, 182, noot; Luik 19 januari 1987, RTDF 1989, 317, noot 

J. RENCHON; Jeugdrb. Aarlen 10 juni 1988, RTDF 1989, 299, noot J. RENCHON. 
713 Het is dus niet volledig correct, zoals soms wel eens valt te lezen, om te stellen dat de vereisten van hoedanigheid en belang 

samenvallen wanneer formele en materiële partij in één persoon verenigd zijn. Zie bv. M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, 

Gent, Story, 2009, 40, nr. 45; R. DE CORTE en J. LAENENS, “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, TPR 1980, 

454-455, nrs. 15-16. 
714 Artn. 1238 en 1239 Ger.W. 
715 Art. 318 § 1 B.W. 
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de vennootschapsrechtelijke vorderingen tot uittreding of uitsluiting (voorbehouden aan 

aandeelhouders)717.  

Men kan zich de vraag stellen naar de meerwaarde van een dergelijke “herkwalificatie” van 

een gegrondheidsvoorwaarde naar een ontvankelijkheidsvoorwaarde. Worden de zaken 

daarmee niet nodeloos complex gemaakt? Wanneer een grootouder een vordering instelt tot 

verkrijging van het ouderlijk gezag, zou diens vordering dan niet evengoed (en zelfs beter)718 

ongegrond kunnen worden verklaard, omdat een grootouder nu eenmaal geen titularis is van 

het recht op ouderlijk gezag? 

- Naast eventuele bevoegdheids- en ontvankelijkheidskwesties kan de materiële hoedanigheid 

van procespartijen uitzonderlijk ook determinerend zijn voor andere aspecten van de 

procedure. Dat is in het bijzonder het geval in het sociaal procesrecht, waar de 

“hoedanigheid” van procespartijen als arbeider of bediende een impact heeft op o.m. de 

samenstelling van de zetel (art. 81 Ger.W.: één van de rechters in sociale zaken is benoemd als 

arbeider of bediende, “naargelang van de hoedanigheid van de betrokken werknemer”) en op 

de mogelijkheid tot vertegenwoordiging ad litem door representatieve vakorganisaties (art. 

728, § 3 Ger.W.: toegestaan voor arbeiders, bedienden of zelfstandige arbeiders die “in die 

hoedanigheid” in de procedure betrokken zijn). 

194. Anderzijds is er de proceshoedanigheid. De materiële hoedanigheid werd hierboven omschreven 

als de positie die men inneemt t.a.v. de grond van de zaak; de proceshoedanigheid is de positie die 

men inneemt t.a.v. de procedure. De proceshoedanigheid verwijst dus niet naar de 

materieelrechtelijke context, maar naar de procedurele context. In tegenstelling tot de materiële 

hoedanigheid is de proceshoedanigheid geen open categorie. Men kan maar op twee manieren in een 

procedure betrokken zijn: in de (proces)hoedanigheid van materiële procespartij – i.e. als beweerde 

titularis van het litigieuze recht – en in de (proces)hoedanigheid van formele procespartij.  

Het mag niet verbazen dat aan de proceshoedanigheid een hele reeks procesrechtelijke gevolgen 

vasthangen, veel meer dan dat voor de materiële hoedanigheid het geval is: 

- Ontvankelijkheid: Overeenkomstig art. 17 Ger.W. kan de vordering niet worden toegelaten, 

indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. “Hoedanigheid” 

slaat hier enerzijds op de materiële hoedanigheid (zij het in uitzonderlijke gevallen, cfr. supra), 

maar ook en vooral op de proceshoedanigheid. Wie optreedt als materiële of als formele 

procespartij terwijl die procesrechtelijke positie bij nader inzien niet gelegitimeerd kan 

worden, zal botsen op de onontvankelijkheid van de vordering.  

                                                                                                                                                                                     
716 Art. 337 § 1 BW. De moeder die deze vordering voor eigen rekening instelt (en dus niet in haar hoedanigheid van wettelijke 

vertegenwoordiger van het kind) zal dus botsen op de onontvankelijkheid van haar vordering, zie Antwerpen 5 januari 2005, 

2003/AR/1466, onuitg., www.juridat.be. 
717 Artn. 636 en 642 W.Venn. Zie bv. Voorz. Kh. Gent 23 januari 1997, TGR 1997, 172: “Bij ontstentenis van de in [huidig art. 642 

W.Venn.] omschreven hoedanigheid van aandeelhouder, is de vordering dan ook niet ontvankelijk (art. 17 Ger.W.).” 
718 Qua rechtsgevolgen verschilt de peremptoire onontvankelijkheid van een vordering niet veel van de ongegrondheid van de 

vordering: beide leiden tot de definitieve aflsuiting van de mogelijkheid om een nieuwe uitspraak ten gronde te bekomen. 

Conceptueel is de onontvankelijkheidssanctie evenwel erg verregaand – de eiser wordt over de grond van de zaak niet eens 

gehoord, zijn gelijk of ongelijk doet er niet toe – zodat het past om van deze sanctie zuinig gebruik te maken. Het 

herkwalificeren van gegrondheidskwesties tot ontvankelijkheidskwesties strookt niet met dat idee. Vgl. K. WAGNER, Sancties in 

het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 91, nr. 58; L. CADIET en E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Parijs, LexisNexis, 

2013, 276, nr. 371. 
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Een materiële procespartij zal haar proceshoedanigheid niet kunnen legitimeren wanneer zij 

rechtsonbekwaam is of geen rechtspersoonlijkheid heeft. In dat geval kan zij immers niet 

pretenderen titularis te zijn van een concreet subjectief recht, nog los van de vraag of zij 

effectief titularis is van dat recht (hetgeen een gegrondheidskwestie is, cfr. supra). Een 

overledene kan bv. niet als materiële procespartij figureren; een vordering door of tegen een 

overleden persoon is dan ook onontvankelijk.719 Hetzelfde geldt voor procedures ingeleid 

voor of tegen een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid (supra randnr. 159). Een vennootschap 

die in vereffening is gesteld heeft na de afsluiting van die vereffening enkel nog een passieve 

rechtspersoonlijkheid, zodat zij de (proces)hoedanigheid ontbeert om nog als eiser op te 

treden.720 

Een formele procespartij die optreedt in naam en voor rekening van een materiële procespartij, 

zal moeten aantonen dat zij vertegenwoordigingsbevoegd is. Kan zij dat niet, dan is de 

vordering onontvankelijk. Maar ook wanneer de materiële en de formele procespartij in één 

persoon verenigd zijn (optreden voor eigen rekening), kunnen problemen rijzen m.b.t. de 

proceshoedanigheid van formele procespartij. Men denke bv. aan de handelingsonbekwame 

die zelf in rechte optreedt. Hij is wel degelijk drager van rechten en plichten, en kan dus 

inderdaad de rol van materiële procespartij aannemen in een gerechtelijke procedure. Zijn 

proceshoedanigheid van materiële procespartij is niet problematisch. Wél problematisch is 

zijn proceshoedanigheid van formele procespartij. Aangezien hij procesonbekwaam is, kan hij 

zijn positie van formele procespartij niet legitimeren. Hetzelfde geldt voor de gefailleerde, die 

niet als formele procespartij kan optreden met betrekking tot de rechten en plichten van de 

failliete boedel. Deze procespartijen zijn dus aangewezen op een “externe” formele 

procespartij, in de vorm van een (bevoegde) vertegenwoordiger ad agendum.  

- Gezag van gewijsde en aanhangigheid: zowel voor gezag van gewijsde als voor 

aanhangigheid is vereist dat de vordering werd ingesteld tussen dezelfde partijen in dezelfde 

hoedanigheid (art. 23 en 29 Ger.W.). Met “hoedanigheid” bedoelt de wetgever hier 

“proceshoedanigheid”. Zo zal iemand die optreedt als formele procespartij, zich in eigen 

naam het gezag van gewijsde niet moeten laten tegenwerpen (infra randnr. 307).721 

 

- Rechtsmiddelen: derdenverzet staat open voor al wie niet behoorlijk is opgeroepen of niet in 

dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen (art. 1122 Ger.W., zie ook art. 1033 

Ger.W.). Corollarium van art. 1122 Ger.W. is de verplichting om bij de aanwending van 

gewone rechtsmiddelen (verzet en hoger beroep) op te treden in dezelfde hoedanigheid als in 

de voorafgaande fase van de procedure. Opnieuw gaat het om de proceshoedanigheid. Zo 

kan een partij die in eerste aanleg qualitate qua optrad, geen hoger beroep instellen in eigen 

naam. Daarmee zou zij immers de aanlegregels omzeilen. Een wijziging van de materiële 

                                                           
719 Zie voor het optreden in rechte door een overledene o.m. Cass. 3 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 829; Cass. 13 januari 1999, Arr.Cass. 

1999, 42. Zie voor het optreden in rechte tegen een overledene o.m. Cass. 31 mei 1996, Arr.Cass. 1996, 525. 
720 Zie uitgebreid C. CLOTTENS, “Het lot van lopende gerechtelijke procedures na afsluiting van de vereffening van een 

vennootschap met rechtspersoonlijkheid” (noot onder Cass. 17 april 2008), TRV 2010, 154-162; G. MEERSMAN, 

“Procesbekwaamheid van een vereffende vennootschap” (noot onder Gent 25 november 1998), TBH 1999, 576-579; R. TAS, “De 

procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de vereffening van een handelsvennootschap”, TRV 1997, 496-499; B. TILLEMAN, 

“Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, Antwerpen, Maklu, 1997, 81-82. 
721 Vgl. P. VANLERSBERGHE, “Het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor 

de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, 340, nr. 20. 
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hoedanigheid daarentegen is geen probleem, nu dat louter een gevolg is van de wijziging van 

de juridische grondslag van de eis.722 

Een verwante problematiek betreft de tussenvorderingen. Partijen kunnen hun vordering 

uitbreiden of wijzigen binnen de perken van art. 807 Ger.W. Conform vaste 

cassatierechtspraak is een dergelijke uitbreiding of wijziging evenwel niet toelaatbaar 

wanneer zij als resultaat heeft dat de tegenpartij in een andere hoedanigheid wordt 

aangesproken dan die waarin zij gedagvaard werd.723 Het gaat hier opnieuw om de 

proceshoedanigheid: wie in eigen naam wordt gedagvaard, kan niet plotsklaps via een 

uitbreiding van de vordering qualitate qua aangesproken worden. Dat komt immers neer op 

een gedwongen tussenkomst van een nieuwe materiële procespartij, hetgeen aan eigen regels 

onderworpen is (art. 811 e.v. Ger.W., zie ook infra randnrs. 298 e.v.). Art. 807 Ger.W. verzet er 

zich anderzijds niet tegen dat iemand in de loop van het geding in een andere materiële 

hoedanigheid wordt aangesproken (of zichzelf een andere materiële hoedanigheid aanmeet). 

Dat komt immers neer op het veranderen van de rechtsgrond waarop men steunt, hetgeen wel 

degelijk via art. 807 Ger.W. kan gebeuren. Zo staat niets eraan in de weg dat een partij 

aanvankelijk optreedt in haar “hoedanigheid” van mede-eigenaar, en in graad van beroep in 

haar “hoedanigheid” van (enige) eigenaar van de ondertussen afgesplitste kavel.724 Evenmin 

problematisch, althans op het vlak van toelaatbaarheid, is de situatie waarbij iemand in een 

gerechtelijke procedure betrokken is in zijn “hoedanigheid” van schuldenaar en een 

tegenvordering instelt in zijn “hoedanigheid” van echtgenoot.725 Eventueel kan er dan wel een 

probleem van bevoegdheid ontstaan, waarbij de verwijzingsregels van het Gerechtelijk Wetboek 

uitkomst bieden (art. 563 Ger.W.).726 

- Betekening en kennisgeving: het exploot van betekening vermeldt op straffe van nietigheid, in 

voorkomend geval, de hoedanigheid vermelden van de opdrachtgever dan wel de 

bestemmeling (art. 43, 2° - 4° Ger.W.). Opnieuw gaat het om de proceshoedanigheid van 

materiële dan wel formele procespartij (infra randnr. 326). Uit die bepaling volgt bv. geenszins 

dat het aan een beklaagde betekende gerechtsdeurwaardersexploot moet vermelden dat hij 

gedagvaard wordt in zijn (materiële) hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder.727 

 

- Hervatting van geding: het overlijden van een partij, haar verandering van staat of de 

wijziging van de hoedanigheid waarin zij is opgetreden, blijft zonder gevolg zolang daarvan 

geen kennis is gegeven (art. 815 Ger.W.). Ook hier doelt de wetgever op de 

                                                           
722 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 206, 

randnrs. 449-450 
723 Zie o.m. Cass. 26 oktober 1995, Arr.Cass. 1995, 915, waarin partijen eerst werden aangesproken als burgerlijk aansprakelijke 

partijen voor hun minderjarige zoon (i.e. in eigen naam) en nadien als wettelijke beheerders van diens goederen (i.e. qualitate 

qua); Cass. 24 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 210, waarin een partij eerst werd aangesproken in haar hoedanigheid van 

schooldirecteur (i.e. in eigen naam) en later in haar hoedanigheid van lid van de Inrichtende Macht (i.e. als vertegenwoordiger 

van een feitelijke vereniging). 
724 Cass. 6 mei 1994, P&B 1995, 42 en de bijgaande noot van M.E. STORME.  
725 Cass. 18 december 2008, JLMB 2011, 348.  
726 Nochtans wordt een en ander toch niet steeds zo begrepen. Zie bv. Rb. Gent 26 maart 1993, TBH 1993, 935, waarin de 

Belgische Staat gedaagd was in haar “hoedanigheid” van stichtend vennoot, en nadien ook aangesproken werd “in [haar] 

hoedanigheid van feitelijk oprichter op grond van art. 1382 B.W. en in [haar] hoedanigheid van feitelijk bestuurder op grond van art. 63ter 

Venn.W.”. De rechtbank achtte deze uitbreiding van de vordering – ten onrechte – onontvankelijk omdat zij een ontoelaatbare 

wijziging van hoedanigheid zou behelzen.  
727 Cass. 12 november 2002, Arr.Cass. 2002, 2449. 
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proceshoedanigheid. De problematiek van de gedinghervatting komt later nog uitgebreid aan 

bod (infra randnrs. 343 e.v.). 

195. Schematisch kan e.e.a. dan als volgt worden voorgesteld: 

Materiële hoedanigheid Proceshoedanigheid 

 

Positie die een procespartij inneemt t.a.v. de 

grond van de zaak  

 

 

Positie die een procespartij inneemt t.a.v. de 

procedure 

 

Open categorie (werknemer, eigenaar, 

contractant, slachtoffer van een onrechtmatige 

daad, …) 

 

 

Gesloten categorie (materiële procespartij / 

formele procespartij ) 

 

Vnl. relevant voor: 

- Gegrondheid (of ontvankelijkheid, indien 

toegewezen vordering) 

- Bevoegdheid  

 

Vnl. relevant voor: 

- Ontvankelijkheid 

- Tussenvorderingen 

- Gezag van gewijsde 

- Rechtsmiddelen 

- Betekening en kennisgeving 

- Hervatting van geding 

 

 

196. Het onderscheid tussen materiële hoedanigheid en proceshoedanigheid blijkt niet 

uitdrukkelijk uit het Gerechtelijk Wetboek, dat slechts generiek spreekt over “hoedanigheid”. Ook in 

de rechtspraak wordt het onderscheid tussen beide dimensies van de hoedanigheidsvereiste 

doorgaans niet (expliciet) gemaakt. Op die manier worden twee fundamenteel verschillende zaken 

over één en dezelfde kam geschoren. Dat is problematisch, i.h.b. op het vlak van de ontvankelijkheid 

waar beide hoedanigheden met elkaar interfereren. Anderzijds lijkt men toch intuïtief aan te voelen 

dat de ene hoedanigheidsexceptie de andere niet is. De vaststelling dat er niet één, maar twee vormen 

van hoedanigheid zijn, laat dan ook toe om een groot deel van de mist op te klaren die rond de 

onontvankelijkheidssanctie kleeft.  

De Franse Nouveau Code de Procédure Civile is op dat vlak overigens een stuk transparanter. Dat 

wetboek onderscheidt, wat de voorwaarden van de rechtsvordering betreft, de qualité (de materiële 

hoedanigheid) van de capacité (de proceshoedanigheid). Onder capacité valt zowel de bekwaamheid 

om in rechte op te treden als het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 117 NCPC).728 Het 

onderscheid is niet enkel terminologisch: terwijl een gebrek aan qualité gesanctioneerd wordt met de 

onontvankelijkheid (irrecevabilité) van de vordering, leidt een gebrek aan capacité tot een bijzonder 

soort “nietigheid ten gronde” (nullité de fond) van de gedinginleidende akte. Deze bijzondere 

                                                           
728 Zie ook VAN GELDER die opmerkt dat de term capacité bij ons doorgaans vertaald wordt met ‘bekwaamheid’, terwijl 

‘bevoegdheid’ of ‘handelingsbevoegdheid’ eigenlijk een correctere vertaling zou zijn: A. VAN GELDER, “Hoe geraak ik aan de 

grond? De sanctieregeling in het gerechtelijk recht”, in H. GEINGER (ed.), De vereenvoudiging en versnelling van het burgerlijk 

proces, Antwerpen, Kluwer, 1984, 48, voetnoot 51. Vgl. R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et 

nouvelle réunies, 1955, 226-232. 
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nietigheidssanctie houdt het midden tussen de onontvankelijkheid en de nietigheid wegens een 

vormgebrek (nullité de forme).729 Zo hoeft een partij geen belangenschade aan te tonen om de nietigheid 

aan te voeren, en kan de nietigheid worden uitgesproken zelfs wanneer er geen enkele wettelijke 

bepaling uitdrukkelijk de nietigheid voorschrijft (art. 119 NCPC). De nietigheid kan bovendien in elke 

stand van het geding worden opgeworpen (art. 118 NCPC). Anderzijds is de nietigheid gedekt 

wanneer het gebrek aan capacité rechtsgezet is op het moment dat de rechter uitspraak doet (art. 121 

NCPC), en kan de rechter de exceptie op grond van een gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid 

niet ambtshalve opwerpen.730 

B. IN WIENS HOOFDE DIENT DE PROCESHOEDANIGHEID TE WORDEN BEOORDEELD? 

197. In de rechtsleer bestaat onenigheid over de vraag in wiens hoofde de hoedanigheid moet 

worden beoordeeld wanneer er sprake is van een materiële procespartij die zich laat 

vertegenwoordigen. Enerzijds stellen bepaalde auteurs dat de hoedanigheid en het belang beoordeeld 

dienen te worden in hoofde van de formele procespartij. Deze verwerft de vereiste hoedanigheid op 

grond van de hem verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid.731 Andere auteurs stellen dan weer 

dat de hoedanigheid dient te worden beoordeeld in hoofde van de materiële procespartij. Immers, 

indien de vertegenwoordigde niet over de vereiste hoedanigheid beschikt, kan ook de formele 

procespartij niet over hoedanigheid beschikken, zelfs al heeft deze laatste een geldig mandaat ad 

agendum ontvangen. De hoedanigheid in hoofde van de formele procespartij is aldus ondergeschikt 

aan de hoedanigheid in hoofde van de materiële procespartij.732 

198. Uit het voorgaande blijkt meteen dat deze verwarring berust op het niet voldoende 

onderscheiden van de twee dimensies van de hoedanigheid. 

De materiële hoedanigheid, de rechtsband tussen de eiser of verweerder enerzijds en het voorwerp van 

de vordering anderzijds, dient uitsluitend te worden beoordeeld in hoofde van de (beweerde) titularis 

van het recht, i.e. de materiële procespartij. Dat is, gelet op de definitie van materiële hoedanigheid, 

niet meer dan logisch. Wanneer bv. een grootouder middels een vertegenwoordiger ad agendum een 

vordering instelt om het recht op bewaring van een kleinkind te verkrijgen (terwijl deze vordering 

door de wetgever is toegewezen aan de ouders, cfr. supra randnr. 193), dan zal deze vordering 

onontvankelijk verklaard worden wegens gebrek aan materiële hoedanigheid in hoofde van de 

grootouder, zelfs al beschikte de vertegenwoordiger ad agendum over een geldig mandaat. In dat 

opzicht is de proceshoedanigheid in hoofde van de vertegenwoordiger inderdaad ondergeschikt aan 

de materiële hoedanigheid in hoofde van de materiële procespartij.733 

De proceshoedanigheid van materiële dan wel formele procespartij wordt, niet geheel verrassend, 

beoordeeld in hoofde van de materiële resp. formele procespartij. Beiden moeten hun respectieve 

                                                           
729 L. CADIET en E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Parijs, LexisNexis, 2013, 343-344, nr. 453. 
730 De exceptie is immers niet van openbare orde: Cass.Com. 5 november 1985, Bull.civ. IV, nr. 262; zie ook Cass.Civ. 9 april 2008, 

nr. 07-13.236 en Cass.Civ. 19 september 2007, nr. 06-17.408. 
731 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 701, nr. 1117; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk 

gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 240, nr. 326. Zie ook P. VANLERSBERGHE, “Het optreden in rechte van een 

vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” (noot onder Gent 6 november 2002), RABG 2003, 577, nr. 4. 
732 M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Story, 2009, 41-42, nr. 48. 
733 Vgl. het Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. 

Senaat 1963-64, nr. 60, 25: “Alles bij elkaar genomen zijn wij ertoe geneigd de bepaling rechtsgrond te verkiezen, volgens dewelke een 

persoon geldig in een geding optreedt. Het begrip macht ontsnapt niet aan het verwijt van dubbelzinnigheid. Zelfs zo hij ‘macht heeft om op 

te treden’ zal de vertegenwoordiger niet noodzakelijk hoedanigheid hebben, als bij de vertegenwoordigde deze voorwaarde ontbreekt.” 
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positie als procespartij kunnen legitimeren. De materiële procespartij moet dus over 

rechtsbekwaamheid en rechtspersoonlijkheid beschikken; de formele procespartij moet 

vertegenwoordigingsbevoegd zijn (bij een optreden qualitate qua) of procesbekwaam zijn (bij een 

optreden in eigen naam en voor eigen rekening). 

199. Het plaatje bij een optreden qualitate qua ziet er dus als volgt uit: 

- De vertegenwoordigde moet zijn materiële hoedanigheid kunnen legitimeren; zo niet is de 

vordering ongegrond (men denke bv. aan een vertegenwoordiger die qualitate qua een 

ontslagvergoeding vraagt voor rekening van een werknemer die bij nader inzien geen 

werknemer blijkt te zijn) of, wanneer het gaat om een toegewezen vordering, onontvankelijk 

(men denke bv. aan een vertegenwoordiger die qualitate qua namens een grootouder een 

vordering instelt tot verkrijging van het ouderlijk gezag); 

- De vertegenwoordigde moet tevens zijn proceshoedanigheid kunnen legitimeren; zo niet is de 

vordering onontvankelijk (men denke bv. aan een vertegenwoordiger die qualitate qua 

optreedt namens een partij die bij nader inzien reeds overleden blijkt te zijn); 

- Ook de vertegenwoordiger moet zijn proceshoedanigheid kunnen legitimeren, m.n. door zijn 

vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen; zo niet is de vordering onontvankelijk. 

Dat lijkt een vrij complexe checklist. Nochtans dienen ook bij een optreden in eigen naam en voor eigen 

rekening al deze hoedanigheden aanwezig te zijn, met dien verstande dat zij dan allemaal verenigd 

zijn in één en dezelfde persoon.734 Is dat niet het geval, dan is de vordering evenzeer onontvankelijk 

c.q. ongegrond. 

C. OP WELK TIJDSTIP DIENT DE PROCESHOEDANIGHEID TE WORDEN BEOORDEELD? 

200. De proceshoedanigheid van een partij wordt beoordeeld op het moment dat de 

proceshandeling wordt gesteld.735  

Dat betekent vooreerst dat een partij proceshoedanigheid dient te hebben op het moment van de 

gedinginleiding. Relevant hier is de datum van de aanhangigmaking van de vordering, en niet de 

datum van de rolstelling of van de inleidingszitting.736 Uit deze regel leidt men doorgaans af dat het 

gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid later in de procedure niet kan worden geregulariseerd. 

Wie pas tijdens de procedure een mandaat verkrijgt, zou daarmee te laat zijn om de door hem 

ingestelde vordering nog van de onontvankelijkheid te redden.737 Hierop komen we later uitgebreid – 

                                                           
734 De proceshoedanigheid van formele procespartij is dan wel geen kwestie meer van vertegenwoordigingsbevoegdheid maar 

van procesbekwaamheid, cfr. supra. 
735 K. BROECKX, “Nul ne plaide par procureur in het civiele procesrecht”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de 

vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 216, nr. 20; S. VOET, “Belang (en hoedanigheid) als voorwaarde(n) van de 

burgerlijke rechtsvordering: een update en knelpunten inzake collectief procederen”, in D. SERRUS (ed.), Actualia gerechtelijk 

recht, Gent, Larcier, 2008, 90, nr. 8; P. VANLERSBERGHE, “Commentaar bij Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, losbl., nr. 44. Zie ook 

concl. Adv.-Gen. VAN INGELGEM bij Cass. 7 september 2012 
736 K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 112, voetnoot 225. Men dient dus te kijken naar de 

datum van dagvaarding of van het gedinginleidend verzoekschrift. 
737 B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, “Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité”, in H. 

BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 175; P. VANLERSBERGHE, 

“Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 47; M.E. STORME, “Procesrechtelijke knelpunten bij de 

geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en 

rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 221, nr. 28. Zie voor 
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en kritisch – terug wanneer we de mogelijkheden tot retroactieve bekrachtiging van het optreden ad 

agendum onderzoeken (infra randnrs. 221 e.v.). 

De proceshoedanigheid dient niet alleen aanwezig te zijn op het moment van de gedinginleiding, zij 

dient ook te blijven bestaan gedurende de volledige aanleg.738 Proceshoedanigheid is a.h.w. een 

“precaire toestand” die elk ogenblik kan wegvallen. De formele procespartij die haar 

vertegenwoordigingsbevoegdheid tijdens de procedure verliest – men denke aan een ouder of een 

voogd van een minderjarige materiële procespartij die tijdens de procedure meerderjarig wordt – kan 

de procedure in beginsel niet verderzetten. Anderzijds krijgt het verlies van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid in de loop van een aanleg slechts uitwerking wanneer daarvan 

kennis wordt gegeven (art. 815 Ger.W.). Zonder die kennisgeving ontstaat een wettelijke fictie waarbij 

de vertegenwoordigingsbevoegdheid geacht wordt nog steeds aanwezig te zijn tot het eind van de 

aanleg. Op die manier hoeft een procespartij zich geen zorgen te maken over het precair karakter van 

de proceshoedanigheid in hoofde van haar tegenstrever. Ook hierop komen we later uitgebreid terug 

(infra randnrs. 339 e.v.). 

201. Bij de aanwending van een rechtsmiddel, waarmee een nieuwe aanleg begint, dient een 

procespartij evenzeer over proceshoedanigheid te beschikken. Daarop bestaat evenwel een belangrijke 

nuance. Indien het gebrek aan proceshoedanigheid al bestond bij het instellen van de oorspronkelijke 

vordering, en de rechter in eerste aanleg niettemin besloten heeft tot de ontvankelijkheid van de 

vordering (hetzij omdat de onontvankelijkheid niet ter sprake is gekomen, hetzij omdat de rechter de 

exceptie ten onrechte heeft verworpen), dan heeft de partij in kwestie proceshoedanigheid om een 

rechtsmiddel aan te wenden.739 Een veroordeling ten gronde verleent aldus proceshoedanigheid aan 

de partijen om een rechtsmiddel aan te wenden, zelfs al had men geen proceshoedanigheid om de 

vordering in te leiden c.q. in rechte gedaagd te worden. Dat lijkt vooral geïnspireerd vanuit het recht 

op toegang tot de (appel)rechter: wanneer de rechter in eerste aanleg de toegang tot de rechter foutief 

heeft aanvaard, zou het blokkeren van de toegang tot de rechter in graad van beroep weliswaar 

correct zijn, maar op zijn minst onbillijk. Two wrongs make a right: een pragmatische oplossing die 

sommige auteurs evenwel niet kan overtuigen.740  

Stel bv. dat ouders optreden voor rekening van hun kind dat op dat moment reeds meerderjarig is. In 

weerwil van het gebrek aan proceshoedanigheid in hoofde van de ouders, verklaart de rechter de 

vordering qualitate qua ontvankelijk en veroordeelt hij de tegenpartij ten gronde. De tegenpartij kan 

dan, ondanks het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid, de ouders qualitate qua in graad van 

beroep dagen.741  

Een ander voorbeeld. Een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid wordt als materiële procespartij in 

rechte gedaagd. Een gebrek aan rechtspersoonlijkheid in hoofde van de materiële procespartij is 

evenzeer een probleem van proceshoedanigheid als een gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid 

in hoofde van de formele procespartij. Hoewel het gebrek aan rechtspersoonlijkheid dus eigenlijk had 

                                                                                                                                                                                     
toepassingsgevallen o.m. Luik 26 januari 2012, JLMB 2014, 156; Vred. Oudenaarde 19 april 1999, TRV 1999, 343, noot J. 

VANANROYE; Vred. St.-Truiden 27 maart 1997, AJT 1998-99, 167, noot S. SNAET en Vred. Wervik 20 april 1999, T.Vred. 2001, 154. 
738 P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 46; zie ook Zie ook concl. Adv.-Gen. VAN 

INGELGEM bij Cass. 7 september 2012. Vgl. voor Nederland HR 4 mei 1956, NJ 1956, 304. 
739 Zie de cassatierechtspraak in de volgende voetnoten. 
740 Zie inderdaad kritisch P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 246, nr. 

330. Deze auteur merkt o.m. op dat niet de vermeldingen in het vonnis determinerend zijn om aan iemand de hoedanigheid van 

procespartij toe te kennen, maar wel de bestanddelen van de zaak zoals deze blijken uit het dossier van de rechtspleging. 
741 Cass. 11 januari 1974, Arr.Cass. 1974, 523.  
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moeten leiden tot de onontvankelijkheid van de vordering, wordt de entiteit niettemin ten gronde 

veroordeeld. Welnu, de entiteit kan toch op een ontvankelijke wijze een rechtsmiddel aanwenden 

tegen die veroordeling. Zij heeft daartoe proceshoedanigheid.742 Zij wordt voor de resterende duur 

van de procedure als het ware een “procesrechtspersoon”.743 

Het belang van deze “uitzondering” op de vereiste van proceshoedanigheid mag evenwel niet 

worden overschat. De appelrechter wordt er weliswaar door verhinderd om het rechtsmiddel 

onontvankelijk te verklaren wegens gebrek aan proceshoedanigheid, maar dat belet hem niet om 

desgevallend het vonnis in eerste aanleg te hervormen, met inbegrip van de 

ontvankelijkheidsbeslissing, indien hem dat wordt gevraagd. Hij kan dus niet het hoger beroep 

onontvankelijk verklaren – aangezien de partij in kwestie door het vonnis ten gronde 

proceshoedanigheid heeft verworven – maar wel de oorspronkelijke vordering.744 Zoals we hierna zullen 

zien kan het gebrek aan hoedanigheid (om een vordering in te leiden) inderdaad zelfs voor het eerst in 

graad van beroep worden opgeworpen (infra randnr. 210). Belangrijke kanttekening is wel dat de 

appelrechter niet ambtshalve de ontvankelijkheidsbeslissing in eerste aanleg kan hervormen. Het zijn 

immers de partijen die de omvang van het hoger beroep bepalen (tantum devolutum quantum 

appellatum): als zij de ontvankelijkheidsbeslissing m.b.t. de oorspronkelijke vordering niet aan de 

appelrechter voorleggen, kan die laatste daar ambtshalve niets aan veranderen, op straffe van 

miskenning van het beschikkingsbeginsel.745 

Op het niveau van de cassatievoorziening, tot slot, gelden dezelfde principes. Wie door de 

appelrechter ten gronde is veroordeeld terwijl hij nochtans niet in die proceshoedanigheid was 

gedaagd in graad van beroep, kan niettemin in die proceshoedanigheid cassatieberoep instellen.746  

D. IS DE ONONTVANKELIJKHEID PEREMPTOIR OF DILATOIR? 

202. Hierboven is vastgesteld dat zowel een gebrek aan materiële als aan proceshoedanigheid tot 

de onontvankelijkheid van de vordering kan leiden. Is deze ontvankelijkheid dan peremptoir (in welk 

geval de procedure een einde neemt) of dilatoir (in welk geval de procedure enkel geschorst wordt, tot 

het gebrek aan hoedanigheid geregulariseerd is)? 

203. Een gebrek aan materiële hoedanigheid leidt zonder discussie tot de peremptoire beëindiging 

van de procedure, althans in zoverre de materiële hoedanigheid inderdaad een 

ontvankelijkheidsvereiste is (i.e. bij toegewezen vorderingen, supra randnr. 193). De procespartij die 

materiële hoedanigheid ontbeert, heeft geen rechtsvordering (ius agendi) zodat de toegang tot de 

rechter m.b.t. die specifieke aanspraak definitief en onherstelbaar is afgesloten. De exceptie van gebrek 

aan materiële hoedanigheid valt op die manier in dezelfde categorie als de exceptie van gebrek aan 

                                                           
742 Cass. 13 september 1991, Arr.Cass. 1991-92, 38. 
743 M.L. STORME, Metabletica van het Procesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 33. 
744 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 313-314, nr. 410. 
745 Vgl. Cass. 2 mei 2013, RABG 2014, 371, noot N. CLIJMANS (wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen de 

bevoegdheidsbeslissing van de eerste rechter, kan de appelrechter die beslissing niet ambtshalve hervormen). 
746 Cass. 6 februari 1986, Arr.Cass. 1985-86, 788. In casu was een vader in eerste aanleg betrokken zowel ten persoonlijke titel als 

in zijn hoedanigheid van wettelijk beheerder over de persoon en goederen van zijn zoon. Hij stelde hoger beroep in tegen de 

veroordeling, zij het enkel qualitate qua. Niettemin werd hij in graad van beroep (ook) ten persoonlijke titel opnieuw 

veroordeeld. Hij trok daarop in cassatie, ten persoonlijke titel. De tegenpartij wierp daarop een middel van onontvankelijk op, 

nu de vader ten persoonlijke titel geen partij was geweest in graad van beroep. Het Hof verwierp dat middel en verklaarde de 

voorziening ontvankelijk: door de veroordeling ten persoonlijke titel was de vader wel degelijk partij geworden in de 

appelprocedure. 
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belang, de exceptie van verjaring of de exceptie van gezag van gewijsde. Een dilatoire sanctie zou hier 

van geen enkel nut zijn: het heeft geen zin de procedure op te schorten, nu een gebrek aan een ius 

agendi niet geregulariseerd kan worden. De grootouder die zich via de rechter een prerogatief van het 

ouderlijk gezag wil laten toekennen, terwijl enkel de ouders over de vereiste materiële hoedanigheid 

beschikken, zal zijn gebrek aan hoedanigheid inderdaad niet kunnen rechtzetten, net zomin als een 

eiser een reeds voltrokken verjaring of het bestaan van een eerder vonnis m.b.t. hetzelfde geschilpunt 

kan rechtzetten.  

204. Bij een gebrek aan proceshoedanigheid liggen de zaken moeilijker.  

Indien het probleem van proceshoedanigheid zich situeert in hoofde van de materiële procespartij (die 

bv. overleden is, of geen rechtspersoonlijkheid heeft), wordt de vordering opnieuw op een peremptoire 

manier onontvankelijk verklaard. 

Indien het probleem van proceshoedanigheid zich situeert in hoofde van de formele procespartij, is er 

een merkwaardig verschil in behandeling tussen een formele procespartij die optreedt qualitate qua, en 

een formele procespartij die ook materiële procespartij is en dus voor eigen rekening optreedt. In het 

eerste geval vloeit het probleem van proceshoedanigheid voort uit een gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, in het tweede geval uit een gebrek aan procesbekwaamheid. Dat 

neemt niet weg dat het in beide gevallen gaat over in wezen hetzelfde probleem. Nochtans wordt een 

optreden door of tegen een onbevoegde vertegenwoordiger gesanctioneerd met een peremptoire 

onontvankelijkheid, terwijl een optreden door of tegen een procesonbekwame volgens een 

meerderheid binnen de rechtspraak en rechtsleer gesanctioneerd wordt met een dilatoire 

onontvankelijkheid, die toelaat dat de vertegenwoordiger tussenkomt om de procedure te 

regulariseren.747  

Er is dus een verschil in behandeling voor nochtans vergelijkbare situaties. Het spreekt voor zich dat 

dit de coherentie van het procesrecht niet ten goede komt. Beter zou zijn om een probleem van 

proceshoedanigheid in hoofde van de formele procespartij te remediëren aan de hand van één en 

dezelfde sanctie, ongeacht of de materiële en formele procespartij zijn uitgesplitst 

(vertegenwoordiging) dan wel in één persoon zijn verenigd (procesbekwaamheid). Rijst dan nog de 

vraag wat die (eenvormige) sanctie moet zijn.  

Enerzijds lijkt het niet correct om een gebrek aan proceshoedanigheid in hoofde van de formele 

procespartij te beschouwen als een probleem op het niveau van de rechtsvordering, van dezelfde 

categorie als bv. een voltrokken verjaring of een probleem van gezag van gewijsde. Het probleem is 

immers niet dat de rechtsvordering (ius agendi) niet of niet meer bestaat, maar enkel dat die wordt 

uitgeoefend door een verkeerde persoon, hetzij wegens een gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid hetzij wegens procesonbekwaamheid. Het recht op toegang tot de 

                                                           
747 Cass. 11 januari 1974, Arr.Cass. 1974, 523; Cass. 2 juli 1936, Pas. 1936, I, 332; Luik (1e k.) 17 december 2002, JLMB 2003, afl. 36, 

1577; A. VAN THIENEN, “Justice must also enabled to be done” (noot onder Gent 19 december 2013), T.Fam. 2015, 118; T. WUYTS, 

“Sanctionering bij onbekwaamheid en bewind”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde 

personen, Brugge, die Keure, 2014, 186, nr. 421; C. DE BOE, “La place de l'enfant dans le procès civil”, JT 2009, 487; nr. 6; K. 

WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 109-110, nrs. 76-77; A. WYLLEMAN, Contracteren en 

procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 427-429 en 437-439; E. DE KEZEL, “De 

procesbekwaamheid van de minderjarige”, AJT 1998-99, 251, nr. 5; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch 

privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 440; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961, I, 97-100, 

nr. 81bis.  
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rechter is niet definitief afgesloten. Een probleem van proceshoedanigheid is aldus herstelbaar, in 

tegenstelling tot bv. een probleem van verjaring of gezag van gewijsde.748  

Anderzijds ligt het vanuit procesrechtelijk perspectief niet voor de hand om een gebrek aan 

proceshoedanigheid te koppelen aan een opschortende, dilatoire exceptie. Dat het optreden in rechte 

van een procesonbekwame dilatoir wordt gesanctioneerd, verantwoordt men vooral vanuit het 

materieel recht, dat ter zake is opgebouwd rond de bescherming van de belangen van de 

handelingsonbekwame. Zo is een materieelrechtelijke rechtshandeling die gesteld wordt door een 

handelingsonbekwame (slechts) aangetast door een relatieve nietigheid. Dat betekent o.m. dat die 

nietigheid enkel kan worden ingeroepen door de beschermde persoon (of diens vertegenwoordiger) 

en bv. niet, in het geval van een meerzijdige rechtshandeling, door de contractuele tegenpartij (art. 

1125 BW). De dilatoire onontvankelijkheid is in dat opzicht een poging tot vertaling van deze 

materieelrechtelijke principes in het procesrecht.749 Net zomin als de medecontractant de nietigheid 

van een overeenkomst kan bekomen, kan de procedurele tegenpartij de peremptoire 

onontvankelijkheid van de procedure bekomen. “Dit zou neerkomen op een werkelijke sanctie op initiatief 

van een derde van het rechtsongeldig optreden van de wilsonbekwame, wat de beschermingsidee waarop de 

wilsbekwaamheidstechniek gestoeld is, geweld zou aandoen.”750 Omdat anderzijds die tegenpartij zich toch 

moet kunnen verweren tegen een ongeldig ingestelde procedure – in het bijzonder nu een 

procesverhouding eenzijdig tot stand komt en de tegenpartij dus tot die verhouding wordt 

gedwongen, in tegenstelling tot een contractuele verhouding waar een tegenpartij vrijwillig tot 

toetreedt – wordt hem de mogelijkheid geboden om de procedure op te schorten, tot de situatie 

geregulariseerd is.751 

Niettemin rijst de vraag of het procesrecht wel ruimte laat voor een dergelijke accaparatie van een 

civielrechtelijk beschermingsmechanisme. Een dilatoire exceptie plaatst de tegenpartij immers in een 

bijzonder oncomfortabele positie. De procedure mag dan al wel geschorst zijn, de procesverhouding 

blijft als een zwaard van Damocles boven de tegenpartij hangen. “[I]rritante apparaît l’obligation pour le 

défendeur, ayant soulevé l’exception dilatoire, d’attendre le bon vouloir du demandeur incapable ou de son 

représentant de régulariser la situation. Entretemps, la procédure engagée est suspendue et nul n’en connaît 

l’issue.”752 Een procesverhouding komt eenzijdig tot stand en kan, een tegenvordering buiten 

beschouwing gelaten, de verweerder ook niets opleveren. Hoogstens krijgt hij (een forfaitair deel van) 

de gemaakte gerechtskosten terug. Anderzijds wordt die verweerder wel, minstens de facto, bepaalde 

verplichtingen opgelegd, zoals het tijdig voeren van verweer. In hoeverre kunnen principes uit het 

burgerlijk recht toegepast worden op een dergelijke rechtsverhouding, die in dat burgerlijk recht geen 

equivalent kent?753  

                                                           
748 Al ligt die regulariseerbaarheid niet zo voor de hand, althans niet wanneer het gaat om een gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid: infra randnrs. 221 e.v. 
749 In die mate dat men oorspronkelijk, via de theorie van het gerechtelijk contract (supra randnr. 31), art. 1125 BW 

eenvoudigweg van toepassing achtte op het proces. Zie bv. Cass. 27 april 1899, Pas. 1899, 201; Cass. 1 oktober 1880, Pas. 1880, 

292. 
750 A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 425, nr. 958. 
751 Zie de auteurs in voetnoot 747. 
752 G. CLOSSET-MARCHAL, “La Convention des droits de l’enfant et la Belgique. Aspects de droit judiciaire”, TBBR 1991, 589, nr. 

14; zie ook  J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 80, nr. 

145 en P. PEETERS, Minderjarigen en hun recht op vrijheid en op toegang tot de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1984, 48. Vgl. in Frankrijk 

art. 117 e.v. NCPC.  
753 In het materieel privaatrecht kunnen derden niet eenzijdig gedwongen worden tot het aangaan van verbintenissen. Op dat 

beginsel bestaan er slechts onechte uitzonderingen, zoals de sterkmaking, het kettingbeding of de contracttoetreding. Zie K. 

VANHALLE, T. HENS, G. VAN MALDEREN, B. CLAESSENS en J. ROODHOOFT, “De derdenwerking van de overeenkomst”, in X (ed.), 
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205. Ons inziens geeft een gebrek aan proceshoedanigheid in hoofde van de formele procespartij 

dan ook aanleiding tot een peremptoire (afdoende) exceptie van onontvankelijkheid met mogelijkheid tot 

regularisatie. Géén niet-regulariseerbare onontvankelijkheid, net omdat niet zozeer het bestaan van de 

rechtsvordering ter discussie staat als wel de correcte uitoefening ervan. Géén opschortende exceptie, 

omdat zich dat procesrechtelijk moeilijk laat verantwoorden. 

Regulariseerbare onontvankelijkheden zijn in het burgerlijk procesrecht niet onbekend. Men denke bv. 

aan art. 14 van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, 

dat een onderneming verplicht om haar ondernemingsnummer te vermelden in het 

gerechtsdeurwaardersexploot. Bij gebreke hieraan is de vordering onontvankelijk, tenzij de 

onderneming haar inschrijving bewijst binnen de door de rechtbank gestelde termijn. Zo ook bepaalt 

art. 3 van de Hypotheekwet dat vorderingen strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten 

voortvloeiende uit aan overschrijving onderworpen akten, slechts toelaatbaar zijn na kantmelding van 

deze vorderingen. Steeds gaat het om peremptoire excepties van onontvankelijkheid die niettemin 

regularisatie toelaten, en die zich dus situeren tussen de categorie van de onherstelbare 

ontoelaatbaarheden (m.b.t. het bestaan van het ius agendi) en de categorie van de dilatoire excepties. 

Bepaalde auteurs maken daarom gewag van “oneigenlijke ontvankelijkheidsvereisten”.754 

Het peremptoir karakter van de “oneigenlijke ontvankelijkheidsvereiste” van proceshoedanigheid in 

hoofde van de formele procespartij garandeert dat een tegenpartij niet onevenredig zwaar getroffen 

wordt door een probleem van procesbekwaamheid of vertegenwoordigingsbevoegdheid. De 

procedure wordt niet voor onbepaalde tijd op de lange baan geschoven. Het herstelbaar karakter 

garandeert op zijn beurt het recht op toegang tot de rechter van de materiële procespartij en laat 

bovendien een proceseconomische afwikkeling van de zaak toe. Inspiratie kan o.m. gezocht worden 

bij de cassatierechtspraak m.b.t. de exceptie van kantmelding: 

“Indien de partij waarvan de eis aan kantmelding onderworpen is, na kennisname van de door de 

tegenpartij opgeworpen exceptie van niet-kantmelding, niet overgaat tot regularisatie door middel van 

het alsnog kantmelden van de eis, moet de rechter bij wie de zaak aanhangig is, de eis in de regel 

afwijzen als niet ontvankelijk. 

Dit belet niet dat bij betwisting over de noodzaak van kantmelding, de rechter die oordeelt dat 

kantmelding vereist is, aan de eiser de mogelijkheid moet bieden om alsnog aan die verplichting te 

voldoen.”755 

Mutatis mutandis dient de rechter, wanneer hij een gebrek aan proceshoedanigheid in hoofde van de 

formele procespartij (eiser of verweerder) vaststelt, de vordering in regel afwijzen als niet 

ontvankelijk, zij het nadat hij de betrokken partij de mogelijkheid heeft gesteld het gebrek aan 

proceshoedanigheid te corrigeren. Dat kan bv. door de materiële procespartij het optreden in rechte te 

                                                                                                                                                                                     
Bestendig handboek verbintenissenrecht, 2013, losbl., II.4, nr. 1985 e.v. Vgl. het Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het 

ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 1963-64, nr. 60, 205, m.b.t. de ontkentenis van 

proceshandeling: “In beginsel is de nietigheid die voortvloeit uit de onbekwaamheid van een partij betrekkelijk. Maar in dit geval, hoewel de 

band die door het geding ontstaat dikwijls werd bestempeld als gerechtelijk contract, heeft de tegenpartij niet conventioneel toegestemd om 

voor de rechter te verschijnen: zij is er wettelijk toe uitgenodigd en het is op haar eigen verantwoordelijkheid dat zij vrij zou besluiten dit te 

weigeren. De dagvaarding trekt haar in het net van het geding dat haar blootstelt aan incidenten, kosten, veroordelingen.”  
754 P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk 

procesrecht”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk privaatrecht, Themis 2000-2001, Brugge, die Keure, 29, nr. 7. 
755 Cass. 5 januari 2012, TBBR 2013, 269. Zie ook Cass. 5 december 2014, TBO 2015, 94: de beslissing van de rechter dat de 

vordering wegens gebrek aan kantmelding niet kan worden toegelaten, staat er niet aan in de weg dat de eiser na kantmelding 

dezelfde eis opnieuw instelt. 
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laten bekrachtigen, of door de correcte formele procespartij via gedwongen dan wel vrijwillige 

tussenkomst in de procedure te betrekken (zie hierover infra randnrs. 215 e.v.). Op die manier is 

duidelijk dat een dergelijke, eengemaakte aanpak van proceshoedanigheidsproblemen geenszins 

afbreuk doet aan de beschermingsgedachte uit het privaatrecht.  

E. IS DE ONONTVANKELIJKHEID VAN OPENBARE ORDE? 

206. De kwalificatie van een procedurele exceptie als zijnde van openbare orde brengt in het 

procesrecht een aantal belangrijke rechtsgevolgen met zich mee. Zo kunnen de partijen er geen 

afstand van doen, is de rechter verplicht om een exceptie van openbare orde ambtshalve op te werpen, 

en kunnen partijen een dergelijke exceptie opwerpen in elke stand van het geding, zelfs voor het eerst 

in cassatie.756 De vraag rijst dan ook of de exceptie van onontvankelijkheid die ontstaat door een 

onbevoegd optreden in rechte van een formele procespartij, van openbare orde is of niet. 

207. Een deel van de rechtsleer is van mening dat de kwestie van de hoedanigheid de openbare 

orde niet raakt.757 Deze auteurs vinden daarvoor steun in de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Zo 

heeft het Hof inderdaad geoordeeld dat de betwisting over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 

een formele procespartij niet de openbare orde raakt en bijgevolg niet ambtshalve door de rechter 

dient te worden onderzocht.758 Ook in recentere arresten heeft het Hof middelen gestoeld op de 

artikelen 17 en 18 Ger.W. van tafel geveegd op grond van het gegeven dat deze regels niet van 

openbare orde, noch van dwingend recht zijn en bijgevolg niet voor het eerst in cassatie konden 

worden opgeworpen.759 

Bepaalde gezaghebbende auteurs tonen zich evenwel heel kritisch over deze positie van het Hof. Zij 

zijn van mening dat, in weerwil van bovenvermelde cassatierechtspraak, de hoedanigheid (en 

overigens ook het belang) vastkleeft aan de rechtsvordering en wel degelijk van openbare orde is.760 

Het zou vanuit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbaar zijn, zo gaat het argument, mocht de rechter 

zijn jurisdictionele taak ten dienste stellen van een eiser die daartoe geen belang heeft of die daartoe 

niet over de nodige hoedanigheid beschikt.  

                                                           
756 Zie o.m. C. MARQUET, “Les défenses en droit judiciaire: vers un ordre public procédural”, in H. BOULARBAH en J.-F. VAN 

DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 15-18; A. VAN GELDER, “Hoe geraak ik aan de 

grond? De sanctieregeling in het gerechtelijk recht”, in H. GEINGER (ed.), De vereenvoudiging en versnelling van het burgerlijk 

proces, Antwerpen, Kluwer, 1984, 27, nr. 35. Het bipolaire onderscheid tussen excepties van openbare orde en excepties niet van 

openbare orde is evenwel niet zonder kritiek. Zo stelde DU CASTILLON een drieledige indeling voor (L. DU CASTILLON, “Le rôle 

du juge par rapport aux exceptions, nullités et fins de non-recevoir dans l’instance contradictoire”, in J. LINSMEAU en M.L. 

STORME (eds.), De respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, Brussel, Bruylant, 1999, 162, nr. 24) en ook VAN 

DROOGHENBROECK liet zich kritisch uit over de klassieke tweedeling (J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Le défaut d’intérêt: une fin 

de non-recevoir hybride” (noot onder Cass. 22 februari 2007), JT 2007, 484, nr. 11). 
757 K. BROECKX, “Nul ne plaide par procureur in het civiele procesrecht”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de 

vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 217, nr. 20; P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, 

Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 44 ; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 54, nr. 47. 
758 Cass. 17 februari 1995, Pas. 1995, I, 188. 
759 Cass. 14 februari 2014, C.12.0522.F, www.cass.be; Cass. 22 februari 2007, JT 2007, 482 (verkort), noot J.-F. VAN 

DROOGHENBROECK. Zie ook impliciet Cass. 21 januari 1997, Arr.Cass. 1997, 96. 
760 B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, “Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité”, in H. 

BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 176; G. DE LEVAL, 

Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 24, nr. 10. Ook LAENENS verdedigde, evenwel vóór de bovenvermelde 

cassatiearresten, het openbare orde-karakter van de toelaatbaarheidsvereisten van de vordering: J. LAENENS, “Het optreden in 

rechte van een gemeenschap van medeëigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 287, nr. 10. Zie ook P. ROUARD, 

Traité élémentaire de droit judiciaire privé. Tome préliminaire : introduction générale, Brussel, Bruylant, 1979, 168, nr. 138. 
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Een derde school linkt de kwalificatie van de onontvankelijkheidsexceptie als al dan niet van 

openbare orde, aan het onderliggend materieel recht waarvan men de toepassing vraagt. Indien dat 

materieel recht behoort tot de openbare orde, zijn de ontvankelijkheidsvereisten van de vordering 

(hoedanigheid en belang) dat eveneens. Indien niet moet men exceptie per exceptie nagaan of zij an 

sich de openbare orde raakt of niet.761 

208. Eens te meer blijkt de hoedanigheidsvereiste voor de nodige verwarring en verdeeldheid te 

zorgen. Ook hier lijkt een en ander o.i. te wijten aan het niet voldoende voor ogen houden van het 

onderscheid tussen de materiële en de proceshoedanigheid. 

De exceptie van onontvankelijkheid door een afwezigheid van materiële hoedanigheid, is als 

dusdanig van openbare orde. Het rechtssysteem kan niet belast worden met vorderingen die de 

wetgever bewust en uitdrukkelijk aan bepaalde personen heeft voorbehouden en die in weerwil 

hiervan door ‘derden’ (personen zonder ius agendi) zijn ingesteld. De rechter is dan ook verplicht om 

het gebrek aan materiële hoedanigheid ambtshalve op te werpen. De verplichting tot ambtshalve 

opwerping ligt overigens voor de hand wanneer men de nauwe band voor ogen houdt tussen de 

materiële hoedanigheid en de materieelrechtelijke rechtsgrond waarop men als procespartij steunt. Nu 

de rechter verplicht is om desnoods ambtshalve de rechtsmiddelen ten gronde aan te passen of toe te 

passen, geldt hetzelfde voor de materiële hoedanigheid, zelfs wanneer deze hoedanigheid door de 

wetgever is geherkwalificeerd van een gegrondheidsvereiste naar een ontvankelijkheidsvereiste.762 

Opnieuw rijst de vraag wat dan eigenlijk de meerwaarde is van deze herkwalificatie (supra randnr. 

193). 

De proceshoedanigheid in hoofde van de formele procespartij, daarentegen, raakt de openbare orde 

niet. Een dergelijk gebrek aan proceshoedanigheid is immers regulariseerbaar, zodat het weinig 

coherent zou zijn om dan te gewagen van een inbreuk op de openbare orde.763 Hierboven is reeds 

gewag gemaakt van het toepassingsgeval van de onbevoegde conventionele vertegenwoordiger, 

waarvan het Hof van Cassatie onomwonden heeft gesteld dat het de openbare orde niet raakt en dus 

niet ambtshalve dient te worden onderzocht door de rechter.764 Hetzelfde geldt voor het eigenmachtig 

optreden in rechte van de handelingsonbekwame: ook dit is een geval van een gebrek aan 

proceshoedanigheid, en ook hier is geen sprake van openbare orde.765 

209. Dat de exceptie van onontvankelijkheid wegens een gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid niet van openbare orde is, betekent vooreerst dat de rechter niet 

verplicht is ambtshalve de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de formele procespartij na te gaan. 

Dat neemt evenwel niet weg dat de rechter wel degelijk de mogelijkheid heeft om dat te doen. Terwijl 

immers het voormelde cassatiearrest van 17 februari 1995 bepaalde dat het gebrek aan 

                                                           
761 A. VAN GELDER, “Hoe geraak ik aan de grond? De sanctieregeling in het gerechtelijk recht”, in H. GEINGER (ed.), De 

vereenvoudiging en versnelling van het burgerlijk proces, Antwerpen, Kluwer, 1984, 29, nr. 42; R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het 

procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht 

vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 23, nr. 46. 
762 De rechterlijke plicht om desnoods ambtshalve het materiële recht toe te passen op de feiten is bij herhaling bevestigd door 

het Hof van Cassatie, o.m. in Cass. 8 januari 2014, AR P.13.1380.F, www.cass.be; Cass. 9 mei 2008, JT 2008, 721, noot J.-F. VAN 

DROOGHENBROECK; Cass. 14 april 2005, Arr.Cass. 2005, 868. Zie ook B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 188-195. 
763 Supra randnr. 205. 
764 Cass. 17 februari 1995, Pas. 1995, I, 188.  
765 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, 441, nr. 1259; P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 

Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 65 ; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, 

Diegem, Kluwer, 2001, 234, voetnoot 955; I. VERVOORT, “De procespositie van minderjarigen: onbekwaam dus (on)beschermd?”, 

Jura Falc. 1999-2000, 41. 
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vertegenwoordigingsbevoegdheid niet ambtshalve moet worden onderzocht, verwierp het Hof van 

Cassatie in een arrest van 11 november 1869 het middel gebaseerd op het feit dat de feitenrechter 

ambtshalve het gebrek van hoedanigheid wél had opgeworpen.766 Het resultaat dat uit deze 

rechtspraak kan worden gedistilleerd is de vrijheid van de rechter om het gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid op te werpen, zonder dat hij daartoe verplicht is.767 Een en ander 

werd door het Hof recent bevestigd: “In zoverre het middel opkomt tegen de schending van de artikelen 17 

en 18 van [het Gerechtelijk Wetboek], kan het evenmin voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd, aangezien 

de bodemrechters niet de verplichting maar louter de mogelijkheid hebben om ambtshalve een middel wegens 

gebrek aan belang op te werpen.”768 Ook al ging het hier over het belangvereiste en niet over 

proceshoedanigheid, er valt niet in te zien waarom op dat punt een verschillend regime zou gelden.769 

Vanzelfsprekend dient de rechter, indien hij een dergelijk middel ambtshalve aanvoert, steeds het 

recht van verdediging te respecteren en indien nodig de debatten te heropenen.770 

Dat een middel niet van openbare orde is en toch door de rechter ambtshalve kan worden 

opgeworpen, lijkt niet evident. Toch lijkt de rechtsleer hierin weinig graten te zien, in die mate dat 

zelfs gewag wordt gemaakt van een “ordre public procédural”, die zich onderscheidt van de klassieke 

wetmatigheden uit de “ordre public substantiel”.771 Ook in Frankrijk geldt trouwens dat “le juge peut 

relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.”772 

210. De exceptie van onontvankelijkheid wegens een gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid kan voorts, gelet op het gebrek aan een openbare orde-karakter, 

niet voor het eerst worden aangevoerd in cassatie (tenzij natuurlijk het gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid eerst is ontstaan tussen de bestreden beslissing en het instellen van 

het cassatieberoep). Dat neemt niet weg dat het gaat om een exceptie van onontvankelijkheid die, 

zoals alle middelen van onontvankelijkheid, aan geen verdere formaliteiten is onderworpen. Partijen 

dienen een exceptie van onontvankelijkheid, in het bijzonder een exceptie gebaseerd op een gebrek 

aan vertegenwoordigingsbevoegdheid, dus niet noodzakelijkerwijs in limine litis op te werpen: net 

zoals het verweer ten gronde kan een middel van onontvankelijkheid in elke stand van het geding 

voor de feitenrechter worden aangevoerd, zelfs voor het eerst in hoger beroep.773  

De mogelijkheid om de exceptie in elke stand van het geding op te werpen, wordt evenwel beperkt 

door de grenzen van het procesrechtsmisbruik. Er weze herinnerd dat in het burgerlijk recht de derde 

de plicht heeft om, wanneer een vertegenwoordiger een eenzijdige rechtshandeling stelt, binnen een 

                                                           
766 Cass. 17 februari 1995, Pas. 1995, I, 188; Cass. 11 november 1869, Pas. 1870, I, 3. 
767 Vgl. voor wilsonbekwamen die zelf in rechte optreden A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en 

wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 460, nr. 1034. 
768 Cass. 18 oktober 2012, Arr.Cass. 2012, 2213, eigen nadruk. 
769 B. MAES, E. BREWAEYS e.a., Gerechtelijk privaatrecht na de hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 152. 
770 B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, “Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité”, in H. 

BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 177-178. 
771 J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Le défaut d’intérêt: une fin de non-recevoir hybride” (noot onder Cass. 22 februari 2007), JT 

2007, 483, nr. 5 ; zie uitgebreid C. MARQUET, “Les défenses en droit judiciaire: vers un ordre public procédural”, in H. 

BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 11-59. 
772 Art. 120 NCPC, eigen nadruk.  
773 K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 93, nr. 60; S. AUDOORE, “Bestaat er een volgorde bij 

het opwerpen van excepties?”, P&B 2008, 192, nr. 51; P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere 

wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Temis gerechtelijk privaatrecht, Brugge, 

die Keure, 2001, 30, nr. 10. Zie ook concl. Adv.-Gen. VAN INGELGEM bij Cass. 7 september 2012. Zie voor een toepassingsgeval 

m.b.t. vertegenwoordiging in rechte Kh. Tongeren 16 maart 1978, BRH 1978, 352. Zie contra C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in 

APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 45, nr. 78 (de betwisting van het mandaat ad agendum van de voorzitter of secretaris van 

een feitelijke vereniging dient in limine litis te gebeuren). 
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redelijke termijn na die handeling om legitimatie te vragen. Indien hij dat nalaat kan hij achteraf de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid niet meer betwisten (supra randnr. 47). Mutatis mutandis verzet de 

procedurele goede trouw zich tegen het laattijdig opwerpen van de exceptie van onontvankelijkheid 

wegens gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid – bijvoorbeeld voor het eerst in graad van 

beroep, na een volledige en tegensprekelijke procedure in eerste aanleg – wanneer dat kennelijk de 

perken van een normale procesvoering door een voorzichtige en zorgvuldige procespartij te buiten 

gaat. Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met alle omstandigheden van de zaak.774  

F. GEVOLGEN VAN DE ONONTVANKELIJKHEID VOOR DE FORMELE PROCESPARTIJ 

211. In het burgerlijk recht kan de derde-partij de onbevoegde vertegenwoordiger aansprakelijk 

stellen voor geleden schade wanneer deze vertegenwoordiger onvoldoende kennis heeft gegeven van 

de omvang van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 1997 BW). In het procesrecht wordt een 

gelijkaardig resultaat bereikt doordat de onbevoegde vertegenwoordiger die zijn vordering als 

onontvankelijk afgewezen ziet, op grond van art. 1017 Ger.W. ambtshalve wordt verwezen in de 

kosten van het geding.  

Het resultaat is dus gelijkaardig, maar niet identiek. De verwijzing in de kosten, waaronder in het 

bijzonder de rechtsplegingsvergoeding, steunt immers niet op de idee van foutaansprakelijkheid maar 

op de idee van procesrisico.775 Concreet gevolg hiervan is dat de ‘schadevergoeding’, gelet op het 

forfaitaire karakter van de rechtsplegingsvergoeding, de kosten van de tegenpartij zelden volledig zal 

dekken. Eventueel zou men kunnen argumenteren dat art. 1017 Ger.W. conform zijn eerste lid slechts 

geldt in zoverre ‘bijzondere wetten’ niet anders bepalen (waarbij men dan art. 1997 BW als ‘bijzondere 

wet’ zou aanvoeren). Een dergelijke redenering strandt evenwel op het onvermijdelijke art. 1022, 

laatste lid, Ger.W., volgens hetwelk geen partij boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding 

kan worden aangesproken tot betaling van de advocatenkosten. 

Anderzijds kan een lichtzinnig optreden in rechte van een kennelijk ongemandateerde formele 

procespartij wel aanleiding geven tot een tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding.776 

Daarbij dient de tegenpartij, naast het tergend en roekeloos karakter van de vordering, ook aan te 

tonen dat ze daarbij schade heeft geleden. Een tergend en roekeloos geding kan grond zijn tot 

verhoging van de rechtsplegingsvergoeding tot het maximumbedrag en tot de toepassing van art. 

780bis Ger.W. (burgerlijke geldboete).777 

                                                           
774 Cass. 28 juni 2013, P&B 2013, 215; zie ook supra randnr. 178. 
775 I. SAMOY en V. SAGAERT, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een 

advocaat”, RW 2007-2008, 683, nr. 33-34. 
776 P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor 

de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 45, nr. 8; J. 

VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” (noot 

onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 990, nr. 4. Zie ook Cass. 3 februari 1887, Pas. 1887, I, 74; Rb. Brussel, 15 

juni 1984, RW 1984-85, 470. 
777 Artikel 1022 Ger.W. bevat als grond om af te wijken van het basisbedrag onder meer “het kennelijk onredelijk karakter van 

de situatie”, hetgeen klaarblijkelijk wordt gelijkgesteld met procesrechtsmisbruik. Zie bv. Cass. 4 juni 2015, F.12.0098.F, onuitg., 

www.juridat.be (dilatoir hoger beroep); Kh. Antwerpen 13 maart 2009, RW 2009-10, 809. De vraag of procesrechtsmisbruik kan 

leiden tot een volledige vergoeding van de honoraria die het maximumbedrag van de forfaitaire rechtsplegingsvergoeding 

overschrijden, is lange tijd betwist geweest maar wordt ondertussen negatief beantwoord, opnieuw gelet op art. 1022, laatste 

lid, Ger.W. Zie hierover B. MAES, E. BREWAEYS e.a., Gerechtelijk privaatrecht na de hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 

2014, 249; B. VAN LERBERGHE en S. RUTTEN, “Artikel 780bis van het Gerechtelijk Wetboek en de onduidelijkheid inzake het 

(ver)nieuw(d)e toepassingsgebied van de nietigheidsleer herbekeken “, in P. VAN ORSHOVEN en B. MAES, De procesrechtwetten 
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212. Wat als de formele procespartij te goeder trouw was? Men denke bijvoorbeeld aan een 

persoon die als zaakwaarnemer een vordering inleidt, maar waar de rechter oordeelt dat niet aan de 

voorwaarden van zaakwaarneming is voldaan. 

Art. 1017 Ger.W. laat enkel toe om de kosten om te slaan (i.e. te verdelen over de partijen) wanneer de 

partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld.778 Dat is per definitie 

niet het geval wanneer een vordering onontvankelijk wordt verklaard. Het enige wat de ongelukkige 

formele procespartij zou kunnen aanvoeren is het ‘kennelijk onredelijk karakter’ van de situatie, 

hetgeen op grond van art. 1022, derde lid, Ger.W. aanleiding kan geven tot de verlaging van de 

rechtsplegingsvergoeding tot het minimumbedrag. 

213. Een verweerder die onterecht als mandataris ad agendum in rechte wordt gedaagd, zal 

eveneens op grond van art. 1017 Ger.W. zijn gerechtskosten forfaitair vergoed zien door de 

tegenpartij. Bovendien kan ook hij, wanneer daartoe aanleiding is, een tegenvordering wegens 

tergend en roekeloos geding instellen. Anderzijds kan ook hier de tegenpartij desgevallend de 

toekenning van het minimumbedrag vragen aan de rechter, wanneer zij meent te goeder trouw te 

hebben gehandeld.779 

1.4. Uitzonderingen: ontvankelijk ondanks gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid 

214. Zoals blijkt uit het voorgaande, kan een onbevoegde vertegenwoordiger een materiële 

procespartij in beginsel niet binden in rechte. De onontvankelijkheidssanctie voorkomt een uitspraak 

ten gronde die de materiële procespartij zou kunnen worden tegengeworpen. In dat opzicht komen 

het burgerlijk procesrecht en het burgerlijk recht met elkaar overeen, nu ook in het burgerlijk recht de 

onbevoegde vertegenwoordiger in regel niet bindend kan optreden voor rekening van de persoon die 

hij placht te vertegenwoordigen. 

Het burgerlijk recht bevat evenwel een aantal uitzonderingen op dit principe. In bepaalde gevallen zal 

de “vertegenwoordigde” toch gebonden zijn door de rechtshandelingen die zonder mandaat voor zijn 

rekening zijn gesteld. Het gaat dan o.a. over de bekrachtiging door de vertegenwoordigde en over het 

schijnmandaat (supra randnr. 49).  

Hetzelfde geldt in het procesrecht. Ook daar moet de regel van onontvankelijkheid bij gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid worden genuanceerd. Het procesrecht voorziet in een aantal 

eigenlijke en oneigenlijke uitzonderingen. 

                                                                                                                                                                                     
van 2007 … Revisited!,  Brugge, die Keure, 2009, 100-102; J. VANDEN BRANDEN e.a., “De wet 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van erelonen advocaten. Overzicht van de rechtspraak van de fiscale rechtscolleges”, AFT 2009, 6-7; I. SAMOY 

en V. SAGAERT, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat”, RW 2007-

2008, 689-692; J. VAN DROOGHENBROECK en B. DE CONINCK, “La loi du 21 avril 2007 sur la répétabilité des frais honoraires 

d’avocat”, JT 2008, 39, nr. 5. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel: 

GwH nr. 182/2008 van 18 december 2008. Anderzijds kan het tergend en roekeloos procederen andere schade hebben 

veroorzaakt, die wél in toepassing van art. 1382 BW vergoed kan worden. Men denke dan aan morele schade veroorzaakt door 

de bijkomende duur van de procedure en de bijhorende onzekerheid. Zie bv. Antwerpen 11 februari 2015, P&B 2015, 62, noot D. 

MOUGENOT. 
778 Of bij echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broers en zussen of aanverwanten in dezelfde graad. 
779 Al zal goede trouw in hoofde van de tegenpartij-eiser vaak leiden tot de ontvankelijkheid van de vordering, namelijk op grond 

van een schijnmandaat. Zie over het schijnmandaat in rechte en de vereiste van goede trouw infra randnrs. 227 e.v. 
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A. ONEIGENLIJKE UITZONDERING: TUSSENKOMST DOOR DE BEVOEGDE FORMELE PROCESPARTIJ 

215. Een procespartij die een vordering heeft ingeleid tegen een onbevoegde vertegenwoordiger ad 

agendum, zal haar vordering normaliter afgewezen zien als onontvankelijk wegens gebrek aan 

proceshoedanigheid. Deze onontvankelijkheid is evenwel regulariseerbaar (supra randnr. 205). De 

eiser kan de zaken rechtzetten door tijdig – i.e. voor de onontvankelijkheid wordt uitgesproken – de 

correcte tegenpartij via gedwongen tussenkomst in het geding te betrekken. 

Een en ander vloeit voort uit het zgn. “autonoom karakter” van een dergelijke vordering tot 

tussenkomst. Een vordering is autonoom wanneer zij ertoe strekt een veroordeling uit te spreken die 

niet afhangt van de veroordeling waartoe de hoofdvordering strekt. Het gaat m.a.w. om vorderingen 

die, mocht er nog geen lopend proces bestaan, het voorwerp hadden kunnen zijn van een inleidende 

vordering.780 Dat is het geval wanneer de vertegenwoordigde, of diens correcte vertegenwoordiger, 

gedwongen wordt om tussen te komen in de procedure. Dat de vordering tot tussenkomst (gericht 

tegen de vertegenwoordigde of de correcte vertegenwoordiger) identiek hetzelfde voorwerp heeft als 

de oorspronkelijke vordering (gericht tegen de vertegenwoordiger zonder 

vertegenwoordigingsbevoegdheid) is irrelevant. Ook dan gaat het immers evengoed om een 

vordering tot tussenkomst die tot een veroordeling strekt.781  

Een autonome vordering tot tussenkomst blijft volgens het Hof van Cassatie als hoofdvordering 

bestaan wanneer de oorspronkelijke hoofdvordering onontvankelijk of ongegrond wordt verklaard.782 

Meteen is duidelijk dat het hier gaat om een oneigenlijke uitzondering op de vereiste van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. De oorspronkelijke vordering, gericht tegen de onbevoegde 

vertegenwoordiger, zal immers wel degelijk onontvankelijk worden verklaard. Alleen zal de (tijdige) 

vordering tot tussenkomst deze onontvankelijkheidsverklaring “overleven”, zodat het proces niet 

eindigt na de beslissing tot onontvankelijkheid van de hoofdvordering. De rechtsmacht van de rechter 

is dan immers nog niet uitgeput. 

De gedwongen tussenkomst is dus al bij al een beperkte oplossing. Het enige wat zij de eiser zal 

opleveren, is tijdswinst. Veeleer dan het einde van de procedure af te wachten en een nieuwe 

procedure te beginnen, kiest de eiser ervoor om in de bestaande procedure een doorstart te maken. 

Wat de onontvankelijke hoofdvordering betreft, zal hij evenwel onvermijdelijk tot de kosten worden 

veroordeeld (art. 1017 Ger.W.). Bovendien zal de  vordering tot tussenkomst, wat de verjaring betreft, 

niet genieten van een schorsende of stuitende werking van de hoofdvordering, gelet op het autonome 

karakter van de vordering tot tussenkomst.783  

216. Een procedure ingesteld door een onbevoegde vertegenwoordiger, kan op een gelijkaardige 

manier geregulariseerd worden via de vrijwillige tussenkomst van de correcte procespartij. Opnieuw 

gelden dezelfde beperkingen: de onbevoegde vertegenwoordiger zal m.b.t. de hoofdvordering 

                                                           
780 R. VERBEKE, “Autonome tussenvorderingen ontsnappen, wat hun ontvankelijkheid betreft, aan het lot van de 

hoofdvordering” (noot onder Cass. 8 maart 2012), RABG 2012, 741. 
781 Cass. 22 februari 1960, Arr.Verbr. 1960, 582. 
782 Cass. 8 maart 2012, RABG 2012, 735, noot R. VERBEKE ; zie ook Cass. 11 maart 1991, Pas. 1991, 639; Cass. 21 november 1958, 

Pas. 1959, 301; G. CLOSSET-MARCHAL, “Demande principale et demande incidente: dépendance ou autonomie?”, in M.L. STORME 

en P. TAELMAN (eds.), Het proces in meervoud, Diegem, Kluwer, 1997, 41, nr. 24 met talrijke verwijzingen naar rechtspraak; A. 

FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 413, nr. 570. 
783 G. CLOSSET-MARCHAL, “Demande principale et demande incidente: dépendance ou autonomie?”, in M.L. STORME en P. 

TAELMAN (eds.), Het proces in meervoud, Diegem, Kluwer, 1997, 42, nr. 25; G. DE LEVAL, noot onder Luik 3 februari 1992, JLMB 

1992, 633. Zie evenwel contra K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 118, nr. 84. 
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onvermijdelijk tot de kosten worden veroordeeld, en de vordering in tussenkomst zal niet genieten 

van een schorsende of stuitende werking van de hoofdvordering. Anderzijds zal de vrijwillig 

tussenkomende partij niet enkel tijdswinst boeken door in te haken op de lopende procedure, maar 

ook kunnen genieten van het feit dat een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst aan soepelere 

vormvoorwaarden onderworpen is dan een nieuwe gedinginleidende akte.784 

Vaak echter zal de materiële procespartij een procedureel aantrekkelijkere manier ter beschikking 

hebben om een onbevoegd optreden recht te zetten. Zij kan m.n. het optreden van de onbevoegde 

vertegenwoordiger bekrachtigen. De bekrachtiging is een eigenlijke uitzondering op de regel der 

onontvankelijkheid, nu hiermee de hoofdvordering wel degelijk van de onontvankelijkheid wordt 

gered (infra randnrs. 221 e.v.). 

B. ONEIGENLIJKE UITZONDERING: HOOFDELIJKHEID – PERSOONLIJK AANDEEL IN ONVERDEELDHEID 

217. Een deelgenoot die qualitate qua in rechte wordt gedaagd kan desgevallend ook, al dan niet in 

ondergeschikte orde, in eigen naam worden aangesproken. De vordering in eigen naam (i.e. als 

deelgenoot) dient dan als reddingsboei wanneer de vordering qualitate qua op de klippen van de 

onontvankelijkheid loopt. Opnieuw gaat het om een oneigenlijke uitzondering: net zoals bij 

tussenkomst wordt de hoofdvordering wel degelijk onontvankelijk verklaard indien geen mandaat 

kan worden bewezen, maar is daarmee de rechtsmacht van de rechter nog niet uitgeput. 

Een dergelijke demarche is vanzelfsprekend het meest lonend wanneer de deelgenoten t.a.v. derden 

hoofdelijk zijn gehouden. Dat is bv. het geval bij de maatschap met handelsdoel of de tijdelijke 

handelsvennootschap (artn. 52-53 W.Venn.). In dat geval kan de tegenpartij zich immers richten tot 

één deelgenoot ten belope van de volledige vordering, en dat buiten elke vorm van 

vertegenwoordiging om. Wanneer de hoofdvordering qualitate qua onontvankelijk wordt verklaard bij 

gebrek aan mandaat, kan de ondergeschikte vordering gericht tegen de deelgenoot “als deelgenoot” 

nog steeds leiden tot integrale vergoeding. Anderzijds komt hoofdelijkheid zo met zijn eigen 

problemen, zoals het risico op insolventie van de uitgekozen deelgenoot (supra randnr. 88). 

Indien de deelgenoten niet hoofdelijk zijn gehouden, zal de tegenpartij haar ondergeschikte vordering 

gericht tegen de deelgenoot “als deelgenoot” moeten beperken tot diens aandeel in de 

onverdeeldheid.785 Er weze evenwel herhaald dat niet iedereen overtuigd is van de rechtsgeldigheid 

van het individueel (pro rata) optreden in rechte door of tegen deelgenoten, wanneer dat niet steunt op 

een uitdrukkelijke wettelijke bepaling zoals bv. art. 1220 BW (supra randnr. 162). 

C. EIGENLIJKE UITZONDERING: DE EXCEPTIE WORDT NIET OPGEWORPEN 

218. De exceptie van onontvankelijkheid wegens gebrek aan proceshoedanigheid is niet van 

openbare orde (supra randnr. 208). Hieruit volgt dat de rechter niet verplicht is om de exceptie op te 

werpen. Wanneer de tegenpartij al dan niet bewust beslist om geen punt te maken van de 

                                                           
784 Cass. 23 april 2007, Pas. 2007, 760; vgl. art. 813, eerste lid, Ger.W. met art. 1034bis e.v. Ger.W. 
785 Zie voor een toepassingsgeval Arbh. Brussel 10 juni 2008, AR 49.328, onuitg., www.juridat.be, waar een deelgenoot-vennoot 

van een advocatenassociatie zonder rechtspersoonlijkheid werd gedagvaard zowel als vertegenwoordiger van de associatie als 

in eigen naam. De rechter achtte het bestaan van een mandaat ad agendum niet bewezen en verklaarde de vordering 

onontvankelijk in zoverre zij ingesteld werd tegen de associatie, maar pro rata ontvankelijk in zoverre zij ingesteld werd tegen 

de deelgenoot-vennoot “in zijn hoedanigheid van deelgenoot-vennoot”. 
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onontvankelijkheid en de rechter de exceptie evenmin opwerpt, vindt de procedure doorgang alsof de 

materiële procespartij wel degelijk geldig vertegenwoordigd wordt. Wanneer de procedure dan 

uitmondt in een rechterlijke beslissing, betekent dit in het bijzonder dat het gezag van gewijsde van 

deze beslissing zich zal opdringen aan de materiële procespartij. Of, in burgerrechtelijke termen: de 

vertegenwoordigde zal gebonden zijn door het optreden van de niettemin onbevoegde 

vertegenwoordiger.  

Het procesrecht verschilt op dit punt dus fundamenteel van het burgerrechtelijk regime, waaronder 

een beweerde lasthebber zich – bekrachtiging of schijnmandaat buiten beschouwing gelaten – geen 

handelingen hoeft te laten tegenwerpen die zonder mandaat voor zijn rekening zijn verricht (art. 1998 

BW).786 De wil als quasi-absolute grondslag voor het stellen van rechtshandelingen is in het 

procesrecht veel minder absoluut dan in het burgerlijk recht. Reden hiervoor is het 

geschillenbeslechtend karakter van het procesrecht (Roma locuta, causa finita), waaraan de 

wilsautonomie ondergeschikt wordt gemaakt, en waarbij procedurele checks and balances de kwalijkste 

gevolgen van deze ‘degradatie’ van de wilsautonomie moeten temperen: 

“Is het toegelaten, is het wijs toe te laten dat, in ieder geding en op ieder ogenblik, de wil van de partij 

wordt in twijfel getrokken? De vormen van de vordering, de regels van de aanleg, het optreden van de 

deurwaarder, van de advocaat, het openbaar ministerie en de rechter, bieden waarborgen die normaal 

moeten leiden tot het geloof dat de akte van rechtspleging die regelmatig wordt voltrokken in de 

wettelijke vormen, verondersteld wordt te beantwoorden aan de vrije en bewuste wil van de 

belanghebbende.”787 

Meteen is ook duidelijk dat de knelpunten bij een onbevoegde vertegenwoordiging in rechte vaak 

anders liggen dan bij een onbevoegde burgerrechtelijke vertegenwoordiging. Terwijl het bij de 

burgerrechtelijke vertegenwoordiging doorgaans de derde is die zal proberen de vertegenwoordigde 

alsnog gebonden te laten zijn door de rechtshandeling in kwestie, situeert het probleem zich bij 

vertegenwoordiging ad agendum vooral bij de vertegenwoordigde die zich aan het gezag van gewijsde 

zal willen onttrekken.788 

219. De vertegenwoordigde is dus in beginsel gebonden door het vonnis dat ongemandateerd voor 

zijn rekening is bekomen. Het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing blijft evenwel slechts 

bestaan zolang deze beslissing niet ongedaan is gemaakt als gevolg van een succesvolle aanwending 

van een rechtsmiddel (art. 26 Ger.W.). Aldus rijst de vraag welk rechtsmiddel er openstaat voor de 

materiële procespartij die ongemandateerd werd vertegenwoordigd, of, indien er nog geen vonnis is, 

op welke manier zij kan ingrijpen in een nog hangende procedure.  

De rechtsleer is ter zake diep verdeeld. Kern van het doctrinaire schisma vormt de procedurele 

kwalificatie van de onterecht vertegenwoordigde: moet hij worden beschouwd als een partij 

(aangezien hij wordt vertegenwoordigd), of als een derde (aangezien hij zonder mandaat en dus buiten 

zijn wil om wordt vertegenwoordigd)? 

                                                           
786 J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de 

vertegenwoordiging van een rechtspersoon” (noot onder Cass. 17 april 1997), TRV 1998, 519. 
787 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 27; zie ook R. DE CORTE en J. LAENENS, “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, TPR 1980, 

458. Zie uitgebreid over de rol van wilsautonomie in het burgerlijk geding B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 1-63. 
788 Zie in die zin J. VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 990, nr. 5. 
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De meerderheid binnen de rechtsleer vertrekt minstens impliciet van de premisse dat de onterecht 

vertegenwoordigde geen partij is in de rechtspleging. Hieruit volgt dat de vertegenwoordigde geen 

partijrechtsmiddelen (hoger beroep of herroeping van gewijsde, al dan niet in combinatie met een 

vordering tot ontkentenis van proceshandeling) kan aanwenden.789 Indien hij vaststelt dat er een 

vonnis is gewezen dat bedrieglijk in zijn naam en voor zijn rekening is bekomen, moet hij 

derdenverzet instellen. De grondslag hiervoor zou te vinden zijn in art. 1122, 4°, Ger.W., naar luid 

waarvan derdenverzet niet kan worden ingesteld door vertegenwoordigde personen, “behalve bij 

bedrog van hun wettelijke, gerechtelijke of bij overeenkomst aangewezen vertegenwoordiger”. Het 

ongemandateerd karakter van het optreden qualitate qua zou dan gelijkstaan met ‘bedrog’ in de zin 

van art. 1122, 4°, Ger.W. Indien de vertegenwoordigde pendente lite ontdekt dat er bedrieglijk voor zijn 

rekening wordt geprocedeerd, zal hij als derde moeten tussenkomen in de procedure om zijn 

belangen veilig te stellen. Aangezien het om een bewarende tussenkomst gaat, kan dat ook voor het 

eerst in graad van beroep gebeuren (art. 812, tweede lid, Ger.W.).  

Een belangrijke minderheid daarentegen beschouwt de vertegenwoordigde wel degelijk als partij. 

Deze auteurs zien daarom heil in de vordering tot ontkentenis van proceshandeling (art. 848 Ger.W.) 

als remedie tegen een ongemandateerd optreden.790 De vordering tot ontkentenis staat open “ingeval 

een proceshandeling wordt verricht namens een persoon, buiten iedere wettelijke vertegenwoordiging, zonder dat 

deze die handeling, zelfs stilzwijgend, heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd”. De vordering wordt gericht 

tegen de vertegenwoordiger en gebeurt, afhankelijk van de fase waarin de procedure zich bevindt, 

door tussenkomst, door de aanwending van een gewoon rechtsmiddel, of door herroeping van het 

gewijsde indien de termijn voor een gewoon rechtsmiddel is verstreken. 

Het quod plerumque fit van de vordering tot ontkentenis van proceshandeling is de cliënt die zich keert 

tegen zijn advocaat, i.e. tegen zijn mandataris ad litem. Traditioneel stelt men dat de vordering tot 

ontkentenis enkel kan worden ingesteld tegen de mandataris ad litem, en dus niet tegen een 

ongemandateerde vertegenwoordiger ad agendum.791 Dat zou steun vinden in de redactie van art. 848 

Ger.W., dat “wettelijke vertegenwoordiging” uitsluit van het toepassingsgebied van de procedure tot 

ontkentenis (en waarbij “wettelijke vertegenwoordiging” dan gemakshalve wordt ingevuld als 

“vertegenwoordiging ad agendum”), en in de parlementaire voorbereiding, waar inderdaad vooral 

wordt gefocust op de ontkentenis t.a.v. de advocaat-pleitbezorger.792 Toch sluiten wij ons aan bij de 

tweede school, die het probleem van een ongemandateerd vertegenwoordiger ad agendum oplost via 

de ontkentenis van proceshandeling. De andere oplossing, die vertrekt vanuit de premisse als zou de 

onterecht vertegenwoordigde geen partij zijn wat de aanwending van rechtsmiddelen betreft, lijkt 

immers weinig consistent. Het staat buiten kijf dat de onterecht vertegenwoordigde gebonden is door 

het gezag van gewijsde van een eventuele beslissing die in zijn naam wordt bekomen (supra randnr. 

                                                           
789 B. PETIT, “Le désaveu”, JT 2014, 363, nr. 6; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, 

Kluwer, 2001, 243, nr. 328; M.E. STORME, “Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid 

voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit 

aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 212, nr. 20; J. LAENENS, “Het optreden in rechte van een gemeenschap van mede-

eigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 291, nr. 38.  
790 J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de 

vertegenwoordiging van een rechtspersoon” (noot onder Cass. 17 april 1997), TRV 1998, 519-520. Zie ook P. DEPUYDT, “Art.  848 

Ger.W.”, Comm.Ger. 2005, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 9, i.h.b. voetnoot 4. 
791 Zie de auteurs in voetnoot 789. Zie ook P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé. L’instruction de la demande, III, 

Brussel, Bruylant, 1977, 420-421, nr. 499, die nogal ambigu stelt dat de ontkentenis van proceshandeling toepassing vindt op de 

mandataris ad litem, om daarna een exemplatieve opsomming te geven die eindigt met “celui qui agit au nom d’autrui … en bref, 

tout mandataire quelconque.” 
792 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 204-205. 
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218). Die vaststelling laat zich moeilijk verzoenen met de mogelijkheid voor de onterecht 

vertegenwoordigde om derdenverzet in te stellen. Op die manier is hij immers terzelfder tijd partij 

(voor wat betreft het gezag van gewijsde) en derde (voor wat betreft de aanwending van 

rechtsmiddelen, gericht op het wegnemen van dat gezag van gewijsde).793 Bovendien, en belangrijker, 

lijkt de tweede oplossing de beste kansen te bieden aan de onterecht vertegenwoordigde om de zaken 

recht te zetten. Bij derdenverzet dient de derde immers bedrog aan te tonen in hoofde van de 

vertegenwoordiger. Dat is een hoge drempel die de rechter steeds soeverein zal moeten beoordelen.794 

Een louter ongemandateerd optreden is op zich nog geen bedrog: het valt niet uit te sluiten dat de 

vertegenwoordiger te goeder trouw was en zich dus niet bewust was van zijn gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bij een vordering tot ontkentenis van proceshandeling volstaat het 

loutere gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid, ongeacht de goede dan wel kwade trouw van 

de vertegenwoordiger.795 

Wat dan te doen met art. 1122, 4°, Ger.W.,  dat vertegenwoordigde personen toelaat derdenverzet in te 

stellen bij bedrog van hun vertegenwoordiger? Wij menen dat het toepassingsgebied van deze 

bepaling beperkt is tot middellijke vertegenwoordiging. Hierboven hebben we vastgesteld dat bij 

middellijke vertegenwoordiging (bv. een commissie), de vertegenwoordiger in de externe relatie 

titularis is van de verbintenisrechtelijke rechten en plichten. Wanneer hij in rechte optreedt, is hij dus 

procesrechtelijk geen vertegenwoordiger. Om te voorkomen dat de materieelrechtelijk 

vertegenwoordigde, die procestechnisch een derde is, derdenverzet zou kunnen instellen (hetgeen 

vanzelfsprekend onbillijk zou zijn, gelet op de materieelrechtelijke mandaatsverhouding) is een 

bijzondere wetsbepaling nodig in de vorm van art. 1122, 4°, Ger.W. (supra randnr. 74). Op een 

optreden qualitate qua is de bepaling niet van toepassing, nu de materiële procespartij in dat geval 

geen derde is en dus a.h.w. vanzelfsprekend geen derdenverzet kan instellen. Zelfs bij gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, ja zelfs bij bedrog in hoofde van de vertegenwoordiger, blijft de 

materiële procespartij evengoed ‘partij’ zodat zij desgevallend een partijrechtsmiddel zal moeten 

aanwenden, in combinatie met de ontkentenis van proceshandeling. 

220. Indien de vordering in ontkentenis slaagt, zal de rechter de gedinginleiding door de formele 

procespartij onontvankelijk verklaren, en de formele procespartij verwijzen in de kosten van het 

geding.796 Indien de vordering in ontkentenis slechts betrekking heeft op bepaalde proceshandelingen 

(bv. afstand of berusting, waar in regel een uitdrukkelijke volmacht voor vereist is, ook bij een 

mandaat ad agendum) zal de rechter die proceshandelingen van onwaarde verklaren.797 

                                                           
793 Zie ook in die zin K. WIERSMA, Het rechtsmiddel verzet van derden, Leiden, Universitaire Pers, 1952, 51, die concludeert: “De 

vraag of iemand door een vonnis wordt gebonden, wanneer dit op zijn naam gesteld is door een vertegenwoordiger aan wiens bevoegdheid 

iets ontbrak, kan er dus hoogstens een zijn van de werking van een vonnis tussen partijen, maar is er zeker niet een van derden-verzet.” 
794 Cass. 24 december 1846, Pas. 1847, I, 488. 
795 Een andere maar verwante drempel is het belangvereiste: zowel bij het derdenverzet als bij de ontkentenis van 

proceshandeling is een belang nodig (art. 17 Ger.W.). Bij de ontkentenis van proceshandeling volstaat een 

bevoegdheidsoverschrijding, ongeacht of de proceshandeling in kwestie achteraf gezien nuttig was of niet, althans in zoverre 

deze bevoegdheidsoverschrijding op zich rechtsgevolgen heeft gehad (zie hierover P. DEPUYDT, “Art.  848 Ger.W.”, Comm.Ger. 

2005, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 29). Bij derdenverzet daarentegen zal de derde moeten aantonen dat de bestreden beslissing 

zijn rechten schaadt. Wanneer bv. namens een persoon wordt geprocedeerd, en dat leidt tot een gunstig vonnis, zal de onterecht 

vertegenwoordigde – die per hypothese geen vonnis wou, zelfs al is het een gunstig vonnis – wel een ‘belang’ hebben bij een 

vordering tot ontkentenis, maar geen ‘belang’ bij derdenverzet.   
796 Supra randnr. 211; zie voor een toepassingsgeval Vred. Zomergem 27 juni 2014, T.Vred. 2015, 85. 
797 Supra randnr. 188. 
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D. EIGENLIJKE UITZONDERING: BEKRACHTIGING 

221. Het burgerlijk recht erkent de mogelijkheid van de vertegenwoordigde om het optreden van 

een onbevoegde vertegenwoordiger te bekrachtigen (art. 1998, tweede lid, BW). Kan ook een materiële 

procespartij retroactief het optreden in rechte van een daartoe niet bevoegde formele procespartij 

goedkeuren en haar alsnog vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen?  

De vraag is pertinent omdat er weliswaar alternatieven zijn voor de retroactieve bekrachtiging, maar 

die alternatieven hun beperkingen hebben. De materiële procespartij kan enerzijds tussenkomen in de 

procedure, maar dat werkt niet retroactief en zal dus niet kunnen verhelpen dat de hoofdvordering 

onontvankelijk wordt verklaard en de onbevoegde vertegenwoordiger in de kosten wordt 

veroordeeld (supra randnr. 216). De materiële procespartij kan anderzijds hopen dat tegenpartij noch 

rechter het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid opwerpen, zodat het geding uitmondt in 

een beslissing ten gronde met bindende kracht tussen haar en de tegenpartij. De exceptie van 

onontvankelijkheid gebaseerd op een gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid kan evenwel in 

elke stand van het geding worden opgeworpen, zelfs voor het eerst in graad van beroep. De kruik 

gaat dus maar zolang te water tot ze breekt, al wordt dat enigszins getemperd door het verbod op 

rechtsmisbruik (supra randnr. 178). 

222. Is bekrachtiging van een ongemandateerd optreden ad agendum mogelijk? De meerderheid 

binnen rechtspraak en rechtsleer beantwoordt deze vraag negatief. Men verwijst daarbij naar het 

principe volgens hetwelk de hoedanigheid om een geding in te leiden of een rechtsmiddel aan te 

wenden beoordeeld wordt op het tijdstip van de gedinginleiding resp. aanwending van het 

rechtsmiddel. Een procedure ingeleid door een procespartij zonder vereiste hoedanigheid zou 

achteraf niet kunnen worden geregulariseerd, zelfs niet door na de gedingleiding een ‘mandaat met 

terugwerkende kracht’ toe te kennen. Deze situatie onderscheidt men dan van de situatie waar de 

formele procespartij wel degelijk bevoegd is, maar niet in staat is om onmiddellijk het bewijs van deze 

vertegenwoordigingsbevoegdheid te geven wanneer haar daarom verzocht wordt. Het gebrek aan 

bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid geeft aanleiding tot een louter dilatoire exceptie waarbij 

de formele procespartij tijd krijgt om dat bewijs te leveren.798 

Dat standpunt vindt steun in de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Zo diende het Hof zich uit te 

spreken over de ontvankelijkheid van een voorziening in cassatie, ingesteld door de ouders als 

beheerders over de persoon en de goederen van hun zoon. Enkele dagen voor de voorziening was 

ingesteld had de zoon evenwel de meerderjarige leeftijd bereikt. De ouders hadden vanaf dat moment 

bijgevolg geen (wettelijk) mandaat meer om als formele procespartij op te treden. Toen deze 

vergetelheid in de loop van de cassatieprocedure aan het licht kwam, schreef de zoon een volmacht 

uit waarmee hij zijn ouders machtigde om hem ook na het bereiken van de meerderjarige leeftijd 

verder in rechte te vertegenwoordigen. Het Hof aanvaardde deze retroactieve lastgeving evenwel niet 

en verklaarde de voorziening in cassatie onontvankelijk, daarbij opmerkend “dat een na het instellen 

van de voorziening door een meerderjarig geworden kind gegeven volmacht om hem «verder te 

                                                           
798 B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, “Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité”, in H. 

BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 175; P. VANLERSBERGHE, 

“Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 47; M.E. STORME, “Procesrechtelijke knelpunten bij de 

geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en 

rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 221, nr. 28. Zie voor 

toepassingsgevallen o.m. Luik 26 januari 2012, JLMB 2014, 156; Vred. Oudenaarde 19 april 1999, TRV 1999, 343, noot J. 

VANANROYE; Vred. St.-Truiden 27 maart 1997, AJT 1998-99, 167, noot S. SNAET en Vred. Wervik 20 april 1999, T.Vred. 2001, 154. 
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vertegenwoordigen» niet tot gevolg kan hebben dat de aangevoerde wettelijke grond waarop de eisers zich 

beriepen om cassatieberoep in te stellen hierdoor wordt gewijzigd.”799  

Een nauwkeurige lezing van bovenstaand arrest laat niet toe te besluiten dat het Hof de deur tot de 

bekrachtiging helemaal heeft afgesloten. Men zou inderdaad kunnen aanvoeren dat de beslissing niet 

verder rijkt dan de (consensuele) bekrachtiging van een wettelijk mandaat, en op zich de 

(consensuele) bekrachtiging van een consensueel mandaat niet uitsluit. In het laatste geval blijft de 

“grond waarop men zich beroept” immers evengoed consensueel van aard. De lagere rechtspraak van 

haar kant heeft het in elk geval zo niet begrepen en lijkt elke vorm van retroactieve bekrachtiging 

categoriek uit te sluiten.800 

223. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat materiële procespartijen met enige zin voor creativiteit 

hebben gezocht naar alternatieve technieken om een procedure ingeleid door een formele partij 

zonder hoedanigheid, alsnog te redden van de onontvankelijkheid. In een arrest van 4 oktober 2000 

diende het Hof van Cassatie zich uit te spreken over een zaak die qua feitenconstellatie heel nauw 

aanleunt bij de hierboven besproken casus.801 Een moeder had zich burgerlijke partij gesteld voor 

rekening van haar minderjarige dochter, in haar hoedanigheid van voogd. Nadat de rechtbank de 

beklaagde buiten vervolging had gesteld, tekende de moeder hoger beroep aan tegen deze beslissing. 

Op dat moment had haar dochter, de materiële procespartij, evenwel de leeftijd van 18 jaar bereikt. De 

moeder had dus geen wettelijk mandaat meer om haar dochter in rechte te vertegenwoordigen op het 

moment van het instellen van het hoger beroep. Haar dochter trachtte de meubelen te redden door 

zelf het geding te hervatten. 

De gedinghervatting, neergelegd in de artikelen 815 e.v. Ger.W., is de proceshandeling waarbij een 

procespartij in de plaats treedt van een andere, als gevolg van haar rechtsopvolging in de loop van het 

geding.802 De rechtspleging wordt dan voortgezet volgens de laatste gedingstukken. De situatie die in 

de praktijk het vaakst aanleiding geeft tot gedinghervatting is het overlijden van een procespartij, 

waarna de rechtsopvolgers de plaats van de overleden procespartij innemen. Ook buiten deze 

typesituatie kan er aanleiding zijn tot hervatting van geding, al bestaat hierover veel onzekerheid in 

rechtspraak en rechtsleer (infra randnr. 343). 

In de zaak die ten grondslag lag aan het arrest van 4 oktober 2000 rees aldus de vraag of er 

gedinghervatting kan zijn wanneer een formele procespartij zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid 

een vordering heeft ingeleid of een rechtsmiddel heeft aangewend. Op die manier zou de 

onontvankelijkheid van de vordering alsnog worden afgewend. Het Hof van Cassatie beantwoordde 

deze vraag negatief, “aangezien de appellante noch de hoedanigheid noch het belang had om de zaak in eigen 

naam of qualitate qua bij het hof van beroep aanhangig te maken, en dat een onregelmatig ingeleid geding niet 

kan worden hervat”. De hervatting van geding dient met andere woorden niet om een geding – of een 

                                                           
799 Cass. 13 september 1991, Arr.Cass. 1991-92, 50.  
800 Zie de rechtspraak in voetnoot 798. 
801 Cass. 4 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1496 en RW 2001-02, 563. 
802 Zie hierover meer uitgebreid S. CNUDDE, “Art. 815 Ger.W.”, Comm.Ger. 2013, Mechelen, Kluwer, losbl.; M.E. STORME, 

“Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het 

bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & 

Breesch, 1993, 225, nr. 34 e.v., K. BAERT en B. DECONINCK, "Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het 

procesrecht", in X (ed.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 379 e.v.; A. FETTWEIS, Manuel de 

procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 450 e.v.; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé. L’instruction de la 

demande, Brussel, Bruylant, 1977, 299-315. 
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aanleg – te redden wanneer dit onregelmatig is ingeleid.803 A fortiori kan de eenvoudige verderzetting 

van het geding in eigen naam geen soelaas bieden voor de materiële procespartij. 

224. Als conclusie geldt dat de burgerrechtelijke mogelijkheid tot bekrachtiging, althans in de 

huidige stand van de rechtspraak, geen volwaardig equivalent kent bij een optreden in rechte zonder 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Niet iedereen legt zich daar evenwel bij neer. Sommige auteurs, bij 

wie wij ons graag aansluiten, zijn wél voorstander van de mogelijkheid tot bekrachtiging. Het valt 

inderdaad niet goed in te zien waarom een vordering onontvankelijk moet worden verklaard wanneer 

de materiële procespartij eenduidig verklaart zich de gevolgen van de vordering retroactief te willen 

laten tegenwerpen. De exceptie van hoedanigheid dient dan geen enkel beschermenswaardig belang 

meer. Door de vordering alsnog onontvankelijk te verklaren en de materiële procespartij te dwingen 

hetzij (zelf) de vordering terug in te leiden hetzij tussen te komen in de procedure – althans in zoverre 

de verjarings- of vervaltermijn nog niet verstreken is – geeft men blijk van een star en nodeloos 

formalisme dat de proceseconomie niet ten goede komt.804   

De afwezigheid van bekrachtiging leidt bovendien tot bevreemdende resultaten. Een materiële 

procespartij die akkoord gaat met het onbevoegd optreden in rechte van ‘haar’ formele procespartij, is 

beter af met de kat uit de boom te kijken en te hopen dat geen punt wordt gemaakt van de 

hoedanigheid, dan met een tot mislukken gedoemd diligent en proactief optreden. En het onderscheid 

dat men maakt tussen een gebrek aan mandaat op het moment van de gedinginleiding – hetgeen leidt 

tot de onontvankelijkheid – en het gebrek aan voldoende bewijs van dat mandaat – hetgeen leidt tot 

een schorsing van de procedure die de vertegenwoordiger toelaat alsnog met dat bewijs voor de dag 

te komen – mag in theorie dan wel duidelijk zijn, in de praktijk lijkt dat vooral een broeihaard van 

moeilijke kwalificatieproblemen.  

Voorts lijkt het beginsel volgens hetwelk de hoedanigheid beoordeeld moet worden op het moment 

van de gedinginleiding, zich helemaal niet te verzetten tegen een bekrachtiging door de materiële  

procespartij. De essentie van bekrachtiging is net dat zij retroactief werkt. Door de bekrachtiging komt 

de hoedanigheid wel degelijk, zij het met terugwerkende kracht, vast te staan op het moment van de 

gedinginleiding.  

Overigens lijkt men bij het optreden van rechtspersonen – hetgeen zoals reeds gezegd valt onder de 

orgaantheorie en niet onder de vertegenwoordigingsleer – veel minder problemen te hebben met 

retroactieve bekrachtiging. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat niets belet dat het bevoegde orgaan 

                                                           
803 Zie voor andere voorbeelden van dit principe Cass. 16 september 1994, Arr.Cass. 1994, 755 (een overledene kan geen 

cassatieberoep instellen; de gedinghervatting door de erfgenamen kan niet verhelpen aan de onontvankelijkheid van de 

voorziening); Gent 25 september 2014, P&B 2015, 156; Bergen 30 april 2009, JLMB 2010, 884; Gent 20 december 2002, P&B 2003, 

385, noot D. DE MAREZ en K. VAN DAMME; Gent 18 november 1998, P&B 1999, 272; Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 18 juni 1996, 

Limb.Rechtsl. 1996, 180; Luik 9 november 1993, JLMB 1994, 1325, noot G. DE LEVAL; Gent 28 april 1995, TRV 1995, 599, noot R. 

TAS. 
804 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 319, nr. 417; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk 

procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 113; H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition 

de la demande en justice”, TBBR 1997, 88, nr. 84; M.E. STORME, “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht 

bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in 

de cassatiearresten van 25 november 1993", P&B 1994, 60, nr. 9; R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van 

enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 

1980, 23-24, nr. 47. Zie ook meer algemeen J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, “Pour une conception finaliste et fonctionnelle 

du formalisme procédural dans le procès civil”, JT 2012, 509-513; R. DE CORTE, J. LAENENS, P. TAELMAN en K. BROECKX, “Van 

vormdoel naar normdoel in het gerechtelijk privaatrecht”, in X. (ed.), De norm achter de regel. Hommage aan Marcel Storme, 

Deurne, Kluwer, 1995, 69, nr. 43.  
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van een rechtspersoon achteraf het vooraf ingesteld hoger beroep bekrachtigt.805 In een recent arrest 

oordeelde het Hof op een gelijkaardige manier m.b.t. een gedinginleidende akte, daarbij uitdrukkelijk 

verwijzend naar o.m. art. 1998, tweede lid, BW.806 Zo ook ziet een belangrijk deel van de rechtsleer en 

rechtspraak geen graten in de retroactieve bekrachtiging door de algemene vergadering van het 

instellen van een actio mandati.807 Het valt niet goed in te zien waarom een optreden via formele 

procespartijen op dit punt strenger moeten worden behandeld dan een optreden via organen.  

Een andere analogie vormt het eigenmachtig optreden in rechte van handelingsonbekwamen. Vrij 

algemeen aanvaardt men de regulariseerbaarheid van een dergelijk optreden in rechte.808 Hierboven 

hebben we evenwel vastgesteld dat het optreden in rechte van een handelingsonbekwame vanuit 

procesrechtelijk oogpunt niet verschilt van een optreden in rechte van een onbevoegde 

vertegenwoordiger ad agendum: in beide gevallen gaat het om een gebrek aan proceshoedanigheid 

(supra randnr. 194). Het is opnieuw niet duidelijk waarom eenzelfde probleem op het vlak van de 

regulariseerbaarheid een andere oplossing moet krijgen. 

Ook in het buitenland erkent men overigens de mogelijkheid tot bekrachtiging van een optreden ad 

agendum. Met de woorden van de Nederlandse Hoge Raad: 

“Men kan handelingen op zijn naam verricht door iemand, die in het geheel geen bevoegdheid tot 

vertegenwoordigen had, bekrachtigen met het gevolg, dat de handelende persoon beschouwd wordt voor 

zijn handelen volmacht te hebben gehad. Een dergelijke bekrachtiging is ook mogelijk, indien iemand op 

naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon een geding is aangevangen zonder bevoegdheid 

daartoe te bezitten. Alsdan brengt de bekrachtiging mee dat van aanvang af de procesvoering 

beschouwd wordt door deze te hebben plaatsgehad.”809 

De bekrachtiging kan zelfs in een latere aanleg gebeuren met terugwerkende kracht tot de eerdere 

aanleg, en dat ongeacht of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in die eerdere aanleg 

geleid heeft tot de onontvankelijkheid van de vordering.810 

Bij onze zuiderburen is een en ander wettelijk geregeld, nu de Nouveau Code de Procédure Civile 

enerzijds stelt dat het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid leidt tot een zgn. irrégularité de 

fond, maar anderzijds aanvaardt dat dergelijke irrégularités niet leiden tot een sanctie wanneer zij 

                                                           
805 Cass. 2 juni 1997, Arr.Cass. 1997, 606; zie ook Cass. 28 november 1996, Arr.Cass. 1996, 1109. 
806 Cass. 18 september 2014, TBBR 2015, 335, noot A. DECROËS. 
807 Gent 31 januari 2011, 2008/AR/2751, onuitg., www.juridat.be; Gent 6 maart 2006, TRV 2008, 72, noot F. PARREIN; Kh. Hasselt 8 

maart 2000, TRV 2000, 184; K. MARESCEAU, De vennootschaps- en minderheidsvordering in de BVBA, CVBA, NV en Comm.VA, in 

Advocatenpraktijk, Mechelen, Kluwer, 2015, 11-13, nr. 15; J. VANANROYE, “De bekrachtiging van eenzijdige 

vertegenwoordigingshandelingen, in het bijzonder van de actio mandati ingesteld zonder beslissing van de AV”, TRV 2004, 41; 

B. VAN BRUYSTEGEM, “Over de bekrachtiging van een actio mandati”, TRV 2000, 189, nr. 6. Zie evenwel contra Antwerpen 1 

maart 1999, TRV 2000, 181. 
808 Cass. 11 januari 1974, Arr.Cass. 1974, 523; Cass. 2 juli 1936, Pas. 1936, I, 332; Luik (1e k.) 17 december 2002, JLMB 2003, afl. 36, 

1577; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 109-110, nrs. 76-77; A. WYLLEMAN, Contracteren 

en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 425, nr. 958 en de verwijzingen aldaar; E. DE KEZEL, 

“De procesbekwaamheid van de minderjarige”, AJT 1998-99, 251, nr. 5; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch 

privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 440; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1961, 97-100, 

nr. 81bis. 
809 HR 28 januari 1949, NJ 1949, nr. 424; zie ook HR 4 mei 1956, NJ 1956, 304 en HR 16 juni 1939, NJ 1939, 1043. 
810 HR 16 juni 2006, NJ 2006, 341; HR 20 november 1987, NJ 1988, 279. 
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gedekt zijn op het moment dat de rechter uitspraak doet.811 Ook daar geldt overigens dat een 

regularisatie in graad van beroep terugwerkt tot de eerste aanleg.812 

225. Als slotsom kunnen we dan ook stellen dat er behoorlijk wat te zeggen valt ten voordele van 

bekrachtiging ad agendum. “Les résultats auxquels aboutit un système qui, à l’instar du système belge, refuse 

la régularisation des fins de non-recevoir, spécialement celles tirées du défaut de qualité, sont critiquables.”813 

Daarbij geldt slechts één beperking, die overigens ook in het burgerlijk recht geldt: een retroactieve 

bekrachtiging mag geen afbreuk doen aan door derden reeds verworven rechten (supra randnr. 49). 

Voor het procesrecht zou dat bv. betekenen dat een bekrachtiging een voorziening of een 

rechtsmiddel niet van de onontvankelijkheid kan redden wanneer die bekrachtiging gebeurt nadat de 

geëigende verjarings- of vervaltermijn is verstreken.814 

E. EIGENLIJKE UITZONDERING: RECHT OP TOEGANG TOT DE RECHTER 

226. De mogelijkheid van de vertegenwoordigde om het ongemandateerd optreden ad agendum  

retroactief te bekrachtigen, is een eigenlijke uitzondering op de vereiste van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid die in het voordeel van de vertegenwoordigde werkt. Hij krijgt de 

kans, doorgaans als eisende partij of als appellant, om het ongemandateerd optreden van zijn 

vertegenwoordiger alsnog met terugwerkende kracht te regulariseren.  

De vraag rijst of er ook een eigenlijke uitzondering op de mandaatsvereiste bestaat ten gunste van de 

tegenpartij-eiser. Wanneer een persoon procedeert tegen een vertegenwoordiger die bij nader inzien 

niet bevoegd blijkt te zijn, moet diens vordering qualitate qua (behoudens bekrachtiging door de 

materiële tegenpartij of het niet-opwerpen van de exceptie) dan steevast onontvankelijk worden 

verklaard? 

In bepaalde rechtspraak en rechtsleer lijkt men intuïtief aan te voelen dat een dergelijke uitkomst in 

sommige gevallen onbillijk zou zijn. Dat geldt in het bijzonder wanneer de tegenpartijen talrijk zijn en 

wanneer zij t.a.v. derden niet hoofdelijk zijn gehouden.815 Dat is bv. het geval bij een feitelijke 

vereniging. Wanneer de leden van een feitelijke vereniging hebben nagelaten om een 

vertegenwoordiger ad agendum aan te duiden, wordt de tegenpartij gedwongen om alle leden 

individueel in rechte te dagen. De kosten en moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, vormen niet 

zelden een heuse drempel voor de rechtzoekende. De oneigenlijke uitzonderingen die hierboven zijn 

opgelijst (hoofdelijkheid, gedwongen tussenkomst) kunnen vaak geen uitkomst bieden. Op die manier 

dreigt het recht op toegang tot de rechter, o.m. vervat in art. 6, § 1 EVRM, in het gedrang te komen, nu 

dat recht niet enkel vereist dat men zich tot de rechter kan wenden maar ook dat men dat op een niet 

onevenredig moeilijke manier kan doen: 

                                                           
811 Art. 117 juncto art. 121 NCPC. Zie voor toepassingsgevallen Cass.Civ. 4 november 2009, nr. 07-17618; Cass. Civ. 7 november 

1984, D. Jurisprudence 1986, 10, noot H. SOULEAU. Zie verder G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, 

Bruylant, 2002, 367-379. 
812 Cass.Civ. 20 januari 2004, nr. 00-19.577 
813 G. BLOCK, id., 378, nr. 194. 
814 Zie bv. (weliswaar in de orgaantheorie) voor de bekrachtiging van de actio mandati na het verstrijken van de vijfjarige 

vervaltermijn: Gent 31 januari 2011, 2008/AR/2751, onuitg., www.juridat.be. Zie in Frankrijk Cass.Civ. 13 januari 2010, nr 09-

10398; Cass.Soc. 1 maart 2009, nr. 08-60.517; Cass.Civ. 15 mei 2008, nr. 07-11.335. 
815 Bij hoofdelijkheid kan de tegenpartij immers één deelgenoot dagvaarden en t.a.v. hem de volledige vordering nastreven, 

zonder dat zij een mandaat ad agendum moet aantonen: supra randnr. 88. 
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“The fact of having access to domestic remedies, only to be told that one’s actions are barred by 

operation of law does not always satisfy the requirements of Article 6 para. 1 (art. 6-1).  The degree of 

access afforded by the national legislation must also be sufficient to secure the individual’s "right to a 

court", having regard to the principle of the rule of law in a democratic society.  For the right of access 

to be effective, an individual must have a clear, practical opportunity to challenge an act that is an 

interference with his rights.”816 

“The problem is not simply one of interpretation of substantive rules, but that a procedural rule has 

been construed in such a way as to prevent the applicants' action being examined on the merits, with 

the attendant risk that their right to the effective protection of the courts would be infringed.”817 

De situatie is des te problematischer omdat zij resulteert in een ongelijke machtsverhouding. Terwijl 

de leden van de feitelijke vereniging op elk moment in rechte kunnen treden op een procedureel 

aantrekkelijke manier door het aanduiden van een vertegenwoordiger, is een derde die tegen de 

feitelijke vereniging wil procederen afhankelijk van het bestaan en de bewijsbaarheid van een 

dergelijke lastgeving. Scherper gesteld: de derde is voor zijn recht op toegang tot de rechter 

afhankelijk van de bereidwilligheid van zijn tegenpartij. En bereidwilligheid is er in het kader van een 

(nakende) gerechtelijke procedure zelden op overschot. Illustratief voor deze ongelijke 

machtsverhouding, en het cynisme waartoe zij kan leiden, is de constructie voorgesteld door een 

auteur waarbij de omvang van een lastgeving ad agendum uitdrukkelijk zou worden beperkt tot 

actieve procesvertegenwoordiging, i.e. het optreden als eiser. Een dergelijk welafgebakend mandaat 

zou de leden van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid een vlotte toegang tot de rechter 

garanderen en terzelfder tijd die toegang voor aspirant-tegenpartijen ernstig belemmeren.818 Dat hier 

iets wringt, is duidelijk. 

In de praktijk worden diverse technieken aangewend om deze ongelijke machtsverhouding te 

corrigeren en het recht op toegang tot de rechter van de tegenpartij te waarborgen. Een eerste techniek 

is de figuur van de schijnvertegenwoordiging (a). Een tweede techniek zit verscholen in de 

bewijslevering (b). Beide technieken zijn evenwel onbevredigend. Zij worden op een oneigenlijke 

manier aangewend als vehikels om een hoedanigheidprobleem op te lossen, maar blijken daarin niet 

adequaat. Ook een derde manier om alsnog toegang tot de rechter te verkrijgen, via een vordering op 

eenzijdig verzoekschrift tot aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder, kan niet overtuigen (c). 

Als alternatief stellen wij een autonome procesrechtelijke oplossing voor, waarbij het recht op toegang 

tot de rechter in alle openheid centraal komt te staan (d). 

                                                           
816 EHRM 4 december 1995, nr. 23805/94, Bellet/Frankrijk. Zie ook EHRM 27 mei 2004, nr. 66294/01, Boulougouras/Griekenland 

en EHRM 16 november 2000, nr. 39442/98, Sotiris en Nikos Koutras Attee/Griekenland: “The fact that the applicant […] was able to 

bring its case before a court does not in itself necessarily satisfy the requirements of Article 6 § 1. It must still be established that the degree 

of access afforded under the national legislation was sufficient to secure the individual's “right to a court”, having regard to the rule of law 

in a democratic society. […] Litigants should expect the existing rules to be applied. However, the rules in question, or the application 

thereof, should not prevent persons amenable to the law from availing themselves of an available remedy.” Vgl. in de context van krakers 

K. BROECKX, “Ontruimingsvorderingen tegen krakers” (noot onder Vred. Gent 25 februari 1994), T.Vred. 1997, 470, nr. 3 en in de 

context van vakorganisaties Arbeidshof Brussel 18 september 2014, JTT 2015, 184. 
817 EHRM 12 november 2002, nr. 47273/99, Beles e.a./Tsjechië; zie ook EHRM 25 januari 2000, nr. 38366/97, Miragall Escolano 

e.a./Spanje. 
818 F. DORSSEMONT, “De rechtspositie van de representatieve werknemersorganisaties”, in M. RIGAUX en W. VAN EECKHOUTTE 

(eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 5, Gent, Mys & Breesch, 1997, 297, nr. 566. 
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1. Schijnmandaat 

227. Het burgerrechtelijk schijnmandaat kwam hierboven al even aan bod. In het burgerlijk recht 

kan een onbevoegde vertegenwoordiger bindend optreden voor rekening van zijn beweerde 

opdrachtgever, wanneer er sprake is van een toerekenbare schijn. Deze rechtsfiguur heeft geen 

uitdrukkelijke wettelijke grondslag maar is door rechtspraak en rechtsleer gecreëerd als toepassing 

van de vertrouwensleer (supra randnr. 50).   

228. Dat het schijnmandaat ook toepassing kan vinden bij een optreden ad agendum, lijkt buiten kijf 

te staan. Immers, het basisarrest inzake schijnmandaat van 20 juni 1988 (‘Cuivre et Zinc’), waarin het 

Hof van Cassatie de vertrouwensleer heeft erkend als autonome bron van verbintenissen, had precies 

als feitenconstellatie een geval van vertegenwoordiging in rechte.819 Een Luiks metaalbedrijf zag zich 

geconfronteerd met een langdurige staking van zijn arbeiders en had daarop o.m. de secretaris-

generaal van de lokale vakbondseenheid in kort geding gedagvaard, in zijn hoedanigheid van 

lasthebber van de leden van deze eenheid. De vordering beoogde de stopzetting van de 

bedrijfsbezetting. 

Het hof van beroep te Luik, waarbij de zaak was beland, diende zich uit te spreken over de 

ontvankelijkheid van de vordering gericht tegen de secretaris-generaal als vertegenwoordiger van de 

vakbondseenheid. Deze laatste kon in elk geval niet rechtstreeks gedaagd worden bij gebrek aan 

rechtspersoonlijkheid. De secretaris-generaal had voorts ter zitting verklaard dat hij geen mandaat 

bezat van de aangesloten leden, en hij kon evenmin een reglement neerleggen waaruit een dergelijk 

mandaat zou kunnen blijken. Niettemin besloot het hof van beroep tot de ontvankelijkheid van de 

vordering, aangezien uit een reeks feitelijke omstandigheden – zo had de secretaris-generaal voor zijn 

correspondentie het briefpapier van de vakbondseenheid gebruikt, en had men hem in voorafgaande 

briefwisseling impliciet als vertegenwoordiger van de vakbondsleden beschouwd zonder dat daar 

protest tegen was gekomen – volgens het hof rechtmatig vermoed kon worden dat de secretaris-

generaal de lasthebber van de vakbondsleden was en in die hoedanigheid voor het gerecht kon 

worden gedaagd.820 Het Hof van Cassatie trad het hof van beroep hierin bij. 

Vanuit burgerrechtelijk oogpunt is het arrest van het Hof van Cassatie belangwekkend omdat het een 

ommezwaai betekende in de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot de vertrouwensleer. 

Terwijl het Hof tot hiertoe de gebondenheid van de schijnverwekker gegrondvest had op de 

beginselen van buitencontractuele aansprakelijkheid, en de beweerde lastgever aldus enkel gebonden 

kon zijn indien de schijn aan zijn foutief gedrag te wijten was, stelde het Hof in dit arrest voor de 

eerste maal dat ook niet-foutief gedrag de lastgever kan binden. De vertrouwensleer werd dus een 

autonome bron van verbintenissen.821  

                                                           
819 Cass. 20 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1365; RW 1989-90, 1425, noot A. VAN OEVELEN; TRV 1989, 540, noot P. CALLENS en S. 

STIJNS. Zie voor andere toepassingsgevallen  van schijnvertegenwoordiging in rechte o.m. Arbh. Brussel 24 januari 2014, JTT 

2014, 206; Arbh. Luik 7 mei 2002, JTT 2002, 476; Rb. Bergen 12 juni 1991, JT 1992, 80; Kh. Kortrijk 19 januari 1988, TRV 1989, 66, 

noot S. STIJNS.  
820 Luik 12 november 1986, JL 1986, 705. 
821 S. STIJNS en I. SAMOY, “La confiance légitime en droit des obligations”, in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-

contractuele verbintenissen – Les sources d’obligations extracontractuelles, Brugge, die Keure, 2007, 64-65, nrs. 29-31; C. VANACKERE, 

K. SWERTS en N. PEETERS, “De vertrouwensleer”, in X (ed.), Bestendig handboek verbintenissenrecht, 2004, losbl., II.3, nr. 1203; P. 

CALLENS en S. STIJNS, “Schijnvertegenwoordiging: een keerpunt!” (noot onder Cass. 20 juni 1988), TRV 1989, 543; P. FORIERS, 

“L’apparence, source autonome d’obligations, ou application du principe général de l’exécution de bonne foi”, JT 1989, 541. 
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Vanuit procesrechtelijk oogpunt is vooral de aanwending van het schijnmandaat in een gerechtelijke 

procedure interessant. De vraag rijst of die burgerrechtelijke rechtsfiguur zich bij nader inzien wel zo 

goed laat inpassen in een procedurele context.  

229. Vooreerst is er het toepassingsgebied van het schijnmandaat. Uit het burgerlijk recht weten we 

reeds dat het schijnmandaat de bescherming beoogt van de te goeder trouw zijnde derde. Enkel de 

derde kan daarom het schijnmandaat inroepen; de schijnvertegenwoordiger zelf kan dat niet. Dit blijft 

in een procesrechtelijke context – waarbij men onder ‘derde’ de tegenpartij dient te verstaan – in elk 

geval onverminderd gelden. Een onbevoegde formele procespartij kan zich niet beroepen op een 

schijnmandaat om de door haarzelf ingestelde vordering alsnog ontvankelijk te horen verklaren.822 

Eventueel kan een retroactieve bekrachtiging door de materiële procespartij hier uitkomst bieden 

(supra randnrs. 221 e.v.). 

Voorts mag ook hier worden verduidelijkt dat de schijnvertegenwoordiging enkel een rol kan spelen 

in de loop van een gerechtelijke procedure. Eens de procedure is beëindigd, is de materiële 

procespartij gebonden door het met gezag van gewijsde beklede vonnis, zelfs al was er helemaal geen 

sprake van een mandaatsverhouding. De tegenpartij hoeft zich met andere woorden niet te beroepen 

op de schijntoestand om de materiële procespartij gebonden te laten zijn. Er is zelfs geen sprake meer 

van een schijntoestand: het zgn. positief aspect van het gezag van gewijsde brengt met zich mee dat de 

rechterlijke uitspraak, in het bijzonder de vertegenwoordiging door een formele procespartij en de 

bijhorende gebondenheid van de materiële procespartij, wettelijk vermoed wordt met de 

werkelijkheid overeen te stemmen (art. 1350, 3° en 1352 BW ; zie ook supra randnr. 218). De 

schijntoestand is door het vonnis een – wettelijk vermoeden van – realiteit geworden. Het spreekt 

voor zich dat e.e.a. slechts geldt behoudens de aanwending van rechtsmiddelen, waarbij de partijen 

opnieuw in een gerechtelijke procedure terechtkomen en de vraag naar het schijnmandaat zich 

opnieuw kan stellen. 

230. Tot hiertoe is er nog geen fundamenteel probleem. Wél problematisch, althans in het kader 

van een gerechtelijke procedure, zijn de toepassingsvoorwaarden van het schijnmandaat. Doorgaans 

onderscheidt men er drie: een schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid, toerekenbaarheid van de 

schijn aan de beweerde opdrachtgever, en de goede trouw van de derde.  

Vooreerst dient er sprake te zijn van een schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid. Er moet met andere 

woorden een discrepantie bestaan tussen de werkelijke toestand (i.e. een gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid in hoofde van de beweerde lasthebber) en de toestand die de derde 

als werkelijkheid aanziet (i.e. een lasthebber met vertegenwoordigingsbevoegdheid). Dat is niet 

zonder relevantie in de context van een gerechtelijke procedure. Terwijl rechtshandelingen in het 

materieel recht doorgaans op zichzelf staan, is een proces een aaneenschakeling van autonome 

rechtshandelingen (proceshandelingen) die culmineren in een rechterlijke beslissing.823 In die ketting 

kan het schijnmandaat enkel voor het verleden werken. Van zodra de schijn wegvalt, bv. omdat de 

schijnlasthebber het bestaan van een mandaat ontkent, kan er van toerekening aan de schijnlastgever 

geen sprake meer zijn. Het schijnmandaat kan er in het procesrecht slechts toe leiden dat de 

tegenpartij de geldigheid van de tot dusver verrichte proceshandelingen (i.h.b. de gedinginleiding) kan 

                                                           
822 Brussel 18 februari 1997, JDSC 2001, 3, noot M. COIPEL; Rb. Verviers 17 januari 2007, P&B 2008, 168. 
823 A. WYLLEMAN, “Vertegenwoordigingsperikelen”, in I. BOONE, I. CLAEYS en L. LAVRYSEN (eds.), Liber amicorum Hubert Bocken. 

Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 214; R. DE CORTE, J. LAENENS, P. TAELMAN en K. BROECKX, “Van vormdoel naar normdoel 

in het gerechtelijk privaatrecht”, in X. (ed.), De norm achter de regel. Hommage aan Marcel Storme, Deurne, Kluwer, 1995, 51-52, nr. 

12. 
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inroepen.824 In principe kan een eventuele schijn die bestond op het moment van de gedinginleiding 

niet leiden tot het geldig verderzetten van de procedure tussen de tegenpartij enerzijds en de 

schijnvertegenwoordiger als lasthebber van een materiële procespartij anderzijds, eens deze schijn is 

weggevallen.  

Een tweede voorwaarde voor de toepassing van het schijnmandaat is de toerekenbaarheid van de 

schijntoestand aan degene tegen wie de schijn wordt ingeroepen. Dit vereist niet noodzakelijk een 

fout, doch minstens een handelen of niet-handelen waarmee de schijnbare lastgever heeft bijgedragen 

aan de schijn. Dat zulks niet altijd evident is, blijkt al uit de (commentaar op) de Cuivre et Zinc casus. 

Aangezien de vakbondseenheid een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid was, kon zij zelf niet de 

hoedanigheid van materiële procespartij hebben. Deze hoedanigheid berustte bij de individuele 

aangesloten leden (supra randnr. 159). Het Luikse hof van beroep had dus eigenlijk moeten vaststellen 

dat de door de secretaris-generaal opgewekte schijn  toerekenbaar was aan alle individuele leden van de 

vakbondseenheid. De annotatoren bij het cassatiearrest hebben opgemerkt dat een dergelijke 

toerekening bijzonder problematisch zou zijn geweest.825 Het hof van beroep loste het probleem 

evenwel op een wel heel pragmatische manier op, door de toerekenbaarheid veeleer af te leiden uit 

het gedrag van de schijnlasthebber (gebruik van briefpapier, briefwisseling tussen het bedrijf en de 

secretaris-generaal) dan uit het gedrag van de individuele schijnlastgevers. Een dergelijke invulling 

van de toerekenbaarheidsvereiste is niet evident, en ontlokte van één commentator zelfs de 

opmerking dat zij “geïnspireerd werd door de overtuiging dat Barbertje wel moest hangen”.826 Deze kritiek is 

op zich niet procesrechtelijk – zij geldt evenzeer buiten de context van een geding – maar 

hypothekeert wel de legitimiteit van het schijnmandaat ad agendum net daar waar hij het vaakst wordt 

toegepast: bij een veelheid aan materiële procespartijen.827 

Tot slot vereist de figuur van het schijnmandaat de goede trouw van de derde. De derde wist niet, en 

hoorde ook niet te weten, dat de schijn niet beantwoordde aan de werkelijkheid. Hij heeft daarbij een 

redelijke onderzoeksplicht. Hier doet de procedurele context de grootste problemen rijzen. Vooreerst 

wat het “horen te weten” (objectieve goede trouw) betreft. De omvang van de redelijke 

onderzoeksplicht wordt bepaald door de hoedanigheid en het beroep van de partijen, de aard van de 

rechtshandeling en de gebruiken.828 Welnu, het lijkt niet onredelijk om te stellen dat het instellen van 

een gerechtelijke procedure tegen iemand een uitzonderlijke en zwaarwegende rechtshandeling 

uitmaakt, zodat de onderzoeksplicht van een procespartij onvermijdelijk omvangrijker zal zijn dan bij 

de meeste burgerrechtelijke rechtshandelingen. De lat komt allicht nóg hoger te liggen wanneer deze 

                                                           
824 J. VANANROYE, “Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 Ger.W.) en de 

vertegenwoordiging van een rechtspersoon” (noot onder Cass. 17 april 1997), TRV 1998, 520-521; W. VAN GERVEN, 

Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 282, voetnoot 1. 
825 P. CALLENS en S. STIJNS, “Schijnvertegenwoordiging: een keerpunt!” (noot onder Cass. 20 juni 1988), TRV 1989, 544; A. VAN 

OEVELEN, “De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden van de verbondenheid van de lastgever bij een 

schijnmandaat” (noot onder Cass. 20 juni 1988), RW 1989-90, 1430. Vgl. Arbh. Luik 7 mei 2002, JTT 2002, 476. Zie evenwel 

kritisch over deze kritiek J. VANANROYE, Morele wezens en wetsontduikende monniken, Antwerpen, Intersentia, 2012, 13-14, nr. 12, 

die o.m. argumenteert dat de toerekenbaarheidsvereiste enkel zou gelden t.a.v. particulieren, en niet t.a.v. organisaties. 
826 F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, die Keure, 2002, 442, 

nr. 615. 
827 Zie ook Arbh. Luik 7 mei 2002, JTT 2002, 476, waar het hof nogal laconiek het verweer in die zin van de 

schijnvertegenwoordiger verwerpt: “Que c’est à tort que la partie appelante demande que la partie intimée rapporte la preuve que la 

compétence apparente de représentation résulte d’un fait imputable — ou plus correctement attribuable — à tous les membres de 

l’organisation, car cette preuve est […] pratiquement impossible”. 
828 S. STIJNS en I. SAMOY, “La confiance légitime en droit des obligations”, in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De bronnen van niet-

contractuele verbintenissen – Les sources d’obligations extracontractuelles, Brugge, die Keure, 2007, 84, nr. 64; I. SAMOY, Middellijke 

vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 88, nr. 117; B. TILLEMAN, Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 234-247, 

nrs. 442-456. 
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procespartij beroep doet op een advocaat, die in zijn professionele hoedanigheid immers geacht moet 

worden het nodige te hebben nagetrokken vooraleer zijn cliënt over te laten gaan tot dagvaarding.829 

Een eventuele uitzondering vormt de procedure in kort geding, waar de onderzoeksplicht getemperd 

zou kunnen worden door het urgente karakter van de vordering. Echter, zoals reeds uiteengezet kan 

de rechter in kort geding sowieso oordelen op basis van de schijn, ook wat de ontvankelijkheid betreft, 

en dat op procesrechtelijke gronden en dus zonder dat daarvoor beroep moet worden gedaan op de 

civielrechtelijke figuur van het schijnmandaat (supra randnr. 180). 

Allicht het belangrijkste probleem met de aanwending van het schijnmandaat ad agendum is de 

vereiste subjectieve goede trouw (het effectief niet weten) van de derde. Hierboven hebben we al 

opgemerkt dat de aanwending van het schijnmandaat in rechte doorgaans niet zozeer te maken heeft 

met een onwetende tegenpartij die zich vergist in de mandaatsverhouding, maar wel met een 

tegenpartij die in het schijnmandaat de enige praktische uitweg ziet om een vordering te kunnen 

richten tegen een (de facto) onmogelijk te dagvaarden materiële procespartij, zoals de leden van een 

feitelijke vereniging. De tegenpartij weet vaak maar al te goed dat de uitgekozen “vertegenwoordiger” 

geen (of allicht geen) vertegenwoordigingsbevoegdheid ad agendum heeft. Het schijnmandaat wordt 

dan van zijn doel afgewend: niet de bescherming van de onwetende derde wordt beoogd, maar de 

vrijwaring van het recht op toegang tot de rechter van de maar al te goed wetende derde. Dat is ook 

een beschermenswaardig belang, zeker, maar het schijnmandaat is daar niet het geschikte instrument 

voor. Behalve met de nodige dosis hypocrisie – en dat kan niet de bedoeling zijn.830 

231. Uit het voorgaande blijkt dat de toepassing van het schijnmandaat in een procedurele context 

minstens tot een aantal aanpassingen noopt. De toepassingsvoorwaarden blijken op meerdere punten 

problematisch. Dat hoeft niet te verbazen. De toepassingsvoorwaarden van het schijnmandaat, i.h.b. 

de vereiste van goede trouw in hoofde van de derde, vloeien voort uit de civielrechtelijke ratio achter 

deze rechtsfiguur, m.n. billijkheid en rechtszekerheid in het handelsverkeer.831 Wanneer het 

schijnmandaat wordt aangewend met een andere ratio voor ogen, zoals de vrijwaring van het recht op 

toegang tot de rechter, zijn deze toepassingsvoorwaarden niet langer opportuun en worden zij zelfs 

hinderlijk. Ook de derde die wel degelijk op de hoogte is van het gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, maar geen andere mogelijkheid ziet om zich tot de rechter te 

wenden, verdient bescherming in het licht van het recht op toegang tot de rechter. In die situatie schiet 

het schijnmandaat tekort. 

                                                           
829 Een advocaat die niet op voorhand nagaat of en op welke manier een vordering kan worden ingesteld, begaat een 

beroepsfout. Zie bv. Rb. Antwerpen 24 mei 2002, TBBR 2004, 164. 
830 Zie bv. de kritische annotatie bij een toepassingsgeval van schijnvertegenwoordiging in rechte (S. STIJNS en P. CALLENS, “Over 

tijdelijke vennootschappen en (schijn-)vertegenwoordiging” (noot onder Kh. Kortrijk 19 januari 1988), TRV 1989, 68-76, i.h.b. 

nrs. 14-16), waarin de auteurs (civilisten!) o.m. opmerken dat de goede trouw van de derde in casu wel heel snel en summier 

werd aanvaard en zich verwonderen over het feit “dat waar de rechtbank drie voorwaarden aanhaalt voor de toepasselijkheid van de leer 

van de schijnvertegenwoordiging deze voorwaarden niet op analytische wijze worden onderzocht. Het vonnis neemt er genoegen mee de drie 

voorwaarden in globo als vervuld te beschouwen.” Schijnvertegenwoordiging pour les besoins de la cause … Zie anderzijds voor een 

geval waar de toepassing van het schijnmandaat werd afgewezen, net omdat er geen sprake was van goede trouw in hoofde 

van de tegenpartij: Arbrb. Bergen 10 juni 1994, JTT 1994, 339. Overigens, soms zal zelfs een dosis hypocisie niet volstaan, bv. bij 

het optreden in rechte tegen de eerste verzekeraar (supra randnr. 172). Daar staat de principiële afwezigheid van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid ad agendum in de wet (art. 83 Wet betreffende de Verzekeringen), en nemo censetur …  
831 C. CAUFFMAN, “De vertrouwensleer”, Comm.Bijz.Ov. 2005, Mechelen, Kluwer, losbl., nrs. 51-53; W. VAN GERVEN, Algemeen 

deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 218-225, nrs. 81-85. Vgl. B. LAMBRECHT en I. SAMOY, 

“Schijn van berusting en ontkentenis van proceshandeling” (noot onder Brussel 10 juni 2002), P&B 2002, 310-311, nr. 9. 
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2. Bewijs met alle middelen rechtens 

232. Andere auteurs die het recht op toegang tot de rechter van de tegenpartij genegen zijn, zien 

een oplossing in het feit dat de burgerrechtelijke derde het bestaan van een (zelfs stilzwijgende) 

mandaatsverhouding met alle middelen rechtens kan bewijzen, dus inclusief getuigen en vermoedens, 

en zelfs tegen de ontkenningen van de formele of materiële procespartij in.832 Nauw aanleunend bij 

deze aanpak, is de extensieve interpretatie van een lastgevingsovereenkomst, waarbij uit een 

algemeen mandaat meteen ook een bevoegdheid wordt afgeleid om als verweerder in rechte op te 

treden.833 

Deze oplossing is op het eerste gezicht meer verdedigbaar dan het schijnmandaat. De 

toerekenbaarheid aan de vertegenwoordigde vloeit niet voort uit een schijntoestand, maar uit het 

daadwerkelijk bestaan van een mandaatsverhouding. Men ontloopt op die manier alvast de 

problemen van toerekenbaarheid en vooral van goede trouw die onder het schijnmandaat wel 

bestaan. Bovendien werkt deze oplossing niet louter retroactief: eens het mandaat is bewezen, geldt 

het niet enkel voor de reeds gestelde proceshandelingen (i.h.b. de gedinginleiding) maar ook voor het 

nog te komen deel van de procedure.  

233. Toch is ook deze oplossing bij nader inzien onbevredigend.  

Vooreerst zal het voor de tegenpartij niet steeds evident zijn om als derde het bestaan van een 

mandaat te bewijzen, zelfs al mag zij daarbij alle middelen rechtens aanwenden. Wanneer de statuten 

van een feitelijke vereniging met geen woord reppen over de bevoegdheid om in rechte op te treden, 

is de kans reëel dat de derde zijn vordering tegen de “vertegenwoordiger” afgewezen zal zien als 

onontvankelijk.834  

Bovendien lijdt ook deze oplossing aan een zekere vorm van hypocrisie. Soms zal de gedaagde partij 

inderdaad geen vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte bezitten. Soms zal de afwezigheid van 

een dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid zelfs doelbewust zijn gecreëerd, om eventuele 

tegenpartijen af te schrikken. Die tegenpartijen worden dan immers, bij gebrek aan formele 

procespartij, gedwongen om zich te richten tegen alle individuele materiële procespartijen. Op zich 

hoeft het niet problematisch te zijn dat in een dergelijke constellatie nog steeds een formele 

procespartij kan worden uitgekozen in wiens hoofde het “bestaan” van een mandaat kan worden 

“bewezen”, bv. door een extensieve interpretatie van de statuten. In een proces is nu eenmaal niet de 

feitelijke waarheid relevant, maar wel de juridische waarheid, i.e. wat bewezen kan worden. Dat die 

twee niet steeds met elkaar overeenkomen, is a.h.w. een noodzakelijke systeemfout van het 

bewijsrecht. Toch is het weinig elegant dat iets essentieels als het recht op toegang tot de rechter van 

de tegenpartij – de ratio die minstens impliciet aanwezig is wanneer men het bestaan van een mandaat 

wil aantonen in weerwil van de ontkenning door zowel vertegenwoordiger als vertegenwoordigde – 

slechts kan worden gevrijwaard door deze systeemfout doelbewust te exploiteren, door iets te 

“bewijzen” wat er niet is. Dat geldt in het bijzonder wanneer het bestaan van een mandaat ad agendum 

                                                           
832 K. MORTIER, “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 814-815, 45. 
833 Zie bv. Arbeidshof Brussel 18 september 2014, JTT 2015, 184 (met uitdrukkelijke verwijzing naar het recht op toegang tot de 

rechter onder art. 6 EVRM); Arbh. Luik 2 mei 2002, JTT 2002, 476; Arbh. Gent 14 mei 2001, RW 2001-02, 638; Arbh. Antwerpen 5 

januari 1998, Soc.Kron. 1998, 200; Arbrb. Doornik 17 juni 1994, JLMB 1995, 893. Vgl. J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en 

rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 321, nr. 421. 
834 Zie bv. Arbrb. Bergen 10 juni 1994, JRR 1994, 339; Arbh. Luik 16 juni 1989, JTT 1990, 380, noot; Arbh. Luik 23 oktober 1985, 

JTT 1986, 430. 
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wordt “geïnterpreteerd” uit een algemene lastgeving (bv. bestuurdersmandaat). Het uitgangspunt dat 

de rechter bij de interpretatie van een (lastgevings)overeenkomst de gemeenschappelijke bedoeling 

van de partijen moet trachten na te gaan (art. 1156 BW), krijgt een ietwat cynische bijklank wanneer de 

gemeenschappelijke bedoeling wordt vastgesteld met vooral de belangen van de derde (tegenpartij) in 

het achterhoofd, en tegen de ontkenning van materiële en formele procespartij in.835 

234. De bezwaren die golden bij het schijnmandaat, blijven dus ook hier overeind. Net zoals de 

goede trouw van de tegenpartij wanneer die zich op een schijnmandaat beroept, vormt het juridisch 

bestaan van een mandaat of de “gemeenschappelijke bedoeling” van lastgever en lasthebber vaak een 

fictie die eiser en rechter nu eenmaal voor waar aanzien pour les besoins de la cause.836 De innerlijke 

overtuiging van de rechter wordt dan niet (enkel) gevormd op basis van de bewijslevering, maar (ook) 

met het recht op toegang tot de rechter in het achterhoofd.  

3. Gerechtelijk bewindvoerder (art. 584 Ger.W.) 

235. Een derde manier voor de tegenpartij om alsnog toegang te krijgen tot de rechter, bestaat erin 

voorafgaand aan de eigenlijke procedure een afzonderlijke procedure op te starten op eenzijdig 

verzoekschrift. In deze procedure wordt dan de aanstelling gevorderd van een gerechtelijk 

bewindvoerder bij wijze van dringende en noodzakelijke maatregel (art. 584 Ger.W.). Deze 

bewindvoerder wordt door de voorzitter van de rechtbank gemandateerd om de leden van de 

feitelijke vereniging in het nakende bodemgeding te vertegenwoordigen als formele procespartij.837 

Dat de “voorbereidende” procedure op eenzijdig verzoekschrift wordt ingeleid, betekent dat er sprake 

moet zijn van volstrekte noodzakelijkheid (art. 584, vierde lid, Ger.W.). De eiser zal uitzonderlijke 

omstandigheden moeten aantonen die vereisen dat het recht op tegenspraak niet in de onmiddellijke 

beginfase van de procedure wordt gerealiseerd.838 Dat behelst in wezen een belangenafweging waarbij 

de voorzitter de inbreuk op het beginsel van tegenspraak afweegt tegen de nadelen of moeilijkheden 

die een tegensprekelijke procedure zou teweegbrengen in hoofde van de verzoeker.839 Daarnaast gaat 

het nog steeds om een procedure in kort geding, zodat er ook spoedeisendheid voorhanden moet zijn 

(art. 584, eerste lid, Ger.W.). De eiser zal dus (bijkomend) moeten aantonen dat een onmiddellijke 

beslissing wenselijk is om schade van een zekere omvang of ernstige ongemakken te voorkomen, en 

dat de gewone rechtspleging het geschil niet tijdig zou oplossen.840 

236. De aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder in een voorafgaande procedure is vanuit 

theoretisch oogpunt het meest sluitend. De leden zijn dan in de bodemprocedure ontegensprekelijk 

                                                           
835 Zie voor een fraai voorbeeld Arbeidshof Brussel 18 september 2014, JTT 2015, 184: “Op grond van artikel 2 van de statuten 

van de B.T.B. zet de organisatie zich vanuit de grootst mogelijke solidariteit in voor een volledige en bestendige belangenbehartiging van de 

werknemers in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Ze streeft daarvoor naar een maatschappij waarin iedereen op alle vlakken 

over gelijke kansen beschikt. Het beroep op het ontbreken van rechtspersoonlijkheid en van het ontbreken van een nominatim aangeduide 

vertegenwoordiger om in rechte op te treden namens de leden, met wie de eigen medewerkers een arbeidsovereenkomst afsluiten, zou ertoe 

kunnen leiden dat het eigen personeel bij geschillen over deze overeenkomst verstoken blijft van toegang tot de rechter, wat in het licht van 

het statutair doel niet denkbaar is.” 
836 Niet zelden besluiten rechters tot de ontvankelijkheid zowel op basis van een bewezen mandaat als op basis van (minstens) 

een schijnmandaat. De grens tussen beide is dan ook vaak dun, i.h.b. wanneer het mandaat wordt bewezen via vermoedens. Zie 

bv. Arbh. Luik 2 mei 2002, JTT 2002, 476; Arbh. Gent 14 mei 2001, RW 2001-02, 638; Arbh. Brussel 18 oktober 1990, Soc.Kron. 

1991, 68, noot; Arbh. Luik 28 juni 1990, Soc.Kron.1991, 397. 
837 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 320-321, nr. 419. 
838 Cass. 8 december 2014, NjW 2015, 161, noot P. PECINOVSKY. 
839 E. MONARD en D. DEGREEF, Het eenzijdig verzoekschrift, Antwerpen, Kluwer, 1998, 17-18. 
840 Cass. 13 september 1990, Arr.Cass. 1990-91, 42; Cass. 21 mei 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1287. 
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vertegenwoordigd via een door de rechter aangestelde mandataris, en kunnen op die manier ten 

gronde worden veroordeeld.  

Toch is deze oplossing weinig populair in de praktijk. De aanstelling van een bewindvoerder bij wijze 

van dringende en voorlopige maatregel wordt voornamelijk gebruikt als maatregel om een patstelling 

tussen de leden van een entiteit onderling op te lossen (bv. een nalatenschap waarbij een deel van de 

erfgenamen tot verdeling wil overgaan en een ander deel onvindbaar of wilsonbekwaam is, of een 

vennootschap die door meningsverschillen tussen de diverse organen geïmmobiliseerd is).841 Slechts 

zelden is het een derde die de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder vordert. Daar zijn twee 

verklaringen voor.  

Vooreerst is de oplossing weinig proceseconomisch. De eiser moet immers niet één, maar twee 

procedures voeren om zijn aanspraken ten gronde af te dwingen. Dan is het rechtstreeks inleiden van 

een bodemgeschil om daar desgevallend gebruik te maken van het (schijn)mandaat ad agendum een 

meer aantrekkelijke piste.  

Ten tweede stelt de vereiste van urgentie praktische problemen. Behalve wanneer de onderliggende 

vordering ten gronde dreigt te verjaren, lijkt van spoedeisendheid die een onmiddellijk rechterlijk 

ingrijpen zou noodzaken geen sprake.842 Ex absurdo lijkt het dat deze weg enkel openstaat voor de 

eiser die zijn vordering ten gronde (bijna) laat verjaren. Enkel dan zal er urgentie voorhanden zijn die 

de aanstelling van een bewindvoerder in kort geding kan verantwoorden. Maar in dat geval zal de 

eiser, catch-22–gewijs, botsen op het principe dat de eiser geen urgentie kan inroepen die voortvloeit 

uit zijn eigen stilzitten…843  

4. Recht op toegang tot de rechter? 

237. De bovenstaande oplossingen mogen dan al wel elk om hun eigen redenen gebrekkig zijn, zij 

streven een legitiem doel na. Het recht op toegang tot de rechter en vooral een gelijke toegang tot de 

rechter – een procedureel level playing field – is een behartenswaardige zaak. Dat geldt des te meer nu 

uit de rechtspraak van het EHRM inderdaad een probleem m.b.t. art. 6 § 1 EVRM kan worden afgeleid 

ingeval moeilijk te dagvaarden materiële procespartijen (supra randnr. 226). Het valt dan ook niet in te 

zien, toch zeker vanuit juridisch oogpunt, waarom dat doel slechts kan worden bereikt in bedekte 

                                                           
841 Zie uitgebreid M. DREESDEN, “De voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden”, Jura Falc. 2005-06, 3-38; 

K. VEREECKE, “De aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder over een wilsonbekwame persoon” (noot onder Brussel 26 

november 2013), T.Fam. 2014, 225-231; F. BLONTROCK, “De gerechtelijke bewindvoerder. Analyse van de rechtspraak”, T.Not. 

1991, 2-20. Zie binnen de context van appartementsmede-eigendom R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2015, 941, nr. 1185 en de verwijzingen aldaar. 
842 In de praktijk worden de voorwaarden van spoedeisendheid en van volstrekte noodzakelijkheid al wel eens samen 

behandeld in één globale belangenafweging. Nochtans gaat het om twee afzonderlijke voorwaarden: indien er geen urgentie 

voorhanden is, stelt de vraag van volstrekte noodzakelijkheid zich niet. Ook wanneer de procedure op eenzijdig verzoekschrift 

gemotiveerd wordt vanuit de onmogelijkheid om de tegenpartij te dagvaarden, geldt nog steeds de vereiste van urgentie. Zie H. 

BOULARBAH, “L’intervention du juge des référés par voie de requête unilaterale: conditions, procédure et voies de recours”, in J. 

ENGLEBERT en H. BOULARBAH (eds.), Le référé judiciaire, Brussel, Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, 100-104, nr. 32-34; E. MONARD 

en D. DEGREEF, Het eenzijdig verzoekschrift, Antwerpen, Kluwer, 1998, 14-15, nr. 10; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire 

privé. L’introduction de la demande, II, Brussel, Bruylant, 1975, 550, nr. 688. 
843 Cass. 17 maart 1995, Arr.Cass. 1995, 320; J. ENGLEBERT, “Le référé judiciaire: principes et questions de procédure”, in J. 

ENGLEBERT en H. BOULARBAH (eds.), Le référé judiciaire, Brussel, Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, 14-19, nrs. 14-18; S. BEERNAERT, 

“Status quaestionis van het civiele kort geding”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Themis 2000-2001: Gerechtelijk privaatrecht, Brugge, 

Die Keure, 2000, 63, nr. 13; E. KRINGS, “Het kort geding naar Belgisch recht”, TPR 1991, 1068, nr. 21. 
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termen en via allerlei omwegen. Omwegen die daar duidelijk niet voor gemaakt zijn en die slechts 

met een flinke dosis kunst- en vliegwerk enig soelaas kunnen bieden. 

Wij durven hier dan ook een lans breken voor de opwaardering van het recht op toegang tot de 

rechter tot expliciet en legitiem criterium bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een 

vordering ten gronde. Want waarom zou een eiser, of de rechter, niet met zoveel woorden mogen 

zeggen dat er inderdaad geen vertegenwoordigingsmandaat bestaat in hoofde van een in rechte 

gedaagde partij, maar dat zulks moet worden afgewogen tegen het recht op toegang tot de rechter dat 

elkeen moet kunnen uitoefenen – ook de eiser die in rechte wil optreden tegen bv. de leden van een 

feitelijke vereniging? Waarom zou een dergelijke discussie ofwel gevoerd moeten worden in de vorm 

van een omfloerst schaduwgevecht voor de bodemrechter, ofwel in een voorafgaande procedure in 

kort geding? 

Wij staan met andere woorden de loskoppeling voor van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte 

en de toerekenbaarheid in rechte, wanneer en in zoverre het recht op toegang tot de rechter dat vereist. 

Een dergelijke loskoppeling van bevoegdheid en toerekenbaarheid is verre van revolutionair. Het 

schijnmandaat in het burgerlijk recht en het prokura-regime in het rechtspersonenrecht zijn de twee 

bekendste voorbeelden van hetzelfde fenomeen. Het schijnmandaat kan evenwel slechts gebrekkig 

worden getransponeerd in de context van een geding, zoals we hierboven hebben vastgesteld, i.h.b. 

omdat er niet steeds sprake zal zijn van goede trouw (in de zin van “niet weten”) in hoofde van de 

tegenpartij. Het prokura-regime op zijn beurt vereist geen goede trouw, maar is wettelijk beperkt tot de 

organen van (bepaalde) rechtspersonen.  

Een adequate en gelijke toegang tot de rechter kan enkel worden gegarandeerd door een autonome, 

procesrechtelijke grond tot loskoppeling van vertegenwoordigingsbevoegdheid en toerekenbaarheid 

te erkennen. Of deze loskoppeling dan inderdaad gerechtvaardigd is in een concrete zaak, behoort tot 

de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter. Hij zal daarbij een afweging moeten maken 

tussen twee belangen. Enerzijds het recht op toegang tot de rechter van de eiser, in het bijzonder 

wanneer het rechtstreeks aanspreken van de materiële procespartij(en) uitgesloten of praktisch 

moeilijk werkbaar is. Anderzijds het recht van verdediging van de materiële procespartij(en), dat in 

het gedrang kan komen door een al te lichtvaardig aanvaarden van toerekenbaarheid zonder 

vertegenwoordigingsbevoegdheid.844 De materiële procespartij zal zich immers het gezag van 

gewijsde van het eventuele vonnis ten gronde moeten laten tegenwerpen, zelfs wanneer zij helemaal 

geen mandaat had toegekend aan de formele procespartij. Enkel door een succesvolle aanwending 

van een rechtsmiddel zal zij zich aan dit gezag van gewijsde kunnen onttrekken. De rechter kan 

daarbij alle elementen in zijn beoordeling betrekken: de identiteit en functie van de uitgekozen 

deelgenoot (heeft die, ondanks het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid, niettemin een 

“representatief” karakter, bv. als bestuurslid?), de omvang van het deelgenotensubstraat, de mate 

waarin de deelgenoten alsnog op de hoogte kunnen worden gebracht van de procedure die tegen hen 

is ingesteld, … 

De belangenafweging tussen recht van verdediging en recht op toegang tot de rechter is een moeilijke 

en delicate oefening. Die oefening gebeurt echter nu al, hetzij expliciet maar dan in een afzonderlijke 

procedure voor de kortgedingrechter, hetzij impliciet voor de bodemrechter onder de dekmantel van 

het schijnmandaat of het bewijs van een mandaat met alle middelen rechtens. De hier verdedigde 

                                                           
844 J. VANANROYE, “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” 

(noot onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 990, nr. 4. 
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oplossing is dan ook niets meer dan het verzoenen van het beste van twee werelden. Een uitdrukkelijke 

belangenafweging voor de bodemrechter, waarbij alle elementen in alle openheid op de weegschaal 

kunnen worden gelegd, is niet alleen intellectueel eerlijker maar komt ook alle partijen – zowel eiser 

als verweerder – ten goede.  

238. Tegen deze oplossing zou kunnen worden ingebracht dat zij geen steun vindt in het 

Gerechtelijk Wetboek. Anderzijds wordt zij door het Gerechtelijk Wetboek – dat slechts in hele vage 

bewoordingen over “hoedanigheid” spreekt – ook niet verboden. Overigens heeft het 

burgerrechtelijke schijnmandaat evenmin een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. Bovendien, en 

belangrijker, heeft het recht op toegang tot de rechter, o.m. vervat in art. 6 EVRM, rechtstreekse 

werking in de interne rechtsorde en primeert dat op nationaal (proces)recht dat daarmee in strijd is. 

Men kan dus niet volstaan met zich te verschuilen achter nationale procedureregels.845 

Wij stellen overigens vast dat de contouren van de hier voorgestelde oplossing de afgelopen jaren 

reeds in verregaande mate vorm gekregen hebben in rechtspraak en rechtsleer. 

In de rechtsleer betoogt VANANROYE dat het niet vereist is dat de in rechte gedaagde 

vertegenwoordiger ook effectief bevoegd is om namens deelgenoten van een boedel verweer te voeren, 

om minstens de gedinginleidende akte aan die deelgenoten toe te rekenen. Op die manier zijn de 

deelgenoten in het geding betrokken en dragen ze zelf de last om een vertegenwoordiger aan te 

duiden die bevoegd is namens hen actief verweer te voeren. Het recht op een adequate en gelijke 

toegang tot de rechter staat daarbij duidelijk centraal: “Op die manier wordt de tegenpartij niet het 

slachtoffer van een, al dan niet gewilde, onduidelijke of gebrekkige bestuursregeling bij de onverdeelde boedel.”846 

Toch brengt hij de denkoefening niet tot zijn logische eindpunt, doordat ook hij nog aansluiting zoekt 

bij het schijnmandaat en bij het bewijs met alle middelen rechtens.847  

In de lagere rechtspraak zijn slechts zeldzame sporen terug te vinden van een expliciete loskoppeling 

tussen vertegenwoordigingsbevoegdheid en toerekenbaarheid.848 Recent evenwel heeft het Hof van 

Cassatie uitdrukkelijk aangegeven dat het zelf geen graten ziet in een dergelijke loskoppeling, al ging 

het toen niet om een mandaat ad agendum maar wel om een andere vorm van 

procesvertegenwoordiging, een lastgeving tot woonstkeuze (supra randnrs. 82 e.v.). Het Hof diende te 

oordelen over de ontvankelijkheid van een cassatievoorziening die in weerwil van art. 1084 Ger.W. 

niet aan alle betrokken partijen was betekend. De reden daarvoor was dat de verweerders in cassatie, 

na een voor hen gunstige uitspraak in graad van beroep, collectief hun woonstkeuze bij hun raadsman 

hadden opgezegd. Aangezien de verweerders bijzonder talrijk waren – 2.156 in totaal – zag de eiser in 

cassatie zijn toegang tot de cassatierechter plots ernstig belemmerd. Hij moest dan immers aan alle 

verweerders afzonderlijk laten betekenen, iets wat hem slechts gedeeltelijk was gelukt. Het Hof van 

Cassatie oordeelde dat de voorziening niettemin ontvankelijk was. De eiser in cassatie had immers 

                                                           
845 Vgl. nochtans F. DORSSEMONT, “De rechtspositie van de representatieve werknemersorganisaties”, in M. RIGAUX en W. VAN 

EECKHOUTTE (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 5, Gent, Mys & Breesch, 1997, 286, nr. 554: “Het hoeft geen betoog dat de 

noodzaak om desgevallend alle leden van de vereniging nominatim te dagvaarden, de proceseconomische positie van de werknemer niet ten 

goede komt. Dit is ongetwijfeld sneu voor de werknemer, maar impliceert niet dat de algemene beginselen van het gemeen recht moeten 

worden verdraaid.” 
846 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 322, nr. 421. 
847 Id., 323, nr. 423: zie ook J. VANANROYE, Morele wezens en wetsontduikende monniken, Antwerpen, Intersentia, 2012, 13-14, nr. 12. 
848 Zie bv. Brussel 24 februari 1961, RW 1961-62, 169, waarin het Hof vaststelde dat een scheepskapitein qualitate qua was 

gedaagd op een moment dat hij niet meer vertegenwoordigingsbevoegd was. Het Hof verwierp niettemin de exceptie van 

onontvankelijkheid als een “formalistische vitterij”, o.m. door te overwegen dat in casu het recht van verdediging van de 

materiële procespartij (de rederij) geenszins miskend was. Geen mandaat, wel toerekenbaarheid, en dat op basis van een 

uitdrukkelijke belangenafweging … 
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ook en vooral aan het advocatenkantoor laten betekenen waar de verweerders tot voor kort 

woonstkeuze hadden gedaan, en het Hof oordeelde dat die betekening aan alle verweerders kon 

worden toegerekend. Het Hof kwam tot die conclusie langs de weg van het procesrechtsmisbruik: de 

plotse opzegging van de lastgeving tot woonstkeuze maakte volgens het Hof misbruik van 

procesrecht uit, zodat die opzegging zonder gevolgen bleef.849 

Ook het Hof van Cassatie erkent dus dat de afwezigheid van een procesrechtelijke 

lastgevingsovereenkomst (tot woonstkeuze) niet belet dat een betekening aan de onbevoegde 

“lasthebber” wordt toegerekend aan de “lastgevers”. Men merke op dat er in casu geen sprake was 

van een schijnmandaat – de opzegging was voldoende gecommuniceerd, zodat elke schijn uitgesloten 

was – noch van een poging om de lastgeving tot woonstkeuze alsnog te “bewijzen”. Het ging hier wel 

degelijk om een autonome procesrechtelijke uitsplitsing van vertegenwoordigingsbevoegdheid en 

toerekenbaarheid. Anderzijds lijkt de keuze voor het procesrechtsmisbruik als grondslag voor deze 

aanpak minder geslaagd dan een uitdrukkelijk beroep op het recht op toegang tot de (cassatie)rechter. 

Het lijkt ons dat het procesrechtsmisbruik een beperkter toepassingsgebied heeft: terwijl zij inderdaad 

soelaas kan bieden bij een opzegging tijdens een gerechtelijke procedure, ligt dat al veel minder voor 

de hand bij een totale afwezigheid van lastgeving die al bestaat vóór de procedure wordt ingeleid. 

Kan er wel sprake zijn van procesrechtsmisbruik vooraleer een proces aanhangig is? Daarom zijn wij 

veeleer de benadering van procureur-generaal LECLERCQ genegen, die zich in een eerder arrest m.b.t. 

dezelfde feitenconstellatie niet baseerde op het misbruik van procesrecht maar op het recht op 

toegang tot de rechter, en daarmee a.h.w. een blauwdruk gaf van de oplossing die wij hier 

verdedigen: 

“Rejeter la requête […] conduirait donc à priver la requérante de la possibilité d'introduire son pourvoi 

en cassation dans le délai légal, c'est-à-dire à la priver de son droit d'accès au juge et spécialement de 

son droit d'accès au juge de cassation et de son droit à un recours efficace, prévus par l'article 6, § 1er, 

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or l'article 6, § 

1er, précité a des effets directs dans l'ordre juridique interne et il prime la norme légale de droit interne 

moins favorable, partant, s'il y a lieu, les dispositions du Code judiciaire, fussent-elles les règles 

habituelles de recevabilité des pourvois en matière civile.”850 

239. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het recht op toegang tot de rechter desgevallend ook 

een oplossing kan bieden voor een actief optreden in rechte. In regel is daar geen “oplossing” nodig, 

nu de materiële procespartijen beschikken over de vertegenwoordigingsfiguur om op een 

proceseconomische manier naar de rechter te trekken. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de 

vertegenwoordigingsfiguur geen uitkomst biedt, bv. wanneer niet in een statutair mandaat is voorzien 

en niet alle leden bereikt kunnen worden om een mandaat ad hoc te verlenen. In dat geval valt niet in 

te zien waarom een beroep op het recht op toegang tot de rechter ook hier geen uitkomst kan bieden, 

temeer nu men anders ook hier is aangewezen op vaak schabouwelijk kunst- en vliegwerk.851 

                                                           
849 Cass. 19 februari 2010, RABG 2010, 691, noot M. BAETENS-SPETSCHINKSY en RABG 2010, 1355, noot E. DE KEZEL. 
850 Concl. adv.-gen. LECLERCQ bij Cass. 29 januari 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 1, 301. Het Hof van Cassatie verklaarde deze eerste 

cassatievoorziening uiteindelijk niet ontvankelijk, omdat toen gewoonweg niet was betekend: de eiser in cassatie had een soort 

eenzijdige “voorbereidende cassatievoorziening” ingeleid. De situatie is helemaal anders wanneer wel wordt betekend aan een 

(pseudo-)lasthebber, zoals in het arrest van 2010 het geval was. Dat de eerste voorziening wél onontvankelijk werd verklaard en 

de tweede niet, heeft dus niets te zien met de aangevoerde argumentatie (recht op toegang tot de rechter vs. 

procesrechtsmisbruik) maar met de fundamenteel verschillende wijze van aanhangigmaking. 
851 Zie bv. Brussel 21 april 2010, RPS 2013, 115, noot M. COIPEL, waarin het hof een vordering namens een feitelijke vereniging, 

ingeleid door enkele leden, onontvankelijk verklaart in zoverre zij gebaseerd is op een lastgevingsverhouding maar daarna 
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AFDELING 2. IDENTITEITSVERMELDING  

2.1. Regel: vermelding van volledige identiteit van materiële procespartij (“Nul ne plaide par 

procureur”) 

240. Naast het bezitten van vertegenwoordigingsbevoegdheid is er nog een tweede vereiste 

waaraan elke formele procespartij in beginsel moet voldoen: de vermelding van de identiteit van 

diegene voor wiens rekening zij in rechte optreedt. Die verplichting wordt doorgaans verantwoord 

vanuit het adagium nul ne plaide par procureur. Niettemin bestaat veel onduidelijkheid over de concrete 

draagwijdte en zelfs de rechtskracht van het adagium, en hoe het zich verhoudt tot diverse bepalingen 

van het Gerechtelijk Wetboek.852 In wat volgt staan we daarom eerst kort stil bij de historische 

achtergrond van het adagium, om daarna dieper in te gaan op de actuele invulling ervan. 

A. NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR: EEN KORTE HISTORIEK 

241. Het is altijd een heikele kwestie om het startpunt te bepalen van een rechtshistorisch 

overzicht, hoe beknopt dat ook moge zijn. Zo graven sommige auteurs voor de oorsprong van nul ne 

plaide par procureur terug tot het oud-Romeinse recht.853 De meer directe herkomst van het adagium 

valt evenwel te situeren in het vroegmiddeleeuwse Frankrijk.854 Bij gebreke aan een uitgewerkt rechts- 

en proceduresysteem wendde men zich in die tijd niet zelden tot partijgebonden 

beslechtingsmechanismen (het godsoordeel) zoals het gerechtelijk tweegevecht of de vuur- of 

waterproef. Het idee daarbij was dat God zou oordelen over schuld en onschuld.  Een dergelijke 

procedure laat zich om nogal evidente redenen moeilijk verzoenen met procesvertegenwoordiging.855 

Door toedoen van de kerkelijke rechtbanken werd de gerechtelijke procedure in grote mate 

gesystematiseerd en van fysiek geweld ontdaan. Toch bleef men voor de wereldlijke rechtbanken 

principieel vasthouden aan het vertegenwoordigingsverbod. De redenen waren ditmaal minder 

praktisch dan wel politiek van aard. De verplichting om persoonlijk te verschijnen voor de koninklijke 

                                                                                                                                                                                     
herkwalificeert in een ontvankelijk optreden op grond van art. 1166 BW (zijdelingse vordering). In zijn kritische noot laat een 

cynische COIPEL – terecht – geen spaander heel van een dergelijke demarche: “Par la magie mystérieuse de l’action oblique, ce qui 

était vice – une représentation insuffisante – devient vertu – une inaction de la Caisse – et permet de recevoir l’action. Comme dans le conte 

de fées, la citrouille est devenue carrosse!”  
852 Het adagium nul ne plaide par procureur is volgens het Hof van Cassatie een “algemeen gekende en aanvaarde uitdrukking die in 

een groot aantal landen van de Europese Unie deel uitmaakt van de rechtstaal van die landen”, zodat de vermelding ervan, zonder 

vertaling, in een procedurele akte geen schending uitmaakt van de Taalwet Gerechtszaken: Cass. 22 mei 2009, Arr.Cass. 2009, 

afl. 5, 1359 en RW 2009-10, 671, met noot D. LINDEMANS die gevat opmerkt dat over de concrete betekenis van het adagium 

nochtans veel misverstanden bestaan, zodat het “enigszins ironisch [is] om te beslissen dat de vaak foutief gebruikte rechtsspreuk ‘Nul 

ne plaide par procureur’ een Nederlandstalige procesakte niet nietig maakt omdat deze spreuk voldoende gekend is in de Nederlandse 

rechtstaal.” 
853 P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 1912, 9 e.v., die onder meer 

de Twaalftafelenwet (“Si in ius vocat, ito”) en de Lex Salica (“De mannire”) aanhaalt. Zie ook H. ROLAND en L. BOYER, Adages du 

droit français, Parijs, Litec, 1999, 551, nr. 1. 
854 Het hierna volgend historisch overzicht is gedistilleerd uit  J.P. ROYER e.a., Histoire de la justice en France, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 2010, 142, nr. 72; G. MÉTAIRE, La justice de proximité : une approche historique, Parijs, Presses 

Universitaires de France, 2004, 74-77; H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 34-35, nr. 36; P.A. 

FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents”, in B. GLANSDORFF (ed.), Les 

intermédiaires commerciaux, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1990, 91, nr. 85 en de bronnen aldaar; P. GLENN, “Á propos de la 

maxime ‘Nul ne plaide par procureur’”, RTD Civ 1988, 59-68; E. GLASSON, A. TISSIER en R. MOREL, Traité théorique et pratique 

d’organisation judiciaire, de compétence et de procedure civile, I, Parijs, Sirey, 1925, 556-559, nr. 218.  
855 Al was dat niet ipso facto uitgesloten. In bepaalde gevallen kon men inderdaad een beroep doen op een champion die dan, 

a.h.w. qualitate qua, het duel met de tegenstrever aanging. Zie hierover J.P. ROYER e.a., Histoire de la justice en France, Parijs, 

Presses Universitaires de France, 2010, 142, nr. 72. 
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rechtbanken betekende immers meteen ook een verplichting om openlijk de suprematie van de 

koning te erkennen. Op die manier werden zelfs de machtigste leenheren, wanneer zij een geschil 

hadden dat een rechterlijke tussenkomst vereiste, gedwongen zich in alle openheid te onderwerpen 

aan het koninklijk gezag. Enkel de koning had het prerogatief om zich in rechte te laten 

vertegenwoordigen: Nul en France ne plaide par procureur, hormis le roi. Slechts voor hun eigen lokale 

rechtbanken mochten leenheren via een vertegenwoordiger verschijnen, hetgeen op zijn beurt 

uitdrukking vond in de regel Le roi et les seigneurs, en leur justice, y plaident par leurs procureurs. Eerder 

dan juridische beginselen vormden deze adagia dus politieke wapens in de moeizame ontwikkeling 

van de moderne gecentraliseerde natiestaat. 

Het principiële verbod op procesvertegenwoordiging werd niettemin vrij snel uitgehold. Vanaf de 13e 

eeuw kon men zich tegen betaling een lettre de graçe aanschaffen die de houder ervan het recht 

verschafte zich in rechte te laten vertegenwoordigen voor de koninklijke rechtbanken. Daarnaast 

ontstonden er talloze uitzonderingsregimes die de regel meer en meer naar de achtergrond 

verdrongen. In de 16e eeuw, niet toevallig de periode waarin de centralisatie van het staatsgezag zo 

goed als voltrokken was, schafte koning Frans I de lettres de graçe af en werd het recht om een 

vertegenwoordiger aan te duiden veralgemeend. Toch bleef het adagium overeind. Het kreeg evenwel 

een andere invulling: nul ne plaide par procureur betekende voortaan een verplichting om de naam van 

de werkelijke procespartij niet te verzwijgen. Opnieuw was er een duidelijke politieke insteek: men 

mocht zich weliswaar laten vertegenwoordigen – door de toegenomen complexiteit van de wetgeving 

was dat overigens meer en meer een noodzaak geworden – maar nog steeds diende men in alle 

openheid naar de koninklijke rechtbank te trekken. 

242. Aan het eind van de 18e eeuw was de politieke dimensie van het adagium bijna volledig 

uitgevlakt. Toch bleef men vasthouden aan de regel.856 Het bleek evenwel niet eenvoudig om een 

politiek geïnspireerde spelregel in te passen in een moderne procesrechtsorde. Op die manier kent het 

adagium tot op vandaag een ietwat ongelukkig bestaan in rechtspraak en rechtsleer, en jaagt het zich 

niet zelden enige wrevel en antipathie op de hals: beschimpt als “un bagage historique”, verketterd als 

een regel die “door geen enkele reële praktische behoefte wordt ingegeven en […] daarentegen tal van 

rechtmatige noden in de weg staat”, verstoten als een antiquiteit  “qu’il serait temps, au bout de 457 ans de 

mauvais et déloyaux services, ‘de jeter par dessus bord’.”857  

Maar wat is nu de huidige draagwijdte van het adagium in de Belgische rechtsorde? Zijn de 

aantijgingen aan zijn adres (nog) terecht, of zijn ze overtrokken? Zijn aan het adagium überhaupt 

(nog) rechtsgevolgen verbonden, of is de spreuk onderhand verwezen naar het rijk der irrelevantie?  

B. AARD VAN DE VERPLICHTING  

243. De sleutel ligt niet geheel verrassend bij het Hof van Cassatie. Reeds in 1889 oordeelde het Hof 

ter zake “qu’aucun texte de loi ne consacre cette maxime, qui repose uniquement sur un ancien usage, et que la 

                                                           
856 Enigszins verwonderlijk overigens, nu art. 1041 van de Napoleontische Code de Procédure Civile (1806) uitdrukkelijk 

stipuleerde dat “toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile seront abrogés.” Zie hierover D. CHOLET, 

“Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 20012, losbl., nr. 38. 
857 Resp. P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 1912, 4; W. VAN 

GERVEN, Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 289, nr. 212; V. CABALLERO, “Plaidons par procureur! De l’archaïsme 

procédural à l’action de groupe”, RTD Civ 1985, 246. Zie overigens al in 1847 R. TROPLONG, Commentaire du mandat, Brussel, 

Meline Cans et Cie., vi: “Aujourd’hui [l’adage] a fait son temps, et quoique cette maxime soit fréquemment rappelée, même de nos jours, 

devant les tribunaux, il est rare qu’on puisse lui trouver un sens pratique et une valeur raisonnable.” 
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violation d’une maxime de droit, fût-elle établie, ne peut donner ouverture à cassation”.858 In 1976 leek het Hof 

volgens sommige auteurs nog even de tegenovergestelde richting te gaan, in het bijzonder doordat de 

begeleidende noot van het Openbaar Ministerie gewag maakte van een “principe” dat slechts in casu 

niet van toepassing was.859 Acht jaar later nam het Hof evenwel alle twijfel weg door te oordelen dat 

het adagium nul ne plaide par procureur “in het Belgische recht geen rol speelt als algemeen 

rechtsbeginsel”.860 Het adagium is met andere woorden geen formele bron van recht; het heeft geen 

normatieve waarde en kan als zodanig niet voor de rechter worden ingeroepen. 

Anderzijds erkent het Hof van Cassatie in datzelfde arrest wel degelijk de principiële verplichting om 

de identiteit van de materiële procespartij(en) in de gedinginleidende akte te vermelden. Die 

verplichting steunt het Hof evenwel niet op het adagium nul ne plaide par procureur maar wel op 

concrete wetsbepalingen, meer bepaald art. 702 Ger.W. Conform dat artikel bevat het exploot van 

dagvaarding, op straffe van nietigheid, de opgave van onder meer de naam, de voornaam en de 

woonplaats van de eiser en de verweerder. Het Hof oordeelde hierover dat de gegevens van de 

formele procespartij alleen, onvoldoende zijn. Met andere woorden: men dient in beginsel ook de 

identiteitsgegevens van de materiële procespartij te vermelden in de dagvaarding, niet omwille van 

een algemeen rechtsbeginsel, maar op grond van art. 702 Ger.W.  

Niet iedereen is evenwel overtuigd van deze grondslag. Volgens M.E. STORME kan de 

identificatieplicht onder art. 702 Ger.W. enkel slaan op de formele, en niet op de materiële 

procespartij. Toch erkent ook hij een principiële plicht tot identificatie van de materiële procespartij in 

de gedinginleidende akte, zij het op basis van  de verplichting onder de artn. 43 (exploten) en 1034ter 

Ger.W. (verzoekschriften) om de “hoedanigheid” te vermelden van de eisende en verwerende formele 

procespartij. De vermelding van de hoedanigheid impliceert dan onrechtstreeks ook de principiële 

vermelding van de identiteit van de materiële procespartij.861 

244. De concrete wettelijke basis van de identificatieplicht is minder belangrijk dan de vaststelling 

dat de identificatieplicht (slechts) een wettelijke basis heeft, en niet voortvloeit uit een algemeen 

rechtsbeginsel. Doordat de grondslag van het adagium herleid is tot een concrete wetsbepaling, is 

immers meteen ook het toepassingsgebied en de sanctie duidelijk afgebakend. De 

identificatieverplichting is beperkt tot de gedinginleidende akte (hetzij art. 702 Ger.W., hetzij art. 43 en 

1034ter Ger.W.; zie ook art. 1026 Ger.W. voor het eenzijdig verzoekschrift), de beroepsakte (art. 1057 

Ger.W.) of andere processtukken waar het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk en op straffe van 

nietigheid een identificatie van partijen voorschrijft (zie bv. art. 816 Ger.W. voor de hervatting van 

geding). Conclusies dienen evenzeer de identiteit van de (materiële) procespartij te bevatten (art. 743 

Ger.W.), al staat op de afwezigheid hiervan geen sanctie. 

245. Ook in Frankrijk bestaat een principiële verplichting om het bestaan en de identiteit van de 

materiële procespartij te vermelden. Die verplichting wordt, in tegenstelling tot in België, wel degelijk 

                                                           
858 Cass. 13 april 1889, Pas. 1889, I, 179. 
859 Noot bij Cass. 2 september 1976, Pas. 1977, I, 1; zie P.A. FORIERS, “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: 

courtiers, commissionnaires, agents”, in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 

1990, 93, nr. 88. Het Hof van Cassatie zelf verklaarde het middel niet-ontvankelijk wegens niet opgeworpen voor de 

bodemrechter. 
860 Cass. 28 september 1984, Arr.Cass. 1984-85, 165, noot G.D.H. Zie ook Vred. Wolvertem 20 juni 1996, T.Vred. 1996, 386. 
861 M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-94, 

176; zie ook F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, die Keure, 

2002, 443, nr. 617 en K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 249, nr. 16. 
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gesteund op het adagium nul ne plaide par procureur, dat daar dus wél normatieve kracht heeft.862 Het 

gaat evenwel om een regel die niet van openbare orde is zodat zij niet ambtshalve door de rechter 

mag worden opgeworpen. Partijen moeten de schending van de regel in limine litis opwerpen en 

moeten bovendien belangenschade aantonen.863 Uit dat laatste volgt o.m. dat de verplichting de facto 

enkel geldt voor de gedinginleidende akte: indien latere processtukken de identiteit van de 

vertegenwoordigde niet meer vermelden, leidt dat in regel niet tot belangenschade in hoofde van de 

tegenpartij.864 Bovendien zal, in omgekeerde richting, belangenschade vaak ontbreken wanneer de 

identiteit van de materiële procespartij weliswaar ontbreekt in de gedinginleidende akte, maar later in 

de procedure alsnog wordt meegedeeld.865 

In Nederland daarentegen geldt géén principiële verplichting om de identiteit of het bestaan van de 

materiële procespartij te vermelden. De Hoge Raad is van oordeel dat een lasthebber die in rechte 

optreedt voor rekening van een ander, er niet toe gehouden is in de dagvaarding of een ander 

processtuk te vermelden dat hij ter behartiging van de belangen van een ander optreedt. Het is pas 

wanneer de tegenpartij een exceptie in die zin opwerpt, dat de formele procespartij het bestaan van 

een rechthebbende (materiële procespartij) en van een mandaatsverhouding zal moeten aantonen.866 

In de rechtsleer wordt deze – recente – rechtspraak evenwel niet onverdeeld goedkeurend onthaald.867 

Lange tijd was men immers ook in Nederland van oordeel dat de gedinginleidende akte gewag moest 

maken van de naam van de vertegenwoordigde, of minstens van het feit dat men voor rekening van 

een ander optrad.868 Een en ander wordt – ook naar Belgisch recht – hierna verder uitgewerkt wanneer 

we de mogelijkheden tot naamlening in rechte onderzoeken (infra randnrs. 252 e.v.). 

C. SANCTIE 

246. Uit de wettelijke grondslag van de verplichting blijkt meteen ook de sanctie: de identiteit van 

de materiële procespartij dient te worden vermeld op straffe van nietigheid van het processtuk. De 

identificatie is inderdaad een vormvereiste, en geen ontvankelijkheidsvoorwaarde.  

247. Dat de identificatie is voorgeschreven op straffe van nietigheid, betekent ook dat de 

dekkingsgronden van art. 860 e.v. Ger.W. toepassing vinden. Meteen is duidelijk dat een 

tekortkoming aan de formele identificatieplicht niet ambtshalve door de rechter kan worden 

opgeworpen, nu een dergelijke tekortkoming niet in de lijst van art. 862, § 1 Ger.W. is opgenomen.869 

Dat was overigens al zo vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek: “l’indication par le mandataire 

dans les actes de procédure de l’identité de ses mandants a pour seul objet d’éviter que la partie adverse puisse se 

                                                           
862 Cass.Civ. 29 november 2001, Bull.civ. 2001, nr. 175; D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 

20012, losbl., nr. 38. 
863 Art. 112-115 NCPC; Cass.Civ. 1 december 1982, Gaz.pal. 1983, 1, panor. 137, noot S. GUINCHARD; H. ROLAND en L. BOYER, 

Adages du droit français, Parijs, Litec, 1999, 553-554, nr. 3. 
864 Behalve bij een partijwissel. Zie D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 44. Zie 

voorts H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 36, nr. 37; E. GLASSON, A. TISSIER en R. MOREL, Traité 

théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procedure civile, I, Parijs, Sirey, 1925, 560, nr. 219. 
865 D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 44. 
866 HR 27 november 2009, NJ 2014, 201; HR 26 november 2004, NJ 2005, 41; zie ook HR 26 februari 2010, NJ 2011, 474. 
867 Zie bv. J.T. SUIJDENDORP en L.K. DE HAAN, “De Hoge Raad op de verkeerde weg”, AV&S 2010, 254-255; zie ook de 

andersluidende conclusie van Adv.-Gen. SPIER en de kritische noot van H.J. SNIJDERS bij HR 26 februari 2010, NJ 2011, 474. 
868 N. FRENK, Kollektieve akties in het privaatrecht, in Recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1994, 181; C.A. GROENENDIJK, Bundeling 

van belangen bij de burgerlijke rechter, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 113; C.W. STAR BUSMANN, Hoofdstukken van burgerlijke 

rechtsvordering, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1972, 109, nr. 140. 
869 Cass. 28 september 1984, Arr.Cass. 1984-85, 165, noot G.D.H.; zie ook Cass. 2 september 1976, Pas. 1977, I, 1. 
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méprendre sur la personnalité de ceux qui agissent contre elle; que cette prescription est donc destinée à la 

protection d’intérêts privés”.870  

Net zoals in Frankrijk zal de tegenpartij voorts de nietigheid in limine litis moeten opwerpen (art. 864 

Ger.W.) en zal zij belangenschade moeten aantonen (art. 861 Ger.W.). Dat betekent o.m. dat, wanneer 

de gedinginleidende akte geen gewag maakt van de identiteit van de materiële procespartij maar deze 

identiteit wordt meegedeeld in de loop van de procedure en op een tijdstip dat de tegenpartij toelaat 

om nog nuttig verweer te voeren, de nietigheid gedekt zal zijn.871 Een en ander vormt bijgevolg een 

belangrijke nuance op de principiële verplichting tot vermelding van de materiële procespartij, zoals 

hieronder ook zal blijken.  

2.2. Eerste nuance: generieke omschrijving van materiële procespartij 

248. Het uitgangspunt dat de identiteit van de materiële procespartij nominatim dient te worden 

vermeld, is erop gericht de belangen van de tegenpartij te beschermen. Wie door een 

vertegenwoordiger in rechte wordt gedaagd, heeft het recht om te weten tegen wie hij zijn verweer 

ten gronde moet voeren. Wie anderzijds procedeert tegen een vertegenwoordiger, moet duidelijkheid 

verschaffen over wie nu in wezen in rechte wordt gedaagd en bijgevolg een veroordeling ten gronde 

riskeert. In beide gevallen staat het recht van verdediging centraal. Wie in een geding verwikkeld is 

met een anonieme tegenpartij, riskeert bepaalde persoonsgebonden excepties niet te kunnen 

opwerpen (bv. een exceptie van schuldvergelijking). “[Cette règle] tend à garantir les droits de la défense 

de la partie adverse et à assurer une saine loyauté entre les parties.”872 

Niettemin is het soms niet opportuun om al te strikt vast te houden aan de identificatieplicht. Vooral 

wanneer men optreedt namens of tegen een omvangrijke groep materiële procespartijen, kan de plicht 

tot identificatie van elke individuele partij een aanzienlijke belemmering vormen voor de toegang tot 

de rechter. Het is bv. als beheerder van een beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid verre van 

evident om in de dagvaarding alle deelbewijshouders op te lijsten wanneer men voor rekening van 

het collectief wil procederen. Wanneer men optreedt tegen een dergelijk collectief is de 

identificatieplicht nog problematischer, nu men als derde doorgaans niet over een actuele ledenlijst 

beschikt. “Het aanvaarden van dergelijke verplichting zou de bruikbaarheid van de figuur van het mandaat [ad 

agendum] voor massagroeperingen in de praktijk tot niets herleiden.”873 

Deze problemen vormden voor bepaalde auteurs de aanleiding om te pleiten voor de afschaffing van 

het adagium nul ne plaide par procureur. Zij verwezen daarbij uitdrukkelijk naar de Amerikaanse class 

action, die wél toelaat om te procederen namens een generieke groep belanghebbenden.874 De 

rechtspraak loste het probleem evenwel anders op, namelijk door de identiteitsvereiste te nuanceren. 

In bepaalde gevallen kan men inderdaad volstaan met een generieke omschrijving van de materiële 

procespartij(en), zonder aanduiding van de individuen. Met andere woorden: de verplichting onder 

art. 702 Ger.W. om de naam, voornaam en woonplaats van de eiser resp. verweerder in het exploot 

                                                           
870 Cass. 30 mei 1968, Arr.Cass. 1968, 1197. Zie ook Rb. Brussel 8 maart 1968, RPS 1968, 173. 
871 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le 

mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 104. 
872 T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 474, 

voetnoot 122 ; zie ook in die zin D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 20012, losbl., nr. 39. 
873 F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, die Keure, 2002, 443, 

nr. 616; zie ook G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciare. Tome 2: Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 101. 
874 V. CABALLERO, “Plaidons par procureur! De l’archaïsme procédural à l’action de groupe”, RTD Civ 1985, 247-256.  
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van dagvaarding op te nemen, wordt in bepaalde gevallen versoepeld tot de verplichting om de eiser 

dan wel verweerder te “omschrijven”.  

249. De gevallen waarin deze versoepeling doorgang kan vinden, kunnen in drie categorieën 

worden ingedeeld. 

Een eerste categorie bestaat uit die gevallen waar de tegenpartij de facto op de hoogte is – of geacht 

wordt te zijn – van de identiteit van de materiële procespartijen. Wanneer een partij de exceptie van 

nietigheid opwerpt, maar niet redelijkerwijze staande kan houden dat zij de identiteit van de 

materiële procespartijen niet kent, zal de exceptie geen doel treffen.875 Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer de namen van de materiële procespartijen weliswaar niet voorkomen in de dagvaarding, 

maar wel in stukken of conclusies die later door de eiser worden neergelegd.876 Zo ook kan een 

huurder die in een procedure verwikkeld zit met de lasthebber van de verhuurder de exceptie niet 

opwerpen, nu hij gelet op de materieelrechtelijke verhouding geacht wordt zijn verhuurder te 

kennen.877 Hetzelfde geldt voor de verzekeraar die in rechte wordt gedaagd als lasthebber van een 

verzekeringsconsortium zonder dat de individuele verzekeraars van dat consortium nominatim 

worden aangeduid.878 De grondslag van deze nuance is te vinden in de nietigheidsleer. Zoals gezien is 

de identificatie van de materiële procespartij een vormvereiste, die slechts op straffe van nietigheid is 

voorgeschreven. Een partij kan de nietigheid slechts opwerpen wanneer en in zoverre zij daardoor in 

haar belangen geschaad is (art. 861 Ger.W.). Welnu, een procespartij die haar materiële tegenstrevers 

kent, is niet geschaad in haar recht van verdediging indien de namen van deze tegenstrevers niet in de 

dagvaarding zijn opgesomd. 

Art. 861 Ger.W. verklaart evenwel niet alles. Zelfs wanneer de tegenpartij de identiteit van de 

materiële procespartijen niet (volledig) kent, zal de exceptie van nietigheid soms geen doel treffen. 

Nochtans is er in deze hypothese wel degelijk belangenschade: de tegenpartij heeft geen zicht op al 

haar tegenstrevers en loopt het risico excepties te missen die ze nochtans zou kunnen opwerpen tegen 

één van hen (bv. een exceptie van schuldvergelijking of een exceptie van afstand). Het recht van 

verdediging komt hier dus wel degelijk onder druk te staan.879 Echter, het recht van verdediging is 

niet absoluut. Deze rechten van verdediging worden beperkt “door de rechten van de wederpartij en door 

de noodwendigheden van een vlugge rechtsbedeling in het algemeen; dat deze beperkingen voor die partij, die 

zich op de rechten van de verdediging beroept, de verplichting meebrengen om deze rechten uit te oefenen op een 

wijze die de belangen van de wederpartij en de vlotte werking van het gerecht zo weinig mogelijk hindert".880 

                                                           
875 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le 

mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 103; P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF 

(ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 90, nr. 25; T. DELVAUX, “Représentation et comparution des 

sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 474-475, nr. 38. 
876 Luik 21 december 2006, Rev.not.b. 2007, 235. Zie ook Beslagr. Marche-en-Famenne 24 augustus 2006, JLMB 2007, 854 

(samenvatting); Kh. Antwerpen 27 juni 1984, RHA 1986, 156; Rb. Antwerpen 17 februari 1972, RHA 1972, 228 (samenvatting). 
877 Cass. 30 mei 1968, Arr.Cass. 1968, 1197; Vred. Wolvertem 20 juni 1996, T.Vred. 1996, 386; Vred. Brussel 9 oktober 1980, T.Vred. 

1981, 5. Vgl. Hof Amsterdam 21 juni 1951, NJ 1952, nr. 102, aangehaald in W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, Brussel, 

Bruylant, 1962, 296-297. Zie voor een ander anekdotisch voorbeeld (jachtgeschil) Rb. Brugge 2 juli 1934, RPS 1936, 93: “le 

défendeur ne peut ignorer la personnalité des mandants avec qui il a contracté et qui, au cours des années plus prospères, l’ont maintes fois 

accompagné à la chasse”. 
878 Luik 28 november 1985, JL 1986, 95; zie ook C.A. GROENENDIJK, Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1981, 113, met verwijzing naar HR 5 november 1976, NJ 1977, 586. 
879 Vgl. in de context van class actions B. ALLEMEERSCH en M. PIERS, “De invoering in België van een class action naar Amerikaans 

model”, in G. CLOSSET-MARCHAL en J. VAN COMPERNOLLE (eds.), Naar een “class action” in het Belgisch recht?, Brugge, die Keure, 

2008, 33, nr. 38. 
880 Brussel 25 maart 1987, RW 1987-88, 716, noot; het citaat wordt ook aangehaald door M.E. STORME, “De goede trouw in het 

geding? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht”, TPR 1990, 355, nr. 1. 
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Met andere woorden: de vermelding van hoedanigheid kan volstaan, niet enkel wanneer de 

tegenpartij de identiteit van de materiële procespartij(en) kent (in dat geval zal de nietigheid gedekt 

zijn door art. 861 Ger.W.), maar ook wanneer de lasten die de identificatieplicht met zich meebrengt 

niet in verhouding staan tot de meerwaarde die zij levert aan het recht van verdediging van de 

tegenpartij. Dit vormt dus een tweede categorie uitzonderingen op de identificatievereiste. Daarbij 

vormt het aantal materiële procespartijen en de manier waarop zij als groep omschreven zijn een 

belangrijk criterium. Hoe meer partijen, hoe moeilijker om hen allemaal te identificeren, en hoe kleiner 

doorgaans ook de impact op het recht van verdediging van de tegenpartij: “plus les mandants seront 

nombreux plus cette question de personnalité diminuera d’intérêt car chaque demandeur n’aura pas à faire valoir 

un droit propre différent de celui de son co-demandeur, mais ils auront tous à faire valoir un droit distinct 

dépendant d’une qualité commune.”881 Men denke aan de hierboven reeds vermelde beheerder van een 

beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid, die kan volstaan met de vermelding van het fonds 

zonder daarbij elke belegger met naam te vermelden.882 Hetzelfde geldt voor de vakbondssecretaris 

die in rechte wordt gedaagd als vertegenwoordiger van de vakbond.883 Een andere, enigszins 

anekdotische toepassing van een hele andere aard is het optreden in rechte voor rekening van een 

anonieme informant: ook daar zou de plicht tot bekendmaking van de identiteit een disproportionele 

impact hebben op de rechten van de materiële procespartij.884 

Een derde categorie vormen enkele “bijzondere gevallen” met een beperkt toepassingsgebied. Het is 

bv. een regel van Belgisch gewoonterecht dat de scheepskapitein in rechte mag optreden voor 

rekening van de rederij zonder dat deze laatste met naam in de gedingstukken verschijnt.885 

Vorderingen betreffende het gemeenschappelijke vermogen kunnen door elke echtgenoot afzonderlijk 

ingesteld worden zonder dat in de inleidende akte expliciet moet vermeld worden dat deze 

echtgenoot (ook) voor rekening van de ander procedeert.886 De meest in het oog springende 

uitzondering op de regel dat een vertegenwoordiger steeds de namen van de materiële procespartijen 

moet opgeven, is de in 2014 ingevoerde vordering tot collectief herstel. Daar volstaat uitdrukkelijk een 

“beschrijving van de groep en, in voorkomend geval, van zijn verschillende subcategorieën, evenals 

de opgave of de zo nauwkeurig mogelijke raming van het aantal betrokken consumenten” (art. XVII. 

54 §1, 3° WER). Gelet op de finaliteit van de rechtspleging – een procedureel aantrekkelijk kader 

creëren voor vorderingen met een collectieve dimensie – hoeft deze bepaling niet te verbazen. In 

sommige gevallen (m.n. in een opt-out systeem) zal het aantal materiële procespartijen überhaupt nog 

niet vaststaan tijdens de procedure ten gronde en zal dat pas tijdens de fase van de tenuitvoerlegging 

(“schadeafwikkeling”) concrete vormen aannemen. 

250. De soepele interpretatie van de identificatievermelding als vormvereiste doet geen afbreuk doet 

aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid als grondvereiste. Wanneer een feitelijke vereniging in rechte 

optreedt via een conventionele vertegenwoordiger, neemt het wegvallen van een individuele 

identificatieplicht niet weg dat de vertegenwoordiger, althans in beginsel, nog steeds moet aantonen 

                                                           
881 P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 1912, 86. 
882 Kh. Brussel 10 september 1992, JT 1992, 719, noot. 
883 Cass. 20 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1365; RW 1989-90, 1425, noot A. VAN OEVELEN; TRV 1989, 540, noot P. CALLENS en S. 

STIJNS. 
884 Antwerpen 10 oktober 2001, TBH 2003, 680. De vordering van de informant strekte tot betaling van het door de politie 

beloofde tipgeld, nu de tip in kwestie had geleid tot een succesvolle politieactie. 
885 Brussel 8 februari 1972, RHA 1972, 320; S. FREDERICQ, “La représentation en justice de l’armement par le capitaine” (noot 

onder Cass. 5 april 1963), RCJB 1965, 408, nr. 1; W.G., noot onder Cass. 5 april 1963, Pas. 1963, I, 856. Vgl. Voor Frankrijk P. 

JULIEN en N. FRICÉRO, “Représentation en justice”, J.-Cl. Procédure Civile, Fasc. 106, 1999, losbl., nr. 46. 
886 Vred. Sint-Kwintens-Lennik 8 november 1999, T.Vred. 2000, 255. 
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dat hij van elk aangesloten lid een mandaat heeft ontvangen.887 Dat staat evenwel geenszins gelijk met 

een individuele bewijsplicht – hierboven is reeds vastgesteld dat een mandaat ook collectief (bv. via 

een statutaire clausule of via een beslissing van de algemene vergadering) kan worden gegeven.888 Bij 

wettelijke en gerechtelijke vertegenwoordiging – men denke in het bijzonder aan de rechtspleging tot 

collectief herstel – is een individueel mandaat al evenmin vereist, nu de vertegenwoordiger zijn 

vertegenwoordigingsbevoegdheid daar rechtstreeks uit de wet resp. een rechterlijke beslissing haalt. 

251. De gevolgen van “generieke” vertegenwoordiging ad agendum zijn dezelfde als bij “specifieke” 

vertegenwoordiging. De omschrijving van de materiële procespartij laat toe om de rechtsgevolgen 

(gegrondheid van excepties, gezag van gewijsde, rechtsmiddelen, …) aan de juiste personen te 

koppelen.889 In zoverre de generieke omschrijving toch niet zou volstaan kan eventueel een beroep 

worden gedaan op art. 877 Ger.W. (overlegging van stukken) om alsnog een meer gedetailleerde 

aanduiding van de materiële procespartijen te bekomen.890 Anderen zoeken hiervoor aansluiting bij de 

goede trouw.891 

2.3. Tweede nuance: geen vermelding van materiële procespartij (“naamlening”)  

252. Uit het voorgaande blijkt dat een vertegenwoordiger in sommige gevallen kan optreden als 

mandataris ad agendum zonder dat hij de individuele na(a)m(en) van de materiële procespartij in de 

procesaktes moet vermelden. Het adagium nul ne plaide par procureur noch zijn neerslag in art. 702 

Ger.W. verzetten zich daartegen. De vraag rijst of de identificatievereiste voor nóg meer rek vatbaar is: 

is het toegelaten dat een vertegenwoordiger in rechte optreedt voor rekening van iemand anders, 

terwijl hij niet alleen de identiteit van deze persoon verzwijgt maar zelfs het bestaan van deze partij? 

Mag men met andere woorden optreden voor rekening van iemand anders, maar in eigen naam? Dat 

is de vraag naar naamlening in het proces. 

A. NAAMLENING AD AGENDUM: BEGRIPSBEPALING 

253. Naamlening, althans vanuit burgerrechtelijk perspectief, is een overeenkomst op grond 

waarvan een persoon (de naamlener) de opdracht krijgt om een rechtshandeling te stellen voor 

rekening van de opdrachtgever, maar zonder de identiteit van de opdrachtgever of zelfs diens bestaan 

aan de derde-partij mee te delen. De lastgevingsovereenkomst wordt met andere woorden verborgen 

                                                           
887 Luik 25 april 2013, 2012/RG/269, onuitg., www.juridat.be. 
888 Supra randnr. 186. 
889 Vgl. N. FRENK, Kollektieve akties in het privaatrecht, in Recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1994, 181. Zie ook de Memorie van 

Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 

3300/001, 18: “Het feit dat de identiteit van de partijen (in de hypothese van een optiesysteem met exclusie) en hun aantal in de loop van de 

procedure niet exact kunnen worden bepaald, zelfs niet tot in de fase van het gehomologeerde akkoord of de beslissing over de grond van de 

zaak, vormt geen belemmering voor de rechtsvordering tot collectief herstel. De rechter en de partijen beschikken over diverse 

schattingmethodes (bv. op basis van het aantal klanten van de onderneming en van de verkoopcijfers van een goed of een dienst).” 
890 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 335, nr. 442, dat specifiek over de 

tenuitvoerlegging handelt. Inderdaad lijkt het vooral voor de tenuitvoerlegging belangrijk dat de tegenpartij duidelijk weet wie 

zijn tegenstrevers (en mogelijke schuldenaren) zijn. Bepaalde auteurs zien hierin overigens een fundamenteel bezwaar tegen de 

geldigheid van het “generiek” optreden in rechte: R. RASIR en P. HENRY, La procédure de première instance dans le code judiciaire, 

Brussel, Larcier, 1978, 17. Zie voorts specifiek voor het optreden in rechte van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 

en de gedwongen overlegging van de vennootschapsovereenkomst T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, I, Diegem, 

Kluwer, 1997, 629, nr. 826. 
891 Antwerpen 4 oktober 1989, De Verz. 1991, 741, noot S. WAGNER: “Overwegende dat de goede trouw bij de uitvoering van zijn 

bijzonder wettelijk mandaat de algemene lasthebber, die in toepassing van artikel 12 § 3 van de Wet van 9 juli 1976 buitenlandse 

verzekeringsondernemingen in rechte vertegenwoordigt, normaliter er moet toe nopen om op eerste verzoek van de verzekerde de precieze 

namen op te geven en adressen bekend te maken van de buitenlandse verzekeringsondernemingen, die hij in rechte vertegenwoordigt”. 
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gehouden voor de derde-partij: deze gaat ervan uit – althans voor zolang de naamlening niet aan de 

oppervlakte komt – dat zij handelt met een tegenpartij die in eigen naam en voor eigen rekening 

optreedt. De opdrachtgever is dan ook geen partij bij de overeenkomst gesloten tussen de naamlener 

en de derde. Naamlening is het schoolvoorbeeld van middellijke of onrechtstreekse 

vertegenwoordiging (supra randnr. 58). 

254. Naamlening kan op verschillende manieren een rol spelen in een rechtsgeding. 

De eerste situatie betreft de persoon die een materieelrechtelijke rechtshandeling heeft gesteld als 

naamlener. Burgerrechtelijk wordt deze handeling in de verhouding naamlener-derde toegerekend 

aan de naamlener, en niet aan de opdrachtgever. Wanneer een naamlener een contract sluit met een 

derde, zijn enkel de naamlener en de derde partij bij de overeenkomst. Als dan later een geschil 

ontstaat over deze overeenkomst, is het logischerwijze de naamlener die in rechte moet optreden. 

Meteen is duidelijk dat het hier niet om procesvertegenwoordiging gaat: aangezien de rechten en 

verplichtingen van de (materieelrechtelijke) naamlening rechtstreeks in het vermogen van de 

naamlener zijn ontstaan, is hij de werkelijke titularis van het litigieuze recht, en dus daadwerkelijk 

materiële procespartij. Deze “materieelrechtelijke” naamlening valt met andere woorden buiten de 

radius van dit proefschrift, zoals reeds hoger werd opgemerkt (supra randnr. 72). 

De tweede situatie betreft de persoon die opdracht krijgt om een gerechtelijke procedure te beginnen 

(of verder te zetten) in eigen naam maar voor rekening van de titularis van het litigieuze recht. De 

naamlening behelst dus geen materieelrechtelijke handeling (waaruit eventueel een procedure kan 

voortvloeien), maar een louter optreden in rechte. Hier gaat het wél om een vorm van 

vertegenwoordiging: de naamlener is op geen enkele manier zelf de houder van het litigieuze recht. 

Het is deze techniek, die we voorlopig met naamlening ad agendum aanduiden, die in wat volgt aan 

bod komt. Op het eind zal overigens blijken dat het onderscheid tussen deze en de vorige vorm van 

“naamlening in rechte” heel relatief is, in die zin dat beide eigenlijk niks met 

procesvertegenwoordiging van doen hebben (infra randnr. 267). 

De derde situatie betreft de persoon die achter de schermen als vertegenwoordiger optreedt. 

Typevoorbeeld is de nog niet in de rechten van de verzekerde gesubrogeerde verzekeraar die de 

leiding van het geschil op zich neemt (supra randnr. 129). De verzekeraar doet dat niet openlijk 

qualitate qua, maar wel de facto: hij stelt een advocaat aan, neemt de procedurele beslissingen, … Ook 

hier zou men kunnen gewagen van naamlening, hoewel het niet de vertegenwoordigde maar de 

vertegenwoordiger is van wie het bestaan verhuld wordt.892 Deze vorm van “naamlening” wordt later 

besproken bij de identificatieplicht van de formele procespartij (infra randnr. 270). 

255. Naamlening ad agendum, waarbij iemand op basis van de stukken in eigen naam procedeert 

maar in werkelijkheid voor rekening van iemand anders, kan zich voordoen wanneer de werkelijke 

titularis van het litigieuze subjectieve recht iemand anders is dan de schijnbare titularis.893 De 

schijnbare titularis kan dan optreden in eigen naam en voor eigen rekening, terwijl er in een tegenbrief 

afgesproken is dat de gevolgen van de uitspraak worden toegerekend aan de werkelijke titularis. Deze 

                                                           
892 Zie voor de kwalificatie van deze rechtsfiguur als naamlening bv. P. VAN DE SYPE, “Over het leiden en lijden van de 

verzekeraar. Artikel 79 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst”, in VPG (ed.), Verzekeringen en 

gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 42; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 

24, nr. 41. 
893 Wanneer er zelfs geen objectieve schijn bestaat (objectief in de zin dat het irrelevant is of de tegenpartij de schijn voor 

werkelijkheid neemt of niet, cfr. infra) dat de naamlener de titularis is van het litigieuze recht, lijkt naamlening uitgesloten. Zie 

hierover J. MESTRE, La subrogation personnelle, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, L.G.D.J., 1979, 401-402, nr. 345. 
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techniek ziet men dan ook vaak aangewend bij rechtsopvolging onder bijzondere titel die tijdens een 

gerechtelijke procedure plaatsvindt. De nieuwe titularis (die het recht heeft verkregen door koop, 

cessie, subrogatie, schenking, …) spreekt af met de oude titularis dat deze laatste het lopende proces 

gewoon verderzet. Het grote voordeel van deze techniek zou gelegen zijn in de proceseconomie: het 

geding kan gewoon voortgang vinden, de materieelrechtelijke positiewissel laat de procesrechtelijke 

afwikkeling onverlet. Zonder naamleningsovereenkomst zou de vordering van de oude titularis als 

ongegrond worden afgewezen894, en zou de nieuwe titularis ofwel het geding in eigen naam moeten 

hervatten, ofwel een nieuwe procedure moeten inleiden. Dat is in het beste geval nodeloos tijdverlies, 

in het slechtste geval blokkeert het de toegang tot de rechter. Men verwijst hierbij onder meer naar de 

Lloyds of London, waarbij de verzekeraar niet één (natuurlijke of rechts)persoon is maar een 

verzameling van natuurlijke personen (Names) en/of rechtspersonen (Corporate Names) die kapitaal 

hebben ingelegd en samen een soort feitelijke vereniging (syndicate) vormen. Voor hen vormt 

vertegenwoordiging de enige praktisch haalbare manier om in België in rechte op te treden, al hoeft 

dat daarom nog niet per se via naamlening te gebeuren.895 

Meteen is gezegd dat de techniek van de naamlening ad agendum vooral populair is in het 

verzekeringscontentieux.896 Het slachtoffer begint een gerechtelijke procedure tegen de aansprakelijke 

partij. Hangende het geding vergoedt de verzekeraar de schade aan de verzekerde, waardoor het 

vorderingsrecht via subrogatie overgaat op de verzekeraar.897 In de verzekeringsovereenkomst of in 

de kwijting staat evenwel een clausule waarbij de verzekerde aan de verzekeraar het recht geeft om 

onder de naam van de verzekerde verder te procederen. De verzekeraar wikkelt het proces verder af, 

met de verzekerde als formele ‘façade’. 

Een andere toepassing van procesrechtelijke naamlening kan ontstaan bij het optreden in rechte van 

entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer het leden- of deelgenotenbestand wijzigt tijdens de 

procedure, impliceert dat een wijziging van de betrokken materiële procespartijen. Indien in de 

gedinginleidende akte deze partijen bij naam zijn vermeld, zal een wijziging in beginsel een hervatting 

van geding noodzaken.898 Opnieuw zou de naamleningstechniek hier uitkomst bieden: de oude 

deelgenoot blijft in de procedure betrokken als naamlener van de nieuwe deelgenoot, zodat een 

gedinghervatting wordt vermeden.899  

                                                           
894 Soms valt te lezen dat de vordering onontvankelijk moet worden verklaard bij gebrek aan hoedanigheid en/of belang van de 

naamlener. Dit lijkt incorrect. De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht (in casu de naamlener), heeft 

hoedanigheid en belang om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist. De vraag of de procespartij ook effectief 

titularis is van dat recht, is een vraag naar de gegrondheid van de vordering, en niet naar de ontvankelijkheid ervan (Cass. 23 

februari 2012, RW 2012-13, 1106; Cass. 28 september 2007, Arr.Cass. 2007, 1798; Cass. 11 februari 2005, Arr.Cass. 2005, 356; Cass. 2 

april 2004, Arr.Cass. 2004, 597; Cass. 26 februari 2004, Arr.Cass. 2004, 334). Wanneer dus blijkt dat een partij die in eigen naam 

optreedt niet de werkelijke titularis (meer) is van het litigieuze vorderingsrecht, is diens vordering ongegrond, en niet 

onontvankelijk. Zie bv. Antwerpen 16 oktober 2013, TBBR 2015, 206, noot B. VAN DEN BERGH; Zie ook M.E. STORME, “De 

Lebbeekse uitweg uit een processuele valstrik: ten processe optreden in een andere hoedanigheid en optreden krachtens een 

ander recht” (noot onder Cass. 6 mei 1994), P&B 1995, 43-44, nr. 2. 
895 K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 252, nr. 30; C. NYS, “De juridische 

natuur van de Lloyd’s syndicats en de wijze waarop haar leden in rechte optreden”, Jura Falc. 1989-90, 166-176; S. ROLAND, 

“Subrogatie van verzekeraars en tenaamstelling van proceduredocumenten”, in X (ed.), Liber amicorum Lionel Tricot, Antwerpen, 

Kluwer, 1988, 459. Vgl. art. 12 en art. 68 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, BS 

29 juli 1975. 
896 C. DIERYCK heeft het over een “gevestigd gebruik”: Zeeverzekering en averijvordering, Gent, Larcier, 2005, 178, nr. 254. 
897 Zie o.m. art. 95 van de Wet betreffende de verzekeringen en art. 29bis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering 

motorrijtuigen. Vgl. H. ULRICHTS, “De rechtsbijstandverzekeraar en een ‘terugbetalingrecht’ in de verhouding verzekerde bij 

aansprakelijkheid van een derde?”, T.Verz. 2014, 457. 
898 K. GEENS, M. WYCKAERT e.a., “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1999-2010”, TPR 2012, 100. 
899 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 333, nr. 437. 
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256. Naamlening ad agendum lijkt de eenvoudige procesrechtelijke vertaling van de 

burgerrechtelijke naamlening. Niettemin moeten twee belangrijke nuances worden aangebracht. 

Ten eerste is het niet ondenkbaar – het is allicht zelfs het quod plerumque fit – dat de tegenpartij op de 

hoogte is van de rechtsopvolging en van de navolgende naamlening. Het doel van naamlening ad 

agendum is inderdaad niet zozeer gelegen in het verhullen van de reële rechtsverhouding (hierin 

verschilt naamlening in rechte van zijn burgerrechtelijke variant, waar simulatie doorgaans wel wordt 

beoogd) als wel in de hierboven vermelde redenen van proceseconomie.900 Het is belangrijk om te 

onderstrepen dat de kwalificatie van naamlening overeind blijft zelfs al is de tegenpartij op de hoogte 

van de tegenbrief, ja zelfs wanneer de naamlener zelf volledige transparantie verleent over het bestaan 

en de identiteit van de opdrachtgever. Ook al maakt het slachtoffer in zijn besluiten duidelijk dat hij 

ondertussen vergoed is door zijn verzekeraar maar niettemin verder (en zonder formele partijwissel) 

blijft optreden in eigen naam, dan nog blijft dat naamlening. Naamlening ad agendum is het optreden 

in een gerechtelijke procedure in eigen naam maar voor rekening van een ander. Of de tegenpartij al 

dan niet feitelijk op de hoogte is van de tegenbrief is irrelevant.901 

Ten tweede verschilt het procedé van naamlening ad agendum vaak op een subtiele manier van zijn 

burgerrechtelijke variant. Terwijl bij ‘eigenlijke’ naamlening het de opdrachtgever is die een opdracht 

geeft aan de naamlener om in eigen naam een rechtshandeling te stellen (fig. 1), is het bij naamlening 

ad agendum doorgaans de naamlener die een machtiging geeft aan de titularis (bv. via een clausule in een 

verzekeringsovereenkomst902) om zelf het proces te voeren onder de naam van de naamlener (fig. 2). 

Anders gezegd: terwijl eigenlijke naamlening veronderstelt dat de naamlener de leiding van het geding 

op zich neemt (dominus litis), is het in werkelijkheid doorgaans de titularis die zich dat recht toe-eigent, 

onder de mantel van de naamlener. Dit lijkt een nuanceverschil. Niettemin oordeelde het Hof van 

Cassatie in 1982 dat, hoewel naamlening in rechte principieel toelaatbaar is (hier komen we zo 

dadelijk op terug), onder ‘naamlening’ enkel de ‘klassieke naamlening’ kan worden begrepen, waarbij 

dus de naamlener de rol van dominus litis op zich neemt. De gesubrogeerde verzekeraar die gebruik 

maakt van een naamleningsclausule om zelf een vordering in te stellen op naam van de verzekerde, 

zou niet aan de definitie van naamlening voldoen, zodat zijn optreden hoe dan ook ontoelaatbaar is.903 

 

             Tegenpartij   

        

            

                                                           
900 I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 188, nr. 282. 
901 M.E. STORME, “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. 

naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 november 

1993", P&B 1994, 53-54, nr. 2; zie ook F.E. VERMEULEN, “Vertegenwoordigingsperikelen in de civiele procedure”, MvV 2005, 168-

169. Vgl. Brussel 27 april 1992, JLMB J993, 410, noot A. KOHL: “Qu’à tort, la PAN AM dénie l’existence d’une convention de prête-nom 

en se fondant sur la circonstance qu’il ny aurait pas la volonté de cacher […]; qu’il faut relever que la citation introductive d’instance ne 

mentionne nullement l’identité des assureurs, et le fait que celle-ci ait été revélée en cours d’instance ne procède que de la nécessité de 

prouver l’existence des conventions de prête-nom dès lors que les intimés ont élevé des objections quant à la recevabilité de l’actions des 

appelants.” De vraag of er sprake kan zijn van naamlening wanneer de derde op de hoogte is van de tegenbrief, valt in het 

materieel privaatrecht overigens een stuk minder eenduidig te beantwoorden dan in het procesrecht. Zie hierover P. VAN 

OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 451 e.v.; I. SAMOY, Middellijke 

vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 161 e.v. 
902 In de aard van “we hereby authorize you to use our name in any action or proceedings …” 
903 Cass. 15 januari 1982, Arr.Cass. 1981-82, 619; zie ook Gent 21 december 1990, RHA 1992, 177. 
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           opdracht 

1) ‘Klassieke’ naamlening ad agendum:   Opdrachtgever   Naamlener  

  

 

             Tegenpartij 

 

          machtiging   

2) Naamlening ad agendum: praktijk  Opdrachtgever   Naamlener 

  

De distinguo tussen beide vormen van naamlening werd door verschillende auteurs met de grond 

gelijk gemaakt (“woordfetisjisme”).904 Anderen beschouwen de situatie onder fig. 2 inderdaad eerder 

als een overeenkomst sui generis dan als een echte naamlening. “Curieux mandat en effet que celui où c’est 

le mandataire qui donne les ordres et où c’est le prétendu mandant qui apparaît en nom dans la procédure, et 

semble représenter, mais de façon occulte, le mandataire.”905 

In 2001 kreeg het Hof van Cassatie de kans om klare wijn te schenken, toen een appelrechter een 

clausule als naamlening had gekwalificeerd waarbij het nochtans de verzekeraar was die van de 

verzekerde een machtiging kreeg om onder diens naam te procederen. De eiser in cassatie achtte dat 

in strijd met de burgerrechtelijke definitie van naamlening, vervat in de artn. 1134, 1135 en 1984 BW. 

Het Hof blies warm en koud: enerzijds herhaalde het de klassieke, strikte definitie van naamlening; 

anderzijds – en zonder daarbij enige duiding te geven – oordeelde het Hof dat de appelrechter bij zijn 

overwegingen geen van de in cassatie aangevoerde wetsbepalingen had geschonden.906 Allicht mag 

hieruit worden geconcludeerd dat het verlenen van een machtiging om onder diens naam te 

procederen een geoorloofde techniek is, al mag dat dan misschien geen “naamlening” heten.907 In wat 

volgt wordt onder “naamlening” in elk geval beide procedés begrepen. Later zullen we overigens 

vaststellen dat de term “naamlening” sowieso eerder ongelukkig is, nu de hierboven omschreven 

technieken zich op een eenvoudige, procesrechtelijke manier laten verklaren die niets met de 

civielrechtelijke naamlening van doen heeft (infra randnrs. 264 e.v.).  

                                                           
904 M.E. STORME, “Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke 

rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, 

Mys & Breesch, 1993, 210, nr. 19, voetnoot 85; zie ook C. DIERYCK, Zeeverzekering en averijvordering, Gent, Larcier, 2005, 178, nr. 

253; S. ROLAND, “Subrogatie van verzekeraars en tenaamstelling van proceduredocumenten”, in X (ed.), Liber amicorum Lionel 

Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988, 461-462. 
905 J. BEAUCHARD, “La procédure judiciaire”, in J. BIGOT (ed.), Traité de droit des assurances, III, Parijs, LGDJ, 2002, 1255-1256, nr. 

1805; zie ook B. BEIGNER, Droit des assurances, Parijs, Montchrestien, 2011, 663-665, nr. 559. Zie ook in België P. VAN DE SYPE, 

“Over het leiden en lijden van de verzekeraar”, in VPB (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Biblio, 1996, 42. 
906 Cass. 26 januari 2001, Arr.Cass. 2001, 170. 
907 Vgl. F. STEVENS, “Maritiem procesrecht”, TBH 2008, 614-615, nr. 32. 
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B. NAAMLENING AD AGENDUM: GEOORLOOFDHEID EN GEVOLGEN 

257. Nu we een goed zicht hebben op wat onder naamlening ad agendum wordt verstaan, kunnen 

we de vraag stellen naar de geoorloofdheid van de techniek. De rechtspraak, daarin gevolgd door een 

groot deel van de rechtsleer, aanvaardt principieel het gebruik van naamlening door procespartijen, 

zij het dat er grote onduidelijkheid bestaat over de rechtsgevolgen daarvan (1). Een 

minderheidsstrekking betwist op principiële gronden de toelaatbaarheid van naamlening in een 

procedurele context (2). O.i. is deze verwarring te wijten aan de ongelukkige civielrechtelijke 

terminologie, en kan “naamlening ad agendum” of “naamlening in rechte” beter begrepen worden als 

een toepassing van de bestaande procesrechtelijke regels dan als een afzonderlijke en betwiste 

procesfiguur (3). 

1. Meerderheidsstelling 

258. Het Hof van Cassatie aanvaardt sinds lang de principiële geoorloofdheid van de 

naamleningstechniek in de context van een gerechtelijke procedure.908 Ook de meerderheid van de 

rechtsleer ziet geen graten in een veralgemeende aanwending van naamlening die ook het stellen van 

proceshandelingen omvat: “On peut donc s'en servir pour contracter, pour posséder et pour plaider.”909  

Het belangrijkste argument pro blijkt gelegen te zijn in de proceseconomie. Naamlening ad agendum 

maakt het mogelijk voor een procespartij om zonder al te veel procedurele kopzorgen om te gaan met 

een materieelrechtelijke rechtsopvolging hangende een geding (bv. subrogatie tussen verzekerde en 

verzekeraar, of veranderingen in het ledenbestand van een feitelijke vereniging). Als dusdanig levert 

naamlening volgens de voorstanders zonder meer een nuttige bijdrage aan de procesorde: 

“L’engagement de continuer le procès, prise par l’assuré envers l’assureur qui l’a payé, loin d’être 

contraire à l’ordre public et de pouvoir être infirmé par les tiers, est de nature à faciliter la prompte et 

bonne administration de la justice.”910 

Het belangrijkste dogmatische argument tegen de geoorloofdheid van naamlening in het proces – de 

onverzoenbaarheid met het adagium nul ne plaide par procureur, dat vereist dat de vertegenwoordiger 

minstens zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger kenbaar maakt – wordt eenvoudig gecounterd: nu 

de naamlener in eigen naam en, althans op grond van de stukken, voor eigen rekening optreedt, is hij 

                                                           
908 Cass. 26 januari 2001, Arr.Cass. 2001, 170; Cass. 8 oktober 1999, Arr.Cass. 1999, 1234; Cass. 25 november 1993 (AR 9618), 

R.Cass. 1994, 64, noot K. BROECKX; Cass. 25 november 1993 (AR 9617), Arr.Cass. 1993, 986; Cass. 28 september 1984, Arr.Cass. 

1984-85, 165, noot G.D.H.; Cass. 21 oktober 1948, RHA 1949, 5, noot J. VAN DOOSSELAERE, Cass. 6 mei 1915, Pas. 1915, I, 285. Vgl. 

voor Nederland HR 26 februari 2010, NJ 2011, 474; HR 26 november 2004, NR 2005, nr. 41; HR 28 oktober 1988, NJ 1989, nr. 83; 

HR 21 oktober 1983, NJ 1984, 254; voor Frankrijk Cass.Req. 27 juni 1911, S. 1913, 557. 
909 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, Parijs, LGDJ, 1926, 756, nr. 2269. Zie verder o.m. H. BOULARBAH, A. BERTHE en 

B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, 

Larcier, 2014 ; 104, nr. 10 ; G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 27, nr. 11; M.E. STORME, 

“Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-94, 174; K. BROECKX, 

“De principiële geldigheid van naamleningsovereenkomsten in het procesrecht” (noot onder Cass. 25 november 1993), R.Cass. 

1994, 63-64 en de auteurs onder voetnoot 911. 
910 J. VAN DOOSSELAERE, noot onder Cass. 21 oktober 1948, RHA 1949, 13; zie ook C. DIERYCK, Zeeverzekering en averijvordering, 

Gent, Larcier, 2005, 177, nr. 253. 
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helemaal geen vertegenwoordiger. Enige identificatieplicht op grond van nul ne plaide par procureur (of 

art. 702 Ger.W.) is dus niet aanwezig, want de naamlener is geen procureur.911  

259. De principiële geoorloofdheid van naamlening ad agendum wordt evenwel aan twee 

belangrijke nuances onderworpen. De techniek zou haar legitimiteit verliezen wanneer ze (a) nadelig 

is voor de rechten van de tegenpartij of (b) een wetsontduiking verbergt.912 Beide voorwaarden zijn 

terug te brengen op AUBRY en RAU, die in hun Cours de droit civil français reeds optekenden dat “rien 

n’empêche que le titulaire apparent de droits réels ou personnels (prête-nom) ne puisse les faire valoir 

judiciairement en son propre nom, pourvu que la simulation ne soit entachée d’aucune fraude à la loi ou aux 

droits des tiers. La procédure ainsi faite profite à l’ayant droit réel qui peut à tout instant, et même en appel, se 

substituer au demandeur ou au poursuivant.”913 Terwijl rechtspraak en rechtsleer beide nuances sindsdien 

consistent914 aanhaalt als de toelaatbaarheidsgrenzen van de naamleningstechniek in rechte, is het niet 

steeds duidelijk hoe men beide voorwaarden concreet moet invullen.  

Wat belangenschade betreft, leggen sommige auteurs de link met bedrog: naamlening zou 

ongeoorloofd zijn wanneer sprake is van bedrog in hoofde van de materiële procespartij.915 De vraag 

rijst of dat ons een stap verder brengt. Meer concreet lijkt er sprake van belangenschade wanneer de 

tegenpartij door de naamlening verhinderd is om de excepties op te werpen die zij anders wel had 

kunnen opwerpen. Zo zou naamlening in elk geval ongeoorloofd zijn wanneer de werkelijke titularis 

de vordering niet op een ontvankelijke manier had kunnen instellen.916 Naamlening zou ook 

ongeoorloofd zijn wanneer zij beoogt een cessie pendente lite te maskeren, om op die manier te 

verhinderen dat de tegenpartij haar naastingsrecht (supra randnr. 93) uitoefent.917 Anderzijds zou 

naamlening in elk geval geoorloofd zijn wanneer de tegenpartij op de hoogte is van de 

naamleningsovereenkomst.918  

Ook de draagwijdte, en vooral de meerwaarde, van het begrip wetsontduiking als tweede nuance 

staat open voor discussie. Men merkt daarbij op dat er van wetsontduiking enkel sprake kan zijn 

wanneer de naamlening ertoe strekt dwingende normen of normen met een karakter van openbare 

                                                           
911 K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 251, nr. 23; H. SOLUS en R. PERROT, 

Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 37, nr. 38; R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et 

nouvelle réunies, 1955, 82, nr. 97; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, XI, Parijs, L.G.D.J., 1954, 957, nr. 

1505 ; E. GLASSON, A. TISSIER en R. MOREL, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procedure civile, I, 

Parijs, Sirey, 1925, 561, nr. 220; P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 

1912, 68-69. Vgl. Brussel 27 april 1992, JLMB J993, 410, noot A. KOHL. 
912 Cass. 25 november 1993 (AR 9618), R.Cass. 1994, 64, noot K. BROECKX; Cass. 25 november 1993 (AR 9617), Arr.Cass. 1993, 986; 

Cass. 21 oktober 1948, RHA 1949, 5, noot J. VAN DOOSSELAERE, Cass. 6 mei 1915, Pas. 1915, I, 285. Zie verder Brussel 27 april 

1992, JLMB J993, 410, noot A. KOHL; C. DIERYCK, Zeeverzekering en averijvordering, Gent, Larcier, 2005, 177, nr. 253; K. BROECKX, 

“Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 251, nr. 25. 
913 C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, VIII, Parijs, Marchal et Billard, 1879, 134. Het citaat wordt aangehaald in de 

conclusie van Advocaat-Generaal PHOLIEN bij Cass. 6 mei 1915, Pas. 1915, I, 285, waar het Hof zich voor de eerste keer moest 

uitspreken over de geoorloofdheid van naamlening in rechte. 
914 M.E. STORME heeft het over een “rituele herhaling”, hetgeen hem in voetnoot enkele filosofische overwegingen over het 

rituele aspect van het recht ontlokt. Zie M.E. STORME, “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij 

middellijke vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de 

cassatiearresten van 25 november 1993", P&B 1994, 57, nr. 5. 
915 P.A. FORIERS en R. JAFFERALI, “Le mandat (1991 à 2004), in F. GLANSDORFF (ed.), Actualités de quelques contrats spéciaux, 

Brussel, Bruylant, 2005, 91, nr. 26. 
916 J. VAN DOOSSELAERE, noot onder Cass. 21 oktober 1948, RHA 1949, 13; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil 

français, XI, Parijs, L.G.D.J., 1954, 957, nr. 1505; vgl. M.E. STORME, “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend 

recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording 

daarvan in de cassatiearresten van 25 november 1993", P&B 1994, 57, nr. 6. 
917 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le 

mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 104-105. 
918 K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 251, nr. 25. 
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orde te omzeilen. Daarmee lijkt het begrip ‘wetsontduiking’ evenwel een lege doos, nu dat gewoon 

neerkomt op een schending van de wet.919 

Hoe het ook zij, de sanctie op miskenning van deze voorwaarden zou de nietigheid van de 

naamleningsovereenkomst zijn, althans wanneer deze relatieve nietigheid wordt opgeworpen door de 

tegenpartij.920 Concreet gevolg hiervan zou zijn dat de vordering ongegrond moet worden verklaard, 

nu de naamlener in eigen naam een subjectief recht in rechte wil afdwingen dat niet (meer) in zijn 

vermogen zit en dat hij, gelet op de nietigverklaring van de naamleningsovereenkomst, evenmin op 

grond van een mandaat aan de rechter voorlegt. 

Daarmee is meteen gezegd dat ook de naamlener een mandaat moet kunnen voorleggen wanneer hem 

dat wordt gevraagd.921 Eventueel kan er, net zoals dat bij open vertegenwoordiging het geval is, 

sprake zijn van een stilzwijgende naamleningsovereenkomst.922 Zo zou volgens sommigen een 

clausule van naamlening in rechte steeds stilzwijgend begrepen zijn in de wettelijke subrogatie van de 

verzekeraar.923 

260. Dan rest nog de vraag naar de rechtsgevolgen van deze naamlening ad agendum. Opnieuw 

bestaat op dit punt veel onduidelijkheid. Aan de ene kant staan de auteurs van de “harde lijn”. Zij 

argumenteren dat, nu de naamlener op basis van de stukken in eigen naam en voor eigen rekening 

optreedt, daaruit noodzakelijkerwijze volgt dat de procesrechtelijke gevolgen ook in zijn hoofde 

ontstaan: “il agit pour lui-même, en ce sens que la condamnation sera prononcée personnellement pour ou 

contre lui; peu importe, ajoute-t-on, qu’il se soit engagé envers un tiers à en reporter ensuite les effets sur celui-

ci.”924 De opdrachtgever is een derde, geen partij. 

Andere auteurs hebben het moeilijk om dat uitgangspunt in al zijn consequenties door te trekken. De 

naamlener mag dan al op basis van de stukken inderdaad de enige partij zijn, het zou onbillijk zijn om 

de opdrachtgever helemaal uit het plaatje weg te laten: “La solution n’est cependant guère satisfaisante 

pour l’esprit; elle a même quelque chose de choquant.”925 Volgens deze auteurs dient minstens een aantal 

procesrechtelijke gevolgen van de naamlening ad agendum te worden toegerekend aan de 

opdrachtgever, die dus “niet volledig” een derde is t.a.v. de procedure. Sommige auteurs zoeken 

daarbij uitdrukkelijk aansluiting bij de materieelrechtelijke commissieovereenkomst en het bijhorend 

onderscheid tussen de verbintenisrechtelijke gevolgen (die aan de committent worden toegerekend) 

en de zakenrechtelijke gevolgen (die aan de commissionair worden toegerekend).926 Hoe dat zich juist 

                                                           
919 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 425-426, nr. 273 en 453-455, nr. 

296; M.E. STORME, “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. 

naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 november 

1993", P&B 1994, 61, nr. 10; M. DAGOT, La simulation en droit privé, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, L.G.D.J., 1965, 218, nr. 218. 
920 J. VAN DOOSSELAERE, noot onder Cass. 21 oktober 1948, RHA 1949, 13. 
921 Antwerpen 25 oktober 2011, TBH 2012, 308; Antwerpen 1 februari 1999, RHA 1999, 162;  Gent 21 december 1990, RHA 1992, 

177; Antwerpen 11 oktober 1989, RHA 1991, 188; Gent 12 oktober 1988, Eur.Vervoerr. 1989, 601. Zie ook Rb. Hasselt 4 oktober 

1999, RW 2001-02, 1510 en H. ULRICHTS, “De rechtsbijstandverzekeraar en een ‘terugbetalingrecht’ in de verhouding verzekerde 

bij aansprakelijkheid van een derde?”, T.Verz. 2014, 457. Vgl. voor Nederland HR 26 november 2004, NJ 2005, 41. 
922 Gent 19 maart 1998, Eur.Vervoerr. 1998, 419; Antwerpen 13 december 1994, Eur.Vervoerr. 1995, 238. 
923 F. STEVENS, “Maritiem procesrecht”, TBH 2008, 615, nr. 34; zie ook C. DIERYCK, Zeeverzekering en averijvordering, Gent, Larcier, 

2005, 178, nr. 254. 
924 M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, XI, Parijs, L.G.D.J., 1954, 957, nr. 1505 en de verwijzingen aldaar ; 

vgl. J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 329, nr. 432: “[De opdrachtgever is] geen partij in 

het geding en als dusdanig in principe niet gebonden door de materiële rechtskracht en de procesrechtelijke attributen van de uitspraak.” 
925 A. BESSON, noot onder Trib.Civ. Charolles 7 maart 1952, D. 1953, 15. 
926 M.E. STORME, “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. 

naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 november 

1993", P&B 1994, 55, nr. 3. 
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laat vertalen naar het procesrecht, en welke gevolgen dan juist aan wie moeten worden toegerekend, 

daarover bestaat evenwel geen eensgezindheid. Zo wordt het gezag van gewijsde nu eens aan de 

naamlener927 en dan weer aan de opdrachtgever928 toegerekend (en dan weer aan beiden929). Nu eens 

kan worden tenuitvoergelegd tegen de naamlener, dan weer tegen de opdrachtgever.930 Men lijkt het 

er wel over eens dat de opdrachtgever in elk geval geen derdenverzet kan aantekenen tegen de 

beslissing: gelet op de mandaatsverhouding die misschien niet procesrechtelijk maar wel 

materieelrechtelijk aanwezig is, zou hem dat immers in wezen een derde aanleg opleveren. 

261. Samenvattend kan men stellen dat volgens de meerderheidsopvatting naamlening ad agendum 

“in beginsel” geoorloofd is, al lijkt die premisse meer vragen te doen rijzen (wanneer is zij dan niet 

geoorloofd? Wat zijn de gevolgen van naamlening?) dan zij kan beantwoorden. 

2. Minderheidsstelling 

262. Terwijl een groot deel van rechtspraak en rechtsleer geen al te grote graten ziet in de 

aanwending van de naamleningstechniek in rechte, zijn er ook tegenstanders die naamlening 

principieel afwijzen.931 Hun bezwaren vallen in een drietal argumenten samen te vatten. 

263. Veruit het belangrijkste punt van kritiek is de impact van de naamlening ad agendum op het 

recht van verdediging van de tegenpartij. De tegenpartij loopt het risico niet te weten wie haar 

eigenlijke tegenstrever is, met als mogelijk gevolg dat zij bepaalde excepties (bv. een exceptie van 

schuldvergelijking) niet kan opwerpen die zij wel had kunnen opwerpen mocht de werkelijke titularis 

het proces hebben gevoerd. Specifiek voor verzekeraars is het verhaalsrecht na betaling aan de 

verzekerde soms beperkt. Zo heeft de verzekeraar overeenkomstig art. 95 W.Verz. geen verhaal op de 

bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de 

rechte lijn van de verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn 

huispersoneel, behoudens kwaad opzet.932 Ook contractueel kan in beperkingen van het verhaalsrecht 

worden voorzien, via een clausule “afstand van verhaal”.933 Via naamlening zouden dergelijke 

beperkingen omzeild kunnen worden door de verzekerde zelf als stroman in rechte te laten 

                                                           
927 G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 27, nr. 11 ; zie ook de auteurs in voetnoot 924. 
928 S. GUINCHARD, F. FERRAND en C. CHAINAIS, Procédure civile. Droit interne et droit de l’Union européenne, Parijs, Dalloz, 2014, 243, 

nr. 269; W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-

MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 498; J. VAN COMPERNOLLE en G. 

CLOSSET-MARCHAL, "Examen de jurisprudence (1985 à 1996). Droit judiciaire privé",  RCJB 1997, 519, nr. 37; K. BROECKX, 

“Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 251, nr. 23; M.E. STORME, “De bescherming van de 

wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en 

de betwistbare verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 november 1993", P&B 1994, 55, nr. 3. 
929 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le 

mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 104, nr. 10. 
930 Zie resp. H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, id., 104, nr. 10 en W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele 

proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, 

Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 498. 
931 Voornamelijk in de rechtsleer, af en toe ook in de rechtspraak. Zie bv. Pol. Luik 3 mei 2007, R.G. 06A2-826, onuitg., 

aangehaald in C. PARIS, “Le contrat d’assurance de protection juridique. Questions choisies”, in G. DE LEVAL (ed.), L’accès à la 

justice, Luik, Anthemis, 2007, 225: “La convention de prête-nom n’est qu’un montage juridique qui fait jouer à l’assuré un rôle qui n’est 

pas le sien.” In casu ging het om een verzekerde die als naamlener van een verzekeraar bepaalde kosten wou recupereren op de 

tegenpartij. 
932 Oud artikel 41 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 
933 C. DIERYCK, Zeeverzekering en averijvordering, Gent, Larcier, 2005, 176, nr. 252. 
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opdraven.934 Net dit risico beoogt het adagium nul ne plaide par procureur in te dijken, door de 

vertegenwoordiger te verplichten minstens zijn hoedanigheid kenbaar te maken.  

Het argument als zou de naamlener geen procureur zijn omdat hij in eigen naam optreedt, overtuigt de 

critici niet. Een dergelijke kringredenering maakt het adagium immers volstrekt inhoudsloos: wie 

vertegenwoordiger is moet zijn hoedanigheid kenbaar maken, maar wie zijn hoedanigheid niet 

kenbaar maakt is geen vertegenwoordiger.935 Bij procesrechtelijke naamlening lijkt er wel degelijk 

sprake van procesvertegenwoordiging. Dat blijkt overigens ook uit de gevolgen die men aan 

naamlening ad agendum toedicht. Zo zou het gezag van gewijsde zich, althans volgens een deel van de 

rechtsleer, uitstrekken tot de werkelijke titularis en zou tegen hem ten uitvoer kunnen worden gelegd. 

Zo ook zou de werkelijke titularis zelf hoger beroep kunnen instellen, maar geen derdenverzet 

kunnen aantekenen noch als derde kunnen tussenkomen in de procedure. Het lijkt op zijn minst 

inconsistent om de geoorloofdheid van naamlening ad agendum te verklaren vanuit de afwezigheid van 

vertegenwoordiging, en de procesrechtelijke gevolgen van naamlening te verklaren vanuit de 

aanwezigheid van vertegenwoordiging.936  

Een tweede, hiermee verwant argument ligt vervat in de waarheidsplicht die op partijen zou rusten. 

Het optreden in eigen naam op grond van een tegenbrief zou hiermee in strijd zijn. Vooral in 

Nederland lijkt dit een belangrijk argument, nu het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

uitdrukkelijk partijen verplicht “de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan 

te voeren” (art. 21 Rv).937 In het Gerechtelijk Wetboek ontbreekt een dergelijke uitdrukkelijke bepaling, 

al argumenteren bepaalde auteurs dat de procesloyauteit voldoende grondslag biedt voor een 

gelijkaardige waarheidsplicht.938 Voorstanders van de naamleningstechniek zien in elk geval geen 

schending van de waarheidsplicht wanneer de naamlener zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger 

                                                           
934 Zie voor een toepassingsgeval Antwerpen 4 januari 1984, RW 1986-87, 2860, waar een verzekeraar via naamlening 

procedeerde tegen de uitvoeringsagent van de verzekeringnemer, terwijl dat contractueel was uitgesloten. Vgl. in Nederland de 

kritische kanttekening bij HR 26 februari 2010 door J.T. SUIJDENDORP en L.K. DE HAAN, “De Hoge Raad op de verkeerde weg”, 

AV&S 2010, 254-255, waar dit argument naar Nederlands recht verder wordt uitgewerkt. Zie nog (voor Nederland) de kritische 

noot van P.A. STEIN onder HR 3 mei 1991, NJ 1992, nr. 229; (voor België) P. COLLE en S. ZEGERS, “De terugvorderbaarheid van 

de erelonen van advocaten en verzekeringen”, T.Verz. 2006, afl. 1, 47, nr. 21, waar men bij wijze van fictief voorbeeld de 

hypothese uitwerkt waarin een eventuele wettelijke regeling van de verhaalbaarheid van erelonen de 

rechtsbijstandsverzekeraars zou uitsluiten (de bijdrage dateert van voor de invoering van de Wet betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat), hetgeen via naamlening bedrieglijk 

omzeild zou kunnen worden. Zie verder ook D.-B. FLOOR, Tijdelijke handelsvennootschappen, Gent, Larcier, 2007, 28. 
935 J. MIGUET, Immutabilité et évolution du litige, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, L.G.D.J., 1977, 97-99, nr. 86; M. DAGOT, La 

simulation en droit privé, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, L.G.D.J., 1965, 267, nr. 271; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, 

Brussel, Bruylant, 1962, 290-291 (die evenwel geen criticus is maar zich net voorstander toont van het adagium als ‘lege doos’); 

A. BESSON, noot onder Trib.Civ. Charolles 7 maart 1952, D. 1953, 16. Vgl. W.C.L. VAN DER GRINTEN, Vertegenwoordiging en 

rechtspersoon. De Vertegenwoordiging, in MR. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht (Asser-Serie), 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 90, nr. 102. 
936 Zie voor een voorbeeld van deze schizofrenie in de praktijk Brussel 27 april 1992, JLMB J993, 410, noot A. KOHL, waar het hof 

eerst oordeelt “Que la circonstance que les appelants se sont engagés à faire bénéficier leurs assureurs du produit de l’action en justice que 

ceux-ci les avaient chargés d’exercer n’implique pas l’existence d’un mandat représentatif au sujet duquel la règle ‘Nul ne plaide par 

procureur’ pourrait, le cas échéant, trouver à s’appliquer; Qu’il doit être admis que la règle dont s’agit ne s’applique pas aux mandats non 

représentatifs”, om daarna niettemin een ‘representatief’ karakter aan te nemen voor wat de gevolgen betreft: “Qu’en effet, si on 

peut constater que les appelants ont intérêt à agir en justice en vue de respecter l’engagement verbal qu’ils ont pris à l’égard des assureurs, 

l’intérêt à l’action qui tend à l’indemnisation du chef de la disparition de diamants, au sens de l’article 17 du code judiciaire, doit en l’espèce 

exister dans le chef des mandants même s’il agit de mandats non représentatifs, en l’espèce des conventions de prête-nom […] Qu’il suffit 

donc en l’espèce de constater la justification d’un intérêt dans le chef des assureurs qui sont les mandants même s’il ne s’agit pas de mandats 

représentatifs”. 
937 Zie voor een kritiek op naamlening in rechte vanuit de waarheidsplicht Concl. Adv.-Gen. SPIER bij HR 26 februari 2010, NJ 

2011, 474. 
938 B. ALLEMEERSCH, “Valsheid en andere leugens in burgerlijk proces en bewijs”, TPR 2004, 37-38, nr. 9; zie ook B. 

ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 368-375. 
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louter verzwijgt en de tegenpartij het debat hierover niet opent. Pas wanneer zijn hoedanigheid 

uitdrukkelijk ter discussie komt te staan, zou zijn plicht tot waarheidsgetrouwe informatie in het 

gedrang kunnen komen.939 

Ten derde hebben de critici het ook moeilijk met het feit dat niet enkel de tegenpartij om de tuin geleid 

wordt door de naamlener, maar ook de rechter. Hiermee zou de maatschappelijke taak van de 

rechtspraak als geschillenbeslechtingsmechanisme in het gedrang dreigen te komen. Met de woorden 

van de Nederlandse Advocaat-Generaal SPIER: 

“Van – uit de openbare middelen betaalde – rechters kan niet worden gevergd dat zij zich bezig houden 

met spiegelgevechten. Zij hebben er recht op en belang bij juist en eerlijk te worden voorgelicht, al was 

het maar om ambtshalve te kunnen oordelen of partijen een belang hebben.”940 

3. Eigen stellingname: naamlening als toepassing van art. 815 Ger.W. dan wel 861 Ger.W. 

264. Naamlening ad agendum is een techniek die bij uitstek gegroeid is uit de praktijk, waar men 

een pragmatische oplossing nodig achtte om met rechtsopvolging tijdens het geding om te gaan. Daar 

is op zich niets mis mee. Vanuit dogmatisch oogpunt blijft het optreden in rechte in eigen naam maar 

voor rekening van een ander evenwel een moeilijk te vatten procedé, een “zonderlinge rechtsfiguur” 

die zich moeilijk laat inpassen in het procestheoretisch kader.941 Niet enkel het generieke 

procespartijbegrip laat ons hier in de steek, zelfs de distinguo tussen materiële en formele procespartij 

blijkt onvoldoende. De werkelijke titularis is materiële procespartij in die zin dat hij diegene is wiens 

rechten en plichten in het geding zijn, de naamlener is materiële procespartij in die zin dat hij, althans 

in naam, voor eigen rekening optreedt in rechte.942 Dat lijkt te veel gevraagd van een procesrechtelijk 

systeem dat net in belangrijke mate gebaseerd is op eenduidigheid en transparantie, met het oog op 

het bekomen van een ordelijke procesverhouding waarbinnen de partijen elkaar met open vizier 

kunnen bekampen.943 “Het proces eischt hier een klare scherpe scheiding en die brengt de voorstelling der 

heerschende leer niet.”944 Ons lijkt het dat de burgerrechtelijke remedie (naamlening) op die manier 

                                                           
939 R.D. LUBACH, “Lastgeving tot instellen vordering op eigen naam”, MvV 2010, 138; zie ook HR 26 november 2004, NJ 2005, 41. 

Zie evenwel enigszins contra F.E. VERMEULEN, “Vertegenwoordigingsperikelen in de civiele procedure”, MvV 2005, 169. Over de 

meer algemene vraag of stilzwijgen in rechte onder Belgisch recht als een leugen kan worden aanzien, zie B. ALLEMEERSCH, 

“Valsheid en andere leugens in burgerlijk proces en bewijs”, TPR 2004, 42-44, nrs. 14-16; M.E. STORME, “De goede trouw in het 

geding? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht”, TPR 1990, 470-473, nr. 81; A. KOHL, “L’obligation 

de bonne foi en matière d’allégations et de réception des preuves dans le procès civil”, in X (ed.), La bonne foi, Luik, Jeune 

Barreau de Liège, 1990, 418. 
940 Concl. Adv.-Gen. SPIER bij HR 26 februari 2010, NJ 2011, 474.  
941 W.C.L. VAN DER GRINTEN, Vertegenwoordiging en rechtspersoon. De Vertegenwoordiging, in MR. C. Asser’s Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands burgerlijk recht (Asser-Serie), Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 90, nr. 102; W.D.H. ASSER, “Partij-

vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (eds.), 

Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 496. 
942 H.J. SNIJDERS, noot onder HR 26 februari 2010, NJ 2011, 474, die het vervolgens heeft over de materiële partij in ruime zin (de 

titularis) en in strikte procestechnische zin (de naamlener). Vgl. M. BOS, Les conditions du procès en droit international public, 

Leiden, E.J. Brill, 1957, 24-25, die de distinctie aanbrengt in hoofde van de formele procespartij (“partie formelle au sens actif” vs. 

“partie purement formelle”).  
943 Vgl. R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk 

recht”, in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 55, nr. 16: “het naleven van de vormregels vormt de 

grondslag voor een ordelijke procesverhouding en biedt de partijen zekerheid, het duidt de grenzen en de wapens aan waarmee het juridisch 

gevecht voor de rechter zal worden gevoerd.” 
944 P. SCHOLTEN, “Over rechtspersonen”, in G.J. SCHOLTEN, Y. SCHOLTEN en M.H. BREGSTEIN, Verzamelde geschriften van Prof. Mr. 

Paul Scholten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 305, die het hier evenwel niet had over naamlening maar over een nauw verwante 

problematiek, met name de kwalificatie als materiële dan wel formele procespartij van vennoten onder firma. 
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erger is dan de procedurele kwaal (rechtsopvolging pendente lite), of minstens een veelvoud aan 

nieuwe procedurele kwalen doet ontstaan. 

Bovendien is de naamleningsfiguur o.i. overbodig. Het Gerechtelijk Wetboek bevat een regeling voor 

rechtsopvolging pendente lite in de vorm van art. 815 Ger.W. Overeenkomstig die bepaling blijft het 

overlijden van een partij, haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is 

opgetreden, zonder gevolg zolang daarvan geen kennis is gegeven. Zonder kennisgeving ontstaat dus 

een fictie waarbij een persoon geacht wordt nog steeds procespartij te zijn, hoewel de werkelijke, 

“verborgen” rechtsverhouding er ondertussen anders uitziet. Art. 815 Ger.W. laat m.a.w. toe dat een 

“eigenlijke” materiële procespartij (rechtsopvolger) zich verschuilt achter een “fictieve” materiële 

procespartij (rechtsvoorganger) door van de ondertussen plaatsgevonden rechtsopvolging geen 

kennis te geven. 

265. Wat men dus doorgaans als “naamlening in rechte” bestempelt, is volgens ons in wezen niets 

anders dan een toepassing van art. 815 Ger.W. Meteen zijn ook de procesrechtelijke gevolgen van deze 

“naamlening” duidelijk. De artn. 815 e.v. Ger.W. komen later nog uitgebreid aan bod wanneer de 

gevolgen van het wegvallen van vertegenwoordigingsbevoegdheid worden onderzocht, maar de 

grote lijnen kunnen hier al worden aangestipt.  

Overeenkomstig art. 815 Ger.W. blijft rechtsopvolging zonder gevolgen zolang daarvan geen kennis is 

gegeven. De naamlener (rechtsvoorganger) kan dus in eigen naam en voor eigen rekening in een 

vonnis figureren als ware hij nog steeds titularis van het litigieuze recht.945 De opdrachtgever van zijn 

kant zal tegen dit vonnis geen derdenverzet kunnen aantekenen, niet omdat hij door de naamlener 

wordt vertegenwoordigd – dat is procestechnisch net niet het geval – maar wel omdat art. 1122, 2° 

Ger.W. derdenverzet door de rechtsopvolger ten bijzondere titel uitdrukkelijk uitsluit, behoudens 

bedrog door de rechtsvoorganger (naamlener) (infra randnr. 340). 

Wat nu als de fictie van art. 815 Ger.W. ertoe leidt dat de tegenpartij bepaalde excepties niet kan 

opwerpen, omdat die excepties enkel bestaan in de verhouding tussen haarzelf en de rechtsopvolger 

(opdrachtgever), en niet in de verhouding tussen haarzelf en de rechtsvoorganger (naamlener)? In dat 

geval kan de tegenpartij overgaan tot kennisgeving in de zin van art. 815 Ger.W. door de neerlegging 

van een akte ter griffie. Op dat moment houdt de fictie op te bestaan, en wordt het geding geschorst. 

De rechtsopvolger (opdrachtgever) dient dan het geding te hervatten overeenkomstig de artn. 816-819 

Ger.W. Hij kan daar desnoods toe worden gedwongen (infra randnr. 346). Indien de tegenpartij pas na 

het geding de ware rechtsverhouding ontdekt, kan zij een rechtsmiddel aanwenden tegen de 

rechtsopvolger om op die manier alsnog haar excepties op te werpen (infra randnr. 342). Wanneer de 

achterliggende verhouding pas aan het licht komt wanneer de beslissing al in kracht van gewijsde is 

getreden, staat nog het rechtsmiddel van de herroeping van gewijsde over (art. 1133, 1° Ger.W.), 

althans wanneer de geheimhouding de beoordeling van de rechter inderdaad op een determinerende 

manier heeft beïnvloed.946  

Meteen is duidelijk dat “naamlening in rechte”, begrepen als een toepassing van art. 815 Ger.W., bij 

nader inzien toch niet zo aantrekkelijk is als het op het eerste gezicht lijkt. Het risico bestaat dat nadien 

                                                           
945 Dat geldt zelfs wanneer de tegenpartij de facto op de hoogte is van de rechtsopvolging: infra randnr. 340. 
946 Vgl. Cass. 11 mei 2001, RW 2001-02, 737, noot P. SCHOLLEN, waarin het Hof oordeelt dat er van bedrog in de zin van art. 1133, 

1° Ger.W. sprake is “wanneer door een oneerlijke proceshouding wordt belet dat de rechter wiens beslissing in kracht van gewijsde is 

getreden kan kennisnemen van feiten die determinerend zouden kunnen zijn voor de beslechting van het geschil; dat zulks ook het geval is 

wanneer dit bedrog ertoe strekt te verhinderen dat de wederpartij tegenspraak kan voeren.” 
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nog lijken uit de kast vallen wanneer de tegenpartij de ware rechtsverhouding ontdekt en daarbij 

meent in haar rechten geschaad te zijn geweest. De opdrachtgever kan deze complicaties op een 

eenvoudige manier vermijden door gewoon zelf tot kennisgeving van de rechtsopvolging over te gaan 

in de zin van art. 815 Ger.W. en het geding zelf te hervatten, al dan niet via de “naamlener” als (open) 

vertegenwoordiger qualitate qua. Dat vergt een beperkte procedurele inspanning op korte termijn – 

beperkt, want de kennisgeving is vormvrij en kan samen met de gedinghervatting gebeuren in één en 

dezelfde akte (infra randnr. 341) – maar vermijdt complicaties achteraf door de “ware” 

rechtsverhoudingen meteen in het proces te brengen.947 

266. Het bovenstaande is van toepassing wanneer de rechtsopvolging heeft plaatsgevonden in de 

loop van het geding. Het is immers in die context dat “naamlening” vaak wordt gepropageerd.  

Anderzijds kan “naamlening” ook voorkomen wanneer de rechtsopvolging plaatsgevonden heeft 

vóór de gedinginleiding. Dan is de oplossing enigszins anders, maar komt zij wel op hetzelfde neer. 

Dan is er immers sprake van de niet-naleving van een vormvereiste, m.n. de identificatie van de 

materiële procespartij in de gedinginleidende akte (supra randnr. 243). Indien de tegenpartij de ware 

rechtsverhouding ontdekt, zal zij de nietigheid van de gedinginleidende akte kunnen opwerpen, maar 

slechts op voorwaarde dat zij belangenschade kan aantonen (art. 861 Ger.W.). Die belangenschade 

bestaat er dan in dat zij bepaalde excepties niet kan opwerpen die zij bij een optreden qualitate qua wel 

had kunnen opwerpen. Ook hier geldt overigens dat de “opdrachtgever” geen derdenverzet kan 

instellen tegen het vonnis, gelet op art. 1122, 2° Ger.W. 

Opnieuw geldt dat de “opdrachtgever” eventuele problemen eenvoudig kan voorkomen door ab initio 

de “ware rechtsverhoudingen” in het proces te brengen, i.e. door zelf als materiële procespartij het 

geding in te leiden, al dan niet via de “naamlener” als (open) vertegenwoordiger qualitate qua. 

267. Wat aldus doorgaans omschreven wordt als “naamlening in rechte”, valt o.i. perfect te 

verklaren vanuit de bestaande procedurele spelregels inzake rechtsopvolging (voor “naamlening” die 

ontstaat pendente lite) en relatieve nietigheid (voor “naamlening” die reeds bij de gedinginleiding 

aanwezig was). Het is dan ook niet nodig om beroep te doen op de naamleningsfiguur uit het 

burgerlijk recht, te meer omdat dat vooral veel nieuwe problemen met zich meebrengt en bedrieglijke 

analogieredeneringen uitlokt. “On arrive, en effet, aux pires sophismes en se servant d’une notion dans deux 

sens différents, sans prouver qu’ils coïncident.”948 

Voorts blijkt ook dat het hierboven geschetste onderscheid tussen “materieelrechtelijke naamlening” 

(bv. een commissionair die een contract afsluit en nadien in rechte optreedt m.b.t. dat contract) en 

“procesrechtelijke naamlening” (bv. een verzekerde die na subrogatie het geding voortzet als 

vertegenwoordiger) heel relatief is. In beide gevallen gaat het niet om vertegenwoordiging in 

procesrechtelijke zin. In beide gevallen dient de opdrachtgever zich wel het gezag van gewijsde te 

laten tegenwerpen, niet op grond van procesvertegenwoordiging maar wel op grond van een 

wettelijke bepaling (art. 1122 Ger.W.) die niets met procesvertegenwoordiging van doen heeft. 

                                                           
947 Vgl. H.J. SNIJDERS, noot onder HR 26 februari 2010, NJ 2011, 474: “Ik zie echter niet in waarom in geval van een overgang van een 

vordering op een ander, de oorspronkelijke gerechtigde niet voortaan in overleg met die ander als onmiddellijk vertegenwoordiger van die 

ander zou kunnen optreden. Ook buiten verzekeringscasus als de onderhavige komt dat wel praktisch voor en zijn er ook geen fundamentele, 

procesrechtelijke bezwaren, zoals bijv. een bezwaar als strijd met de goede procesorde, tegen aan te voeren.” 
948 C. PERELMAN, De la justice, Brussel, Office de publicité, 1945, 10. 
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2.4. Vermelding van identiteit van formele procespartij 

268. Naast de identiteit van de materiële procespartij dient ook de identiteit van de formele 

procespartij in de gedinginleidende akte te worden vermeld. Slechts voor de minderheidsvordering 

(art. 566, eerste lid W.Venn.949) en voor het eenzijdig verzoekschrift (art. 1026, 2° Ger.W.950) maakt de 

wetgever uitdrukkelijk gewag van de vermelding van de identiteit van de vertegenwoordiger. In de 

andere gevallen vloeit de verplichting gewoon voort uit de algemene identificatieverplichting vervat 

in o.m. art. 702 en 1057 Ger.W.951  

269. Net zoals bij de verplichte vermelding van de identiteit van de materiële procespartij, is de 

sanctie op het niet-vermelden van de identiteit van de formele procespartij de nietigheid van de akte. 

De dekkingsgronden van art. 860 e.v. Ger.W. zijn van toepassing, zodat een gebrek aan 

belangenschade in hoofde van de tegenpartij de nietigheid zal afwenden.  

Meteen ontstaat ook hier ruimte om van de principiële identificatievereiste af te wijken. De kans op 

belangenschade is bij het verzwijgen van (het bestaan van) de formele procespartij veel minder groot 

dan bij het verzwijgen van de materiële procespartij (“naamlening”). In het laatste geval riskeert de 

tegenpartij bepaalde excepties over de grond van de zaak niet te kunnen opwerpen (supra randnr. 

263). Dat is niet het geval wanneer het bestaan van de formele procespartij wordt verzwegen: de 

materiële partij is dan sowieso in eigen naam en voor eigen rekening in de procedure betrokken, zodat 

de tegenpartij alle excepties ten gronde kan laten gelden. De risico’s liggen veeleer in het kamp van 

die materiële procespartij. Zo kan de niet-vermelding van de formele procespartij in de 

gedinginleidende akte in sommige gevallen aanleiding geven tot een ontvankelijkheidsprobleem, met 

name wanneer de materiële procespartij zelf handelingsonbekwaam is en dus (proces)hoedanigheid 

mist om zonder tussenkomst van een vertegenwoordiger in rechte op te treden.952 Bovendien zal de 

materiële procespartij in een latere fase niet de onbevoegdheid van de “vertegenwoordiger” kunnen 

inroepen om zich aan het gezag van gewijsde te onttrekken. Het bestaan van die vertegenwoordiger 

blijkt immers niet uit de stukken, zodat er geen sprake is van een procedurele 

vertegenwoordigingsrelatie, laat staan van een bevoegdheidsprobleem. 

270. Een context waar het bestaan van de formele procespartij vaak wordt verzwegen, is het 

optreden van de verzekeraar als “leider van het geschil” (art. 143 W.Verz., supra randnr. 129). De 

verzekeraar treedt op als tussenpersoon ad agendum: hij stelt een advocaat aan, hij neemt de 

procedurele beslissingen, … Hij doet dat evenwel zonder dat hij uitdrukkelijk qualitate qua optreedt, 

hij komt als zodanig niet voor in de processtukken. Dat hoeft ook niet, nu de tegenpartij daar geen 

belangenschade van ondervindt. Bovendien weze hier reeds opgemerkt dat het gezag van gewijsde 

van het vonnis zich zal uitstrekken tot de verzekeraar indien vaststaat dat deze laatste in feite de 

                                                           
949 “[E]en bijzondere lasthebber […] wiens naam in het exploot van rechtsingang wordt vermeld”. 
950 “[D]e naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker en in voorkomend geval de naam, de voornaam, de woonplaats en 

de hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers”. 
951 Vgl. G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciare. Tome 2: Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 97, i.h.b. voetnoot 282, met 

verwijzing naar art. 43, 2° Ger.W. Zie nochtans contra T. DELVAUX, “Représentation et comparution des sociétés devant les 

juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 475, nr. 39, die van mening is dat geen enkele bepaling van het Gerechtelijk 

Wetboek de verplichting oplegt om de vertegenwoordiger te identificeren, maar dat een niet-identificatie in sommige gevallen 

wel kan leiden tot problemen van onontvankelijkheid. 
952 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 312, nr. 408; T. DELVAUX, “Représentation et 

comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, Act.dr. 2002, 475, nr. 39; zie bv. Vred. Gent 6 juni 1994, 

T.Vred. 1997, 265 (optreden in rechte van een feitelijke vereniging zonder vermelding van lasthebber). Dit is overigens een 

probleem dat ook een tegenpartij-eiser parten kan spelen, met name wanneer hij in de dagvaarding niet de vertegenwoordiger 

van de procesonbekwame verweerder heeft vermeld. 
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leiding van het geding op zich heeft genomen (art. 153, § 1, W.Verz.).953 De risico’s liggen dan ook 

vooral bij de verzekerde, die immers geen controle meer heeft over “zijn” geschil, al tracht de 

Verzekeringswet die risico’s in te perken door te stellen dat de tussenkomsten van de verzekeraar 

“geen enkele erkenning [inhouden] van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem ook geen 

nadeel berokkenen” (art. 143, laatste lid, W.Verz.). Die bepaling vormt als het ware een correctie op het 

feit dat de verzekerde, door het “verborgen” karakter van de vertegenwoordiging, geen ontkentenis 

van proceshandeling kan richten tegen de verzekeraar wanneer die zijn boekje te buiten gaat en 

handelingen stelt die de rechten van de verzekerde schaden.954 

Dat een derde achter de schermen de “leiding van het geschil” krijgt, vindt ook buiten het 

verzekeringscontentieux toepassing. Men denke aan de overname van aandelen van een 

vennootschap (share deal). De vennootschap is nog betrokken in een gerechtelijke procedure, maar het 

blijkt niet eenvoudig om deze onzekere factor te verrekenen in de overnameprijs. De partijen komen 

daarom overeen dat de overnemer niet betaalt voor de (positieve of negatieve) waarde van de 

vordering, maar dat de uitkomst van de procedure voor rekening van de overdrager komt en niet 

voor rekening van de vennootschap. De onzekere economische waarde van de vordering wordt op die 

manier uit de transactie gelicht. De vennootschap blijft de juridische eigenaar van de vordering; het 

economische eigendom komt evenwel bij de overdrager terecht nu hij de “werkelijke” 

belanghebbende van de vordering is geworden. Net om die reden zal de overdrager vaak de leiding 

van het geschil bedingen in de overnameovereenkomst en dus als vertegenwoordiger ad agendum van 

de vennootschap optreden, zij het opnieuw doorgaans achter de schermen. 

Een derde mogelijke toepassing is een overeenkomst van derdepartijfinanciering (supra randnrs. 165 

e.v.). Opnieuw geldt dat de juridische eigendom van de claim bij de materiële procespartij blijft, maar 

dat de economische eigendom voor een deel ook bij de financierder is komen te liggen. De 

financierder zal immers in ruil voor de financiering een bepaald percentage van het door de rechter of 

arbiter toegekende bedrag opstrijken. De financierder zal daarom geneigd zijn om zich het recht voor 

te behouden actief de procedure te sturen (hands on approach), in het meest verregaande geval via een 

lastgeving ad agendum. Ook hier zal de financierder geneigd zijn om achter de schermen te blijven en 

dus niet als expliciete formele procespartij op te treden.955 

271. Volledigheidshalve mag worden opgemerkt dat bij het optreden in rechte van rechtspersonen, 

de identiteit van het orgaan uitdrukkelijk niet in de gedinginleidende akte moet worden vermeld. Dat 

heeft niets met de afwezigheid van belangenschade te maken, maar met een uitdrukkelijke wettelijke 

regeling (art. 703, tweede lid Ger.W.). Zo dient een vennootschap in vereffening de identiteit van de 

vereffenaar niet te vermelden in haar dagvaarding, nu de vereffenaar beschouwd wordt als een 

                                                           
953 Zie hierover infra randnr. 307. Er mag worden opgemerkt dat een dergelijke bepaling in het Franse recht ontbreekt, en dat net 

op die grond sommige auteurs de mening zijn toegedaan dat belangenschade in hoofde van de tegenpartij wel degelijk mogelijk 

is. Zie J. BEAUCHARD, “L'assureur dans le procès civil”, RGDA 2010, 547-548. 
954 Zie bv. Antwerpen 23 januari 2008, T.Verz. 2010, 335. 
955 De toelaatbaarheid van deze geheimhouding staat in de context van arbitrage overigens ter discussie. Kernargumenten zijn 

de mogelijke belangenvermenging tussen arbiter en financierder die door de geheimhouding onder de radar blijft, en het feit 

dat de tegenpartij, mocht zij op de hoogte zijn van de onzekere financiële situatie van de eiser, allicht een borgstelling (security 

for costs application) zou vragen teneinde zich in te dekken tegen de mogelijke insolvabiliteit van de eiser. Voor de Belgische 

overheidsrechter lijkt dat argument minder relevant, gelet op het uitgebreide wettelijk systeem van onverenigbaarheden en op 

het feit dat borgstellingen in regel niet mogelijk zijn (m.u.v. art. 851 Ger.W. t.a.v. de eisende vreemdeling) zodat de financiële 

situatie van een partij geen impact heeft op de voortgang van de procedure. Zie J. TRUSZ, “Full disclosure: Conflicts of interest 

arising from third-party funding in international commercial arbitration”, Georgetown Law Journal 2013, afl. 6, 1649-1682. 
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orgaan van de in vereffening gestelde vennootschap.956 Hetzelfde geldt voor de identiteit van de 

voorlopig bewindvoerder van een rechtspersoon.957 De curator, die wél aanzien wordt als een 

vertegenwoordiger ad agendum, dient dan weer wél in de dagvaarding te worden vermeld.958  

De orgaantheorie wijkt op dit punt dus uitdrukkelijk af van de algemene regel bij vertegenwoordiging 

(principiële vermelding van identiteit van tussenkomende vertegenwoordiger). Dat verschil in 

behandeling zou voortvloeien uit het bijzonder publiciteitssysteem waarin het vennootschapsrecht 

voorziet m.b.t. de organen van de rechtspersoon.959 Dat lijkt evenwel voor discussie vatbaar: het 

publicatiesysteem laat weliswaar toe dat derden (i.h.b. de tegenpartij) nagaan welk orgaan bevoegd is 

om tot het optreden in rechte te beslissen, maar die derde zal maar baat hebben bij deze kennis 

wanneer hij ook weet welk orgaan in casu tot de gedinginleiding heeft beslist. Overigens vereiste het 

Hof van Cassatie vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek wel degelijk de vermelding van het 

tussenkomende orgaan, op straffe van nietigheid van de procesakte.960  

De tegenpartij kan eisen dat de rechtspersoon de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die 

haar organen zijn (art. 703, tweede en derde lid Ger.W.). Deze exceptie heeft in regel schorsende 

werking, al is die schorsing geen recht en staat dat ter beoordeling van de rechter.961 De exceptie van 

mededeling lijkt bovendien niet meer dan een doekje voor het bloeden: de rechtspersoon is er enkel 

toe gehouden de identiteit mee te delen van de organen in het algemeen, en niet die van het orgaan 

dat de beslissing om in rechte te treden heeft genomen. Bovendien gaat het om de samenstelling van 

de organen op het (irrelevante) moment van de mededeling, wat op zich nog niets zegt over de 

samenstelling van de organen op het (relevante) moment van de beslissing om in rechte op te treden. 

Een en ander noopt tot de vaststelling dat een beroep op art. 703, tweede en derde lid Ger.W., zelden 

veel soelaas zal bieden aan de tegenpartij van een rechtspersoon.962 

Indien de gedinginleidende akte toch het orgaan zou vermelden, is dat een obiter dictum met 

verstrekkende gevolgen: in dat geval werkt het vermoeden van een mandaat ad litem van de advocaat 

(art. 440, tweede lid, Ger.W.) niet door naar de interne verhouding. De tussenkomende advocaat zal 

dan het bewijs moeten kunnen voorleggen dat het vermelde orgaan bevoegd was om namens de 

rechtspersoon een optreden in rechte te gelasten (supra randnr. 184). 

AFDELING 3. BIJZONDERE VOORWAARDEN 

272. De twee algemene voorwaarden, te weten het bestaan van vertegenwoordigingsbevoegdheid 

enerzijds en de identiteitsvermelding anderzijds, gelden voor elke vorm van vertegenwoordiging. 

Daarnaast zijn er een aantal bijzondere voorwaarden, die slechts gelden voor bepaalde vormen van 

vertegenwoordiging ad agendum. De belangrijkste worden hieronder geschetst. 

                                                           
956 R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen” (noot onder Cass. 11 juni 1998), R.Cass. 1999, 53, nr. 8; 

zie bv. Gent 6 januari 2014, DAOR 2014, 111. 
957 Zie hierover uitgebreid J. VANANROYE, “Voorlopig bewind: onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van 

de rechtspersoon?”, TRV 2005, 8-26. 
958 A. BOSSUYT, “De noodzakelijke partij in het economisch recht”, P&B 2013, 179. 
959 J. VANANROYE, “Voorlopig bewind: onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van de rechtspersoon?”, 

TRV 2005, 22, nr. 16. 
960 P. DAUW, “Art. 703 Ger.W.”, Comm.Ger. 2005, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 4; R. TAS, “De identificatie van een rechtspersoon 

bij proceshandelingen” (noot onder Cass. 11 juni 1998), R.Cass. 1999, 51, nr. 3; zie o.m. Cass. 14 april 1966, Pas. 1966, I, 1035; 

Cass. 22 juni 1961, Pas. 1961, I, 1168. 
961 Cass. 5 februari 2014, RW 2015-16, 17. 
962 P. DAUW, “Het optreden in rechte van de rechtspersoon”, CABG 2006/2, 34-35, nr. 49, R. TAS, “De identificatie van een 

rechtspersoon bij proceshandelingen” (noot onder Cass. 11 juni 1998), R.Cass. 1999, 55-56, nr. 14. 



[199] 

 

3.1. Voorwaarden m.b.t. keuze lasthebber 

273. De keuze van de mandataris ad agendum  is vaak aan voorwaarden onderworpen. Dat geldt 

vanzelfsprekend niet voor wettelijke vertegenwoordiging, waar er van keuze geen sprake is, maar wel 

voor gerechtelijke en conventionele vertegenwoordiging. 

274. Bij gerechtelijke vertegenwoordiging schrijft de wet doorgaans voor wie de rechter als 

mandataris kan aanstellen. Zo moeten curatoren worden gekozen uit de personen ingeschreven op 

een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel van het 

rechtsgebied die het faillissement uitspreekt. Enkel advocaten ingeschreven op het tableau van de 

Orde van Advocaten in het gerechtelijk arrondissement waar de rechtbank van koophandel zetelt, 

kunnen op die lijst worden geplaatst. Zij moeten bovendien een bijzondere opleiding hebben genoten 

en waarborgen inzake bekwaamheid bieden op het gebied van vereffeningsprocedures (art. 27 

Faill.W.). Dat enkel advocaten kunnen worden aangesteld tot curator, verantwoordt men vanuit de 

bijzondere waarborgen die de deontologie van de advocaat biedt.963 

De voogd kan in beginsel vrij worden gekozen door de ouder die het laatst het ouderlijk gezag 

uitoefent, al kan de vrederechter die keuze naast zich neerleggen wanneer ernstige redenen met 

betrekking tot het belang van het kind dit vereisen. Bij gebreke aan een keuze door de ouders kiest de 

rechter een geschikte voogd, bij voorkeur uit de naaste familieleden (art. 392-393 BW).  

Ook voor de burgerrechtelijke bewindvoerder geldt dat de rechter bij voorkeur kiest uit een door de 

wetgever opgestelde lijst van personen die dicht bij de onder bewind gestelde persoon staan (ouders, 

partner, naaste familie, …). De rechter kan ook een private stichting of een stichting van openbaar nut 

aanstellen als bewindvoerder, mits hij nagaat of de statuten van deze stichting en de reglementen die 

ter uitvoering van de statuten zijn uitgevaardigd, aansluiten bij de doelstellingen en bepalingen van 

de wet op de voorlopige bewindvoering (art. 496/3 BW). Een aantal rechts- en natuurlijke personen is 

uitdrukkelijk uitgesloten van het bewindvoerderschap (art. 496/6 BW). 

Bij de aanstelling van een voogd ad hoc is de rechterlijke keuzevrijheid dan weer aan geen enkele 

beperking onderworpen (art. 378 § 2 BW). 

Bij de rechtsvordering tot collectief herstel, tot slot, moet de groepsvertegenwoordiger aan strikte 

voorwaarden voldoen (art. XVII. 39 WER). Concreet moet het gaan om: 

-  een consumentenvereniging met rechtspersoonlijkheid die in de Raad voor het Verbruik 

vertegenwoordigd is of door de minister is erkend; 

- of een vereniging die minstens drie jaar rechtspersoonlijkheid bezit, die door de minister is 

erkend, waarvan het maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de collectieve 

schade die door de groep is geleden, en die niet op een duurzame wijze een economisch doel 

nastreeft; 

- of de federale ombudsman, zij het enkel in de onderhandelingsfase. 

De groepsvertegenwoordiger moet tijdens de volledige duur van de procedure aan deze voorwaarden 

voldoen. Zo niet duidt de rechter een andere groepsvertegenwoordiger aan. Indien geen geschikte 

                                                           
963 Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch recht, uitgebracht door de heer 

Vandeurzen, bij het ontwerp van Faillissementswet, Parl.St. Kamer 1991-92, nr. 631/13, 50-51. 
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groepsvertegenwoordiger kan worden gevonden, stelt de rechter de afsluiting van de procedure tot 

collectief herstel vast (art. XVII. 40 WER).964 

275. Bij conventionele vertegenwoordiging ad agendum zijn de partijen vanzelfsprekend veel vrijer 

in hun keuze van mandataris.965 De formele procespartij moet wel rechtspersoonlijkheid bezitten. Wie 

geen drager kan zijn van rechten en plichten, kan ook geen drager zijn van een 

vertegenwoordigingsmandaat.966 Zo heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum enkel 

rechtspersoonlijkheid binnen de grenzen van zijn wettelijk toegekende bevoegdheden, zodat het niet 

buiten die bevoegdheden in rechte kan optreden, ook niet als lasthebber qualitate qua.967 

De formele procespartij hoeft niet noodzakelijk een natuurlijke persoon te zijn. Ook een rechtspersoon 

kan een materiële procespartij in rechte vertegenwoordigen. De rechtspersoon kan zelfs ad hoc worden 

opgericht, specifiek gericht op het voeren van een bepaalde procedure.968 

Meer discussie bestaat over de vraag of de conventioneel aangestelde mandataris ad agendum ook  

handelingsbekwaam moet zijn. In het burgerlijk recht is dat niet het geval en kan een 

handelingsonbekwame lasthebber rechtsgeldig een overeenkomst aangaan met een derde (zie bv. art. 

1990 BW). Het achterliggende idee daarbij is dat de mandataris zichzelf niet verbindt t.o.v. de 

tegenpartij, en dus geen behoefte heeft aan de bescherming die hij wel geniet wanneer hij over zijn 

eigen rechten en plichten wil beschikken (supra randnr. 55). Hoewel niets zich in beginsel verzet tegen 

het toepassen van deze regel in de context van een geding, staat de rechtsleer nogal huiverig 

tegenover dit idee. “[C]ette solution, qui peut se justifier à la rigueur lorsqu’il s’agit d’accomplir un acte 

juridique ordinaire, semble difficile à admettre en matière judiciaire si l’on considère que le représentant figure 

nominalement au lien juridique d’instance et qu’il conduit lui-même la procédure.”969  

3.2. Geen belangentegenstelling vertegenwoordiger – vertegenwoordigde 

276. Uit het burgerlijk recht weten we dat een vertegenwoordiger in beginsel niet mag optreden als 

tegenpartij van de vertegenwoordigde. Het Burgerlijk Wetboek bevat sporadische concrete 

toepassingen van dat principe (art. 411 BW, art. 1596 BW), maar het was lange tijd onzeker of er ook 

een algemeen rechtsbeginsel bestond dat ook buiten die toepassingsgevallen gold. In 2004 heeft het 

Hof van Cassatie uiteindelijk bevestigd “dat het een algemeen rechtsbeginsel is dat degene die voor rekening 

van een ander rechtshandelingen moet stellen, daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die andere.”970 

                                                           
964 Zie hierover uitgebreid E. FALLA, “Le recours collectif en droit de la consommation: présentation de la loi belge”, in A. 

PUTTEMANS (ed.), Le droit de la consommation dans le nouveau code de droit économique, Brussel, Bruylant, 2014, 140-148. 
965 Al wordt die vrijheid soms ook wettelijk beperkt. Zo kan de buitengerechtelijke bewindvoerder weliswaar vrij worden 

gekozen, maar eens de wilsonbekwaamheid intreedt zijn een aantal personen uitgesloten van het bewindvoerderschap. Zie art. 

496/6 juncto 490/1, § 1 BW. 
966 Vgl. Cass. 26 maart 2002, RW 2002-03, 379: “Overwegende dat eenieder die rechtspersoonlijkheid geniet, voor rekening van een derde 

in rechte kan optreden op voorwaarde dat hij beschikt over een bijzondere lastgeving daartoe waarvan hij het bestaan samen met de naam van 

zijn lastgever kenbaar maakt” (eigen nadruk). 
967 Cass. 22 mei 2001, Arr.Cass. 2001, 972, concl. J. DU JARDIN en T.Vreemd. 2002, afl. 1, 50, noot G. FRANSSENS; supra randnr. 101. 
968 Zoals bv. het geval was in de “klimaatzaak”, aangespannen tegen de Belgische Staat door een daartoe opgerichte vzw die 

optrad als mandataris ad agendum van duizenden individuen. Zie over deze zaak A. SOETE en H. SCHOUKENS, “Klimaatzaak: 

binnen of buiten het recht?”, De Juristenkrant 2015, afl. 306, 16. 
969 H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 31, nr. 33 ; zie ook D. CHOLET, “Assistance et représentation 

en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 33. Vgl. de gelijkaardige discussie over het aanstellen van een onbekwame als 

zaakvoerder B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, Brugge, die Keure, 2005, 

33-34 en de verwijzingen aldaar; P. WÉRY, Droit des contrats: le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 102, nr. 44 en de verwijzingen 

aldaar. 
970 Cass. 18 maart 2004, Arr.Cass. 2004, 482, zie ook supra randnr. 56. 



[201] 

 

In het procesrecht ligt het veel meer voor de hand dat een formele procespartij niet tegelijkertijd mag 

optreden als materiële tegenstrever van de partij die zij vertegenwoordigt. Dat vloeit niet zozeer voort 

uit het burgerrechtelijk verbod op wederpartijstelling – een verbod dat geënt is op de typische 

materieelrechtelijke meerzijdige rechtshandeling, en daarom niet zonder meer toegepast kan worden 

in de context van een rechtsgeding waar in regel eenzijdige rechtshandelingen worden gesteld – maar 

uit het recht van verdediging.971 Het ligt vanuit procedureel standpunt nog méér voor de hand dat een 

formele procespartij niet qualitate qua een vordering mag instellen tegen “haar” materiële procespartij. 

Dat komt immers neer op het vragen van een veroordeling tegen zichzelf, een demarche waarvoor 

men elk rechtens vereist belang mist (art. 17 Ger.W.). 

Toch blijken deze principes in de praktijk niet steeds even evident. Zo ontstaan vaak problemen bij het 

optreden in rechte namens een gemeente door inwoners van deze gemeente. Inwoners beschikken 

over deze mogelijkheid wanneer de gemeente heeft nagelaten om zelf in rechte op te treden (art. 194 

Gemeentedecreet). Vanuit juridisch perspectief treedt de inwoner op voor rekening van de gemeente 

en valt hij daarmee te vereenzelvigen. Vanuit de perceptie van de misnoegde inwoner daarentegen zal 

de ‘nalatige’ gemeente dikwijls eerder een (tweede) tegenpartij zijn, net vanwege haar voorafgaand 

stilzitten. Dat brengt een in rechte optredende inwoner er soms toe om zijn vordering niet enkel te 

richten tegen de tegenpartij, maar ook (deels) tegen de gemeente voor wie hij in rechte optreedt (bv. 

een vordering tot het gemeen- en tegenstelbaar verklaren van de uitspraak, of een vordering tot het 

betalen van de gerechtskosten). Een dergelijke vordering is vanzelfsprekend onontvankelijk bij gebrek 

aan belang.972 

277. Het risico van belangentegenstellingen tussen formele en materiële procespartij bestaat vooral 

bij wettelijke en gerechtelijke vertegenwoordiging, waar de materiële procespartij haar 

vertegenwoordiger niet zelf heeft kunnen kiezen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de wetgever 

hier vaak uitdrukkelijk aandacht aan besteedt, teneinde problemen te voorkomen. De rechtsfiguren 

van de voogd ad hoc, de toeziende voogd (al dan niet ad hoc) en de bewindvoerder ad hoc zijn hier 

illustraties van. Een andere illustratie is het mandaat van de verzekeraar om de leiding van het geschil 

in handen te nemen voor rekening van de verzekerde. Dat wettelijk mandaat geldt immers enkel “in 

zover de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen” (art. 143 W.Verz.). Wanneer de 

belangen niet meer samenvallen neemt het mandaat van rechtswege een einde (supra randnr. 129). 

Bij conventionele vertegenwoordiging is het risico op belangentegenstellingen kleiner, nu de 

vertegenwoordigde daar zijn vertegenwoordiger kan kiezen en bovendien in regel kan ingrijpen door 

het mandaat te herroepen mocht die noodzaak zich stellen (infra randnr. 337). Toch zijn problemen 

ook daar niet uitgesloten. Wanneer bv. een groot aantal materiële procespartijen (een “collectieve 

vordering”) in rechte wordt vertegenwoordigd door een al dan niet commerciële vertegenwoordiger, 

is het voor de individuele vertegenwoordigde vaak niet evident om de vinger aan de pols te houden 

en in te grijpen wanneer er een belangentegenstelling ontstaat. Ook het begrip 

                                                           
971 Vgl. A. WYLLEMAN, “Vertegenwoordigingsperikelen”, in I. BOONE, I. CLAEYS en L. LAVRYSEN (eds.), Liber amicorum Hubert 

Bocken. Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 216. 
972 Voorz. Rb. Antwerpen 7 mei 2012, De Juristenkrant 2012, afl. 250, 4 (weergave D. VAN HEUVEN); Voorz. Rb. Dendermonde 3 

juni 2009, TMR 2009, 796, noot; Voorz. Rb. Gent 7 april 2008, 07/2077/A, onuitg., geciteerd in P. LEFRANC, “De milieustakingswet: 

overzicht van rechtspraak (1993-2008)”, TMR 2009, 23, nr. 83. Toch wordt een en ander soms uit het oog verloren. Zie bv. Voorz. 

Rb. Kortrijk 28 september 1994, TMR 1996, 95, waar de gemeente samen met de tegenpartij veroordeeld werd tot betaling van 

de gerechtskosten nadat de vordering van de inwoners namens de gemeente werd ingewilligd. Doorheen het vonnis werd de 

gemeente bovendien consequent als “tweede verweerster” bestempeld. Een en ander resulteerde in eerder bevreemdende 

formuleringen: “Bij dagvaarding zoals in kort geding vorderen eisers: 1. dat zou worden gezegd dat zij overeenkomstig art. 271, § 1 

Nieuwe Gemeentewet, terzake in rechte optreden namens de Gemeente W., tweede verweerster […]” (eigen onderlijning). 
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“belangentegenstelling” staat dan open voor interpretatie: het belang van de groep in zijn geheel is 

niet noodzakelijk gelijk aan de som van de individuele belangen.973 Zo ook kunnen 

belangentegenstellingen ontstaan tussen formele en materiële procespartij wanneer er sprake is van 

derdepartijfinanciering: de formele procespartij die de zaak financiert kan er bv. bij gebaat zijn om (te) 

snel tot een dading te komen en op die manier een snelle return on investment te boeken, of om net elk 

schikkingsvoorstel naast zich neer te leggen en tegen de wil van de rechthebbende het been stijf te 

houden.974 

Alvast de balie lijkt zich bewust van de delicate problemen die hier kunnen rijzen. Zo is de advocaat 

die zijn mandaat niet rechtstreeks van de cliënt ontvangt, deontologisch verplicht om na te gaan of er 

geen strijdig belang bestaat tussen de opdrachtgever en de cliënt.975 Zo ook werd bij wijziging van de 

deontologische regels van de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel om collectieve 

vorderingen toe te laten en te begeleiden, uitdrukkelijk stilgestaan bij de vraag naar 

belangenconflicten “tussen (i) het uiteindelijke slachtoffer en (ii) een belangenvereniging die de collectieve 

vorderingen logistiek voorbereidt en de daadwerkelijke instructie geeft aan een advocaat.”976 

3.3. Rechterlijke machtiging 

278. Bepaalde gerechtelijke vertegenwoordigers dienen voorafgaand aan hun optreden ad agendum een 

rechterlijke machtiging te bekomen. Zij krijgen dus niet enkel hun (algemene) 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de rechter, maar moeten daarbovenop door de rechter 

bijzonder gemachtigd worden vooraleer in rechte te kunnen optreden. 

Zo dient de vrederechter de voogd een bijzondere machtiging te verlenen om de minderjarige als eiser 

in rechte te vertegenwoordigen (art. 410, § 1, 7° BW). De ratio van deze machtiging is het inbouwen 

van een extra waarborg opdat het optreden in rechte wel degelijk het belang van de beschermde 

persoon zou dienen. Daarom ook is geen machtiging vereist voor het optreden als verweerder: het 

verweer tegen een vordering is per definitie in het belang van de beschermde persoon; men kan 

bezwaarlijk aannemen dat de vrederechter het voeren van een verweer zou verbieden.977 Een 

machtiging is evenmin vereist voor het voeren van een aantal bijzondere procedures (verzegeling, 

boedelbeschrijving, minnelijke verdeling, burgerlijke partijstelling).978 

                                                           
973 Zie hierover B. ALLEMEERSCH en M. PIERS, “De invoering in België van een class action naar Amerikaans model”, in G. 

CLOSSET-MARCHAL en J. VAN COMPERNOLLE (eds.), Naar een “class action” in het Belgisch recht?, Brugge, die Keure, 2008, 42-43. 
974 J.-P. FIERENS, “Financiering van geschillen door derden (‘Third Party Funding’)”, in CEPANI (ed.), Arbitrage en 

verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, 197-198. Zie voor een rechtseconomische benadering van dit probleem A. DAUGHETY 

en J. REINGANUM, “The effect of third-party funding of plaintiffs on settlement”, American Economic Review 2014, afl. 8, 2552-

2566. 
975 Art. III.1.1.1 Codex Deontologie voor Advocaten (mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt). 
976 Memorie van toelichting bij de ‘Wijziging van de deontologische regels van de Nederlandstalige Orde van Advocaten te 

Brussel om collectieve vorderingen toe te laten’, goedgekeurd op de Raad van de Orde van 18 mei 2009. 
977 S. MOSSELMANS, Het machtigingsvereiste in de zin van art. 410 B.W., Gent, Larcier, 2003, 76, nr. 145; V. TOLLENAERE, 

“Procedurele aspecten van de machtiging door de Vrederechter met betrekking tot onroerende goederen”, P&B 2002, 87, nr. 5. 

Men merke overigens op dat er een levendige discussie bestaat over de omvang van het criterium “als eiser”: quid bij het 

instellen van een tegenvordering of bij de aanwending van een rechtsmiddel? Zie hierover S. SOBRIE, “De ‘privaatrechtelijke’ 

vertegenwoordigers”, P&B 2013, 197-198; zie ook G. VERSCHELDEN, “Het contentieux inzake de machtiging bij voorlopig 

bewind”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 13-16. 
978 MOSSELMANS merkt op dat een aantal van deze procedures geenszins gelijkstaan met een optreden als eiser en dus sowieso 

geen machtiging behoeven. Zie S. MOSSELMANS, Het machtigingsvereiste in de zin van art. 410 B.W., Gent, Larcier, 2003, 87-88. 
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De toetsing van de vrederechter is marginaal: hij plaatst zich vanzelfsprekend niet in de plaats van de 

bodemrechter, maar gaat enkel na of de vordering prima facie in het belang van de beschermde 

persoon is.979 

Ook de door de rechter aangestelde bewindvoerder dient een machtiging te bekomen alvorens als 

eiser in rechte op te treden. Dit geldt zowel voor de bewindvoerder over de persoon (art. 499/7, § 1, 3° 

BW) als voor de bewindvoerder over de goederen (art. 499/7, § 2, 7° BW). Opnieuw gelden hier enkele 

uitzonderingen: naast de vrijstellingen die ook voor de voogd gelden, moet de bewindvoerder geen 

machtiging hebben om als eiser op te treden in huur- of woongeschillen en in geschillen m.b.t. de 

toepassing van sociale wetgeving ten gunste van de beschermde persoon. Door deze bijkomende 

uitzonderingen is het optreden in rechte van de bewindvoerder aan een minder stringent rechterlijk 

toezicht onderworpen dan het optreden in rechte van de voogd. 

De faillissementscurator kan zonder machtiging van de rechter optreden in rechte. Toch dient ook hij 

zich bij bepaalde zwaarwichtige proceshandelingen vooraf te laten machtigen door de rechter-

commissaris, met name wanneer hij een dading wil aangaan over een geschil waarbij de boedel 

betrokken is (art. 58 Faill.W.). Een dading is als zodanig weliswaar geen proceshandeling, maar  het 

begrip moet ruim worden begrepen en omvat ook proceshandelingen met een gelijkaardige 

uitwerking zoals afstand van rechtsvordering en afstand van geding.980 

279. Er bestaat veel discussie over de vraag wat de sanctie is op een ongemachtigd optreden in 

rechte, en of de rechter die sanctie ambtshalve kan toepassen dan wel moet wachten tot een partij het 

gebrek aan machtiging opwerpt. Die discussie lijkt eens te meer gecontamineerd door het geforceerd 

willen toepassen van burgerrechtelijke begrippen in een procesrechtelijke context. De machtiging zou 

nu eens voorgeschreven zijn op straffe van relatieve nietigheid die enkel door de beschermde persoon 

kan worden ingeroepen, en dan weer voorgeschreven zijn op straffe van een dilatoire 

onontvankelijkheid wegens gebrek aan hoedanigheid, een sanctie die desnoods ambtshalve door de 

rechter kan worden uitgesproken.981 

Hierboven is al geargumenteerd dat de procesverhouding niet zonder meer kan worden gelijkgesteld 

met een burgerrechtelijke verhouding, zodat de regels die de ene verhouding beheersen niet zomaar 

kunnen worden getransponeerd naar de andere (supra randnr. 204). Zo is het problematisch om een 

ongemachtigd optreden in rechte te sanctioneren met een (vanuit het burgerlijk recht geïnspireerde) 

“relatieve nietigheid”. Nietigheden zijn in het procesrecht welafgebakende sancties, onderworpen aan 

een specifiek regime (artn. 860 e.v. Ger.W.). De burgerrechtelijke nietigheid lijkt in die context niet 

levensvatbaar. Zo ontbeert zij een wettelijke grondslag, nochtans een procesrechtelijke vereiste (art. 

860 Ger.W.). Bovendien wordt een procesrechtelijke nietigheid in regel ingeroepen door de tegenpartij, 

en niet door de partij die voor de vormfout verantwoordelijk is.  

Wat de dilatoire onontvankelijkheid bij gebrek aan hoedanigheid betreft, is reeds opgemerkt dat een 

dergelijke sanctie bijzonder onbillijk is voor de tegenpartij die op die manier in een procedureel 

vagevuur terechtkomt (supra randnr. 204). Bovendien vallen dilatoire excepties in het procesrecht 

                                                           
979 Id., 84; T. DELAHAYE, L’administrateur provisoire, in Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2008, 194. 
980 Cass. 15 september 1994, Arr.Cass. 1994, 745; zie ook A. BOSSUYT, “De curator als procespartij”, in X (ed.), Faillissement & 

reorganisatie, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2009, II.D.20bis – 22-24. 
981 Zie o.m. F. SWENNEN, “Vertegenwoordiging in rechte als eiser van een onbekwame: gevolgen van de afwezigheid van 

machtiging”, in X (ed.), Imperat Lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 385-403; S. MOSSELMANS, Het 

machtigingsvereiste in de zin van art. 410 B.W., Gent, Larcier, 2003, 77-81. Zie ook de verwijzingen bij S. SOBRIE, “De 

‘privaatrechtelijke’ vertegenwoordigers”, P&B 2013, 196-197. 
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opnieuw onder een eigen regime. Zo moet een dergelijke exceptie in limine litis worden opgeworpen 

(art. 868 Ger.W.), en dat laat zich moeilijk verzoenen met de civielrechtelijke beschermingsgedachte.982 

Hoe moet het dan wel? Het gebrek aan rechterlijke machtiging lijkt vanuit procesrechtelijk oogpunt 

niet te verschillen van een optreden zonder afdoende vertegenwoordigingsbevoegdheid. De formele 

procespartij ontbeert de nodige adelbrieven om voor rekening van de materiële procespartij in rechte 

op te treden, en mankeert dus proceshoedanigheid. De geëigende sanctie is dan ook de peremptoire 

(afdoende) maar regulariseerbare onontvankelijkheid van de vordering (wanneer het gaat om de 

procedure in zijn geheel, bv. het als eiser optreden door een voogd of een bewindvoerder), dan wel de 

vanonwaardeverklaring van de proceshandeling (wanneer het gaat om een specifieke 

proceshandeling, bv. afstand van rechtsvordering door een curator).  

Dat de rechter ambtshalve de onontvankelijkheid van de vordering kan opwerpen, is reeds 

aangetoond (supra randnr. 209). Dat een peremptoire onontvankelijkheid geen afbreuk hoeft te doen 

aan de beschermingsgedachte m.b.t. wilsonbekwamen, in het bijzonder nu regularisatie mogelijk is, 

eveneens (supra randnr. 205). 

3.4. Voorafgaande ingebrekestelling, betekening en borgstelling 

280. De inwoner die op grond van art. 194 Gem.D. wenst op te treden voor rekening van zijn 

gemeente, haalt zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid rechtstreeks uit het decreet. Datzelfde decreet 

legt evenwel een aantal bijkomende procedurele voorwaarden op. Met die bijkomende voorwaarden 

beoogt de decreetgever misbruik van de vertegenwoordigingstechniek tegen te gaan. 

281. Vooreerst moet de inwoner onder zekerheidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van 

het geding te dragen, en om in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete die kan 

worden uitgesproken wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep. Deze vereiste van 

zekerheidsstelling beschermt niet zozeer de tegenpartij als wel de gemeente. De gemeente is immers 

materiële procespartij en moet zich het gezag van gewijsde van het vonnis laten tegenwerpen, in 

beginsel ook wat de eventuele veroordeling in de kosten betreft (infra randnr. 314). Om te voorkomen 

dat de gemeente op die manier zou moeten opdraaien voor het lichtzinnig procedureel gedrag van 

haar inwoner, dient deze laatste aan te bieden om – in afwijking van de algemene regel – zelf 

schuldenaar te worden voor wat de proceskosten betreft.983 

Het aanbod onder zekerheidsstelling is niet voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. Een 

eventuele exceptie kan slechts leiden tot de schorsing van de rechtspleging, teneinde de inwoner toe te 

laten de situatie alsnog te regulariseren. Bovendien is een ambtshalve optreden van de rechter 

uitgesloten: het onderzoek naar de zekerheidsstelling dringt zich enkel op wanneer dit als exceptie 

wordt opgeworpen.984 Op die manier vertoont de exceptie veel familiegelijkenissen met de exceptie 

van borgstelling van de eisende vreemdeling (art. 851-852 Ger.W.).985 

282. Sinds 2012 dient de inwoner ook, alvorens zijn vordering in te leiden, het college van 

burgemeester en schepenen in gebreke te stellen voor het niet-optreden van de gemeente. Pas 

                                                           
982 A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 2005, 461-462, nrs. 1035-

1038, die voorstelt om art. 868 Ger.W. in deze terzijde te schuiven. 
983 Zie hierover uitgebreid P. LEFRANC, “Het aanbod onder zekerheidstelling bij een milieustakingsvordering van een inwoner 

van een gemeente”, TMR 2005, 232-236. 
984 Cass. 21 januari 2014, TGR-TWVR 2014, 162. 
985 P. LEFRANC, “De cautio iudicatum solvi in artikel 194 van het Vlaamse gemeentedecreet”, TOO 2014, 274-278. 
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wanneer tien dagen zijn verstreken zonder dat de gemeente zelf een vordering heeft ingeleid, kan de 

inwoner het heft in eigen handen nemen. Bovendien dient hij dan de gedinginleidende akte ook aan 

het college van burgemeester en schepenen te betekenen, niet enkel aan de tegenpartij.986  

Deze voorwaarden, die opnieuw een duidelijk anti-misbruikkarakter hebben, zijn wél voorgeschreven 

op straffe van onontvankelijkheid van de vordering. Dat valt te betreuren: zowel een voorafgaande 

ingebrekestelling als een (bijkomende) betekening zijn loutere vormvereisten die niets met het ius 

agendi te maken hebben. De nietigheidssanctie ware hier meer op haar plaats geweest.987 

In geval van hoogdringendheid is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist (art. 194, in fine, 

Gem.D.). 

Er weze herhaald dat deze bijkomende voorwaarden niet gelden voor het optreden in rechte aan 

Waalse of Brusselse zijde. Daar volstaat een aanbod onder zekerheidsstelling.988 

AFDELING 4. TUSSENTIJDS BESLUIT 

283. Het onderzoek naar de voorwaarden van vertegenwoordiging ad agendum bleek een harde 

noot om kraken. De bijna totale afwezigheid van een procesrechtelijk kader in het Gerechtelijk 

Wetboek is daar natuurlijk niet vreemd aan. Dat de vertegenwoordiging ad agendum bovendien een 

grote diversiteit aan concrete toepassingen omvat, maakt de zoektocht naar een uniform kader er niet 

eenvoudiger op. 

284. De eerste voorwaarde van vertegenwoordiging ad agendum is het bestaan van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid om voor rekening van iemand anders in rechte op te treden. Deze 

schijnbaar eenvoudige voorwaarde wordt in het procesrecht al snel een complex juridisch vraagstuk. 

Daar lijken twee redenen aan ten grondslag te liggen. 

Vooreerst is vertegenwoordigingsbevoegdheid in het procesrecht nauw verbonden met het begrip 

“hoedanigheid”. Dat begrip wordt evenwel nergens in het Gerechtelijk Wetboek gedefinieerd. Uit het 

onderzoek is gebleken dat een nuttig onderscheid kan worden gemaakt tussen de materiële en de 

proceshoedanigheid. Materiële hoedanigheid is de vraag naar de positie die een partij inneemt t.a.v. 

de grond van de zaak: men treedt op als eigenaar, schuldeiser, werknemer, … Proceshoedanigheid is 

de vraag naar de positie die een partij inneemt t.a.v. de procedure: men treedt op als materiële en/of 

formele procespartij. Vertegenwoordigingsbevoegdheid is dan een probleem van 

proceshoedanigheid. De geëigende sanctie op een probleem van proceshoedanigheid is o.i. een 

peremptoire maar regulariseerbare onontvankelijkheid van de vordering. De resultaten van het 

onderzoek verzetten zich dus tegen de peremptoire en niet-regulariseerbare sanctie der 

onontvankelijkheid van de vordering die doorgaans wordt gehanteerd bij een onbevoegd optreden in 

rechte, evenals tegen de dilatoire sanctie die doorgaans wordt gehanteerd bij het optreden in rechte 

van procesonbekwamen (hetgeen evenzeer een probleem van proceshoedanigheid is). De beweerde 

onmogelijkheid tot bekrachtiging van een ongemandateerd optreden ad agendum werd ontmaskerd als 

een formalistische reflex zonder afdoende grondslag. Bekrachtiging moet wel degelijk mogelijk zijn. 

                                                           
986 Art. 64 decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 8 augustus 2012. 
987 Zo is in de summiere rechtspleging om betaling te bevelen, de voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar (terecht) 

voorgeschreven op straffe van nietigheid en niet op straffe van onontvankelijkheid (art. 1339 Ger.W.). Zie uitgebreid S. SOBRIE, 

“Art. 194 (nieuw) Gemeentedecreet: het optreden namens de gemeente (heimelijk) aan banden gelegd”, RW 2012-13, 1324-1326. 
988 Resp. art. L1242-2 Code de la démocratie locale et de la décentralisation en art. 271 Nouvelle Loi Communale. 
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Ten tweede komt de vereiste van vertegenwoordigingsbevoegdheid soms op gespannen voet te staan 

met het recht op toegang tot de rechter. Dat is voornamelijk het geval wanneer een eiser wenst op te 

treden tegen een pluraliteit aan materiële procespartijen die t.a.v. hem niet hoofdelijk gehouden zijn. 

Indien de eiser geen vertegenwoordigingsbevoegdheid kan bewijzen, zal hij elke materiële 

procespartij afzonderlijk in rechte moeten dagen. Rechtspraak en rechtsleer zijn zich bewust van dit 

probleem, maar  hebben zich beperkt tot halfslachtige oplossingen (schijnmandaat, snel bewezen 

achten van vertegenwoordigingsbevoegdheid, gerechtelijk bewindvoerder) die theoretisch discutabel 

zijn en praktisch niet altijd soelaas bieden. In plaats daarvan hebben wij voorgesteld om de 

belangenafweging die de bodemrechter nu al impliciet doorvoert, te expliciteren en af te stappen van 

(schijnbare) vertegenwoordigingsbevoegdheid als ontvankelijkheidsvoorwaarde, als en in zoverre het 

recht op toegang tot de rechter dat vereist. 

285. De tweede voorwaarde voor vertegenwoordiging ad agendum, is de vermelding van de 

identiteit van zowel de materiële als de formele procespartij. Ook deze voorwaarde bleek gehuld in 

mistbanken, en opnieuw lijken daarvoor twee oorzaken te bestaan. 

Vooreerst is er het adagium nul ne plaide par procureur en de onduidelijkheid over de inhoud en de 

juridische waarde ervan. Het onderzoek heeft aangetoond dat de principiële identificatieplicht niet 

gebaseerd is op dit of enig ander adagium, maar wel op concrete wettelijke vereisten die op straffe 

van nietigheid zijn voorgeschreven. Meteen is ook de sanctie duidelijk: nietigheid, inclusief de vereiste 

van belangenschade. Zo zal de nietigheid niet worden uitgesproken wanneer een partij de identiteit 

van haar tegenstrever de facto kent. Zo ook zal er van belangenschade (en dus van nietigheid) in regel 

geen sprake zijn wanneer het de identiteit van de vertegenwoordiger is die wordt verzwegen, bv. in het 

geval van de verzekeraar die de leiding van het geschil op zich neemt, nu de tegenpartij enerzijds alle 

excepties ten gronde kan opwerpen die zij tegen de materiële procespartij heeft, en anderzijds niet 

hoeft te vrezen voor een exceptie van onontvankelijkheid gebaseerd op een gebrek aan 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Er is dan immers geen sprake van vertegenwoordiging in de 

externe procesverhouding.   

Daarnaast is er de grote onenigheid over de vraag naar de toelaatbaarheid van naamlening in het 

geding, i.e. het procederen in eigen naam maar voor rekening van een ander. Wij hebben verdedigd 

dat een dergelijke demarche geen “naamlening” is in de burgerrechtelijke zin van het woord maar 

perfect te verklaren valt vanuit de procesrechtelijke regels inzake nietigheid en gedinghervatting. 

Indien de discrepantie tussen werkelijke en beweerde procespartij al aanwezig was bij de 

gedinginleiding, is “naamlening in rechte” een toepassing van het relatief karakter van de 

nietigheidssanctie die op de identificatieplicht staat. Het verzwijgen van de materiële procespartij in 

de gedinginleidende akte is mogelijk indien dat geen belangenschade veroorzaakt in hoofde van de 

tegenpartij. Indien de discrepantie tussen werkelijke en beweerde procespartij is ontstaan tijdens het 

geding (bv. door subrogatie pendente lite), is “naamlening in rechte” een toepassing van de wettelijke 

fictie zoals voorzien in art. 815 Ger.W., waarbij een rechtsopvolging pendente lite niet ter kennis wordt 

gebracht en daarom zonder gevolg blijft. In beide gevallen biedt het procesrecht de mogelijkheid aan 

de tegenpartij om haar belangen veilig te stellen wanneer die door de “naamlening” in het gedrang 

dreigen te komen, hetzij door de nietigheid van de gedinginleidende akte te vorderen, hetzij door de 

rechtsopvolger tot gedinghervatting te dwingen. Bij gebreke daaraan zal de “naamlener” zich het 

gezag van gewijsde moeten laten tegenwerpen (hij is immers, in de procesrechtelijke verhouding, de 

enige procespartij), maar de “opdrachtgever” evenzeer (niet op grond van een 
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vertegenwoordigingsrelatie, die in de procesrechtelijke verhouding immers niet bestaat, maar op 

grond van art. 1122, 2° Ger.W. dat zulks uitdrukkelijk bepaalt). 

286. Bovenop de twee algemene voorwaarden (vertegenwoordigingsbevoegdheid en identificatie) 

bestaan er nog een aantal bijzondere voorwaarden. Deze bijkomende voorwaarden zijn vaak nauw 

verbonden met de verschillende doelstellingen die de wetgever of de partijen met de 

vertegenwoordigingsfiguur ad agendum nastreven. De diversiteit aan doelstellingen van de 

rechtsfiguur heeft op die manier een rechtstreekse impact op de (gebrekkige) uniformiteit van het 

procesrechtelijk kader.  
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HOOFDSTUK 5. GEVOLGEN VAN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGING 

287. In het vorige hoofdstuk zijn de voorwaarden van vertegenwoordiging ad agendum behandeld. 

De volgende vraag die rijst, is de vraag naar de procedurele rechtsgevolgen die een dergelijk optreden 

in rechte met zich meebrengt. 

AFDELING 1. HET PROCESRECHTELIJKE PARTIJBEGRIP EN VERTEGENWOORDIGING AD AGENDUM 

288. Een onderzoek naar de gevolgen van vertegenwoordiging ad agendum kan niet om het 

procesrechtelijke partijbegrip heen. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De complexiteit 

van het leerstuk van de procesvertegenwoordiging is dan ook in belangrijke mate toe te schrijven aan 

de complexiteit van het procesrechtelijke partijbegrip.989 

Dat het procesrechtelijk partijbegrip zo complex is, heeft verschillende oorzaken. Vooreerst bevat het 

Gerechtelijk Wetboek geen definitie van het begrip ‘partij’, noch van zijn natuurlijk corollarium, het 

begrip ‘derde’: “Wat een partij in het geding is, blijkt hoofdzakelijk negatief en indirect te moeten worden 

gedefinieerd.”990 Nochtans knoopt het Gerechtelijk Wetboek aan de begrippen “partij” en “derde” een 

hele rits rechtsgevolgen vast: het gezag van gewijsde geldt enkel tussen partijen (art. 23 Ger.W.), 

tegenvorderingen tussen partijen kunnen bij conclusie worden ingesteld (art. 809 Ger.W.), de 

overlegging van stukken verloopt anders naar gelang het stuk in handen is van een partij of van een 

derde (art. 877 e.v. Ger.W.), de tegenwerpelijkheid van onderzoeksmaatregelen hangt af van het 

moment waarop men partij wordt in de procedure (art. 812 en 981 Ger.W.), … Het is maar zeer de 

vraag of al deze partijbegrippen onder één enkele definitie kunnen worden gevat.991 Deze flou 

artistique is overigens geen monopolie van het procesrecht: ook het burgerlijk recht worstelt met de 

begrippen “derde” en “(contracts)partij”.992   

Daarenboven, en dat is voor dit onderzoek nog veel problematischer, maakt het Gerechtelijk Wetboek 

geen onderscheid tussen de materiële procespartij – diegene wiens materieelrechtelijke aanspraken in 

het geding zijn – en de formele procespartij – diegene die in rechte optreedt ter afdwinging van deze 

aanspraken. Aangezien beiden doorgaans verenigd zijn in een en dezelfde (rechts)persoon – de ‘partij’ 

– hoeft dit gebrek aan nuance niet te verwonderen en geeft het in de meerderheid van de gevallen ook 

                                                           
989 W.D.H. Asser, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-

MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 488, nr. 1.3. 
990 K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME en A. 

BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 399, nr. 17; vgl. concl. adv.-gen. 

GANSHOF VAN DER MEERSCH bij Cass. 24 januari 1974, Pas. 1974, I, 547: “le tiers à la décision est celui qui n’a pas été partie au procès 

ou qui n’y a pas été représenté par mandatarie ou autrement”. De begrippen ‘partij’ en ‘derde’ lijken elkaar in het procesrecht aldus 

uit te sluiten, terwijl dat in het privaatrecht geenszins het geval is. Zo merkt SAMOY op dat het begrip derde-partij in het in het 

procesrecht een contradictio in terminis is, in tegenstelling tot in het privaatrecht: I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 

Antwerpen, Intersentia, 2005, 697, nr. 1110. 
991 Zie A. FETTWEIS en B. DECONINCK, “Praktische problemen met betrekking tot partijen, partijen qualitate qua en 

gerechtsmandatarissen”, P&B 2013, 175; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 

2001, 231, nr. 320 en de verwijzingen aldaar. De situatie wordt nog complexer in een Europeesrechtelijke context, nu ook 

Europese instrumenten regelmatig spreken over ‘(proces)partijen’ en er zich daar vaak een autonome interpretatie opdringt die 

afwijkt van het (op zich al disparate) nationale recht. Zie o.m. HvJ 23 april 2009, C‑167/08 m.b.t. de Brussel I – verordening. 
992 Zie uitgebreid S. STIJNS en E. VERJANS, “Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht”, in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. 

VAN RANSBEECK (eds.), Positie van de derde in het privaat vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2012, 21-66; I. VANSTAPEL, “Wie is 

‘partij’ en wie is ‘derde’ in een contract en in een contractgroep? Actuele knelpunten en perspectieven”, in I. SAMOY (ed.), Derden 

in het contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1-58. Zie specifiek voor vertegenwoordiging N. DISSAUX, La qualification 

d'intermédiaire dans les relations contractuelles, Parijs, LGDJ, 2007, 662 p. Vgl. P.J. WITTEMAN, “Over het begrip: partij”, in X (ed.), 

Rechtsgeleerde opstellen van de hand van oud-leerlingen aangeboden aan prof. Mr. Paul Scholten ter gelegenheid van zijn 25-jarig 

hoogleraarschap, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1932, 409 e.v. 
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geen aanleiding tot moeilijkheden. Wanneer er evenwel geen identiteit bestaat tussen de materiële en 

de formele procespartij, en dat is net het geval bij vertegenwoordiging ad agendum, schept het 

wetgevend stilzwijgen een bijzonder moeilijk interpretatieprobleem. Wanneer de wet een verplichting 

oplegt of een recht toekent aan een ‘partij’, al dan niet verder gepreciseerd als ‘eiser’ of ‘verweerder’, 

op welk aspect van het duaal partijbegrip wordt dan juist gedoeld?  

289. Bovenstaande vraag valt niet eenduidig te beantwoorden. Nu zelfs het generieke partij- resp. 

derdenbegrip in het procesrecht niet uniform gedefinieerd kan worden zonder dat elke poging 

daartoe eindigt in “une vaste casuistique stérile, et en définitive à un constat d’échec”993, ontbreekt elke basis 

voor een algemeen antwoord m.b.t. het materiële resp. formele partijbegrip. In plaats daarvan dienen 

we genoegen te nemen met een casuïstische, interpretatieve benadering: 

“Nu de wet een algemeen voorschrift, wat zij precies met de instelling van een formeele partij voor 

heeft, niet geeft, dunkt mij het eenig juiste, steeds weer na te gaan, hoe men met dezen of genen regel 

t.o.v. deze of gene figuur de rationeelste uitkomsten verkrijgt, en daarbij, als het zoo gevalt, gelaten te 

aanvaarden, dat men een en denzelfden regel hier toepast op de formeele, ginds op de materieele partij of 

mogelijk een andermaal weer op beiden.”994 

Het komt er dus op aan om bij elke bepaling na te gaan wat de “rationeelsten uitkomst” is. Richtsnoer 

daarbij is de aard van de regel: indien de bepaling een daadwerkelijk procedurevoorschrift bevat en 

dus vooral gericht is op de formeelrechtelijke kant van de zaak, zal zij zich normaliter veeleer opdringen 

aan de formele procespartij. Indien de bepaling veeleer betrekking heeft op de gevolgen ten gronde 

van de rechtspleging en dus vooral gericht is op de materieelrechtelijke kant van de zaak, zal zij zich 

veeleer opdringen aan de materiële procespartij: 

“[D]e bepalingen van het procesrecht, dit in den ruimen zin genomen, hebben nu eens op het oog het 

gebeuren, dan weer zijn zij geschreven vooral of uitsluitend met het oog op het effect, de gevolgen van 

dat gebeuren. Dit onderscheid nu moet bij het behandelen der vraag, wie partij is, voortdurend scherp in 

het oog worden gehouden.”995 

Met die leidraad in het achterhoofd volgt een overzicht van de belangrijkste gevolgen die de 

vertegenwoordiging ad agendum met zich meebrengt, en of zij zich voordoen in hoofde van de 

materiële dan wel de formele procespartij.996 

                                                           
993 J. DUCLOS, L'opposabilité (essai d'une théorie générale), Parijs, L.G.D.J., 1984, 25, nr. 3. 
994 R. CLEVERINGA, “Formeele partijen”, RM Themis 1940, 26. Zie ook C.W. STAR BUSMANN, Hoofdstukken van burgerlijke 

rechtsvordering, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1972, 100, nr. 133; K. WIERSMA, Het rechtsmiddel verzet van derden, Leiden, 

Universitaire Pers, 1952, 41-42; J. HALKEMA, De procespartij in het burgerlijk geding, Leiden, Ijdo, 1936, 63-64. 
995 P.J. WITTEMAN, “Over het begrip: partij”, in X (ed.), Rechtsgeleerde opstellen van de hand van oud-leerlingen aangeboden aan prof. 

Mr. Paul Scholten ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1932, 414; zie ook H. BOULARBAH, A. 

BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), Le mandat dans la 

pratique, Brussel, Larcier, 2014, 102 : “De manière plus générale, le mandataire doit être considéré comme la ‘partie’ pour l’application des 

règles de procédure du Code judiciaire.” Voor een mooi praktijkvoorbeeld van deze oefening, zie Vred. Torhout 21 december 1995, 

T.Vred. 2002, 440, noot T. VAN SINAY: “Wij zijn van oordeel dat [de dwangsom] toekomt aan de rechthebbende van de hoofdveroordeling, 

hij die belang heeft bij het afleggen van de eed. Dit is niet de notaris vermits deze optreedt in zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar op 

grond van een wettelijk mandaat. Hij moet evenwel wel als één der partijen worden aangezien bedoeld in artikel 1385bis Ger.W. op wier 

vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld.”  
996 Raadpleeg voor een gelijkaardige oefening onder het (oud-)Nederlandse recht het proefschrift van J. HALKEMA, De 

procespartij in het burgerlijk geding, Leiden, Ijdo, 1936, 64 e.v. 
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AFDELING 2. GEVOLGEN  

2.1. Voor de ontvankelijkheidsvoorwaarden 

290. Bij een optreden in rechte via een vertegenwoordiger is het de materiële procespartij van wie 

de rechtsvordering uitgeoefend wordt. Het spreekt dan ook vanzelf dat de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden die aan de rechtsvordering kleven (i.h.b. materiële hoedanigheid997 en 

belang) beoordeeld worden in hoofde van deze materiële procespartij.998 

Zo is een vordering ingeleid namens een gemeente door een inwoner van deze gemeente slechts 

ontvankelijk in de mate dat deze vordering in hoofde van de gemeente een belang vertoont.999 Het is 

mogelijk dat ook de inwoner een belang heeft bij zijn optreden qualitate qua, maar dat is vanuit 

ontvankelijkheidsoogpunt irrelevant.1000 Zo ook kan een formele procespartij geen vordering inleiden 

wanneer de materiële procespartij in een voorgaande identieke procedure afstand van 

rechtsvordering heeft gedaan.1001 Evenmin kan zij een rechtsmiddel aanwenden wanneer de materiële 

procespartij in eerste aanleg zelf heeft geprocedeerd en daarna in het vonnis heeft berust.1002 En 

wanneer de formele procespartij een rechtspersoon is (bv. een auteursrechtenvereniging), zal de 

beruchte Eikendael-doctrine van het Hof van Cassatie, volgens hetwelk een rechtspersoon slechts in 

rechte kan optreden wanneer zijn bestaan of zijn materiële en morele goederen in het geding zijn, geen 

toepassing vinden. Het belang wordt immers niet beoordeeld in hoofde van die rechtspersoon, maar 

in hoofde van de materiële procespartij(en) die hij vertegenwoordigt.1003 

291. Bovenstaande regel ligt voor de hand en zorgt doorgaans voor weinig problemen. Niettemin 

verdienen enkele toepassingsgevallen bijzondere aandacht. 

Zo is het, wat de zijdelingse vordering (art. 1166 BW) betreft, vaststaande rechtspraak dat een 

schuldeiser een dergelijke vordering slechts kan instellen wanneer hij daartoe een ‘belang’ heeft. Dit 

‘belang’ ontbreekt bv. wanneer de schuldenaar voldoende solvabel is, of wanneer de schuldenaar 

failliet is verklaard en bijgevolg enkel de curator nog kan optreden.1004 Procesrechtelijk is het evenwel 

                                                           
997 Althans in zoverre de materiële hoedanigheid een ontvankelijkheidsvoorwaarde is, m.n. bij toegewezen vorderingen. Zie 

supra randnr. 193. 
998 Zie D. CHOLET, “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl., nr. 9: “L’action est exercée pour le 

titulaire du droit d’action par un tiers qui ne sert que d’intermédiaire entre la partie et la juridiction, ainsi qu’à l’égard de son adversaire. Il 

en résulte logiquement que les conditions d’exercice et les effets de l’action sont appréciés en la personne du représenté, non du 

représentant.” Zie ook M.E. STORME , “Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor 

de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit 

aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 218, nr. 25;  C. GIVERDON, “La qualité, condition de recevabilité de l’action en 

justice”, D. 1952, Chronique, 87. 
999 GwH. nr. 29/2011, 24 februari 2011, i.h.b. overweging B.10; GwH. nr. 70/2007, 26 april 2007, i.h.b. overweging B.4; Cass. 10 

maart 2008, Pas. 2008, afl. 3, 637; Brussel 24 mei 2011, 2010/AR/3304, onuitg., www.juridat.be; Antwerpen 15 september 2003, 

NJW 2004, 765, noot S. LUST; Voorz. Rb. Luik 26 juni 1995, JLMB 1995, 1295.  
1000 Zie o.m. Antwerpen 11 oktober 1999, AJT 1999-00, 340, noot D. VAN ORSHAEGEN en H. THIJS; Voorz. Rb. Kortrijk 3 juni 2010, 

T.Gem. 2012, 82, noot A. COOLSAET; Voorz. Rb. Gent 18 november 2002, NjW 2003, 529, noot P. BOGAERTS.  Vgl. Voorz. Rb. 

Doornik 25 september 2013, JLMB 2013, 1762.  
1001 A. COOLSAET, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: rechtsbescherming tegen haar eigen stilzitten?”, 

T.Gem. 1997, 148. Voor een praktijkvoorbeeld zie Rb. Brussel 31 december 1889, Pas. 1892, III, 5.  
1002 Antwerpen 14 februari 2002, P&B 2002, 23; Antwerpen 30 april 2001, P&B 2003, afl. 1, 66. 
1003 S. VOET, “Belang (en hoedanigheid) als voorwaarde(n) van de burgerlijke rechtsvordering: een update en knelpunten inzake 

collectief procederen”, in D. SERRUS (ed.), Actualia gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2008, 124, nr. 50. 
1004 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 2197-2198, nr. 1526; L. 

CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 359, nr. 289; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit 

civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 216, nr. 191. Zie o.m. Brussel 21 april 2006, JT 2007, 156; Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450; 

Bergen 29 maart 1983, RRD 1984, 23. 
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niet correct om de zijdelingse vordering in dat geval onontvankelijk te verklaren op grond van een 

gebrek aan (procesrechtelijk) belang. Immers, het belangvereiste wordt zoals gezegd beoordeeld in 

hoofde van de materiële en niet in hoofde van de formele procespartij. En de schuldenaar heeft als 

materiële procespartij wel degelijk een procesrechtelijk belang (omschreven als elk materieel of moreel 

voordeel dat een procespartij mag verwachten op het ogenblik van de rechtsingang) bij de nastreving 

van zijn schuldvorderingen, zelfs al is dat via een vorm van gedwongen 

procesvertegenwoordiging.1005 Beter zou zijn om de vordering onontvankelijk te verklaren wegens 

gebrek aan (wettelijk) mandaat, en dus wegens gebrek aan hoedanigheid. Het “belang” dat men 

vereist bij de uitoefening van de zijdelingse vordering is immers een materieelrechtelijke voorwaarde, 

die geen uitstaans heeft met het procesrechtelijk belang van art. 17 Ger.W. Veeleer is dat “belang” hier 

een voorwaarde om als schuldeiser over wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid te beschikken, 

hetgeen een kwestie is van proceshoedanigheid.1006 Een schuldeiser die een zijdelingse vordering 

instelt zonder “belang”, is een vertegenwoordiger ad agendum zonder mandaat. Een gelijkaardige 

situatie doet zich voor bij de minderheidsvordering, die ook enkel in het “belang” van de 

vennootschap kan worden ingesteld.1007 

Een ander probleem is reeds behandeld en betreft het instellen van een vordering qualitate qua tegen 

de eigen materiële procespartij. Dat komt neer op het instellen van een vordering tegen zichzelf, iets 

waarvoor men elk rechtens vereist belang mist (supra randnr. 276). 

2.2. Voor de bevoegdheid van de rechter, het bewijsregime en de materieelrechtelijke excepties 

292. Wanneer de bevoegdheid van de rechtbank mede door criteria ratione personae wordt bepaald, 

is de materiële procespartij daarbij het referentiepunt.1008 

Voor wat betreft de materiële bevoegdheid is deze overweging enkel relevant voor de rechtbank van 

koophandel, waarvan de algemene bevoegdheid mede wordt gedetermineerd door de hoedanigheid 

van onderneming (art. 573 Ger.W.). Het gaat hier, zoals reeds aangestipt, opnieuw om een materiële 

hoedanigheid die beoordeeld wordt in hoofde van de materiële procespartij (supra randnr. 193). De 

materiële hoedanigheid van de vertegenwoordiger is niet ter zake dienend. Een handelsvennootschap 

waarvan de activiteit bestaat uit het bundelen en nastreven van vorderingen in rechte als 

vertegenwoordiger van de rechthebbenden, is weliswaar een “onderneming”, maar dat zal de 

bevoegdheidskwestie geenszins beïnvloeden.1009 

                                                           
1005 Zie voor deze definitie van procesrechtelijk belang J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk 

recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 81, nr. 147 en de verwijzingen aldaar; K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Maklu, 2007, 139. 
1006 Zie ook in die zin M.E. STORME, “Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor 

de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging”, in M.L. STORME (ed.), Recht halen uit 

aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 198, nr. 9, die het heeft over het “materieelrechtelijk belang” (dat bij 

vertegenwoordiging kan leiden tot een probleem van hoedanigheid) en het daarvan te onderscheiden “procesrechtelijk belang” 

in de zin van art. 17 Ger.W. 
1007 Vgl. Antwerpen 8 mei 2000, DAOR 2001, 56, waar het hof (o.i. terecht) de exceptie van onontvankelijkheid gebaseerd op een 

gebrek aan procesrechtelijk belang verwerpt, maar deze vraag (o.i. onterecht) herkwalificeert als een element ten gronde i.p.v. 

als een hoedanigheidskwestie. 
1008 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 243, nr. 328; J. LAENENS, “Het 

optreden in rechte van een gemeenschap van medeëigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 291, nr. 34. 
1009 Vgl. Arr.rb. West-Vlaanderen 19 december 2014, T.Vred. 2015, 16, waar de formele procespartij een handelsvennootschap 

was belast met het invorderen van parkeerretributies voor rekening van een gemeente.  



[212] 

 

Voor wat betreft de territoriale bevoegdheid is de woonplaats (doorgaans van de verweerder, soms 

ook de woonplaats van de eiser1010) vaak een doorslaggevend criterium. Ook hier geldt de materiële 

procespartij als referentiepunt.1011  

Indien de formele procespartij meerdere materiële partijen vertegenwoordigt, is er sprake van zgn. 

subjectieve cumulatie van vorderingen.1012 Het risico bestaat dat er in dat geval verschillende 

rechtbanken materieel of territoriaal bevoegd zijn. De regels van samenhang (art. 566 Ger.W.) kunnen 

dan uitkomst bieden. Bij de rechtspleging tot collectief herstel is de situatie nog eenvoudiger: daar zijn 

de Brusselse hoven en rechtbanken sowieso territoriaal bevoegd, ongeacht de woonplaats van de 

materiële procespartijen (art. XVII. 35 WER). Voor wat de materiële bevoegdheid betreft gelden daar 

de gewone bevoegdheidsregels.1013 

293. Mutatis mutandis geldt het bovenstaande ook voor het toepasselijke bewijsregime. Tussen en 

ten aanzien van handelaars geldt het vrije bewijsrecht; ten aanzien van niet-handelaars geldt het 

gereglementeerd bewijsregime van het Burgerlijk Wetboek.1014 Ook hier dient men, om te bepalen of 

een partij de (materiële) hoedanigheid van handelaar bezit, te kijken naar de materiële en niet naar de 

formele procespartijen.1015 

294. Tot slot ligt het nogal voor de hand dat ook de materieelrechtelijke excepties beoordeeld 

worden in hoofde van de materiële, en niet in hoofde van de formele procespartij. Het feit dat de 

schuldeiser die op grond van een zijdelingse vordering procedeert tegen een onderschuldenaar, zich 

alle materieelrechtelijke excepties moet laten tegenwerpen die bestaan in de verhouding tussen de 

hoofd- en de onderschuldenaar (nietigheid, betaling, schuldvergelijking, …), is daarvan niets meer 

dan een illustratie.1016 Zo ook kan een ouder die in rechte gedaagd is als vertegenwoordiger van zijn 

minderjarige zoon, geen succesvol verweer voeren door op te werpen dat hij de onrechtmatige daad 

van zijn zoon niet redelijkerwijze kon beletten. Het is immers de aansprakelijkheid van de zoon die in 

het geding is, en niet de (kwalitatieve) aansprakelijkheid van de ouder.1017 

Vice versa geldt dat, wanneer een procespartij slechts ten persoonlijken titel in rechte is gedaagd, zij 

geen excepties kan inroepen uit de verhouding tussen haar materieelrechtelijke lastgever en de 

tegenpartij.1018  

                                                           
1010 O.m. vorderingen betreffende onderhoudsuitkeringen (art. 626 Ger.W.) of vorderingen gericht tegen het Fonds voor 

medische ongevallen (art. 633novies Ger.W.); zie ook art. 628 Ger.W. 
1011 Zie bv. Arbrb. Bergen 16 november 2010, Soc.Kron. 2012, 532, noot (wanneer de rechter van de woonplaats van de sociaal 

verzekerde territoriaal bevoegd is onder art. 628, 14°, Ger.W., moet men niet kijken naar de woonplaats van de voogd die de 

vordering heeft ingeleid maar naar de woonplaats van de minderjarige voor wie hij qualitate qua optreedt). 
1012 Zie over de termen ‘objectieve’ en ‘subjectieve cumulatie’ en de gevolgen inzake samenhang P. TAELMAN en P. THION, 

“Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1494 e.v.; zie ook D.-B. FLOOR, Tijdelijke handelsvennootschappen, Gent, Larcier, 2007, 24. 
1013 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 

2013-2014, nr. 3300/001, 19-20. 
1014 Art. 25 W.Kh.; B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story, 2012, 41, nr. 13. 
1015 J. LAENENS, “Het optreden in rechte van een gemeenschap van medeëigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 

291, nr. 34. 
1016 Cass. 5 januari 1961, Arr. Cass. 1961, 441; zie ook Cass. 9 juli 1953, Arr. Cass. 1953, 792; Cass. 4 maart 1887, Pas. 1887, I, 119. 
1017 HR 22 september 1995, NJ 1995, 731. 
1018 Cass. 19 mei 1990, Verkeersrecht 2000, 368. In casu was een Belgische verzekeringsonderneming gedagvaard ten persoonlijken 

titel en dus niet als lasthebber van de ook in de contractuele relatie betrokken buitenlandse verzekeraar (art. 12 § 3 Controlewet 

9 juli 1975). In weerwil hiervan had de rechter een materieelrechtelijke exceptie aanvaard die enkel bestond in de verhouding 

eiser – buitenlandse verzekeraar; een beslissing die het Hof terecht vernietigde. 
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2.3. Voor de verschijning 

295. Conform art. 728, § 1, Ger.W. kan een procespartij in persoon of bij advocaat verschijnen. Het 

ligt voor de hand dat het begrip “procespartij” hier moet worden begrepen als “formele procespartij”. 

Anders oordelen zou het mandaat ad agendum een groot deel van zijn nut ontnemen, in het bijzonder 

wanneer de materiële procespartijen talrijk zijn en men net daarom beroep doet op één formele 

procespartij.1019  

De formele procespartij heeft dus in beginsel de keuze, op basis van art. 728, § 1, Ger.W., om zelf ‘in 

persoon’ te verschijnen of om zich op haar beurt te laten vertegenwoordigen door een mandataris ad 

litem. Niettemin zijn er een aantal belangrijke nuances die hierboven reeds zijn aangestipt. Enerzijds 

zal de inschakeling van een advocaat soms procesrechtsmisbruik uitmaken, met name wanneer de 

(gerechtelijke) vertegenwoordiger ad agendum zelf advocaat is en de tussenkomst van een confrater 

enkel tot doel heeft een rechtsplegingsvergoeding te kunnen vorderen (supra randnr. 80; zie ook infra 

randnr. 319). Anderzijds, in omgekeerde richting, is voor de conventionele vertegenwoordiger ad 

agendum de verschijning in persoon uitgesloten en zal die noodzakelijkerwijze een beroep moeten 

doen op een advocaat, gelet op het wettelijk verbod om te verschijnen bij “zaakwaarnemer” (art. 728 § 

4 Ger.W.) (supra randnr. 81).  

296. Bij vertegenwoordiging ad agendum neemt de materiële procespartij aldus niet (rechtstreeks) 

deel aan de procedure; in haar plaats verschijnt de formele procespartij of haar mandataris ad litem. 

Dat neemt evenwel niet weg dat de materiële procespartij wel degelijk ten tonele kan worden gebracht 

indien die noodzaak zich voordoet. Art. 992 Ger.W. laat de rechter toe om, hetzij op eigen initiatief, 

hetzij na verzoek van een partij, een bevel tot persoonlijke verschijning uit te vaardigen ten aanzien 

van een partij. Dit bevel tot persoonlijke verschijning beoogt de partij in kwestie te horen. Met ‘partij’ 

doelt art. 992 Ger.W. (ook) op de materiële procespartij, en niet (enkel) op de eventuele 

vertegenwoordiger ad agendum.1020  

De procesbekwame materiële procespartij kan er van haar kant evenzeer voor opteren om haar 

vertegenwoordiger opzij te schuiven. Daartoe is geen gedinghervatting vereist (infra randnr. 345). Een 

dergelijke eenzijdige herroeping is evenwel niet steeds mogelijk, of aan bepaalde modaliteiten 

onderworpen (infra randnr. 337). 

2.4. Voor tussenvorderingen 

297. Overeenkomstig artikel 13 Ger.W. is een tussenvordering een vordering die in de loop van een 

geding wordt ingesteld, en die ertoe strekt hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe 

vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, 

erin te betrekken. Aan de hand van deze omschrijving kan een opdeling worden gemaakt tussen 

‘interne’ en ‘externe’ tussenvorderingen, nl. resp. tussenvorderingen die uitgaan van en gericht zijn 

tegen reeds in het geding betrokken partijen (de vordering tot uitbreiding, wijziging of aanvulling van 

de hoofdvordering, en de tegenvordering) en tussenvorderingen waarmee een nieuwe partij in het 

geding wordt betrokken (de vordering tot tussenkomst). 

                                                           
1019 P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor 

de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 51, nr. 15. 
1020 B. ALLEMEERSCH, “Art. 992 Ger.W.”, Comm.Ger. 2004, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 17, met verwijzing naar Luik 3 januari 

1985, JL 1985, 209; R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et nouvelle réunies, 1955, 77, nr. 88. 
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298. Bovenstaand onderscheid tussen ‘interne’ en ‘externe’ tussenvorderingen is belangrijk bij 

vertegenwoordiging in rechte. Immers, alleen de materiële procespartij is een ‘partij’ in de zin van 

artikel 13 Ger.W. De formele procespartij is enkel qualitate qua in het geding betrokken en bijgevolg ten 

persoonlijke titel ‘nog niet in het geding geroepen’. 

Deze vaststelling impliceert dat tegen een formele procespartij ten persoonlijke titel geen ‘interne’ 

tussenvordering kan worden ingesteld. In plaats daarvan zal men de formele procespartij via 

tussenkomst, al dan niet gedwongen, als een nieuwe (materiële) procespartij in het geding moeten 

betrekken.1021 Zo kan een curator die qualitate qua is gedagvaard niet ten persoonlijke titel veroordeeld 

worden zonder dat hij ten persoonlijke titel is tussengekomen in het geding.1022 Tegen een schuldeiser 

die een zijdelingse vordering uitoefent kan de onderschuldenaar geen persoonlijke tegenvordering 

instellen.1023 Omgekeerd kan ook een formele procespartij zelf geen vordering instellen in eigen naam 

zonder eerst in eigen naam in het geding te zijn tussengekomen.1024 

Dat tegen een formele procespartij slechts kan worden gevorderd ten persoonlijke titel na 

tussenkomst, resp. dat een formele procespartij zelf slechts kan vorderen ten persoonlijke titel na 

tussenkomst, speelt vooral een rol in hoger beroep. Een vordering tot tussenkomst die strekt tot een 

veroordeling kan namelijk niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep, op straffe van 

onontvankelijkheid (art.  812, tweede lid, Ger.W).1025 Zo kan een appellant zich niet voor het eerst in 

graad van beroep richten tot de curatoren ten persoonlijke titel (in casu ging het om een 

aansprakelijkheidsvordering), wanneer zij in eerste aanleg slechts qualitate qua betrokken waren.1026  

In eerste aanleg zal het onderscheid tussen tussenkomst enerzijds en een tegenvordering resp. 

uitbreiding van de vordering anderzijds doorgaans minder belang hebben. Immers, net zoals de 

‘interne’ vorderingen kan ook tussenkomst bij gewone conclusie worden aangebracht indien de 

partijen reeds als materiële dan wel als formele partij in het geding betrokken zijn (art. 813, in fine, 

                                                           
1021 K. BROECKX, “Nul ne plaide par procureur in het civiele procesrecht”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de 

vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 216, nr. 19; P. VANLERSBERGHE, “Art. 17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, 

Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 43; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 

240-241, nr. 326; R. DE CORTE en J. LAENENS, “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, TPR 1980, 455-456, nr. 

16. Zie ook Cass. 24 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 210 (een uitbreiding van een vordering met toepassing van artikel 807 van 

het Gerechtelijk Wetboek kan niet kan worden gericht tegen een gedaagde in een andere hoedanigheid dan die waarin hij 

gedagvaard werd); J. LAENENS, “Het optreden in rechte van een gemeenschap van medeëigenaars in een 

appartementsgebouw”, RW 1991-92, 291, nr. 35. Het is interessant op te merken dat in Nederland een en ander uitdrukkelijk 

geregeld wordt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, meer bepaald in artikel 136: “De gedaagde is bevoegd een eis in 

reconventie in te stellen, tenzij de eiser in conventie is opgetreden in hoedanigheid en de reconventie hem persoonlijk zou betreffen of 

omgekeerd.” Zie voorts o.m. HR 22 oktober 2004, NJ 2006, 202; HR 14 mei 1965, NJ 1965, 361; W.D.H. ASSER, “Partij-

vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (eds.), 

Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 491-492. 
1022 Luik 16 november 1987, JLMB 1988, 419; Luik 5 december 1986, JL 1987, 801. Zie ook Luik 11 december 1974, JL 1974-75, 177 

(een tegenvordering ingesteld tegen een partij optredend qualitate qua raakt enkel het patrimonium van de mandataris) en 

Brussel 29 april 1993, TRV 1993, 419, noot D. D’HOOGHE (een vordering voor het eerst ingesteld in graad van beroep tegen de 

vereffenaar qualitate qua is onontvankelijk  wanneer de betrokkene niet in die hoedanigheid werd gedagvaard en hij er evenmin 

mee heeft ingestemd om vrijwillig in die hoedanigheid tussen te komen). 
1023 P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 2199, nr. 1527. 
1024 Vred. Zomergem 7 oktober 2005, T.Not. 2009, 622 en T.Vred. 2010, 106, noot A. SMETS. Zie nochtans Cass. 17 november 2014, 

AR C.13.0210.F, onuitg., www.juridat.be, waarin geoordeeld werd dat een vordering die in eerste aanleg werd geformuleerd als 

een zijdelingse vordering en in graad van beroep als een vordering in eigen naam, ontvankelijk was, hoewel nochtans de regels 

inzake tussenkomst niet waren gevolgd. Het Hof merkte daarbij op dat ook de zijdelingse vordering, zoals zij was 

geformuleerd, ertoe strekte betaling te bekomen rechtstreeks in de handen van de ‘eiseres-vertegenwoordiger’. O.i. is dat 

evenwel geen determinerend element, en had de appelrechter terecht tot onontvankelijkheid besloten. 
1025 Deze bepaling is evenwel noch van openbare orde, noch van dwingend recht: Cass. 2 december 1982, Arr.Cass. 1982-83, 454. 
1026 Antwerpen 15 januari 2001, RW 2001-02, 534. 
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Ger.W).1027 Eventueel kunnen er wel gevolgen zijn op het vlak van de verjaring: de verjaring t.a.v. de 

tussenkomende partij wordt pas gestuit op het moment van de effectieve tussenkomst, en dus niet op 

het moment van de initiële gedinginleiding. Ook indien er al onderzoeksmaatregelen zijn bevolen 

kunnen complicaties rijzen, nu deze onderzoeksmaatregelen geen afbreuk mogen doen aan het recht 

van verdediging van de tussenkomende partij die zich immers niet – in eigen naam – over de 

opportuniteit ervan heeft kunnen uitlaten (art. 812, eerste lid, Ger.W.).1028 

299. Een variante van dezelfde problematiek ontstaat wanneer een materiële procespartij in de loop 

van het geding aangesproken wordt als formele procespartij dan wel zelf een vordering instelt als 

formele procespartij. Ook dat moet via de regels van de tussenkomst gebeuren. 

Zo diende het Hof van Cassatie zich uit te spreken over een procedure waarin de eiser in het 

bodemgeschil de ouders van een minderjarige had gedaagd in hun hoedanigheid van burgerlijk 

aansprakelijke personen voor hun minderjarige zoon, i.e. in eigen naam. Later in de procedure 

vorderde de eiser bij conclusie tevens tegen de ouders in hun hoedanigheid van beheerders van de 

goederen van de minderjarige, i.e. qualitate qua. Het Hof oordeelde terecht dat een dergelijke demarche 

niet geldig kon geschieden door een eenvoudige uitbreiding van de vordering onder art. 807 

Ger.W.1029 Door de ouders te dagvaarden als aansprakelijke personen (i.e. als materiële procespartij) 

en zich en cours de route te richten tot diezelfde ouders als beheerders van de goederen van de 

minderjarige (i.e. als formele procespartij), werd immers een nieuwe materiële procespartij in het 

geding betrokken (met name de minderjarige). Dit vormt een agressieve vordering tot tussenkomst, 

waarop de respectieve regels van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk zijn.  

In de omgekeerde richting kan een partij die in eigen naam een vordering aanhangig maakt, in een 

latere fase van de procedure geen bijkomende vordering qualitate qua inkleden als een eenvoudige 

uitbreiding van haar vordering. Men denke bv. aan een partij die zich in eigen naam burgerlijke partij 

stelt en pendente lite ook namens zijn minderjarig kind een burgerlijke partijstelling lanceert. Opnieuw 

gaat het in wezen om een (ditmaal vrijwillige) tussenkomst door een (nieuwe) materiële 

procespartij.1030  

Ook hier geldt dat de relevantie van dit alles zich vooral situeert in graad van beroep, nu daar niet 

voor de eerste maal een agressieve vordering tot tussenkomst kan worden ingesteld. In eerste aanleg 

blijven de gevolgen opnieuw beperkt tot eventueel de niet-tegenwerpelijkheid van reeds bevolen 

onderzoeksmaatregelen, en tot de verjaring die t.a.v. de tussenkomende partij pas gestuit wordt op 

                                                           
1027 S. MOSSELMANS, Tussenvorderingen, in APR, Mechelen, Kluwer, 2007, 270, nr. 409; P. THION, “De tegenvordering en de 

vordering tot tussenkomst”, in X (ed.), Goed procesrecht – Goed procederen. XXIXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-03, 

Mechelen, Kluwer, 2004, 299, nr. 56. Merk op dat volgens een letterlijke interpretatie van artikel 813 Ger.W. de formele 

procespartij wel degelijk in tussenkomst gedaagd moet worden (i.e. bij gerechtsdeurwaardersexploot), nu deze formele 

procespartij strikt genomen nog niet in eigen naam ‘partij’ is in het geding. Dit lijkt vanuit proceseconomisch oogpunt nogal 

omslachtig, temeer daar het recht van verdediging van de partijen geenszins geschaad worden wanneer de formele partij bij 

conclusie in plaats van bij dagvaarding in eigen naam in het geding wordt ‘betrokken’. 
1028 Cass. 30 januari 2015, C.13.0457.N, www.cass.be; Cass. 4 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84, 498; S. MOSSELMANS, 

Tussenvorderingen, in APR, Mechelen, Kluwer, 2007, 218, nr. 326. 
1029 Cass. 26 oktober 1995, Arr.Cass. 1995, 915. Zie ook Cass. 24 oktober 1983, Arr.Cass. 1983-84, 210; Luik 3 februari 1992, JLMB 

1992, 633; Luik 18 oktober 1993, JLMB 1994, 1322. Zie contra (zij het vóór het cassatiearrest van 1995) Antwerpen 4 oktober 1989, 

De Verz. 1991, 741, noot S. WAGNER.  
1030 Cass. 11 maart 2014, NjW 2014, 750, noot S. GUILIAMS; Arbh. Antwerpen 5 oktober 2007, AR 2040256, onuitg., 

www.juridat.be. Zie ook, in de context van de zijdelingse vordering, H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, 

Bruylant, 1967, 219, nr. 199. 
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het moment van tussenkomst.1031 De tussenkomst kan bovendien opnieuw bij gewone conclusie 

gebeuren, nu alle (formele) partijen al in het geding betrokken zijn.1032  

300. Wanneer een partij al van bij het begin zowel formeel als materieel in een procedure is 

betrokken, is vanzelfsprekend geen tussenkomst meer nodig. Dat is bv. het geval wanneer een 

echtgenoot een vordering instelt m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen. Hij is dan deels materiële 

procespartij (voor wat betreft zijn eigen aandeel in het gemeenschappelijk vermogen) en deels louter 

formele procespartij (voor wat betreft het aandeel van zijn partner). Aldus verzet er zich niets tegen 

dat deze echtgenoot pendente lite zijn vordering onder art. 807 Ger.W. uitbreidt tot vergoeding van 

schade van zijn persoonlijk vermogen: hij is immers reeds als materiële procespartij in het geding 

betrokken en hoeft in die hoedanigheid niet meer tussen te komen.1033 

301. Het bovenstaande vormt de theorie; de praktijk noopt soms tot aanpassingen. Zo stelde het 

Brusselse Arbeidshof vast dat een uitgeprocedeerd echtpaar, dat in rechte opkwam tegen de beslissing 

van het OCMW tot stopzetting van hun financiële steunverlening, in eerste aanleg enkel was 

opgetreden in eigen naam, en niet (ook) in naam van hun minderjarige kinderen. Pas voor het 

Arbeidshof werd ook gewag gemaakt van een optreden qualitate qua. Uit het voorgaande blijkt dat 

zulks in wezen een tussenkomst is, die bovendien agressief van aard is en dus niet voor het eerst in 

graad van beroep kan gebeuren. Niettemin oordeelde het Auditoraat-Generaal, en het Hof met hem, 

dat “[a]lhoewel deze onnauwkeurigheid kan betreurd worden, […] in een aangelegenheid zoals deze nochtans 

geen overdreven formalisme mag gelden.” Op grond hiervan werd het echtpaar geacht ook in eerste 

aanleg qualitate qua te zijn opgetreden.1034 

Het spreekt voor zich dat rechters, hoe goed bedoeld ook, enige terughoudendheid aan de dag dienen 

te leggen bij een dergelijk actief hanteren van de billijkheid. Het verbod om in graad van beroep een 

nieuwe (materiële) procespartij toe te laten met een tot een veroordeling strekkende vordering, dient 

immers evenzeer een “billijk” belang, met name het recht van verdediging van de tegenpartij die op 

die manier van een aanleg wordt beroofd.1035 Anderzijds mag ook dat niet worden overschat: de 

tegenpartij was natuurlijk wel degelijk betrokken in het geding in eerste aanleg, en heeft zich daar 

kunnen verweren tegen een vordering waarmee de vordering in tussenkomst noodzakelijkerwijze 

enige samenhang vertoont (op straffe immers van onontvankelijkheid van de vordering in 

tussenkomst). De eerste aanleg wordt op die manier niet “radicaal” overgeslagen.1036  

302. Aansluitend kan nog worden opgemerkt dat een materiële procespartij die geldig 

vertegenwoordigd wordt, niet in het geding kan tussenkomen. Zij is immers al partij, zodat een 

vordering tot tussenkomst (uitgaande van de materiële procespartij zelf of van de tegenpartij) in 

wezen zonder voorwerp zal zijn.1037 In plaats daarvan kan men gebruik maken van de (al dan niet 

                                                           
1031 Zie voor een toepassing van dat laatste bv. Cass. 19 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 941 (een Belgische verzekeringsonderneming 

was persoonlijk gedagvaard en niet in haar hoedanigheid van algemeen lasthebber van een buitenlandse 

verzekeringsonderneming. Die laatste werd pas naderhand in het geding betrokken; op dat moment evenwel was de éénjarige 

verjaringstermijn tegen de buitenlandse onderneming reeds verstreken). 
1032 Art. 813, in fine Ger.W.; G. DE LEVAL, noot onder Luik 3 februari 1992, JLMB 1992, 633; zie ook supra voetnoot 1027. Zie 

evenwel contra P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 241, voetnoot 986. 
1033 Cass. 5 september 2006, Arr.Cass. 2006, 1610. 
1034 Arbh. Brussel 5 januari 2006, AR 45.106, onuitg., www.juridat.be. 
1035 S. MOSSELMANS, Tussenvorderingen, in APR, Mechelen, Kluwer, 2007, 218, nr. 327. 
1036 Id., 228, nr. 350; K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, 

Maklu, 1995, 314, nrs. 693-694. 
1037 Antwerpen 15 september 2003, NJW 2004, 765, noot S. LUST; Luik 11 februari 1865, Pas. 1865, II, 131; Voorz. Rb. Kortrijk 3 

juni 2010, T.Gem. 2012, 82, noot A. COOLSAET; Rb. Verviers 29 januari 2002, Rev.dr.commun. 2002, 335.. Zie ook de Memorie van 

Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 
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gedwongen) persoonlijke verschijning van de materiële procespartij. De materiële procespartij zelf kan 

natuurlijk ook het mandaat ad agendum eenzijdig herroepen en zelf het proces in handen nemen, 

althans wanneer zij procesbekwaam is en de herroeping niet is uitgesloten (infra randnr. 337). 

2.5. Voor het gezag van gewijsde 

303. Het gezag van het rechterlijk gewijsde dat aan een rechterlijke beslissing kleeft, verhindert dat 

partijen, onverminderd de werking van de rechtsmiddelen, een reeds beslecht geschilpunt andermaal 

aan een rechter voorleggen (art. 23 Ger.W.).1038 Traditioneel wordt het gezag van gewijsde opgedeeld 

in een positief en een negatief aspect. De negatieve werking verhindert dat een partij voor een tweede 

maal dezelfde vordering instelt, op straffe van onontvankelijkheid (art. 25 Ger.W.). De positieve 

werking kent aan een rechterlijke beslissing een bijzondere bewijswaarde toe, een vermoeden iuris 

tantum van rechtmatigheid (art. 1350, 3°, B.W. juncto art. 1352 B.W.). 

304. In geval van vertegenwoordiging ad agendum dringt het gezag van gewijsde van de gewezen 

beslissing zich in elk geval op aan de materiële procespartij. Het zijn immers haar subjectieve rechten 

die in het geding zijn, zodat het materieelrechtelijk voor- of nadeel ook rechtstreeks in haar persoon 

ontstaat. Het is dan ook logisch dat zij deze materieelrechtelijke uitwerking via het gezag van 

gewijsde kan veiligstellen t.o.v. de tegenpartij, resp. dat haar de materieelrechtelijke uitwerking kan 

tegengeworpen worden.1039 Dat het gezag van gewijsde zich opdringt aan de materiële procespartij, 

wordt vaak zelfs beschouwd als het wezenlijke kenmerk van vertegenwoordiging ad agendum.1040  

Geen regel zonder uitzondering. De rechtspleging tot collectief herstel bevat een belangrijke nuance 

op het beginsel dat de materiële procespartij gebonden is door het gezag van gewijsde: de consument 

die, alhoewel hij deel uitmaakt van de groep en dus materiële procespartij is, aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet tijdig kennis kon hebben genomen van de ontvankelijkheidsbeslissing en dat hij 

aldus zijn recht om uit de groep te stappen (de nuance geldt enkel bij opt-out) niet heeft kunnen 

uitoefenen, hoeft zich de beslissing ten gronde niet te laten tegenwerpen (art. XVII. 54. § 5 WER). Met 

                                                                                                                                                                                     
3300/001, 17. Zie evenwel contra Antwerpen 20 december 2005, 2005/AR/1581, onuitg., geciteerd in P. LEFRANC, “De 

milieustakingswet: overzicht van rechtspraak (1993-2008)”, TMR 2009, 22, nr. 79.  
1038 G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 243, nr. 168; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, 

Université de Liège, 1987, 268, nr. 360 ; A. WYLLEMAN, “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 

1988, 36, nr. 2. Zie voor het standaardwerk ter zake P. TAELMAN, Het gezag van gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 

2001, 465 p. 
1039 Antwerpen 7 november 2001, RW 2002-03, 907; J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 

298-299, nr. 394; H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. 

KOHL (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 107; K. BROECKX, “Nul ne plaide par procureur in het civiele 

procesrecht”, in C. ENGELS en P. LECOCQ (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 214, nr. 

11; K. MORTIER, “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 811, nr. 29; R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, 

Draguignan, Olivier-Joulian et nouvelle réunies, 1955, 84, nr. 102. Zie specifiek voor de vertegenwoordiging in rechte van een 

gemeente door een inwoner F. TULKENS en G. PIJCKE, “L’action en cessation environnementale et l’article 271 de la Nouvelle Loi 

Communale: un cocktail explosif?”, P&B 2003, 182; A. COOLSAET, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: 

rechtsbescherming tegen haar eigen stilzitten?”, T.Gem. 1997, 147. Zie ook N. FRENK, Kollektieve akties in het privaatrecht, in Recht 

en praktijk, Deventer, Kluwer, 1994, 181; J. HALKEMA, De procespartij in het burgerlijk geding, Leiden, Ijdo, 1936, 198. Zie specifiek 

voor de scheepskapitein en de rederij S. FREDERICQ, “La représentation en justice de l’armement par le capitaine” (noot onder 

Cass. 5 april 1963), RCJB 1965, 412, nr. 7 en 416, nr. 14. Vgl. voor het Oud-Romeine recht, waar het optreden via een procurator 

géén rechtstreekse rechtsgevolgen deed ontstaan in hoofde van de vertegenwoordigde, maar de procurator zich in plaats 

daarvan t.a.v. de tegenpartij borg moest stellen voor de correcte uitvoering van het vonnis en/of het niet opnieuw instellen van 

de vordering door zijn opdrachtgever, M. KÄSER, Romeins privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 393. 
1040 W.D.H. ASSER, “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER en J.A.M. STRENS-

MEULEMEESTER (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 487, nr. 1.1; vgl. de Memorie van 

Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 

3300/001, 70, waarin het feit dat het vonnis gezag van gewijsde heeft t.a.v. alle groepsleden beschouwd wordt als “de kern van 

de rechtsfiguur van de collectieve rechtsvordering.”  
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deze regeling tracht de wetgever het procedureel gemak van een opt-out systeem te verzoenen met het 

minstens even belangrijke recht van verdediging van de consument. 

305. Concreet gevolg van het gezag van gewijsde is dat een materiële procespartij geen vordering 

kan instellen die identiek is aan een vordering ingesteld door haar vertegenwoordiger (of vice versa), 

wanneer die eerste vordering tot een rechterlijke beslissing heeft geleid. Indien zij dat wel doet, kan de 

tegenpartij succesvol de exceptie van gewijsde opwerpen. Dit blijft onverminderd gelden wanneer de 

materiële procespartij claimt dat de eerste vordering nagestreefd werd door een onbevoegde 

vertegenwoordiger en buiten haar medeweten om.1041 Immers, het gezag van het rechterlijk gewijsde 

blijft bestaan totdat een succesvol rechtsmiddel is aangewend tegen de beslissing, ongeacht of deze 

beslissing rechtmatig tot stand is gekomen of niet. De materiële procespartij zal in dit geval dus de 

eerste beslissing dienen aan te vechten (of beter, het optreden van de vertegenwoordiger in die eerste 

procedure) middels een vordering tot ontkentenis in combinatie met een partijrechtsmiddel (supra 

randnr. 219). 

Ander gevolg van het gezag van gewijsde is dat het vonnis rechten en plichten doet ontstaan in 

hoofde van de materiële procespartij, zodat het ook tegen haar ten uitvoer moet worden gelegd. 

Wanneer bv. een curator enkel qualitate qua wordt veroordeeld, kan de tegenpartij zich niet verhalen 

op het persoonlijk vermogen van de curator maar enkel op de boedel.1042 Wanneer een schuldeiser een 

succesvolle zijdelingse vordering instelt, valt het bedrag van de veroordeling rechtstreeks in het 

vermogen van de hoofdschuldenaar en niet in het vermogen van de schuldeiser.1043 

306. Uit het bovenstaande blijkt dat het gezag van gewijsde dat zich opdringt aan de materiële 

procespartij, de eenvoudige procesrechtelijke vertaling is van het beginsel van rechtstreekse 

toerekening aan de vertegenwoordigde (art. 1998 BW).1044  

In dat opzicht rijst een interessante vraag met betrekking tot onrechtmatige proceshandelingen. Men 

denke bv. aan het instellen van een tergend en roekeloos hoger beroep, dat traditioneel gezien wordt 

als een onrechtmatige daad in de zin van art. 1382 BW, en in elk geval als foutief gedrag dat noopt tot 

herstel.1045 Vanuit het burgerlijk recht weten we dat onrechtmatige daden in beginsel niet toerekenbaar 

zijn aan de vertegenwoordigde, nu de vertegenwoordiger geacht wordt buiten zijn mandaat te zijn 

getreden bij het stellen van de onrechtmatige daad. Betekent dit dat de materiële procespartij zich een 

veroordeling wegens tergend en roekeloos hoger beroep niet moet laten tegenwerpen? Het ligt voor 

de hand dat een dergelijke uitkomst niet wenselijk zou zijn. En gelukkig hoeft het zo’n vaart niet te 

lopen: ook het burgerlijk recht erkent de gebondenheid van de vertegenwoordigde wanneer de 

onrechtmatige daad inherent is aan de vertegenwoordiging en onlosmakelijk verbonden is met de 

                                                           
1041 Antwerpen 24 maart 1993, RW 1994-95, 257. 
1042 Beslagr. Hasselt 4 maart 1997, RW 2002-03, 669. 
1043 Antwerpen 19 januari 2011, RW 2012-13, 745, noot C. BERCKMANS; Rb. Brugge 7 februari 2000, FJF 2000, 495. 
1044 J. VANANROYE, “De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid heeft een vermogen en kan in rechte treden” (noot onder 

Antwerpen 31 mei 1994), TRV 1996, 577, nr. 6. 
1045 Zie hierover meer in detail K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 531-551; B. MAES, “De 

toetsing van het begrip ‘tergend of roekeloos’ hoger beroep” (noot onder Cass. 12 mei 2005), RABG 2005, 1686-1690; L. LAMINE, 

B. SCHOENAERTS en C. VAES, Het tergend en roekeloos geding, Antwerpen, Intersentia, 2003, 49 e.v.; G. CLOSSET-MARCHAL, “Les 

droits de la défense et les voies de recours”, in B. MAES en M.L. STORME (eds.), Moet het recht van de verdediging worden afgeschaft?, 

Brussel, Bruylant, 2000, 46-54; G. VAN DESSEL, “Contre l’abus procédural”, JT 1997, 680-683; K. BROECKX, Het recht op hoger beroep 

en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 352-370; M.L. STORME, “Over het tergend geding 

voor een roekeloze vriendschap”, in G. BAERT (ed.), Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 67-89. Zie ook supra 

randnr. 38. 
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rechtshandeling die het voorwerp uitmaakt van die vertegenwoordiging.1046 Welnu, het instellen van 

een procedure die nadien als tergend en roekeloos wordt beschouwd, lijkt inderdaad onlosmakelijk 

verbonden met het voorwerp van het mandaat ad agendum, zijnde het voeren van een procedure. De 

materiële procespartij moet zich dus inderdaad ook deze beslissing laten tegenwerpen. In die zin 

oordeelde het Hof van Cassatie dat een schuld ten laste van de faillissementsboedel valt als zij na het 

faillissement is ontstaan en aangegaan is door de curator in zijn hoedanigheid van beheerder van die 

boedel, en dat zulks ook het geval is wanneer de curator qualitate qua veroordeeld is wegens tergend 

en roekeloos geding.1047 Ook een eventuele burgerlijke geldboete als sanctie op abusief procesgedrag 

(art. 780bis Ger.W.) dient de materiële procespartij zich te laten tegenwerpen.1048 

Een en ander neemt overigens niet weg dat een veroordeling tot schadevergoeding en/of een 

geldboete wegens tergend en roekeloos geding desgevallend de aansprakelijkheid van de formele 

procespartij t.a.v. de materiële procespartij in het gedrang kan brengen. Dat is evenwel een interne 

aangelegenheid die de tegenpartij in de externe verhouding niet kan verontrusten (infra randnr. 329). 

307. Het gezag van gewijsde strekt zich, althans wat betreft de grond van de zaak, niet uit tot de 

formele procespartij.1049  

Dat moet evenwel meteen worden genuanceerd. In sommige gevallen zal het gezag van gewijsde zich 

wel uitstrekken tot de formele procespartij. Niet omdat de formele procespartij een “partij” zou zijn in 

de zin van art. 23 Ger.W., maar omdat de wetgever het gezag van gewijsde in bepaalde 

welomschreven gevallen heeft uitgebreid naar personen die geen (materiële) partij waren in het 

geschil. Het gaat daarbij steevast om personen die, hoewel ze eigenlijk derden zijn t.a.v. de procedure, 

toch in een bepaalde verhouding stonden tot één van de partijen zodat een uitbreiding van het gezag 

van gewijsde gerechtvaardigd is.1050 

Een eerste toepassing vormt de Wet betreffende de verzekeringen. Enerzijds bevestigt die wet dat een 

vonnis aan de verzekeraar, aan de verzekerde of aan de benadeelde slechts kan worden 

tegengeworpen indien zij in het geding “partij” (lees: materiële partij) zijn geweest. Anderzijds 

voorziet de wet in een belangrijke nuance: “het vonnis dat in een geschil tussen de benadeelde en de 

verzekerde is gewezen, [kan] worden tegengeworpen aan de verzekeraar indien vaststaat dat deze laatste in feite 

de leiding van het geding op zich heeft genomen” (art. 153, § 1, W.Verz.).1051 Het is aan de rechter in het 

eventuele navolgende geschil om vast te stellen of de verzekeraar in de vorige procedure de feitelijke 

leiding van het geschil op zich heeft genomen en aldus gebonden is door het gezag van gewijsde.1052 

Deze uitbreiding van het gezag van gewijsde tot de leider van het geschil en dus tot de (feitelijke) 

formele procespartij, is gegrond op de goede trouw: het zou onbillijk zijn, aldus de wetgever, om de 

verzekeraar die de facto deelgenomen heeft aan het proces en wiens belangen in grote mate 

                                                           
1046 Cass. 16 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 303; Cass. 21 september 1987, Arr.Cass. 1987-88, 84; Cass. 22 april 1985, Arr.Cass. 1984-

85, 1116. 
1047 Cass. 25 november 2004, Arr.Cass. 2004, 1901. 
1048 Vgl. art. 567 W.Venn., naar luid waarvan de eisers die via een lasthebber een minderheidsvordering hebben ingesteld, een 

veroordeling wegens tergend en roekeloos geding kunnen oplopen. Deze bepaling is niets meer dan een bevestiging van art. 

780bis Ger.W.: H. BRAECKMANS en J. DUPONT, “De minderheidsvordering: een kritische analyse”, DAOR 2014, 13, nrs. 30-31. 
1049 Vgl. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 286, nr. 388, die het nogal 

complex verwoordt door te stellen dat de formele procespartij zich het gezag van gewijsde slechts moet laten tegenwerpen “in 

de hoedanigheid waarin deze in het geding betrokken was”. 
1050 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 293, nr. 401. 
1051 Oud art. 89, § 1 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. 
1052 Cass. 16 mei 2002, Arr.Cass. 2002, 1303. 
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gelijklopend zijn met die van de verzekerde, te laten ontsnappen aan het gezag van gewijsde van het 

uiteindelijke vonnis.1053  

Een tweede toepassing is de schuldeiser, die zich het gezag van gewijsde moet laten tegenwerpen van 

de vonnissen die betrekking hebben op het patrimonium van hun schuldenaar (art. 1122, 3° Ger.W.). 

Hierboven hebben we gezien dat dat niets te maken heeft met vertegenwoordiging maar met het feit 

dat schuldeisers zich de wijzigingen aan het vermogen van hun schuldenaren moeten laten 

tegenwerpen (supra randnr. 90). Wanneer een dergelijk vonnis is bekomen door toedoen van een 

(hoofd)schuldeiser die namens de schuldenaar is opgetreden via de zijdelingse vordering, zal het 

vonnis ook gezag van gewijsde hebben t.a.v. de (hoofd)schuldeiser, niet omdat hij in de 

procesrechtelijke verhouding formele procespartij was, maar eenvoudigweg omdat hij in de 

materieelrechtelijke verhouding een schuldeiser is van de materiële procespartij. 

308. Wie noch als materiële noch als formele partij in het geding betrokken was, dient zich het 

gezag van gewijsde in beginsel (i.e. behoudens wettelijke uitzondering zoals bv. art. 1122 Ger.W.) niet 

te laten tegenwerpen.  

Ondanks de evidentie van deze stelling is zij niet gespeend van elk praktisch belang. Men denke 

bijvoorbeeld aan een feitelijke vereniging waarvan de leden in rechte optreden middels een lasthebber 

ad agendum. Het gezag van gewijsde van de uiteindelijke beslissing strekt zich technisch gezien niet uit 

tot de leden die zich na de gedinginleiding bij de feitelijke vereniging hebben aangesloten, tenzij zij 

alsnog in het geding zijn tussengekomen.1054 Een en ander dient evenwel (opnieuw) gerelativeerd, nu 

ook derden verplicht zijn om minstens het bestaan te erkennen van de buiten hen om gewezen 

rechterlijke beslissing, alsook de weerslag hiervan tussen de partijen. Daarnaast heeft een rechterlijke 

beslissing ook tegenover derden de waarde van een weerlegbaar vermoeden.1055 Bovendien, en dat is 

meteen de belangrijkste nuance, stelt het probleem zich al helemaal niet wanneer de leden van de 

feitelijke vereniging niet individueel zijn aangeduid, maar enkel als groep. In dat geval strekt het 

gezag van gewijsde zich immers uit tot de leden van de groep, zelfs al verandert die pendente lite van 

samenstelling.1056 

309. Volledigheidshalve kan hier nog worden vermeld dat niet enkel het gezag van gewijsde zich 

opdringt aan de materiële procespartij, maar ook daden van beschikking m.b.t. de rechtsvordering die 

gesteld zijn door de (daartoe gemandateerde) formele procespartij. Wanneer deze laatste bijvoorbeeld 

afstand van rechtsvordering heeft gedaan (art. 821 Ger.W.) of heeft berust in een vonnis (art. 1044 

Ger.W.) kan de materiële procespartij de vordering resp. het rechtsmiddel niet (opnieuw) instellen.1057 

                                                           
1053 Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer NOSSENT bij het wetsontwerp betreffende de 

verplichte aansprakelijkheid in zake motorrijtuigen, Parl.St. Kamer 1954-55, 341/4, 30; zie ook P. TAELMAN, Het gezag van het 

rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 289, nr. 392. 
1054 K. MORTIER, “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 811, nr. 29. 
1055 Cass. 21 januari 2011, Pas. 2011, I, 239; Cass. 28 april 1989, Pas. 1990, I, 914; Cass. 16 oktober 1981, Arr.Cass. 1981-82, 251; Cass. 

27 juni 1975, Pas. 1975, I, 1053; Cass. 20 april 1966, Pas. 1966, I, 1055. Zie voor een uitgebreide en kritische bespreking van het 

complexe leerstuk der derdenwerking van rechterlijke beslissingen H. BOULARBAH, “Vers l’extension de l’effet positif de la 

chose jugée au profit d’un tiers à la décision de justice?”, TBH 2011, 122-127; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: 

een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 155 e.v.; O. CAPRASSE, “L’effet des décisions judiciaires à l’égard des tiers”, in G. DE 

LEVAL (ed.), Le contentieux interdisciplinaire – Het interdisciplinair geschil, Diegem, Kluwer, 1996, 265 e.v. 
1056 Supra randnr. 251. 
1057 Zie bv. Antwerpen 14 februari 2002, P&B 2002, 237. 
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2.6. Voor de aanwending van rechtsmiddelen 

310. Om een partijrechtsmiddel aan te wenden is vooreerst vereist dat men partij was in het 

geding. Zo kan wie in eerste aanleg geprocedeerd heeft in eigen naam, niet qualitate qua hoger beroep 

aantekenen, en vice versa. Een dergelijk hoger beroep gaat in wezen uit van een derde, met name een 

(nieuwe) materiële procespartij, en is bijgevolg onontvankelijk. Omgekeerd kan men geen hoger 

beroep instellen tegen een persoon qualitate qua wanneer deze niet in die hoedanigheid betrokken was 

in eerste aanleg.1058  

Een en ander vereist dus de nodige diligentie bij het opstellen van de beroepsakte, in het bijzonder bij 

de aanduiding van (de proceshoedanigheid van) de partijen. Toch hoeft een vergissing niet fataal te 

zijn. Een mogelijke uitweg bestaat in het inkleden van een eventuele vergissing als een foutieve 

vermelding in de beroepsakte, veeleer dan het zich wenden tot een verkeerde partij. Dat laatste is een 

ontvankelijkheidskwestie, het eerste (slechts) een nietigheidskwestie (art. 1057, eerste lid, 2° en 3° 

Ger.W.). Problemen van nietigheid kunnen geremedieerd worden, o.a. wanneer de vormfout geen 

belangenschade heeft veroorzaakt (art. 861 Ger.W.). Wie in eerste aanleg qualitate qua is opgetreden 

maar in de beroepsakte deze hoedanigheid vergeet te vermelden, kan aldus gewag maken van een 

vormfout zonder belangenschade, i.h.b. wanneer geen redelijke twijfel kon bestaan over de identiteit 

van de werkelijke appellant. Mutatis mutandis geldt hetzelfde aan de passiefzijde.1059 Het gaat dan om 

een feitenkwestie, waarbij de rechter uit de bewoordingen van de procedureakte zal moeten afleiden 

of het gaat om een optreden namens of tegen een verkeerde (want nieuwe) procespartij dan wel om 

een loutere verschrijving. “Ainsi la décision du juge échappe-t-elle en la matière à tout automatisme: les 

éléments spécifiques de la cause dicteront la solution à retenir.”1060 

311. Een volgende vraag is welke partij welk rechtsmiddel kan aanwenden. 

                                                           
1058 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 206, nr. 

449. Zie bv. Arbh. Brussel 27 januari 2005, AR 44.624, onuitg., www.jura.be, waar een persoon in eerste aanleg geprocedeerd had 

in eigen naam en tegen de beslissing hoger beroep had aangetekend zowel in eigen naam als in hoedanigheid van wettelijke 

vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen. Zie bv. ook Cass. 25 oktober 1979, Pas. 1980, I, 267, waar een cassatieberoep 

onontvankelijk werd verklaard nu de eiser in cassatie het beroep in eigen naam had ingesteld terwijl hij in de bodemprocedure 

was opgetreden als vertegenwoordiger ad agendum van een groep mede-eigenaars. Vgl. voor Nederland HR 12 maart 2004, NJ 

2009, 549; HR 21 november 2003, NJ 2004, 130; HR 2 april 1993, NJ 1993, 573. 
1059 Vgl. Cass. 27 september 2013, RW 2014-15, 111, noot S. SOBRIE: “Op de onregelmatigheid van een akte van hoger beroep ten gevolge 

van een foutieve vermelding in de identiteit van de gedaagde in hoger beroep, zonder dwaling omtrent zijn persoon, is de nietigheidssanctie 

van art. 861 en 867 Ger.W. van toepassing. De nietigheid kan bijgevolg slechts worden uitgesproken indien de onregelmatigheid de belangen 

schaadt van de partij die de exceptie opwerpt en wanneer uit de gedingstukken niet blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet 

ermee beoogt.”  
1060 A. DECROËS, “Le défaut de qualité du défendeur et l’erreur dans la mention de son identité: irrecevabilité versus nullité”, JT 

2009, 516, nr. 5; zie ook G. DE LEVAL (ed.), Droit judiciare. Tome 2: Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 112-115. Vgl. 

voor Nederland HR 13 december 2013, NJB 2014, 10, met een gelijkaardige toetsing in concreto waar belangenschade centraal 

staat: “Voortaan zullen bij de beoordeling of de aanduiding van een procespartij kan worden gewijzigd nadat de procedure in een volgende 

instantie aanhangig is gemaakt, de volgende regels gelden: 

(i) Een procedure in een volgende instantie dient in beginsel plaats te vinden tussen de partijen uit de vorige instantie; 

(ii) Indien een procedure in een volgende instantie aanhangig is gemaakt, kan een verschenen partij wijziging verzoeken van haar 

aanduiding in de procedure op de grond dat een vergissing is begaan in die aanduiding of een partijwisseling heeft plaatsgevonden; 

(iii) Het verzoek is toewijsbaar, tenzij de wederpartij stelt en bij betwisting aannemelijk maakt dat zij daardoor onredelijk in haar belangen 

wordt geschaad (vgl. art. 122 lid 1 Rv); 

(iv) Indien de wederpartij niet in de door het rechtsmiddel ingeleide procedure is verschenen, beveelt de rechter dat zij wordt opgeroepen 

teneinde zich over het verzoek tot wijziging uit te laten.” Zie over deze rechtspraak B. WINTERS, “Kroniek partijen”, TCR 2014, 121-

122. 
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De formele procespartij kan in beginsel qualitate qua een partijrechtsmiddel aanwenden tegen de 

beslissing.1061 ‘In beginsel’, want de aanwending van een rechtsmiddel dient vanzelfsprekend binnen 

de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de formele procespartij te vallen, zowel ratione materiae 

(waarbij naar de bewoordingen van het mandaat moet worden gekeken) als ratione temporis (men 

denke aan het hierboven reeds uitgewerkte voorbeeld van de ouder die als wettelijk 

vertegenwoordiger een rechtsmiddel instelt voor rekening van het ondertussen meerderjarig 

geworden kind, of aan de scheepskapitein die voor rekening van de rederij hoger beroep instelt op 

een moment dat hij niet meer het bevel over het schip voert).1062 

De materiële procespartij kan, behoudens wanneer er sprake is van dwangvertegenwoordiging, in regel 

te allen tijde het geding zelf verderzetten, zonder dat daartoe een formele gedinghervatting is vereist 

(infra randnr. 337). Zij kan dus ook zelf een rechtsmiddel aanwenden tegen een rechterlijke beslissing, 

hetgeen neerkomt op een eenzijdige herroeping van het mandaat van haar vertegenwoordiger.1063 

Opnieuw gaat het om de zgn. partijrechtsmiddelen. In het bijzonder kan een materiële procespartij 

geen derdenverzet aantekenen tegen een rechterlijke uitspraak geveld in een procedure waarin zij 

door een mandataris ad agendum was vertegenwoordigd. Zij is dan immers geen derde, maar 

betrokken partij.1064  

De tegenpartij, tot slot, kan vanzelfsprekend elk partijrechtsmiddel aanwenden. Zij zal deze in beginsel 

moeten instellen tegen de formele procespartij in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van de 

materiële procespartij.1065 Wanneer de formele procespartij evenwel geen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid meer bezit zal de tegenpartij haar rechtsmiddel dienen te richten 

tegen de materiële procespartij, op straffe van onontvankelijkheid. Ook hier denke men als 

typevoorbeeld aan het rechtsmiddel ingesteld tegen de ouder als wettelijk vertegenwoordiger van een 

ondertussen meerderjarig geworden kind.1066 Van de appellant wordt dus enige diligentie verwacht: 

het is niet omdat de formele tegenpartij in eerste aanleg vertegenwoordigingsbevoegd was, dat zij dat 

ook nog is op het moment dat men een rechtsmiddel wil instellen. Desgevallend kan een vergissing op 

dat punt nog worden rechtgezet door beroep te doen op het schijnmandaat (supra randnrs. 227 e.v.; zie 

ook infra randnr. 342 over het einde van het mandaat).  

312. Een complicatie ontstaat wanneer een partij in eerste aanleg was betrokken zowel in de 

hoedanigheid van formele procespartij als in de hoedanigheid van materiële procespartij (bv. een 

ouder waartegen is gevorderd zowel in hoedanigheid van persoonlijk aansprakelijke persoon voor 

                                                           
1061 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), 

Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 106. 
1062 Vgl. voor Nederland HR 29 juni 2012, NJ 2012, 424: “Is in de vorige instantie een partij uitsluitend opgetreden in een bepaalde 

hoedanigheid, zoals die van faillissementscurator, dan is zij slechts in die hoedanigheid bevoegd een rechtsmiddel aan te wenden tegen de 

uitspraak van de rechter in die instantie en verliest zij die bevoegdheid met het verlies van die hoedanigheid.” 
1063 Zie specifiek voor het optreden in rechte namens de gemeente A. ALEN, Proceshandelingen van en tegen gemeenten, 

Antwerpen-Amsterdam, Antwerpen, Kluwer, 1980, 68, nr. 60. 
1064 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), 

Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 107; K. WAGNER, Derdenverzet, in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 20, nr. 30; P. 

TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 286, nr. 388; B. TILLEMAN, Lastgeving, in 

APR, Deurne, Kluwer, 1997, 185, nr. 369; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé. Tome préliminaire : introduction 

générale, Brussel, Bruylant, 1979, 242, nr. 227. Zie ook de Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De 

rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3300/001, 17: “In antwoord op de vraag van de Raad van State 

daaromtrent weze duidelijk gesteld dat in de procedure tot collectief herstel de leden van de groep niet kunnen worden beschouwd als derden, 

zodat derdenverzet noch vrijwillige tussenkomst voor hen mogelijk is.” 
1065 P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 244, nr. 328.  
1066 Zie o.m. Cass. 1 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 143; Cass. 9 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 762; Cass. 15 sept. 1971, Pas. 

1979, I, 5; Cass. 16 oktober 1970, Arr.Cass. 1971, 140. 
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daden van de minderjarige als in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van die 

minderjarige). In dat geval zal de tegenpartij – althans indien zij dit wenst – het rechtsmiddel tegen 

‘beide’ partijen moeten richten. Het is immers niet omdat iemand als formele partij is gedaagd in 

hoger beroep, dat zij ook als materiële partij in dat hoger beroep betrokken is, en vice versa. De 

tegenpartij dient een eventuele vergetelheid te corrigeren binnen de termijn voor het aanwenden van 

het rechtsmiddel; het betrekken van een partij in graad van beroep in een andere hoedanigheid is 

immers een principaal en geen incidenteel hoger beroep.1067 Hetzelfde geldt vanzelfsprekend mutatis 

mutandis voor de partij die in twee hoedanigheden is betrokken in eerste aanleg: ook deze partij dient 

– indien zij dit wenst – in beide hoedanigheden hoger beroep in te stellen. 

Indien er sprake is van een onsplitsbaar geschil, zal een dergelijke demarche (het instellen van hoger 

beroep tegen de tegenpartij in al diens “hoedanigheden” c.q. het zelf instellen van hoger beroep in elke 

hoedanigheid) zelfs niet louter een mogelijkheid zijn, maar een verplichting.1068 Een geschil is 

onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel 

onmogelijk zou zijn (art. 31 Ger.W.). In dat geval dient de appellant zijn hoger beroep te richten tegen 

alle (materiële) partijen met een strijdig belang, en dient hij daarenboven alle andere (materiële) 

partijen ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak te betrekken (art. 1053 Ger.W., zie ook 

art. 1084 Ger.W. voor de voorziening in cassatie en art. 1135 Ger.W. voor de herroeping van gewijsde). 

Het moge duidelijk zijn dat de notie “partijen” hier wel degelijk slaat op de materiële procespartijen; 

dat niet alle formele procespartijen in graad van beroep zijn betrokken, is in het licht van art. 1053 

Ger.W. irrelevant.1069 

2.7. Voor de gerechtskosten 

A. VEROORDELING TOT DE GERECHTSKOSTEN 

313. Wat de veroordeling tot de gerechtskosten betreft (art. 1017 Ger.W.) dient een onderscheid te 

worden gemaakt tussen de externe verhouding (wie wordt tot de kosten veroordeeld) en de interne 

verhouding (wie draagt uiteindelijk de kosten). 

314. In de externe verhouding is het in beginsel de materiële procespartij die tot de gerechtskosten 

(waaronder de rechtsplegingsvergoeding) wordt veroordeeld of die daarvan de begunstigde is. In 

deze verhouding speelt het vertegenwoordigingsaspect en de rechtstreekse toerekening ten volle.1070 

                                                           
1067 Vgl. voor Nederland F.B. BAKELS, A. HAMMERSTEIN en E.M. WESSELING-VAN GENT, Procesrecht deel 4: Hoger beroep, in MR. C. 

Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht (Asser-Serie), Deventer, Kluwer, 2012, 59, nr. 59 en de 

verwijzingen aldaar. 
1068 Zie voor het eerste scenario bv. Antwerpen 7 november 2001, RW 2002-03, 907, waar een vermeende vader zijn hoger beroep 

tegen een beslissing inzake het vaderschap slechts had ingesteld tegen de moeder, maar niet tegen de minderjarige 

vertegenwoordigd door de moeder. Zijn hoger beroep werd dan ook, gelet op de onsplitsbaarheid van het geschil, 

onontvankelijk verklaard in toepassing van art. 1053 Ger.W. Zie voor het tweede scenario bv. Brussel 22 februari 2011, 

2009/AR/1044, onuitg., www.juridat.be, waar een erfgenaam hoger beroep had ingesteld zowel in eigen naam als voor rekening 

van mede-erfgenamen. Nu hij geen mandaat kon voorleggen om qualitate qua op te treden, en gelet op de onsplitsbaarheid van 

het geschil, werd het hoger beroep in zijn geheel onontvankelijk verklaard. 
1069 Brussel 14 februari 2012, AR 2008/KR/163, onuitg., www.juridat.be (een vordering namens de gemeente werd in eerste aanleg 

ingesteld door meerdere inwoners, in graad van beroep bleven daar slechts enkele meer van over. De exceptie van de 

geïntimeerde gebaseerd op de onsplitsbaarheid van het geschil werd verworpen, nu alle materiële procespartijen in graad van 

beroep waren betrokken). 
1070 M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-94, 

177. Zie ook voor Frankrijk R. GASSIN, La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et nouvelle réunies, 1955, 83, nr. 

100; P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 1912, 61. Zie ook voor 

Nederland E.J. NUMANN, “Artikel 237. Proceskostenveroordeling. Compensatie. Nakosten”, in Groene serie burgerlijke 
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Zo bepaalt art. 567 W.Venn. dat, indien de minderheidsvordering wordt afgewezen, het de 

aandeelhouders-eisers zijn (en niet de bijzondere lasthebber die namens hen als formele procespartij 

optreedt) die in de kosten kunnen worden veroordeeld.1071 Zo ook zijn de gerechtskosten waartoe de 

curator als vertegenwoordiger van de boedel wordt veroordeeld, in regel schulden van de boedel, en 

komen bij een succesvol proces de toegekende gerechtskosten in de boedel terecht.1072  

De formele procespartij kan dus in beginsel niet zelf tot de kosten worden veroordeeld, zelfs niet 

wanneer haar mandaat tijdens het proces een einde neemt. Zij is immers niet in eigen naam in de 

procedure betrokken, ook niet na afloop van haar mandaat. Wanneer bijvoorbeeld een 

hoofdschuldeiser in naam en voor rekening van een onderschuldeiser een zijdelingse vordering heeft 

ingesteld, en de rechter verwerpt deze vordering omdat de onderschuldeiser ondertussen zelf de 

vordering met succes heeft ingesteld (hetgeen neerkomt op een herroeping van het wettelijk mandaat 

van de hoofdschuldeiser), is die hoofdschuldeiser geen in het ongelijk gestelde partij die tot een 

rechtsplegingsvergoeding kan worden veroordeeld.1073 Ook wanneer de formele procespartij veel 

solvabeler blijkt dan de materiële procespartij die zij vertegenwoordigt (bv. in het kader van 

derdepartijfinanciering) blijft de regel dat de formele procespartij buiten schot blijft, overeind.1074 

315. Ook deze regel is evenwel niet zonder uitzonderingen. 

De belangrijkste daarvan, al gaat het slechts om een oneigenlijke uitzondering , is hierboven al 

besproken. Wanneer een ab initio onbevoegde vertegenwoordiger in rechte optreedt en de rechter 

diens vordering onontvankelijk verklaart, zal deze “vertegenwoordiger” tot de kosten worden 

veroordeeld. Dat ligt ook voor de hand: de “vertegenwoordigde” was nooit in het proces betrokken 

(randnr. 211). 

Er zijn ook eigenlijke uitzonderingen. Zo voorziet het optreden van een inwoner namens de gemeente 

in een bijzondere regeling. Omdat de vrees bestond dat inwoners al te snel naar de rechter zouden 

trekken, is uitdrukkelijk bepaald dat de inwoner onder zekerheidstelling moet aanbieden om 

persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die mochten 

worden uitgesproken (supra randnr. 281). De formele procespartij dient met andere woorden aan te 

bieden om, in afwijking van de algemene regel, desgevallend zelf schuldenaar te worden in de externe 

verhouding. Het gaat als het ware om een verplichte delegatie van schuld, al geldt die kwalificatie 

                                                                                                                                                                                     
rechtsvordering, losbl., nr. 14 (Persona in iudicio). Zie anders G. VERSCHELDEN, “Eén jaar toepassing van de wetten van 1 juli 2006 

en 27 december 2006 inzake het afstammingsrecht”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Knelpunten 

echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Antwerpen, Intersentia, 2009, 166, nr. 228, die stelt dat de voogd ad hoc gehouden 

is tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de in het gelijk gestelde tegenpartij. 
1071 Zie hierover J. VANANROYE, “Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid”, in M. FAURE 

en K. SCHWARZ, De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, 

Intersentia, 1998, 215-216, nr. 21. 
1072 A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 155-165. 
1073 Cass. 21 januari 2011, Pas. 2011, afl. 1, 239. 
1074 Deze problematiek is vooral beschreven in de context van arbitrage. Ook daar geldt in regel dat de derde-financierder niet 

tot (een deel van de) kosten kan worden veroordeeld, al zijn er ook critici die vrezen voor misbruik van het systeem door 

partijen die ondanks hun insolvabiliteit toch beroep doen op arbitrage via third-party funding. Zij waarschuwen voor arbitrale hit 

and run – tactieken, waarbij de insolvabele partij in het beste geval een gunstige beslissing bekomt, en in het slechtste geval tot 

de kosten wordt veroordeeld die zij evenwel toch niet kan betalen. In procedures voor de overheidsrechter lijken deze 

argumenten minder relevant, enerzijds omdat de kostprijs daar in regel een stuk lager is dan in arbitrage, anderzijds omdat 

insolvabele partijen, gelet op het recht op toegang tot de rechter, hoe dan ook naar de overheidsrechter kunnen trekken via de 

systemen van rechtsbijstand en tweedelijnsbijstand. Zie o.m. J.-P. FIERENS, “Financiering van geschillen door derden (‘Third 

Party Funding’)”, in CEPANI (ed.), Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, 200-202; W. KIRTLEY and K. 

WIETRZYKOWSKI, “Should an arbitral tribunal order security for costs when an impecunious claimant is relying upon third-party 

funding?”, J.Int.Arb. 2013, afl. 1, 22 e.v.: J. TRUSZ, “Full disclosure: Conflicts of interest arising from third-party funding in 

international commercial arbitration”, Georgetown Law Journal 2013, afl. 6, 1649-1682. 
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slechts tot bepaalde hoogte nu het akkoord van de tegenpartij – in afwijking van de algemene regel – 

hier niet vereist is.1075 

Zo ook valt in de memorie van toelichting bij de rechtspleging tot collectief herstel te lezen dat de 

groepsvertegenwoordiger “in overeenstemming met het gemeen recht (artikelen 1017 e.v. van het 

Gerechtelijk Wetboek) de uitgaven en kosten [zal] moeten dragen.”1076 Eerder dan een overeenstemming 

suggereert de wetgever hier een uitzondering op het gemeen recht, nu het ook hier de formele 

procespartij zou zijn, in plaats van de materiële partij, die in de kosten wordt veroordeeld. Het 

achterliggend idee is opnieuw hetzelfde: voorkomen dat groepsvertegenwoordigers onbedachtzaam 

vorderingen zouden inleiden, door hen via de gerechtskosten te responsabiliseren. 

316. Terwijl het de materiële procespartij is die in beginsel schuldeiser c.q. schuldenaar is bij een 

veroordeling tot de gerechtskosten (i.h.b. de rechtsplegingsvergoeding), is het vaak de formele 

procespartij die deze kosten effectief heeft gemaakt. De interne verhouding bepaalt of er tussen 

materiële en formele procespartij een verrekening kan plaatsvinden van de door de laatstgenoemde 

gemaakte kosten en/of inspanningen. 

Voor conventionele vertegenwoordiging geldt in beginsel art. 1999 BW, dat de lastgever verplicht om 

de lasthebber te vergoeden voor de gemaakte kosten. Het hoeft geen betoog dat het hier gaat om de 

werkelijk gemaakte kosten, ongeacht de omvang van de (forfaitaire en doorgaans veel lagere) 

rechtsplegingsvergoeding die de materiële procespartij desgevallend heeft ontvangen (zie over de 

rechtsplegingsvergoeding infra randnrs. 317 e.v.). Daarnaast kan ook een bezoldiging zijn bedongen 

ten voordele van de formele procespartij (art. 1986 BW). Het staat partijen vrij om in hun 

overeenkomst een eigen, op maat gemaakte regeling uit te werken. Zo kan men overeenkomen dat de 

formele procespartij in de interne verhouding alle kosten draagt, desgevallend inclusief de te betalen 

rechtsplegingsvergoeding, maar bij succes recht heeft op de rechtsplegingsvergoeding en/of een 

bijkomende vergoeding waarvan de omvang al dan niet afhangt van het bedrag van de veroordeling. 

Het verbod op no cure no pay of op contingency fees geldt niet voor vertegenwoordigers ad agendum.1077 

Op die manier leent vertegenwoordiging ad agendum zich uitstekend tot derdepartijfinanciering, zeker 

in combinatie met een hands on approach (supra randnr. 166).  

Voor wettelijke en gerechtelijke vertegenwoordiging moet men kijken naar het toepasselijke regime. 

De curator bv. zal de kosten van een raadsman kunnen verhalen op de boedel, althans wanneer hij 

voor die kosten de voorafgaande machtiging heeft verkregen van de rechter-commissaris.1078 

Daarbovenop heeft hij recht op een bij Koninklijk Besluit vastgesteld ereloon.1079 De bewindvoerder 

kan op grond van art. 497/5 BW aanspraak maken op de vergoeding van de gemaakte kosten en op 

                                                           
1075 P. LEFRANC, “Het aanbod onder zekerheidstelling bij een milieustakingsvordering van een inwoner van een gemeente”, 

TMR 2005, 235, nr. 10, die ook parallellen trekt met de borg en de garantie. 
1076 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 

2013-2014, nr. 3300/001, 13; zie ook id., 34. 
1077 H. DE WULF, “Aandeelhoudersvorderingen met het oog op schadevergoeding – of waarom elke aandeelhouder vergoeding 

van reflexschade kan vorderen, België class actions moet invoeren en de minderheidsvordering moet hervormen”, in X (ed.), 10 

jaar wetboek vennootschappen in werking: hedendaagse problemen, Mechelen, Kluwer, 2011, 507. Vgl. evenwel Memorie van 

Toelichting bij het Wetsontwerp tot invoeging van “De rechtsvordering tot collectief herstel”, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 

3300/001, 34, waarin lijkt te worden gesuggereerd dat het verbod op een pactum de quota litis ook op het mandaat ad agendum van 

toepassing is. 
1078 Art. 10 Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten 

en het ereloon van de curatoren, BS 9 september 1998; zie ook A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2005, 143-145, nrs. 145-147. 
1079 Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het 

ereloon van de curatoren, BS 8 september 1998, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006. 
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een bezoldiging, na controle door de vrederechter. De schuldeiser die optreedt via een zijdelingse 

vordering zal beroep kunnen doen op de figuren van zaakwaarneming en ongerechtvaardigde 

verrijking.1080 De groepsvertegenwoordiger bij een rechtspleging tot collectief herstel lijkt geen recht te 

hebben op enige bezoldiging of een vergoeding voor de interne werkingskosten – een keuze van de 

wetgever die niet zonder kritiek is, nu het inleiden van een dergelijke procedure de facto afhankelijk 

wordt gemaakt van de financieringsbereidheid van de groepsvertegenwoordiger.1081 Hij lijkt wel 

aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van de procedurekosten, al is de parlementaire 

voorbereiding ook op dit punt bijzonder onduidelijk.1082 

Voor bepaalde gerechtsmandatarissen (bv. de voogd ad hoc of de bewindvoerder ad hoc) is geen 

kosten- of bezoldigingsregime uitgewerkt, zodat zij geen aanspraak kunnen maken op een 

vergoeding, ook niet door de Staat.1083 Dat is problematisch en vormt het voorwerp van terechte 

kritiek vanuit de praktijk.1084 Soms wordt dan teruggegrepen naar de rechtsplegingsvergoeding: de 

mandataris doet beroep op een confrater, zelfs al is dat eigenlijk niet nodig, om op die manier een 

rechtsplegingsvergoeding op te strijken die dan dient als ‘bezoldiging’. Een dergelijke oneigenlijke 

aanwending van de regels rond de rechtsplegingsvergoeding is dubieus om twee redenen. Enerzijds 

komt de rechtsplegingsvergoeding in de externe verhouding niet toe aan de vertegenwoordiger maar 

wel aan de vertegenwoordigde (supra randnr. 314), al kan de gerechtsmandataris allicht wel gebruik 

maken van de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking om dat bedrag in de interne verhouding te 

recupereren. Anderzijds, en problematischer, is het op die manier de tegenpartij die moet opdraaien 

voor het gebrek aan een wettelijk kosten- en bezoldigingsregime. De maatschappelijke kostprijs van 

de gerechtsmandataris wordt via de rechtsplegingsvergoeding afgewenteld op de tegenpartij. Dat 

leidt ertoe dat rechters soms, en eigenlijk contra legem, toch geen rechtsplegingsvergoeding toekennen 

aan de in het gelijk gestelde gerechtsmandataris, terwijl die nochtans door een advocaat werd 

bijgestaan. Deze problematiek komt in wat volgt aan bod, al mag hier alvast worden opgemerkt dat 

een uitdrukkelijke wettelijke regeling zich hoe dan ook opdringt. 

B. VERTEGENWOORDIGING AD AGENDUM EN HET RECHT OP EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING 

317. De rechtsplegingsvergoeding maakt deel uit van de gerechtskosten (art. 1018 Ger.W.). Zij 

vormt doorgaans de belangrijkste post binnen die gerechtskosten, behoudens wanneer er 

onderzoeksmaatregelen of gerechtelijke bemiddelingspogingen hebben plaatsgevonden. 

Bij vertegenwoordiging ad agendum geeft de rechtsplegingsvergoeding soms aanleiding tot specifieke 

problemen. Meer in het bijzonder rijst regelmatig discussie over het recht op een dergelijke 

vergoeding in het kader van gerechtelijke vertegenwoordiging. 

                                                           
1080 F. HELSEN, “Zijdelingse vordering”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 19. 
1081 E. PLASSCHAERT en S. VERBEKE, “De rechtsvordering tot collectief herstel voor consumenten. L'union fait la force?”, RABG 

2014, 1165; S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor consumenten”, 

RW 2014-15, 661, nr. 39. 
1082 Zie hierover uitgebreid E. FALLA, “Le recours collectif en droit de la consommation: présentation de la loi belge”, in A. 

PUTTEMANS (ed.), Le droit de la consommation dans le nouveau code de droit économique, Brussel, Bruylant, 2014, 147-148; F. DANIS, E. 

FALLA en F. LEFÈVRE, “Introduction aux principes de la Loi relative à l'action en réparation collective et premiers commentaires 

critiques”, TBH 2014, 574-575. 
1083 Luik 12 juni 2007, JT 2007, 1271. 
1084 M. VERHOEVEN, “Geen rechtsplegingsvergoeding voor de voogd ad hoc”, De Juristenkrant 2012, afl. 252, 2; W. CLOET, 

“Jeugd(ige) advocaat als voogd ad hoc: een eremandaat?”, De Juristenkrant 2010, afl. 213, 13. 



[227] 

 

318. Art. 1022 Ger.W. definieert de rechtsplegingsvergoeding als een forfaitaire tegemoetkoming in 

de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Hieruit blijkt meteen dat 

voor de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding twee voorwaarden moeten zijn voldaan: de 

partij moet minstens gedeeltelijk1085 in het gelijk zijn gesteld, en zij moet tijdens de aanleg de bijstand 

van een advocaat genoten hebben of door een advocaat vertegenwoordigd zijn geweest.1086 

Bij nader inzien dient deze laatste voorwaarde te worden gepreciseerd: een rechtsplegingsvergoeding 

kan enkel worden toegekend wanneer de in het gelijk gestelde partij vertegenwoordigd werd door 

een advocaat die optrad als mandataris ad litem. De rechtsplegingsvergoeding beoogt geen 

tegemoetkoming in het optreden van een formele procespartij (mandataris ad agendum), zelfs niet 

wanneer deze formele procespartij een advocaat is. Een formele procespartij is immers ‘procespartij’, 

zodat haar optreden in rechte geacht wordt een persoonlijk optreden te zijn in de zin van art. 728, § 1, 

Ger.W., en geen verschijning bij advocaat.1087 

Een en ander zorgt in de praktijk regelmatig voor verwarring, vooral bij gerechtelijke 

vertegenwoordiging ad agendum zoals het voorlopig bewind of de faillissementscuratele. Als 

gerechtelijke mandataris wordt immers niet zelden een advocaat aangesteld. In het geval van de 

curator is dit zelfs een wettelijke vereiste (supra randnr. 274).1088 Welnu, wanneer een advocaat in het 

kader van een gerechtelijk mandaat optreedt als formele procespartij, treedt hij niet op als mandataris 

ad litem en is door de tegenpartij dan ook geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. De 

rechtspraak ter zake is legio en – enkele oudere uitzonderingen niet te na gesproken1089 – 

eensluidend.1090  

Ook het Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over de kwestie en daarbij geoordeeld dat er geen 

sprake is van een ongelijke behandeling tussen een advocaat optredend als mandataris ad litem en een 

advocaat optredend als curator van een faillissement, nu bij de eerste een rechtsplegingsvergoeding 

                                                           
1085 Overeenkomstig artikel 1017 Ger.W. kunnen de kosten worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt wanneer 

de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld. Dat betekent dat wanneer de partijen 

onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk c.q. gelijk zijn gesteld, de feitenrechter één der partijen in alle kosten 

kan veroordelen of het bedrag ervan over hen kan omslaan. Zie Cass. 20 juni 1991, Arr.Cass. 1990-91, 1047; Cass. 18 oktober 

1985, Arr.Cass. 1985-86, 228; Cass. 22 oktober 1971, Arr.Cass. 1972, 196. 
1086 Cass. 11 maart 2010, Pas. 2010, afl. 3, 774; Cass. 15 december 2009, Arr.Cass. 2009, 3028; P. VANLERSBERGHE, “De gerechtelijke 

mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 februari 2012), RABG 2012, 759, nr. 1. 
1087 S. VOET, “Rechtsplegingsvergoeding en voogd ad hoc” (noot onder Brussel 15 mei 2012), T.Fam. 2013, 110; P. 

VANLERSBERGHE, “De gerechtelijke mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 februari 

2012), RABG 2012, 760, nr. 5; G. VERSCHELDEN, “Eén jaar toepassing van de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006 inzake 

het afstammingsrecht”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en 

verblijfsregelingen, Antwerpen, Intersentia, 2009, 165-166, nr. 227; L. LAMINE, B. SCHOENAERTS en C. VAES, Het tergend en roekeloos 

geding : het tergend óf roekeloos geding en het roekeloos én tergend geding, Antwerpen, Intersentia, 2003, 26, nr. 26, i.h.b. voetnoot 141. 
1088 Cfr. J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Les déontologies des avocats investis de mandats de justice”, in G. CLOSSET-MARCHAL en 

B. VANHAM, Mandataires de justice : déontologies et garanties procédurales, Brussel, Bruylant, 2006, 10: “Il y a en effet, d’une part que le 

barreau ne détient pas le monopole des mandats conférés par justice, même si, en Belgique tout particulièrement, il joït des faveurs du 

législateur et du pouvoir judiciaire.” 
1089 Luik 9 november 1972, JL 1972-73, 105, noot M.H; Luik 20 januari 1970, JL 1970-71, 265; Kh. Aarlen 2 september 1971, JL 1971-

72, 56. 
1090 Voor wat betreft de curator: Cass. 6 mei 1983, Arr.Cass. 1982-83, 1108 en RCJB 1986, 712, noot P. GERARD; Luik 28 mei 2009, 

RPS 2010, 421, noot; Kh. Brussel 22 oktober 2002, DAOR 2002, 293, noot; Kh. Kortrijk 22 februari 2001, TBH 2001, 343, noot I. 

VEROUGSTRAETE; Luik 26 juni 1997, TBH 1998, 112, noot; Kh. Luik 28 september 1971, JL 1971-72, 54.  Voor de voogd ad hoc en de 

voorlopig bewindvoerder: Arbh. Luik 8 november 1994, Soc.Kron. 1995, 293, noot; Arbh. Antwerpen 8 januari 1992, RW 1993-94, 

515; Rb. Luik 13 oktober 1989, RTDF 1990, 277; Rb. Brussel 27 september 1977, RTDF 1978, 92. 
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kan worden toegekend en bij de tweede niet.1091 Enkele jaren later bevestigde het Hof zijn standpunt, 

dit keer m.b.t. de voorlopige bewindvoerder.1092 

319. Veruit de meeste discussies doen zich evenwel voor wanneer de formele procespartij beslist 

om een beroep te doen op een advocaat (als mandataris ad litem). Er bestaat inderdaad geen 

principieel bezwaar tegen een vertegenwoordiger ad agendum die op zijn beurt beslist een beroep te 

doen op een mandataris ad litem.1093 De vraag naar de rechtsplegingsvergoeding wordt er alleen iets 

gecompliceerder door. 

De theorie is nochtans simpel. Wanneer de formele procespartij beroep doet op een advocaat en zij 

haar gelijk haalt voor de rechter, dient de rechter een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen. Artikel 

1022 Ger.W. spreekt immers enkel over de ‘in het gelijk gestelde partij’ en maakt daarbij geen 

onderscheid tussen een materiële partij die ook formele partij is, of een materiële partij die in rechte 

vertegenwoordigd wordt door een formele partij. 

Deze theorie wordt zonder veel discussie aanvaard in het geval van een formele partij die zelf geen 

advocaat is. Wanneer een juridisch onbeslagen formele procespartij (men denke bv. aan ouders of 

voogden die optreden namens minderjarige kinderen) het opportuun acht om beroep te doen op een 

advocaat als professionele mandataris ad litem, en de ouder of voogd wordt q.q. in het gelijk gesteld, 

zal de rechter allicht zonder veel discussie een rechtsplegingsvergoeding toekennen.1094 

De zaken liggen moeilijker wanneer de formele procespartij zelf advocaat is, en niettemin beroep doet 

op een confrater als mandataris ad litem. Een deel van de rechtsleer redeneert namelijk dat een 

advocaat-formele procespartij geacht moet worden over voldoende juridische knowhow te beschikken 

om de meeste procedures zelf af te handelen (i.e. een ‘persoonlijke verschijning’ onder art. 728 

Ger.W.), zonder daarbij nog beroep te moeten doen op een confrater. Wanneer deze formele partij 

toch een afzonderlijke mandataris ad litem inschakelt, zou het aan de rechter toekomen om te toetsen 

of deze tussenkomst werkelijk noodzakelijk was, op straffe van niet-toekenning van een 

rechtsplegingsvergoeding.1095  

In de rechtspraak vinden we inderdaad talrijke voorbeelden terug van rechters die a posteriori de 

opportuniteit getoetst hebben van de inschakeling van een mandataris ad litem door een advocaat-

formele procespartij.1096 De rechter oordeelt dan soeverein over de opportuniteit van de tussenkomst 

van de confrater, al zijn er een aantal tendensen merkbaar. Wanneer de gerechtelijke 

vertegenwoordiger bv. beroep doet op een advocaat van het eigen kantoor, wordt dat vaak 

beschouwd als een (vermoeden van) overbodige tussenkomst.1097  

                                                           
1091 GwH nr. 46/2009, 11 maart 2009. 
1092 GwH nr. 43/2014, 13 maart 2014. 
1093 H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 25, nr. 25. 
1094 P. VANLERSBERGHE, “De gerechtelijke mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 

februari 2012), RABG 2012, 761, nr. 9; F. LAUNE, “Indemnité de procédure et mandataires de justice”, JT 2009, 550, nr. 19. 
1095 F. LAUNE, “Indemnité de procédure et mandataires de justice”, JT 2009, 550, nr. 20.  
1096 Luik 2 juni 2014, 2012/co/201, onuitg., www.juridat.be; Brussel 15 mei 2012, T.Fam. 2013, 106, noot S. VOET; Antwerpen 27 

februari 2012, RABG 2012, 756, noot P. VANLERSBERGHE; Brussel 9 november 2010, RW 2011-12, 186; Kh. Brugge 10 mei 2010, RW 

2012-2013, 349; Kh. Luik 24 juni 2008, JLMB 2008, 1657; Rb. Veurne 16 januari 1992, TBBR 1992, 458; Rb. Doornik 10 oktober 

1988, JLMB 1989, 54. Zie ook Rb. Ieper 26 december 2007, AR 07/568/A, onuitg., geciteerd in G. VERSCHELDEN, “Eén jaar 

toepassing van de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006 inzake het afstammingsrecht”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 

VERSCHELDEN (eds.), Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Antwerpen, Intersentia, 2009, 167-168, nr. 229. 
1097 Brussel 15 mei 2012, T.Fam. 2013, 106, noot S. VOET; Antwerpen 27 februari 2012, TBH 2013, 798, noot C. BERCKMANS en 

RABG 2012, 756, noot P. VANLERSBERGHE; Gent 8 december 2010, TBH 2011, 265 (samenvatting I. VAN DE MIEROP).  
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In een arrest van 5 november 2014 lijkt het Hof van Cassatie deze praktijk van rechterlijke 

opportuniteitstoetsing niet enkel te onderschrijven, maar zelfs nog op een hoger niveau te tillen.1098 

Het Hof oordeelde dat, wanneer een partij vertegenwoordigd wordt door een gerechtelijke 

mandataris–advocaat die op zijn beurt een confrater inschakelt, er een rechtsplegingsvergoeding kan 

worden toegekend wanneer de bijzondere omstandigheden van de zaak dat verantwoorden. Op die 

manier draait het Hof de zaken om: de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding wordt de 

uitzondering in plaats van de regel. De tussenkomst van een confrater wordt a.h.w. vermoed overbodig 

te zijn geweest, en het is aan de gerechtelijke mandataris om dat vermoeden te weerleggen indien hij 

alsnog een rechtsplegingsvergoeding wil losweken. 

320. Tegen een dergelijke “creatieve” interpretatie van art. 1022 Ger.W. rijzen een aantal ernstige 

bezwaren. Vooreerst is het volgens sommigen eigenlijk niet aan de rechter om te oordelen over hoe 

een (formele) procespartij haar belangen dient te verdedigen. Partijen zijn vrij – vanzelfsprekend 

behoudens wettelijke uitzonderingen1099 – om al dan niet op een advocaat beroep te doen. Het komt in 

beginsel noch aan de tegenpartij, noch aan de rechter toe om zich met de opportuniteit daarvan in te 

laten.1100 Dat geldt des te meer wanneer ook de (vrije?) keuze van advocaat mee in de beoordeling 

wordt betrokken, zoals in het hierboven omschreven geval van de mandataris ad litem die van 

hetzelfde kantoor is als de mandataris ad agendum, waaruit vervolgens een vermoeden van overbodige 

tussenkomst wordt afgeleid.1101 

Verder vereist art. 1022 Ger.W. voor de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding enkel dat de 

procespartij een beroep heeft gedaan op een advocaat als mandataris ad litem. De bepaling vereist niet 

dat deze tussenkomst ook effectief noodzakelijk of dienstig was.1102 Meer nog, de invoering van de 

forfaitaire rechtsplegingsvergoeding in 2007 had net tot doel komaf te maken met de moeilijke 

discussies over de noodzakelijkheid van de tussenkomst van een advocaat, discussies die onder het 

oude juridische regime schering en inslag waren.1103 Bepaalde auteurs zien heil in het 

procesrechtsmisbruik als grondslag voor de niet-toekenning van een rechtsplegingsvergoeding.1104 Op 

die manier wordt de ratio legis van de rechtsplegingsvergoeding echter voor een groot deel 

ondergraven, nu er alsnog een “proces binnen het proces” over de advocatenkosten dreigt te 

                                                           
1098 Cass. 5 november 2014, P.14.0240.F, www.cass.be. 
1099 De wetgever heeft het in bepaalde procedures of voor bepaalde proceshandelingen opportuun geacht om de tussenkomst 

van een advocaat verplicht te maken. Enerzijds gaat het om misbruikgevoelige proceshandelingen (het inleiden van een niet-

contradictoire procedure: art. 1026, 5°, Ger.W, de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter: art. 653 Ger.W. en de 

vordering tot wraking: art. 835 Ger.W.) en anderzijds om procedures met een beschermenswaardige procespartij (zie bv. voor 

minderjarigen art. 54bis Jeugdbeschermingswet en voor geesteszieken art. 7 § 1 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke en art. 

28 Wet Bescherming Maatschappij). 
1100 P. VANLERSBERGHE, “De gerechtelijke mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 

februari 2012), RABG 2012, 763, nr. 14; V. SAGAERT en I. SAMOY, “Kroniek verhaalbaarheid erelonen”, in CBR (ed.), CBR Jaarboek 

2008-2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 8, nr. 10. Zie ook Luik 5 juni 2008, JLMB 2008, 1160. 
1101 Vgl. Brussel 25 januari 1990, JLMB 1990, 844: “Qu’il importe peu que l’avocat qui comparait soit un associé ou un collaborateur de 

l’avocat curateur, […] que sa décision à cet égard comme le choix de son conseil doivent rester totalement libres”. 
1102 P. VANLERSBERGHE, “De gerechtelijke mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 

februari 2012), RABG 2012, 763, nr. 14. 300. G. VERSCHELDEN, Afstamming, in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 555, nr. 996. Zie ook 

Antwerpen 10 november 2010, RW 2012-13, 349 en de onuitgegeven rechtspraak waarnaar verwezen wordt door S. VOET, 

“Rechtsplegingsvergoeding en voogd ad hoc” (noot onder Brussel 15 mei 2012), T.Fam. 2013, 111. 
1103 Onder het oude systeem kon een winnende partij de advocatenkosten slechts recupereren indien en inzover die kosten 

‘noodzakelijk’ en ‘redelijk’ waren. Zie o.m. de vele annotaties bij het princiepsarrest Cass. 2 september 2004, RW 2004-05, 535, 

noot K. CHRISTIAENS en B. WILMS; RGAR 2005, nr. 13946, noot G. CLOSSET-MARCHAL en J. VAN DROOGHENBROECK; JT 2004, 684, 

noot B. DE CONINCK. 
1104 P. VANLERSBERGHE, “De gerechtelijke mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 

februari 2012), RABG 2012, 764, nr. 15. 
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ontstaan.1105 Overigens ligt de bewijslast dan bij de partij die procesrechtsmisbruik aanvoert, terwijl 

het Hof van Cassatie in zijn arrest van 5 november 2014 de bewijslast legt bij de gerechtelijke 

mandataris (die immers de noodzakelijkheid moet aantonen van de bijstand door een confrater). 

Voorts lijkt de rechtsplegingsvergoeding als anti-misbruikmaatregel de verkeerde personen te viseren. 

Door geen rechtsplegingsvergoeding toe te kennen, treft men niet zozeer de formele procespartij als 

wel de materiële procespartij. Het is immers aan deze laatste dat de rechtsplegingsvergoeding 

toekomt (supra randnr. 314).1106 Op die manier dreigt de vertegenwoordigde dubbel te worden 

getroffen: hij moet niet alleen (in de interne verhouding) opdraaien voor overbodige advocatenkosten 

die door zijn mandataris zijn gemaakt, hij wordt daarenboven (in de externe verhouding) de 

rechtsplegingsvergoeding ontzegd waarmee hij een deel van deze kosten had kunnen recupereren. 

Men denke dan bv. aan de situatie waarbij de curator door de rechter-commissaris toestemming heeft 

gekregen om een advocaat onder de arm te nemen, zodat die kosten ten laste van de boedel komen, 

maar de bodemrechter van zijn kant van oordeel is dat de tussenkomst van de advocaat overbodig 

was en geen aanleiding geeft tot toekenning van een rechtsplegingsvergoeding.  

Meteen is ook gezegd dat een en ander eigenlijk een inbreuk vormt op de bevoegdheidsverdelende 

regels. De rechter die uitspraak doet over de opportuniteit van de tussenkomst van de advocaat van 

een curator, teneinde al dan niet een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen, treedt daarmee in 

wezen op het domein van de rechter-commissaris die toezicht houdt op de uitgaven van de curator.1107  

321. Om al deze redenen lijkt het ons dat een creatieve interpretatie van art. 1022 Ger.W. niet de 

meest geëigende manier is om misbruiken tegen te gaan. Dat hoeft ook geen probleem te zijn. Er 

bestaat al een anti-misbruikmaatregel bij bepaalde bezoldigde gerechtsmandatarissen, in de vorm van 

rechterlijke controle op de uitoefening van hun mandaat en op hun uitgaven. Zo moet de 

faillissementscurator zoals reeds gezegd vooraf machtiging vragen aan de rechter-commissaris om op 

een advocaat beroep te doen. Bij gebreke daaraan loopt hij het risico dat de kosten niet ten laste van de 

boedel kunnen worden gebracht en dat hij zelf deze kosten moet dragen.1108 De bewindvoerder over 

beschermde personen zal zijn kosten slechts vergoed zien  na controle door de vrederechter.1109 

Hetzelfde geldt voor de bewindvoerder over de vermoedelijk afwezige.1110 Deze rechterlijke controle 

is veel effectiever als anti-misbruikmaatregel, omdat zij in tegenstelling tot de 

rechtsplegingsvergoeding rechtstreeks ingrijpt in de interne verhouding. Overbodige kosten blijven 

ten laste van de mandataris en komen niet ten laste van de vertegenwoordigde.  

Bij onbezoldigde gerechtsmandatarissen is er geen rechterlijke controle op de uitgaven van de 

mandataris. Dat is op zich logisch: kosten- en uitgavengewijs valt daar weinig te controleren, gelet op 

het onbezoldigd karakter van het mandaat. Hierboven hebben we evenwel gepleit voor een 

                                                           
1105 Vgl. het Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een 

advocaat, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1, 3: “de regeling mag geen aanleiding geven tot het voeren van een proces binnen het 

proces, waardoor de gerechtelijke achterstand zou toenemen”. Zie voor kritiek in die zin op de hierboven aangehaalde rechtspraak C. 

BERCKMANS, “De curator en de rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 februari 2012), TBH 2013, 800, nr. 10. 
1106 Wat niet wegneemt dat bv. de curator daar toch, zij het onrechtstreeks, van meeprofiteert. De vergoeding van de curator 

wordt berekend op de omvang van de faillissementsboedel. De curator heeft er dus belang bij dat een rechtsplegingsvergoeding 

wordt toegekend, zelfs al komt die aan de boedel toe. 
1107 P. VANLERSBERGHE, “De gerechtelijke mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot onder Antwerpen 27 

februari 2012), RABG 2012, 763, nr. 13. 
1108 Art. 10 van het KB van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het 

ereloon van de  curatoren, BS 8 september 1998. 
1109 Art. 497/5 BW.  
1110 Art. 114, § 3 BW. 
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uitgewerkte kostenrecuperatieregeling, hetgeen hoe dan ook te verkiezen valt boven kunst-en-

vliegwerk met de rechtsplegingsvergoeding als pseudo-vergoeding gefinancierd door de tegenpartij 

(supra randnr. 316). 

322. Tot slot nog dit. Wanneer meerdere materiële procespartijen vertegenwoordigd zijn door één 

formele procespartij die een beroep doet op een advocaat, is er slechts één rechtsplegingsvergoeding 

verschuldigd. Er is immers slechts één procesverhouding (“gerechtelijke band”), met name tussen de 

formele procespartij en de tegenpartij.1111 Er kan dus geen sprake zijn van een verhoging tot 

“maximum het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding” zoals bepaald in art. 1022, 

voorlaatste lid, Ger.W. 

Hetzelfde geldt wanneer een partij zowel in eigen naam als qualitate qua een vordering instelt: ook zij 

kan bij succes slechts aanspraak maken op één rechtsplegingsvergoeding van de tegenpartij. Dat ligt al 

veel minder voor de hand, maar werd door het Hof van Cassatie uitdrukkelijk bevestigd.1112 

2.8. Voor de betekening c.q. kennisgeving en de tenuitvoerlegging 

323. De wetgever heeft de manier van toezending van gerechtelijke akten minutieus geregeld. 

Gelet op het grote belang van deze toezending hoeft dat niet te verwonderen. Zo vereist het recht van 

verdediging dat de verweerder tijdig en volledig op de hoogte wordt gebracht van de vordering die 

tegen hem wordt ingesteld.1113 Eens er een rechterlijke beslissing is geveld, geldt opnieuw dat de in het 

gelijk gestelde partij de tegenpartij formeel op de hoogte moet brengen van de beslissing vooraleer zij 

tot tenuitvoerlegging kan overgaan (art. 1495 Ger.W.). De tegenpartij dient immers te weten wat van 

haar verwacht wordt. Ook voor de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden is het moment van 

toezending determinerend (zie o.m. art. 1048, 1051 en 1073 Ger.W.). 

De wet bepaalt aldus dat de toezending in regel dient te gebeuren door afgifte van een afschrift bij 

gerechtsdeurwaardersexploot (betekening). Uitzonderlijk kan een akte ook bij gerechtsbrief 

toegezonden worden (kennisgeving) (art. 32 Ger.W.). Wat de wetgever evenwel niet gepreciseerd 

heeft, is of men aan de materiële dan wel aan de formele partij dient te betekenen resp. kennis te 

geven. Zoals reeds vermeld maakt het Gerechtelijk Wetboek immers geen onderscheid tussen de 

materiële en de formele procespartij, en beperkt het zich in plaats daarvan hoofdzakelijk tot het 

generieke ‘partij’-begrip. Wanneer de materiële en de formele partij in één persoon verenigd zijn – het 

quod plerumque fit – zorgt dat voor weinig problemen. Wanneer de materiële partij evenwel in rechte 

vertegenwoordigd wordt door een formele partij, zijn de zaken minder duidelijk. 

324.  Het staat buiten kijf dat de betekening of kennisgeving rechtsgeldig kan gebeuren aan (of op 

verzoek van) de formele procespartij, waarbij dan de rechtsgevolgen op het vlak van 

aanhangigmaking, termijnen en uitvoerbaarheid ontstaan in de verhouding tussen de materiële 

                                                           
1111 Vgl. de (nog niet in werking getreden) Wet van 21 februari 2010 tot wijziging van o.m. art. 1022 Ger.W., BS 11 maart 2010, en 

de bespreking daarvan door S. VOET, “Rechtsplegingsvergoeding per gerechtelijke band: Where will it all end?”, RW 2010-11, 

888-894. Zie ook Cass. 8 december 2014, RW 2015-16, noot J. VAN DONINCK: wanneer meerdere procespartijen via een 

gezamenlijke dagvaarding samen naar de rechter trekken, en de afsplitsing van de zaken wordt niet gevorderd of bevolen, is in 

beginsel slechts één rechtspleging verschuldigd. Het procederen via een “gezamenlijke formele procespartij” kan worden 

beschouwd als de overtreffende trap van een gezamenlijke dagvaarding, zodat daar steeds slechts één rechtsplegingsvergoeding 

verschuldigd zal zijn. 
1112 Cass. 31 oktober 2012, Pas. 2012, 2072. 
1113 Behoudens procedures op eenzijdig verzoekschrift, die evenwel – net omdat zij op heel gespannen voet staan met het recht 

van verdediging – aan strikte voorwaarden onderworpen zijn, cfr. art. 584, derde lid, Ger.W. juncto art. 1026 Ger.W. 
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procespartij en de tegenpartij.1114 Het gelasten en ontvangen van betekeningen en kennisgevingen 

qualitate qua vormt een wezenlijk onderdeel van het mandaat ad agendum. Daaruit volgt dat er slechts 

zoveel exploten en betekeningen nodig zijn als er formele procespartijen zijn.1115 Ook de hierboven 

reeds aangehaalde CLEVERINGA vond deze conclusie de “rationeelsten uitkomst”, temeer daar de 

figuur van de vertegenwoordiging in rechte een groot deel van haar praktisch nut zou verliezen zo 

men gerechtelijke akten alsnog aan de materiële partij zou moeten betekenen.1116 Vooral bij een 

pluraliteit aan materiële procespartijen (bv. de leden van een feitelijke vereniging) zou de betekening 

aan elk van hen problematisch zijn en een grote meerkost betekenen.1117 De formele procespartij kan 

eventueel in de interne verhouding aansprakelijk worden gesteld wanneer zij de materiële 

procespartij niet (tijdig) op de hoogte brengt van de betekening, maar dat kan de tegenpartij niet 

verontrusten.  

Er weze herhaald dat de formele procespartij haar bevoegdheid om betekeningen en kennisgevingen 

te ontvangen voor rekening van de materiële procespartij, rechtstreeks haalt uit haar mandaat ad 

agendum.1118 Het gaat dus niet om een woonstkeuze in de zin van art. 39 Ger.W. De formele 

procespartij is geen persoon bij wie woonstkeuze is gedaan, maar (op grond van zijn mandaat ad 

agendum) de “geadresseerde” zelf – die desgevallend zelf woonstkeuze kan doen in de zin van art. 39 

Ger.W., bv. bij haar raadsman.1119  

325. Een andere vraag is wat de rechtsgevolgen zijn van een betekening die niet aan de formele, 

maar rechtstreeks en enkel aan de materiële procespartij gebeurt. 

Indien de materiële procespartij handelingsonbekwaam is, laat het Gerechtelijk Wetboek weinig 

ruimte voor discussie. Overeenkomstig art. 57 in fine Ger.W. beginnen de termijnen inzake 

rechtsmiddelen tegen onbekwamen pas te lopen bij betekening van de beslissing aan hun wettelijke 

vertegenwoordiger. Het ligt voor de hand dat hier een beschermingsidee aan ten grondslag ligt: enkel 

de vertegenwoordiger heeft proceshoedanigheid om een rechtsmiddel aan te wenden, en dus begint 

de termijn pas te lopen wanneer aan hem wordt betekend. Een tegen de beschermde persoon gerichte 

betekening belet dus niet dat (veel) later nog een rechtsmiddel wordt aangewend door de 

vertegenwoordiger of door de ondertussen handelingsbekwaam geworden vertegenwoordigde.1120 

                                                           
1114 Zie bv. Cass. 14 januari 2005, Arr.Cass. 2005, 89 en TBH 2005, 505, noot M. GODFROID (kapitein als vertegenwoordiger van de 

rederij); Kh. Charleroi 7 december 2011, Ius & Actores 2012, afl. 1, 281 (echtgenoot als vertegenwoordiger van de partner m.b.t. 

het gemeenschappelijk vermogen); Voorz. Kh. Antwerpen 16 oktober 1998, TBH 1999, 868 (Belgisch kantoor als 

vertegenwoordiger van buitenlandse verzekeraar). 
1115 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 298, nr. 393 en 315, nr. 412; A. NYSSENS, “Du 

véritable sens de la maxime ‘Nul ne plaide par procureur’”, RPS 1892, 197. 
1116 R. CLEVERINGA, “Formeele partijen”, RM Themis 1940, 25-26. Zie ook P. JULIEN en N. FRICÉRO, “Représentation en justice”, J.-

Cl. Procédure Civile, Fasc. 106, 1999, losbl., nr. 33; P. LOUDINOT, Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par procureur…”, 

Parijs, Giard & Brière, 1912, 63-64 en P. BOSSARD, “L’action en justice d’un tiers contre une copropriété”, JT 1988, 23, nr. 23. 
1117 H. SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 36, nr. 37 (die evenwel lijken te stellen dat in bepaalde 

gevallen tóch aan elke materiële procespartij afzonderlijk moet worden betekend); P. BOSSARD, “L’action en justice d’un tiers 

contre une copropriété”, JT 1988, 23, nr. 23. Zie ook J. VANANROYE, “De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid heeft een 

vermogen en kan in rechte treden” (noot onder Antwerpen 31 mei 1994), TRV 1996, 577, nr. 6. 
1118 Vgl. voor het mandaat van de scheepskapitein Cass. 14 januari 2005, TBH 2005, 505: “Dat de kapitein van een zeeschip geacht 

wordt de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van de rederij ter zake van rechtshandelingen gesteld betreffende dat schip; dat hij op grond 

hiervan, ongeacht de nationaliteit van de rederij of van het schip, bevoegd is om de rederij voor de Belgische rechtbanken te 

vertegenwoordigen in alle gedingen die het schip aanbelangen en in die hoedanigheid rechtsvorderingen kan instellen en betekeningen kan in 

ontvangst nemen.” (eigen nadruk) 
1119 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), 

Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 107; zie ook supra randnr. 83. 
1120 M. MASSCHELEIN en A. WYLLEMAN, “De (geestes)zieken”, TPR 2009, 1022, nr. 298; Brussel 4 oktober 2008, Rev.not.b. 2009, 

110, noot. Allicht kan ook de tegenpartij nog hoger beroep aantekenen, nu ook t.a.v. haar de termijn nooit is beginnen lopen. Zie 

immers art. 1051, tweede lid, Ger.W. (betekening werkt ook t.a.v. wie laat betekenen) en Cass. 25 april 2014, RABG 2014, 117, 
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Ook voor de andere procedurele rechtsgevolgen van betekening (i.h.b. op het vlak van de 

tenuitvoerlegging) geldt dat zij pas ontstaan na betekening aan de vertegenwoordiger, en niet aan de 

vertegenwoordigde. Wanneer het gaat om een gedinginleidende akte, zal een betekening aan (enkel) 

de handelingsonbekwame in regel een probleem zijn van proceshoedanigheid en dus van 

onontvankelijkheid, een onontvankelijkheid die evenwel in de loop van het geding kan worden 

geregulariseerd (supra randnr. 205).1121 

Indien de materiële procespartij handelingsbekwaam is, lijkt het ons dat rechtsgeldig rechtstreeks aan 

deze procespartij kan worden betekend. De handelingsbekwame materiële procespartij behoeft niet de 

bescherming die art. 57 Ger.W. aan handelingsonbekwamen biedt. Ook bij lastgeving tot woonstkeuze 

geldt trouwens dat men nog steeds aan de lastgever mag laten betekenen (art. 39 Ger.W.).1122 In beide 

gevallen geniet de materiële procespartij c.q. lastgever van een basisbescherming in de vorm van het 

verbod op rechtsmisbruik, wanneer de “rechtstreekse” betekening er kennelijk op gericht is schade te 

berokkenen.1123 Terwijl een betekening aan de materiële procespartij dus behoudens 

procesrechtsmisbruik rechtsgeldig is, is het natuurlijk wel zo dat, ingeval één formele procespartij 

meerdere materiële procespartijen vertegenwoordigt, een rechtstreekse betekening aan één materiële 

procespartij niet zal doorwerken naar de anderen. In regel zal de tegenpartij er dus beter aan doen te 

betekenen aan de vertegenwoordiger, nu deze betekening wél doorwerkt naar alle materiële 

procespartijen. Op een gelijkaardige manier zal, aan de actiefzijde, een betekening door één materiële 

procespartij de termijn doen lopen t.a.v. die partij, maar niet t.a.v. de andere materiële 

procespartijen.1124 

Bij personen onder bewind moet de betekening gebeuren zowel aan de bewindvoerder 

(vertegenwoordiger) als aan de beschermde persoon (vertegenwoordigde) (art. 499/12 BW). Hier is 

dus een dubbele betekening vereist.1125 

326. Bij vertegenwoordiging ad agendum moet het exploot van betekening op straffe van nietigheid 

de proceshoedanigheid vermelden van de opdrachtgever c.q. bestemmeling (art. 43, 2° en 3° Ger.W.). 

Wanneer evenwel eenzelfde procespartij betrokken is in verschillende proceshoedanigheden (m.n. 

zowel qualitate qua als in eigen naam), dan doet de betekening de termijnen lopen ten aanzien van 

deze partij in al haar hoedanigheden, zonder dat een onderscheid dient gemaakt tussen de 

hoedanigheden die in het exploot vermeld zijn.1126  

                                                                                                                                                                                     
noot M. BAETENS-SPETSCHINSKY (de onregelmatige betekening van een in eerste aanleg gewezen vonnis doet de termijn van 

hoger beroep niet ingaan).   
1121 Behoudens wanneer in de dagvaarding wel degelijk de vertegenwoordiger qualitate qua in rechte wordt gedaagd. In dat 

(theoretische) geval zal de betekening die enkel aan de handelingsonbekwame geschiedt, nietig zijn wegens betekening aan een 

verkeerd adres (art. 43, 3° Ger.W.), een nietigheid waarop de regels van art. 860 e.v. Ger.W. van toepassing zijn. 
1122 Al leek het Hof van Cassatie enige tijd geleden van oordeel dat men bij woonstkeuze enkel nog aan de lasthebber kon laten 

betekenen: Cass. 22 juni 2007, Arr.Cass. 2007, 1413 en RABG 2007, 1147, met noot van B. MAES, “De verplichte betekening aan de 

gekozen woonplaats”. Zie ondertussen evenwel Cass. 26 februari 2010, Pas. 2010, 627, concl. A. HENKES, met goedkeurende 

annotaties van B. MAES, “De niet-verplichte betekening aan de gekozen woonplaats…”, RABG 2010, 703-705 en S. BRIJS en J. 

VAN DROOGHENBROECK, “L’élection de domicile”, JT 2010, 363-364. 
1123 Zie bv. Cass. 29 januari 2009, Arr.Cass. 2009, 301 en RW 2012-13, 1212: het recht om bij woonstkeuze rechtstreeks aan de 

lastgever te betekenen – en dus de lasthebber “over te slaan” – is principieel vatbaar voor rechtsmisbruik, al bleek in casu geen 

misbruik voorhanden. Zie ook de begeleidende noot van T. TOREMANS: “Rechtsmisbruik en bedrog bij betekening van 

procesakten en de primauteit van de processtukken”, RW 2012-13, 1213-1215. 
1124 Vgl. Cass. 10 december 1981, Arr.Cass. 1981-82, 500. 
1125 Zie hierover o.m. D. SCHEERS en T. WUYTS, De vrederechter en het bewind, Antwerpen, Intersentia, 2014, 52-53; F. SWENNEN, 

”De meerderjarige beschermde personen (deel II)”, RW 2013-14, 620-621. 
1126 Cass. 27 februari 1997, Arr.Cass. 1997, 284. 
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327. De eigenlijke executie valt niet meer onder het procesrechtelijk mandaat ad agendum, dat 

immers beperkt is tot proceshandelingen (supra randnr. 70). Dat betekent dat de 

uitvoeringshandelingen in de executiefase (bevel, deurwaardersexploot) in beginsel aan de materiële 

procespartij moeten worden betekend, behoudens opnieuw wanneer deze handelingsonbekwaam is. 

De terminologie van het Gerechtelijk Wetboek toont zich hier verrassend nauwkeurig: tot en met de 

betekening van het vonnis dient te worden betekend aan “de partij” (zie o.m. art. 1495 Ger.W.), vanaf 

de eigenlijke executie moet men betekenen aan “de schuldenaar” (zie o.m. art. 1499, 1539, 1547 en 1568 

Ger.W.).1127  

Bij een pluraliteit aan materiële procespartijen plaatst dit de schuldeiser, behoudens hoofdelijkheid, 

ondeelbaarheid of in solidum gehoudenheid van de schuldenaren, in een oncomfortabele positie. Hij 

zal immers met zijn titel bij elk van de materiële procespartijen afzonderlijk moet aankloppen. 

Anderzijds kan hij de uitwinningskosten steevast op de respectieve schuldenaar verhalen (1024 

Ger.W.).1128 Het spreekt voor zich dat in elk geval niet kan worden uitgewonnen op het vermogen van 

de mandataris, maar enkel op het vermogen van de materiële procespartij(en).1129 

328. Wat tenuitvoerlegging betreft, kan nog worden opgemerkt dat verbeurde dwangsommen 

toekomen aan de materiële en niet aan de formele procespartij. Niet toevallig is het voornamelijk in de 

context van vertegenwoordiging van een gemeente door een inwoner dat auteurs hierop hebben 

gewezen, nu deze procedures vaak een milieustakingsvordering op straffe van een dwangsom tot 

voorwerp hebben. Welnu, de inwoner die zijn stakingsvordering ingewilligd ziet, kan zelf geen 

aanspraak maken op de bijhorende dwangsommen. Zij komen toe aan de gemeente namens wie hij is 

opgetreden.1130 Hieruit volgt bv. ook dat de inwoner niet in eigen naam kan optreden in een 

executiegeschil voor de beslagrechter.1131  

Ook het optreden van de notaris in het kader van een boedelbeschrijving gaat vaak gepaard met een 

dwangsom, i.h.b. wanneer de notaris een eedaflegging vordert. Hierboven is al aangegeven dat er 

discussie bestaat over de vraag aan wie de dwangsom toekomt. Wanneer men het optreden van de 

notaris beschouwt als een optreden van een formele procespartij, is het alvast duidelijk dat de 

dwangsom niet aan de notaris toekomt maar aan de mede-eigenaars.1132 De vraag is evenwel in welke 

                                                           
1127 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 335-336, nr. 443 met verwijzing naar P. BOSSARD, 

“L’action en justice d’un tiers contre une copropriété”, JT 1988, 23, nr. 23. Men merke op dat de betekening van een vonnis op 

zich beschouwd kan worden als een eerste uitvoeringshandeling. Niettemin blijkt uit de tekst van art. 1495 Ger.W., i.h.b. het 

gebruik van de term “partij” in plaats van “schuldenaar”, dat het Gerechtelijk Wetboek dit nog beschouwt als een 

proceshandeling. Vgl. in dat opzicht de artn. 677-678 NCPC.   
1128 P. BOSSARD, “L’action en justice d’un tiers contre une copropriété”, JT 1988, 23, nr. 24. 
1129 H. BOULARBAH, A. BERTHE en B. BIEMAR, “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions choisies”, in B. KOHL (ed.), 

Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 108 ; Kh. Antwerpen 30 juni 2000, Eur.Vervoerr. 2000, 796. 
1130 Zie o.m. P. LEFRANC, “Partij- en vertegenwoordigingswisselingen in een milieustakingsprocedure” (noot onder Rb. Brussel 

21 december 2011), TMR 2012, 488, nr. 5; F. TULKENS en G. PIJCKE, “L’action en cessation environnementale et l’article 271 de la 

Nouvelle Loi Communale: un cocktail explosif?”, P&B 2003, 182; D. VAN GERVEN, “De milieuvordering ingesteld namens de 

gemeente” (noot onder Antwerpen 14 april 1998), TBBR 2000, 529-530. Zie ook D. VAN HEUVEN, “Sinksenfoorvonnis: paal en 

perk aan ‘substituerende’ milieustakingsvordering”, De Juristenkrant 2012, 5. 
1131 P. LEFRANC, “Partij- en vertegenwoordigingswisselingen in een milieustakingsprocedure” (noot onder Rb. Brussel 21 

december 2011), TMR 2012, 488-489, nr. 5. 
1132 Vred. Brasschaat 11 april 2006, T.Vred. 2007, 86, noot T. VAN SINAY; Vred. Westerlo 17 maart 2000, AJT 1999-2000, 796; Vred. 

Torhout 21 december 1995, T.Vred. 2002, 440, noot T. VAN SINAY; Vred. Kortrijk 27 januari 1988, T.Not. 1988, 94; H. 

VANBOCKRIJCK, “Notariaat en advocatuur. Vereffening en verdeling: de mogelijkheid voor de boedelnotaris om tijdens de 

vereffeningsverrichtingen een beroep te doen op de rechtbank”, in X (ed.), Notariële figuranten. Verslagboek VLN-Congres 4 

december 2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 31, nr. 35; C. CUISINIER, “Dix écueils en matiére d'inventaire”, Rev.not.b. 2007, 570; C. 

ENGELS, “Gerechtelijk privaatrecht in verband met het notariaat”, in K.F.B.N. (ed.), Notariële actualiteit XII: Familiaal 

vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2002, 103-104. 
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mate het optreden van de notaris inderdaad beschouwd kan worden als een optreden ad agendum 

(supra randnrs. 125 e.v.). Bepaalde auteurs menen in elk geval dat de dwangsom de notaris 

toekomt.1133 Een en ander heeft tot gevolg dat veel rechters met een wijde boog om de kwestie heen 

fietsen door louter een dwangsom toe te kennen, zonder daarbij de begunstigde te specificeren.1134 

Dat de verbeurde dwangsommen toekomen aan de materiële procespartij, neemt overigens niet weg 

dat de rechter kan bevelen om de dwangsom te betalen in handen van de formele partij, die de 

dwangsommen dan overmaakt aan de rechthebbende materiële partij. Dit kan opportuun zijn bij een 

pluraliteit aan materiële procespartijen en/of bij een formele procespartij die over een professionele 

derdenrekening beschikt en deontologische waarborgen kan bieden.1135 

2.9. Voor de aansprakelijkheid van de formele procespartij 

329. Wanneer de formele procespartij een fout begaat bij de uitoefening van het ius agendi, bv. door 

een gebrekkig verweer in rechte te voeren, kan dat aanleiding geven tot een 

aansprakelijkheidsvordering vanwege de materiële procespartij indien daardoor schade is 

veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is een louter interne aangelegenheid en kan de derde 

(tegenpartij) niet verontrusten, behoudens wanneer de fout van de qualitate qua optredende 

vertegenwoordiger erin bestond dat hij buiten zijn mandaat heeft gehandeld. In dat geval kan de 

materiële procespartij immers via een vordering tot ontkentenis opkomen tegen deze handeling, 

hetgeen ook in de externe verhouding zijn repercussies heeft (supra randnr. 220). 

De concrete omvang en rechtsgrond van de aansprakelijkheid hangt af van de interne verhouding 

tussen materiële en formele procespartij. Bij een conventionele lastgeving ad agendum wordt de 

aansprakelijkheid geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, i.h.b. de artn. 1991 e.v. 

BW. Zo is de conventionele lasthebber aangesteld in het kader van een minderheidsvordering aan de 

aandeelhouders rekenschap verschuldigd, en is hij tegenover hen aansprakelijk voor de goede 

uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht conform de regels van lastgeving.1136 Bij wettelijke en 

gerechtelijke vertegenwoordiging ad agendum bestaat er (doorgaans1137) geen contractuele band tussen 

materiële en formele procespartij en zal de aansprakelijkheid noodzakelijkerwijze buitencontractueel 

van aard zijn.1138 Soms voorziet de wet dan in een uitdrukkelijke aansprakelijkheidsgrond. Zo is de 

                                                           
1133 Verdedigen de stelling dat de dwangsom aan de notaris toekomt: P. TAELMAN, “De notaris en de dwangsom”, in J. BAEL, H. 

BOCKEN e.a. (eds.), Liber Amicorum Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, 349-352, nrs. 7-11; K. WAGNER, Casebook 20 jaar 

dwangsom, Gent, Mys & Breesch, 2001, 250. Zie ook J. VAN COMPERNOLLE, L’astreinte, Brussel, Larcier, 2007, 53, nr. 46. 
1134 Vred. Anderlecht 17 oktober 2006, Rev.not.b. 2007, 229; Vred. Leuven 6 december 2001, T.Vred. 2003, 175; Vred. Maaseik 13 

oktober 2000, T.Not. 2000, 610, noot F. DEBUCQUOY; Vred. Maaseik 5 april 2000, T.Not. 2002, 683, noot F. DEBUCQUOY; Vred. 

Fosses-la-Ville 18 juli 1996, RNB 1996, 459, noot J.L. LEDOUX; Rb. Hasselt 29 november 1993, T.Not. 1994, 471. Zie verder M. 

BUNKENS, “Ontwikkelingen inzake de dwangsom in het personen- en familierecht 2000 – 2010”, in Themis personen- en 

familierecht, Brugge, die Keure, 2011, 147-148. 
1135 Zie bv. Vred. Moeskroen 10 juni 2003, RNB 2004, 214, waar de rechter verduidelijkte dat de dwangsommen in het kader van 

een boedelbeschrijving “revenant au bénéfice de Madame Michèle S., et payable entre les mains du notaire C.” Zie ook Vred. Torhout 

21 december 1995, T.Vred. 2002, 440, noot T. VAN SINAY. 
1136 K. MARESCEAU, De vennootschaps- en minderheidsvordering in de BVBA, CVBA, NV en Comm.VA, in Advocatenpraktijk, Mechelen, 

Kluwer, 2015, 43, nr. 59; Y. MERCHIERS, “De bescherming van minderheden in rechtspersonen”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), 

Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 276, nr. 32, met verwijzing naar Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1107/1, 83. 
1137 De verzekeraar die op grond van art. 143 Wet betreffende de verzekeringen de leiding van het geschil op zich neemt, oefent 

een wettelijk mandaat uit en staat niettemin in een contractuele verhouding tot de verzekerde. Hetzelfde geldt voor een 

optreden in rechte door een auteursrechtenvereniging op grond van art. XI. 268 WER). 
1138 Vgl. voor de gerechtelijke vertegenwoordiging ad agendum in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel, art. 

XVII. 62, in fine, WER: “De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad doet de verjaringstermijn aanvangen voor de rechtsvordering in 

burgerlijke aansprakelijkheid van de groepsvertegenwoordiger en de schadeafwikkelaar.” Zie anderzijds J. VANANROYE, die voor de 

curator een contractuele aansprakelijkheidsgrond suggereert: “Quis curabit ipsos curatores?”, TRV 2013, 209, nr. 2. 
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voogd op grond van art. 405, § 1 BW gehouden tot het beheer van de goederen van de minderjarige 

zoals een goede huisvader en tot vergoeding van de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slecht 

beheer, gerechtelijke procedures inbegrepen.1139 De curator kan t.a.v. de boedel aansprakelijk zijn voor 

een gebrekkig gevoerde gerechtelijke procedure, bv. wanneer hij op een foutieve en 

schadeverwekkende wijze afstand doet van een rechtsvordering.1140 Ook de verzekeraar die de leiding 

van het geschil op zich neemt, kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan bij de uitoefening 

van dat mandaat, bv. wanneer hij de verzekerde in de loop van de procedure niet op de hoogte stelt 

van een belangenconflict en het verweer van de verzekerde daaronder lijdt.1141 

AFDELING 3. TUSSENTIJDS BESLUIT 

330. Het onderzoek naar de gevolgen van bevoegde vertegenwoordiging ad agendum bevestigt een 

aantal tendensen die in de vorige hoofdstukken reeds aan de oppervlakte kwamen. 

Zo stellen we opnieuw vast dat de totale afwezigheid van een wettelijk kader de zoektocht naar een 

uniform regime niet eenvoudig maakt. Het Gerechtelijk Wetboek verwijst slechts generiek naar 

“partijen”, zodat bij elke bepaling moet worden nagegaan of zij de materiële dan wel de formele partij 

viseert, of beiden. Dat leidt al snel tot complexe vraagstukken. 

Daarmee verband houdend, blijkt ook hier dat de grote diversiteit aan toepassingsgevallen van 

vertegenwoordiging ad agendum in sommige gevallen een coherent procesrechtelijk regime in de weg 

staat. Terwijl het in regel de materiële procespartij is die tot de kosten wordt veroordeeld – een logisch 

gevolg van de toerekenbaarheid aan de vertegenwoordigde van de rechtsgevolgen van het optreden 

in rechte voor zijn rekening – heeft de wetgever in sommige gevallen in een afwijkende oplossing 

voorzien waarbij het de formele procespartij is die desgevallend tot de kosten wordt veroordeeld. Dat 

is met name het geval voor het optreden in rechte namens de gemeente en namens een 

consumentengroep in het kader van collectief herstel. Ook wat het gezag van gewijsde betreft, blijkt 

de algemene regel (tegenstelbaarheid aan de materiële en niet aan de formele procespartij) niet zonder 

wettelijke uitzonderingen. Opnieuw komt de vordering tot collectief herstel hier ten tonele. Dergelijke 

uitzonderingsregimes vallen in het licht van de nagestreefde doelstellingen te begrijpen, maar het 

maakt de zoektocht naar een uniform procedureel kader onvermijdelijk complexer.  

  

                                                           
1139 Het nalaten om een behoorlijke verdediging in rechte te (laten) bieden, brengt de aansprakelijkheid van de voogd onder art. 

405, § 1 BW in het gedrang: S. MOSSELMANS, Voogdij, in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 215, nr. 390. Hetzelfde geldt bij roekeloos 

procederen: M.A. MASSCHELEIN, “Geen machtiging meer vereist voor de burgerlijke partijstelling door een voogd”, NNK 2011, 

12, nr. 5. 
1140 A. BOSSUYT, “De curator als procespartij”, in X (ed.), Faillissement & reorganisatie, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2009, II.D.20bis 

– 23. 
1141 G. HEIRMAN, “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 WLVO): draagwijdte en gevolgen 

van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 2013), RABG 2014, 756-757, nr. 11, die aansluiting zoekt bij de contractuele 

aansprakelijkheid. O.i. lijkt de buitencontractuele aansprakelijkheid meer aangewezen, althans in zoverre de leiding van het 

geschil niet voortvloeit uit de polis maar (enkel) uit het wettelijk mandaat van art. 143 Wet betreffende de verzekeringen. Zie 

ook Antwerpen 23 januari 2008, T.Verz. 2010, 335. 
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HOOFDSTUK 6. BEGIN EN EINDE 

AFDELING 1. BEGIN 

331. Het mandaat ad agendum dient een aanvang te nemen ten laatste op het moment van de 

gedinginleiding, net zoals het burgerrechtelijk mandaat dient te bestaan ten laatste op het moment dat 

de rechtshandeling wordt gesteld.  

In het burgerlijk recht is een bekrachtiging mogelijk, waarbij het mandaat geacht wordt retroactief 

aanwezig te zijn geweest op het moment van het stellen van de rechtshandeling. In het procesrecht 

blijkt men de mogelijkheid tot bekrachtiging ad agendum traditioneel minder genegen, al hebben wij 

hierboven een en ander kritisch ontleed en de toelaatbaarheid ervan verdedigd (supra randnr. 224). 

332. De context van een rechtsgeding zorgt voor bijkomende complicaties. Een proces is immers 

een aaneenschakeling van autonome rechtshandelingen (proceshandelingen), een ketting die culmineert 

in een rechterlijke beslissing.1142 Zo kan het voorvallen dat een procespartij pendente lite haar 

procesbekwaamheid verliest en er een vertegenwoordiger in de plaats komt. Typevoorbeeld vormt de 

handelaar die failliet wordt verklaard lopende een gerechtelijke procedure. Het mandaat ad agendum 

van de curator neemt aldus een aanvang hangende het geding. 

De aanstelling pendente lite van een vertegenwoordiger werkt, in tegenstelling tot een bekrachtiging, 

niet retroactief. Dat is ook niet nodig, nu de vertegenwoordigde op het moment van de 

gedinginleiding (nog) proceshoedanigheid had en de vordering dus niet is aangetast door een 

dreigende onontvankelijkheid. Ook de reeds verrichte proceshandelingen blijven rechtsgeldig. 

Anderzijds kan de procedure enkel worden verdergezet door de persoon die voortaan 

proceshoedanigheid heeft, i.e. de vertegenwoordiger. De procedurele complicaties hiervan worden 

hierna verder behandeld samen met het einde van het mandaat. Het begin van een mandaat pendente 

lite is immers hetzelfde probleem als een einde van een mandaat pendente lite: beide zijn een probleem 

van gewijzigde proceshoedanigheid. 

AFDELING 2. EINDE 

333. Het mandaat ad agendum kan een einde nemen door een wijziging van de materiële 

procespartij (2.1) en door een wijziging van de formele procespartij (2.2). Opdat dat einde ook 

daadwerkelijk effect sorteert binnen een aanleg, is steeds een kennisgeving vereist (2.3). De gevolgen 

van die kennisgeving, en dus van het einde van het mandaat, verschillen evenwel naargelang het gaat 

om een wijziging van de materiële dan wel formele partij (2.4). 

2.1. Wijziging van de materiële procespartij 

334. Er zijn verschillende manieren waarop de materiële procespartij kan wijzigen tijdens het 

geding. Een eerste en meest ingrijpende manier is het overlijden van die partij. 

                                                           
1142 A. WYLLEMAN, “Vertegenwoordigingsperikelen”, in I. BOONE, I. CLAEYS en L. LAVRYSEN (eds.), Liber amicorum Hubert Bocken. 

Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 214; R. DE CORTE, J. LAENENS, P. TAELMAN en K. BROECKX, “Van vormdoel naar normdoel 

in het gerechtelijk privaatrecht”, in X. (ed.), De norm achter de regel. Hommage aan Marcel Storme, Deurne, Kluwer, 1995, 51-52, nr. 

12. 
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Het overlijden brengt steeds het einde van het procesrechtelijk mandaat met zich mee. Net zoals bij 

het burgerrechtelijk mandaat is het mandaat ad agendum essentieel intuitu personae. Dat geldt overigens 

niet enkel voor vertegenwoordigers die bij overeenkomst zijn aangesteld. Een voogd ad hoc die is 

aangesteld bij rechterlijke beschikking, kan niet argumenteren dat zijn mandaat verder loopt na het 

overlijden van de pupil en pas een einde neemt na intrekking van de aanstellingsbeschikking.1143 

335. Een andere – en veel frequentere – manier waarop de materiële procespartij pendente lite kan 

wijzigen, is rechtsopvolging onder bijzondere titel. Men denke aan de verzekerde die een procedure 

begint en in de loop van de procedure door zijn verzekeraar wordt vergoed: de subrogatie zorgt 

ervoor dat zowel het subjectief vorderingsrecht als het daarbij horende ius agendi (een accessorium van 

het vorderingsrecht) overgaat van de verzekerde op de verzekeraar (supra randnr. 173). Gelijkaardige 

gevallen ontstaan bij de verkoop van een goed dat het voorwerp vormt van een betwisting in rechte, 

bij de overdracht van een betwiste schuldvordering, of bij de overname door de rechtspersoon van de 

verbintenissen die tijdens haar oprichtingsfase door haar promotoren werden aangegaan en die reeds 

voorwerp vormen van een gerechtelijke procedure (supra randnr. 98). Steeds gaat het, met de woorden 

van het Hof van Cassatie, om een overdracht van een subjectief recht dat een dusdanig nauw verband 

houdt met de hangende vordering “dat de verandering van hoedanigheid aan de partij in het geding ieder 

belang ontneemt dit geding verder te zetten en enkel de rechtsopvolger ten bijzondere titel als nieuwe titularis 

van het recht hierbij nog belang heeft.”1144 Hierin weerklinkt duidelijk de accessoriumleer: het ius agendi 

als accessorium van het subjectief recht.1145 

De procesrechtelijke gevolgen – en dus ook de gevolgen voor het mandaat ad agendum – van een 

dergelijke rechtsopvolging onder bijzondere titel zijn dezelfde als bij rechtsopvolging onder algemene 

titel. In beide gevallen ontstaat immers een scheeftrekking tussen de materieelrechtelijke situatie 

(waarin de rechtsopvolger de plaats inneemt van de rechtsvoorganger) en de procedurele situatie 

(waarin nog steeds de rechtsvoorganger figureert). Ook rechtsopvolging onder bijzondere titel brengt 

aldus het einde van het mandaat ad agendum met zich mee, behoudens natuurlijk wanneer de 

rechtsopvolger op zijn beurt vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent aan de formele procespartij. 

2.2. Wijziging van de formele procespartij 

336. Het overlijden van de formele procespartij brengt evenzeer het einde van het mandaat ad 

agendum met zich mee.1146 De erfgenamen van deze partij kunnen de gerechtelijke procedure niet 

qualitate qua verderzetten.1147 Het recht om in rechte op te treden, al dan niet als vertegenwoordiger, is 

immers persoonlijk van aard.1148 Ofwel wordt een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid, ofwel zet de 

materiële procespartij, in zoverre zij procesbekwaam is, zelf de procedure verder.  

                                                           
1143 Antwerpen 25 juni 2003, P&B 2005, 140. Zie ook specifiek voor de bewindvoerder art. 490/2 § 3, 4° BW.  
1144 Cass. 31 mei 2012, RABG 2012, 1252, concl. Adv.-Gen. VANDEWAL; zie ook B. VAN DEN BERGH, “Over hoe een procespartij 

plots derde wordt: de impact van kwalitatieve rechten op de procesverhouding” (noot onder Antwerpen 16 oktober 2013), 

TBBR 2015, 209-212. 
1145 Zie uitgebreid over de accessoriumleer K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 546 p.; 

N. CARETTE, “Rechtstreekse contractuele aanspraak van een bouwheer jegens een onderaannemer”, TPR  2007, 1838 e.v. 
1146 Zie bv. expliciet art. 566 W.Venn. over de vertegenwoordiger van de minderheidsaandeelhouders, wiens mandaat o.m. een 

einde neemt bij overlijden, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen en faillissement van de vertegenwoordiger. 
1147 Zie specifiek voor het optreden van de voogd art. 400 BW, en voor de bewindvoerder art. 490/2 § 3, 4° BW . Zie specifiek 

voor het optreden van inwoners namens de gemeente: A. ALEN, Proceshandelingen van en tegen gemeenten, Antwerpen, Kluwer, 

1980,  67, nr. 60 en J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 288 met verwijzing 

naar o.m. Brussel 21 juni 1867, Rev.adm. 1867, 977. 
1148 Cass. 14 november 2012, P.11.1611.F, www.cass.be; Cass. 4 oktober 2000, Arr.Cass. 2000, 1496. 
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337. Minder dramatisch is de eenzijdige herroeping van het mandaat door de materiële 

procespartij.  

Eenzijdige herroeping is in regel mogelijk bij conventionele vertegenwoordiging (art. 2004 BW), al kan 

de onherroepelijkheid contractueel zijn bedongen of voortvloeien uit het karakter van de lastgeving 

als zijnde een lastgeving van gemeenschappelijk belang (supra randnr. 61). Men denke bv. aan de 

naamlening van een verzekerde aan zijn gesubrogeerde verzekeraar: de naamlening geschiedt in het 

belang van de verzekeraar, zodat deze vaak de onherroepelijkheid van de naamlening zal hebben 

bedongen in de verzekeringsovereenkomst.1149 Hetzelfde geldt voor een mandaat verleend aan de 

financierder in het kader van derdepartijfinanciering. Onherroepbaarheid zal ook vaak zijn bedongen 

wanneer de materiële procespartijen talrijk zijn (“collectieve vordering”), teneinde de administratieve 

en procedurele complicaties pendente lite tot een minimum te beperken. Wanneer het gaat om een 

optreden voor rekening van de leden van een feitelijke vereniging, kunnen de statuten een bijzondere 

(meerderheids)regeling voorzien.1150 

Eenzijdige herroepbaarheid is anderzijds geen exclusiviteit van de conventionele vertegenwoordiging. 

Neem bv. de zijdelingse vordering. Deze vorm van wettelijke vertegenwoordiging (art. 1166 BW) kan 

enkel worden uitgeoefend bij stilzitten van de schuldenaar. Een actief optreden van deze laatste 

betekent dus ook ipso facto een eenzijdige herroeping van het wettelijk mandaat en dus het verlies van 

proceshoedanigheid. Op dat moment moet de vertegenwoordiger zijn zijdelingse vordering dan ook 

laten varen, op straffe van onontvankelijkheid.1151 Hetzelfde geldt voor het wettelijk mandaat van de 

scheepskapitein of de rederij om bij aanvaring op te treden namens de schadelijdende partijen (art. 254 

Zeewet): ook dat mandaat houdt op te bestaan wanneer de schadelijdende partij zelf in rechte haar 

belangen veilig stelt.1152 

Dat neemt niet weg dat bij wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiging ad agendum, de mogelijkheid 

tot herroeping vaak onbestaande of gemoduleerd is. Het meest opmerkelijke voorbeeld van een 

gemoduleerd herroepingsrecht is de vertegenwoordiging van een gemeente door een inwoner van 

deze gemeente op grond van art. 194 Gem.D. Het derde lid van deze bepaling schrijft voor dat de 

gemeente over het geding geen dading kan aangaan of er geen afstand van kan doen zonder 

instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd. Uit deze bepaling volgt, aldus het 

Hof van Cassatie, dat de gemeente de vrije beschikking verliest over de rechten die het voorwerp van 

de vordering uitmaken. De gemeente kan enkel actief deelnemen aan de procedure wanneer de 

gemeente de vordering ingesteld namens haar wenst te ondersteunen of wanneer zij bij inactiviteit van 

de inwoners de vordering wil verderzetten, niet wanneer zij zich tegen de vordering wenst te keren.1153 

                                                           
1149 M.E. STORME, “Hoever reikt de regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van gemeenschappelijk belang in het 

bijzonder bij enkele toepassingen in de notariële praktijk?”, T.Not. 1996, 14, nr. 17. 
1150 K. MORTIER, “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 811, nr. 29; vgl. M.E. STORME, “Hoever reikt de 

regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van gemeenschappelijk belang in het bijzonder bij enkele toepassingen in de 

notariële praktijk?”, T.Not. 1996, 14, nrs. 19-21. Vgl. art. 566, tweede lid, W.Venn. voor de minderheidsvordering (ontslag van de 

lasthebber slechts bij eenparigheid). 
1151 Cass. 26 juni 1984, Pas. 1984, I, 1296; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 

2013, 2197, nr. 1525; F. HELSEN, “Zijdelingse vordering”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl, nr. 17; L. CORNELIS, 

Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 359, nr. 289; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, 

Brussel, Bruylant, 1967, 216, nr. 191. 
1152 Antwerpen 22 februari 1994, RHA 1995, 15. 
1153 Cass. 6 februari 1961, Pas. 1961, 599.  Ook de Raad van State is deze mening toegedaan, zie RvS 10 mei 2011, nr. 213.107. Zie 

ook J. UYTDENHOUWEN, “De recente rechtspraak van de Raad van State over artikel 194 Gemeentedecreet: in een U-bocht om 

het Scheldedorp Doel heen. Een kroniek” (noot onder RvS 10 mei 2011), T.Gem. 2012, 94-102; P. LEFRANC, “Over de inmenging 

van het college van burgemeester en schepenen in een namens zijn gemeente gevoerd debat voor de rechter” (noot onder GwH 

nr. 19/2011 van 24 februari 2011), TMR 2011, 247-249 ; G. PIJCKE, “L’action en justice des communes et le rôle des habitants” 
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Zij is dus gebonden door de finaliteit van de namens haar ingestelde vordering. Bovendien blijven de 

inwoners ook na een dergelijke “tussenkomst” van de gemeente – het gaat niet echt om een 

tussenkomst in de zin van art. 811 e.v. Ger.W., nu de gemeente van bij het begin materiële procespartij 

was – als formele procespartij in de procedure betrokken.1154 Anders oordelen zou de effectiviteit van 

de wettelijke vertegenwoordiging als instrument van “bestuurlijk toezicht” volledig ondergraven. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het optreden in rechte namens de provincie (art. 187 Prov.D.). 

De analogie dringt zich ook hier op met het burgerrechtelijk mandaat van gemeenschappelijk belang: 

aangezien de formele procespartij zelf inwoner is van de gemeente die zij vertegenwoordigt, heeft ook 

zij een indirect belang bij de uitoefening van het mandaat, hetgeen een eenvoudige herroeping door 

de materiële procespartij uitsluit. De vraag rijst dan overigens waarom deze motieven niet ook zouden 

gelden voor andere wettelijke mandaten “van gemeenschappelijk belang”, zoals bv. de zijdelingse 

vordering (art. 1166 BW). Is ook daar geen sprake van een mandaat dat niet enkel in het voordeel van 

de vertegenwoordigde wordt uitgeoefend, maar ook in het voordeel van de vertegenwoordiger?1155 

Kan ook daar niet worden beargumenteerd dat de onderschuldeiser, wanneer hij de procedure 

ingeleid door de hoofdschuldeiser overneemt, gebonden is door de finaliteit van die procedure en dus 

bv. niet zomaar afstand van geding kan doen?1156 Een gelijkaardige redenering kan worden 

opgebouwd voor het wettelijk mandaat van de verzekeraar tot leiding van het geschil, gelet op de in 

grote mate gelijklopende belangen van verzekeraar en verzekerde in de afwikkeling van de procedure 

(art. 143 W.Verz.).1157 

338. Tot slot kan het mandaat van de formele procespartij een einde nemen door de 

materieelrechtelijke regels die haar mandaat beheersen. Bij conventionele vertegenwoordiging is dat 

het verbintenissenrecht, bij het optreden van de curator is dat het faillissementsrecht, bij het optreden 

van de voogd is dat het familierecht, etc. Zo neemt het mandaat ad agendum van de ouder van 

rechtswege een einde bij de meerderjarigheid van het kind. Zo ook verliest de 

groepsvertegenwoordiger in een rechtspleging tot collectief herstel zijn 

vertegenwoordigingsbevoegdheid wanneer hij niet langer aan de wettelijke voorwaarden voldoet (art. 

XVII. 40 WER). Iedere vertegenwoordigde aandeelhouder kan het ontslag om wettige redenen van de 

minderheidsvertegenwoordiger vorderen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel (art. 

566 W.Venn.).1158 Het wettelijk mandaat van de verzekeraar tot leiding van het geschil neemt een 

einde wanneer diens belangen niet langer samenvallen met de belangen van de verzekerde (art. 143 

W.Verz.). En hierboven is reeds stilgestaan bij de schijnvertegenwoordiger waarvan de schijn pendente 

lite wegvalt, zodat op dat moment ook zijn (schijn)mandaat ophoudt te bestaan (supra randnr. 230). 

                                                                                                                                                                                     
(noot onder Luik 30 mei 2005), JT 2006, 129-130, nrs. 7 e.v.; A. ALEN, Proceshandelingen van en tegen gemeenten, Antwerpen-

Amsterdam, Antwerpen, Kluwer, 1980, 68, nr. 60. 
1154 Cass. 23 september 2010, JT 2010, 698 (vernietiging van Luik 30 mei 2005, JT 2006, 126, noot G. PIJCKE). 
1155 Zie in die zin M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, 

RW 1993-94, 175, die het heeft over een zaakwaarneming die mede in eigen belang geschiedt. 
1156 In het bijzonder nu een bedrieglijke afstand van geding sowieso zou kunnen worden bestreden door de schuldeiser met een 

pauliaanse vordering, maar dan via het procesrechtelijk vehikel van de tussenkomst of het derdenverzet. Zie H. DE PAGE, Traité 

élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 231, nr. 215. Beter voorkomen dan genezen … 
1157 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2011, 503-04, nr. 720.  
1158 Hoewel de wet het recht om het ontslag te vorderen toekent aan “iedere effectenhouder”, gaat men ervan uit dat dit gelezen 

moet worden als “iedere vertegenwoordigde effectenhouder”, i.e. beperkt tot de aandeelhouders die betrokken zijn in de 

minderheidsvordering. Zie K. MARESCEAU, De vennootschaps- en minderheidsvordering in de BVBA, CVBA, NV en Comm.VA, in 

Advocatenpraktijk, Mechelen, Kluwer, 2015, 47, nr. 63. 
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2.3. Vereiste van kennisgeving 

339. Opdat het mandaat ad agendum effectief een einde neemt, is de aanwezigheid van een 

beëindigingsgrond niet voldoende. Het Gerechtelijk Wetboek stelt nog een tweede voorwaarde, met 

name de kennisgeving van het einde van het mandaat. Art. 815 Ger.W. bepaalt dat, in zaken waar de 

debatten nog niet gesloten zijn verklaard, het overlijden van de persoon of de wijziging van de staat of 

hoedanigheid van de partij zonder gevolgen blijft zolang daarvan geen kennis is gegeven. Deze 

bepaling vormt aldus, wat vertegenwoordiging betreft, het procesrechtelijk equivalent van art. 2005, 

eerste lid BW (“De herroeping waarvan alleen aan de lasthebber is kennis gegeven, kan niet worden 

tegengeworpen aan derden die, daarvan onkundig zijnde, met hem gehandeld hebben”).1159 

340. Zonder kennisgeving aan de tegenpartij en de rechter ontstaat dus gedurende de rest van de 

aanleg een wettelijke fictie waarbij de procedurele rechtsverhoudingen geacht worden nog steeds 

overeen te stemmen met de werkelijke rechtsverhoudingen. Deze fictie beoogt de bescherming van de 

tegenpartij, die geen nadeel mag ondervinden van een situatie waarvan zij niet op de hoogte is.1160 

Concreet betekent dat het volgende: 

- Indien in de werkelijke rechtsverhouding een verandering van materiële partij is gebeurd, dan 

blijft in de procedurele rechtsverhouding de oude materiële procespartij figureren zolang van 

deze wijziging geen kennis is gegeven.  

 

Het is interessant om het verschil op te merken tussen het burgerlijk recht en het burgerlijk 

procesrecht op dit punt. In het burgerlijk recht neemt de rechtsopvolger (hetzij onder 

algemene titel, hetzij onder bijzondere titel wanneer er sprake is van een accessoir recht) van 

rechtswege de plaats over van de rechtsvoorganger.1161 Op die manier kan er eenvoudigweg 

geen scheeftrekking ontstaan tussen de werkelijke en de contractuele rechtsverhouding, er 

vindt a.h.w. een naadloze synchronisatie plaats tussen beide. In het procesrecht gebeurt de 

procedurele rechtsopvolging niet van rechtswege maar slechts na kennisgeving en 

gedinghervatting (zie over de gedinghervatting infra randnrs. 343 e.v.). Nochtans is het ius 

agendi evenzeer een accessoir recht t.a.v. de litigieuze aanspraak. Op die manier is wél een 

scheeftrekking tussen werkelijke en procedurele rechtsverhouding mogelijk. Zo kan het 

gebeuren dat een gerechtelijke procedure uitmondt in een (geldig) vonnis lastens een reeds 

overleden materiële procespartij.1162 Dat neemt anderzijds niet weg dat de rechtsopvolger (bv. 

de erfgenaam) zich het vonnis wel degelijk moet laten tegenwerpen en i.h.b. geen 

derdenverzet zal kunnen instellen tegen het vonnis. Niet omdat hij door de rechtsvoorganger 

vertegenwoordigd werd, maar wel omdat art. 1122, 1° en 2° Ger.W. het gezag van gewijsde 

uitbreidt tot de rechtsopvolgers (supra randnr. 90). Op die manier zorgt de fictie van art. 815 

                                                           
1159 J. VANANROYE, Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 330-331, nr. 435. Belangrijke nuance is wel dat art. 

2005 BW, zeker in combinatie met art. 2009 BW, goede trouw veronderstelt in hoofde van de derde, i.t.t. art. 815 Ger.W. (infra 

volgend randnr.). 
1160 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 200-201. 
1161 S. STIJNS en E. VERJANS, “Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht”, in A. DE BOECK, S. STIJNS en R. VAN 

RANSBEECK (eds.), Positie van de derde in het privaat vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2012, 31-37; B. CLAESSENS, T. HENS, W. 

VAN PUTTEN en M. VEGA LÉON, “De uitwerking van de overeenkomst tussen partijen”, in X (ed.), Bestendig handboek 

verbintenissenrecht, 2010, losbl., II.4, nr. 1743 e.v.; N. CARETTE, “Rechtstreekse contractuele aanspraak van een bouwheer jegens 

een onderaannemer”, TPR  2007, 1873, nr. 74. 
1162 Cass. 4 april 1935, Pas. 1935, I, 214; zie ook de rechtspraak aangehaald bij P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: 

een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 242, voetnoot 992. 
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Ger.W., in combinatie met de uitbreiding van het gezag van gewijsde van art. 1122 Ger.W., 

voor een optimale bescherming van de tegenpartij.1163 

 

- Indien in de werkelijke rechtsverhouding een verandering van formele partij is gebeurd, bv. 

doordat een procespartij meerderjarig wordt en het mandaat van zijn ouders van rechtswege 

een einde neemt, dan blijft in de procedurele rechtsverhouding de oude formele procespartij 

(in casu de ouders) figureren zolang van deze wijziging geen kennis is gegeven. Zo kan het 

gebeuren dat een materiële procespartij ten gronde wordt veroordeeld terwijl zij op dat 

moment niet meer rechtsgeldig werd vertegenwoordigd. De materiële procespartij zal dat 

nadien (i.e. bij aanwending van een rechtsmiddel) niet kunnen aanvoeren om zich aan het 

gezag van gewijsde van het vonnis te onttrekken. De tegenpartij wordt dus opnieuw optimaal 

beschermd door de fictie. 

De fictie blijft zelfs overeind wanneer alle partijen en de rechter de facto op de hoogte zijn van de 

verandering van materiële of formele procespartij, of wanneer dat uit de stukken blijkt. Hieruit blijkt 

meteen dat het niet gaat om een schijnmandaat – goede trouw van de tegenpartij is niet vereist – maar 

om een wettelijk vermoeden.1164 Wanneer bv. een minderjarige procespartij tijdens de aanleg 

meerderjarig wordt, blijft het procesrechtelijk mandaat van de ouder gevolgen sorteren zolang er geen 

kennisgeving van de meerderjarigheid is gebeurd, zelfs al bleek de meerderjarigheid uit de 

stukken.1165 Om diezelfde reden is ook een publicatie in het Belgisch Staatsblad niet van dien aard om 

de fictie van art. 815 Ger.W. te doen ophouden.1166 

341. De fictie houdt op te bestaan na kennisgeving van de werkelijke situatie. De wet bepaalt niets 

over de wijze van kennisgeving, enkel over de wijze van gedinghervatting (zie hierover infra randnr. 

346). 

De kennisgeving van een verandering van formele procespartij schorst de procedure niet (infra randnr. 

345). Aldus kan de kennisgeving hier bestaan uit een eenvoudige verklaring – bv. bij conclusie – door 

de nieuwe formele procespartij dat zij het geding gewoon voortzet. Een meerderjarig geworden 

procespartij kan eenvoudig bij conclusie laten weten dat zij, en niet langer haar ouders, als formele 

procespartij het geding verderzet.1167 

De kennisgeving van een verandering van materiële procespartij schorst de procedure wél. In dat geval 

lijkt het ons dat voor de wijze van kennisgeving naar analogie gekeken moet worden naar de wijze 

van gedinghervatting; beiden kunnen overigens samen in één akte gebeuren.1168 Dat betekent dus dat 

een akte ter griffie moet worden neergelegd, met opgave van de redenen van schorsing (overlijden, 

rechtsopvolging onder bijzondere titel, …), en die nadien bij gerechtsbrief aan de overige partijen 

wordt gezonden.  

                                                           
1163 Behalve in het geval waar de tegenpartij excepties zou kunnen inroepen tegen de rechtsopvolger die zij niet kan inroepen 

tegen de rechtsvoorganger. In dat geval is de fictie eerder belemmerend dan beschermend. Zie hierover infra randnr. 341.  
1164 Vgl. M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-

94, 181, die het heeft over een wettelijke vertegenwoordigingsmacht.  
1165 Cass. 11 mei 1989, Arr.Cass. 1988-89, 1057. 
1166 Zie gelijkluidend B. PETIT, “L’interruption et la reprise d’instance”, JT 2012, 549, nr. 6; S. DUFRENE, “La détermination des 

parties en litige et le lien d’instance (spécialement en cas de reprise de l’instance”, in J. LINSMEAU en M.L. STORME (eds.), De 

respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, Brussel, Bruylant, 1999, 43. Zie contra H.-P. LEMAÎTRE, “La réforme 

du droit des fusions et des scissions”, DAOR 1993-94, 23. 
1167 S. VAN OVERBEKE, “Het voortzetten van het geding door de meerderjarig geworden burgerlijke partij” (noot onder 

Antwerpen 2 september 1993), RW 1994-95, 195, nr. 4. 
1168 P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé. L’instruction de la demande, III, Brussel, Bruylant, 1977, 309, nr. 370. 



[243] 

 

Sommige auteurs menen dat de tegenpartij niet tot kennisgeving in de zin van art. 815 Ger.W. kan 

overgaan.1169 Dat lijkt ons incorrect, althans wanneer men art. 815 Ger.W. functioneel benadert en de 

ratio legis van deze bepaling voor ogen houdt. De kennisgeving c.q. fictie van art. 815 Ger.W. is erop 

gericht de tegenpartij te beschermen tegen de kwalijke gevolgen van partijwissels pendente lite. Het 

voorkomt dat de tegenpartij verrast wordt door partijwissels waarvan ze niet op de hoogte was. 

Welnu, in bepaalde gevallen zal de tegenpartij er belang bij hebben dat de fictie van art. 815 Ger.W. 

ophoudt te bestaan. Dat is met name het geval wanneer de tegenpartij tegen de rechtsopvolger 

excepties kan inroepen die zij niet tegen de rechtsvoorganger kan inroepen. In dat geval wordt de 

tegenpartij niet zozeer beschermd door de fictie (volgens dewelke de rechtsvoorganger nog steeds 

procespartij is), maar eerder belemmerd. In dat geval moet ook de tegenpartij worden toegelaten om 

aan de fictie een einde te maken en dus tot kennisgeving over te gaan (zie ook supra randnr. 265 m.b.t. 

naamlening ad agendum, wat in wezen hetzelfde probleem is: een scheeftrekking tussen de 

materieelrechtelijke en de procesrechtelijke verhouding). 

In elk geval kunnen derden niet rechtsgeldig tot kennisgeving overgaan. Met ‘derden’ wordt bedoeld 

de personen die ook na de kennisgeving geen procespartij kunnen worden. Zo is een erfgenaam van 

een overledene weliswaar een derde in de procedure die door de decujus is opgestart, maar kan hij 

niettemin in zijn hoedanigheid van erfgenaam tot kennisgeving overgaan. De kennisgeving strekt er 

immers net toe de erfgenaam toe te laten als nieuwe materiële procespartij, die de plaats van de 

decujus in de procedure overneemt. Een erfgenaam die van de nalatenschap afstand heeft gedaan, en 

dus niet in de materiële rechten van de overledene treedt, kan van het overlijden daarentegen geen 

kennis geven in de zin van art. 815 Ger.W., nu hij ook na die kennisgeving geen materiële procespartij 

kan worden.1170  

342. Het toepassingsgebied van art. 815 Ger.W. is ratione temporis beperkt tot het moment waarop 

de debatten gesloten zijn verklaard. Vanaf dat moment kan er geen kennisgeving meer plaatsvinden 

die de procedurele verhoudingen in lijn brengt met de werkelijkheid; de procedurele verhoudingen 

worden tijdens het beraad a.h.w. gebetonneerd. De wetgever wou hiermee voorkomen dat een 

verandering van staat of hoedanigheid het vonnis in deze fase zou uitstellen.1171 Wanneer de rechter 

de debatten heropent, herneemt art. 815 Ger.W. terug zijn volle werking.1172 

Aan de andere kant strekt het wettelijk vermoeden zich volgens klassieke (cassatie)rechtspraak niet uit 

over de aanleg heen. Op die manier ontstaat een blinde vlek in de bescherming van de tegenpartij. Stel 

bv. dat een minderjarige tijdens de procedure meerderjarig wordt, zonder dat daarvan een 

kennisgeving gebeurt. Binnen dezelfde aanleg geniet de tegenpartij van de bescherming die de 

wettelijke fictie van art. 815 Ger.W. haar biedt. Zij hoeft niet te vrezen dat nadien gestelde 

proceshandelingen achteraf betwist zullen worden door de meerderjarige, op grond van een gebrek 

                                                           
1169 M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-94, 

180. 
1170 Cass. 8 november 2013, RW 2014-15, 904. Een erfgenaam die een nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van 

boedelbeschrijving kan wél tot kennisgeving en gedinghervatting overgaan. De aanvaarding onder voorrecht van 

boedelbeschrijving heeft weliswaar tot gevolg dat de verplichting om de schulden te dragen tot het bedrag van de waarde van 

de goederen van de nalatenschap beperkt blijft, maar dat doet niets af aan de hoedanigheid van erfgenaam en (dus) van 

rechtsopvolger die het geding van de rechtsvoorganger kan verderzetten: Cass. 13 februari 1998, Arr.Cass. 1998, 208. Zie 

overigens andersluidend Rb. Hasselt 6 november 2000, AJT 2000-01, 480, waarin de kennisgeving door de verzekeraar van het 

overlijden van de verzekerde wél aanvaard werd als kennisgeving in de zin van art. 815 Ger.W., terwijl de rechtbank in één 

adem (terecht) ook oordeelde dat de verzekeraar niet in de plaats van de overledene het geding kon hervatten. 
1171 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 200. 
1172 Cass. 10 november 2011, P&B 2012, 23. 
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aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hoofde van zijn ouders. Als diezelfde partij evenwel hoger 

beroep wil instellen tegen het vonnis, zal zij zich op straffe van onontvankelijkheid moeten richten 

tegen de (nu) meerderjarige, en niet tegen de ouders qualitate qua.1173 De wettelijke fictie geldt niet 

langer. Hetzelfde geldt voor een wijziging van de materiële procespartij: ook daar zal de tegenpartij 

zich bij de aanwending van een rechtsmiddel tot de rechtsopvolger moeten richten, en niet tot de 

rechtsvoorganger.1174 Dat betekent dat de appellant bij de aanwending van een rechtsmiddel bij de les 

moet zijn en een nieuw onderzoek zal moeten instellen naar wie nu juist als formele c.q. materiële 

procespartij moet worden aangesproken. “Deze rechtspraak leidt tot de paradoxale situatie dat de 

wederpartij van de rechtsvoorganger beschermd wordt tegen de onbevoegdheid van haar tegenpartij zolang het 

geding duurt, doch daarna onbeschermd wordt achtergelaten.”1175  

In een recent cassatiearrest lijkt het Hof evenwel het gat in de rechtsbescherming gedeeltelijk te 

hebben dichtgereden.1176 In casu had een procespartij een schuldvordering overgedragen aan een 

derde nadat m.b.t. deze vordering een beslissing in eerste aanleg was uitgesproken. De tegenpartij-

schuldenaar was op de hoogte van deze overdracht, nu deze haar ter kennis was gebracht 

overeenkomstig art. 1690 § 1 BW. Niettemin had zij haar hoger beroep niet tegen de overnemer gericht 

maar tegen de overdrager, die inderdaad in het bestreden vonnis als procespartij stond geboekstaafd. 

De appelrechter verklaarde dit hoger beroep onontvankelijk, nu de overdrager op het moment van het 

instellen van het rechtsmiddel geen titularis meer was van de schuldvordering en van het bijhorend 

ius agendi.  

Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel dat, indien de schuldvordering die het voorwerp is van het 

vonnis van de eerste rechter wordt overgedragen, de schuldenaar hoger beroep kan instellen hetzij 

tegen de oorspronkelijke schuldeiser zoals die blijkt uit het beroepen vonnis, hetzij tegen de 

overnemer. Dat is opvallend, in het bijzonder nu de tegenpartij-schuldenaar niet “ongelukkig en te 

goeder trouw was”; de overdracht was immers tijdig ter kennis gebracht. De analogie met de fictie 

van art. 815 Ger.W., die evenmin goede trouw in hoofde van de tegenpartij vereist (supra randnr. 340), 

dringt zich op. Wanneer de tegenpartij wél ongelukkig en te goeder trouw is, geldt allicht ook hier – a 

fortiori – dat zij het hoger beroep op ontvankelijke wijze tegen de rechtsvoorganger kan richten.1177 

De vraag die nog rest, is of deze uitbreiding niet enkel geldt bij rechtsopvolging (i.e. een verandering 

van de materiële partij) maar ook bij een verandering van de formele partij na de aanleg. Men denke 

opnieuw aan de appellant die het hoger beroep richt tegen de ouders qualitate qua terwijl het kind 

ondertussen meerderjarig is geworden. Minstens wanneer de tegenpartij te goeder trouw is, mag 

worden aangenomen dat zij rechtsgeldig haar hoger beroep op ontvankelijke wijze kan richten tegen 

de oude formele procespartij. In dat geval gaat het overigens om een eenvoudige toepassing van het 

                                                           
1173 Zie o.m. Cass. 1 oktober 1987, Arr.Cass. 1987-88, 143; Cass. 9 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, 762.  
1174 Zie o.m. Cass. 19 juni 1992, Arr.Cass. 1991-92, 999, concl. E. DE SWAEF; Cass. 14 juni 1991, RW 1991-92, 237-238 

(rechtsopvolging door gemeenschappen en gewesten). 
1175 M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, RW 1993-94, 

185. Zie ook m.b.t. de analoge vraag naar executie van een vonnis na niet-medegedeelde rechtsopvolging tijdens het geding 

M.E. STORME, “Naamlening bij executie na opvolging in het geldend te maken recht” (noot onder Gent 14 april 1995), RW 1995-

96, 327-331. 
1176 Cass. 7 september 2012, RW 2014-15, 534, noot C. VAN SEVEREN; TGR-TWVR 2013, afl. 1, 36, concl. A. VAN INGELGEM. 
1177 Vgl. concl. adv.-gen. VAN INGELGEM bij het arrest, die overigens van oordeel was dat enkel bij goede trouw van de tegenpartij 

de rechtsvoorganger kon worden aangesproken in graad van beroep. Hij had dan ook, gelet op de kennisgeving die in casu was 

gebeurd, besloten tot de verwerping van het cassatieberoep; het Hof is hem daarin niet gevolgd. Zie overigens Gent 25 

september 2014, P&B 2015, 156, waarin geoordeeld werd dat een vonnis rechtsgeldig aan de rechtsvoorganger kon worden 

betekend, gelet op de goede trouw van de partij die liet betekenen. Vgl. voor Nederland gelijkaardig HR 23 april 1993, NJ 1993, 

382 en HR 13 november 1987, NJ 1988, 941.  
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schijnmandaat (supra randnrs. 227 e.v.). De rechtspraak van de Nederlandse Hoge Raad kan hier 

bijkomend ter inspiratie dienen. Volgens deze rechtspraak is het hoger beroep gericht tegen de ouders 

van de meerderjarige in principe onontvankelijk, behoudens “indien de appellant niet wist en 

redelijkerwijs ook niet kon weten dat de in eerste aanleg door zijn ouder(s) vertegenwoordigde minderjarige ten 

tijde van het uitbrengen van de dagvaarding inmiddels meerderjarig was geworden”.1178  

2.4. Gevolgen 

343. De kennisgeving in de zin van art. 815 Ger.W. staat in het Gerechtelijk Wetboek vermeld 

onder de titel “Hervatting van geding” (artn. 815-819 Ger.W.). Rechtspraak en rechtsleer hebben 

hieruit afgeleid dat kennisgeving en gedinghervatting hand in hand gaan en twee elementen vormen 

van één en hetzelfde procedureel incident. Dat is ongelukkig en heeft aanleiding gegeven tot veel 

verwarring. Zo wordt het ruime toepassingsgebied van art. 815 Ger.W. (“het overlijden van een partij, 

haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is opgetreden”) in de 

rechtsleer beschouwd als “un accident de rédaction”, zodat een restrictieve lezing zich opdringt.1179 De 

rechtspraak van zijn kant heeft dat beschouwd als een vrijgeleide om op een hele casuïstische basis nu 

eens wél en dan weer níet te besluiten tot toepassing van de artn. 815-819 Ger.W. De logica lijkt daar 

vaak zoek. Zo zou het faillissement van een procespartij pendente lite niet nopen tot gedinghervatting, 

nu de gefailleerde niet uit de procesrechtelijke verhouding verdwijnt: hij blijft materiële procespartij, 

zij het voortaan vertegenwoordigd door de curator.1180 De onbekwaamverklaring van een persoon zou 

dan weer wél nopen tot gedinghervatting.1181 Nochtans kan ook daar eenzelfde redenering worden 

opgebouwd: de onbekwame verdwijnt als materiële procespartij op geen enkele moment uit de 

procesrechtelijke verhouding. Of wat te denken van de stelling als zou het einde van een 

conventioneel mandaat wél aanleiding geven tot gedinghervatting, en het einde van een wettelijk of 

gerechtelijk mandaat niet?1182  

344. Om enige coherentie te herwinnen dienen o.i. twee zaken goed uit elkaar te worden 

gehouden.  

Aan de ene kant is er de kennisgeving (art. 815 Ger.W.). De kennisgeving is zoals gezien een formaliteit 

ter bescherming van de belangen van de tegenpartij: die moet tijdens de volledige duur van de aanleg 

weten wie zijn materiële tegenstrever is (o.m. om te weten welke materieelrechtelijke excepties hij kan 

inroepen) én wie zijn formele tegenstrever is (o.m. om te weten of er een potentieel hoedanigheids- en 

                                                           
1178 HR 6 december 2002, NJ 2004, 162, noot H.J. SNIJDERS; HR 5 februari 1971, NJ 1971, 29. Uit deze arresten blijkt ook de 

gestrengheid van de Hoge Raad: in beide gevallen bleek de geboortedatum van de betrokkene uit de processtukken, zodat de 

tegenpartij niet geacht werd ongelukkig en te goeder trouw te zijn. Die gestrengheid botst bij de commentatoren (zie de noot 

van SNIJDERS) op de nodige kritiek. Zie uitgebreid over de Nederlandse rechtspraak ter zake F.B. BAKELS, A. HAMMERSTEIN en 

E.M. WESSELING-VAN GENT, Procesrecht deel 4: Hoger beroep, in MR. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

burgerlijk recht (Asser-Serie), Deventer, Kluwer, 2012, 46-58. 
1179 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 453, nrs. 661-662; zie verder B. PETIT, “L’interruption 

et la reprise d’instance”, JT 2012, 548, nr. 1; B. ALLEMEERSCH en K. WAGNER, “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake 

het geding”, RW 2003-04, 1138, nr. 40; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé. L’instruction de la demande, Brussel, 

Bruylant, 1977, III, 305-306, nr. 367. 
1180 Brussel 14 april 2000, RPS 2000, 362; Brussel 24 februari 2000, AJT 2000-01, 238; Brussel 7 november 1997, AJT 1998-99, 15, 

noot G. BALLON; Antwerpen 22 november 1984, RW 1985-86, 47, noot. Zie ook Kh. Charleroi 9 juni 1999, Cah.dr.immo. 1999, afl. 

5, 15; Beslagr. Namen 15 oktober 1982, RRD 1983, 161.  
1181 Vgl. Vred. Lennik 15 april 2004, RW 2004-05, 92 (al ging het daar om een minderjarige die bij zijn minderjarigheid 

onbekwaam werd verklaard; de ouder diende het geding te hervatten in zijn nieuwe hoedanigheid van voorlopig 

bewindvoerder). 
1182 J. LAENENS, “Het optreden in rechte van een gemeenschap van medeëigenaars in een appartementsgebouw”, RW 1991-92, 

291, nr. 37. 
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dus ontvankelijkheidsprobleem rijst). Om die reden is een kennisgeving vereist zowel wanneer de 

materiële procespartij wijzigt (bv. door overlijden of door rechtsopvolging onder bijzondere titel) als 

wanneer de formele procespartij wijzigt (bv. door beëindiging van een mandaat ad agendum). De 

bewoording van art. 815 Ger.W., die de kennisgeving verplicht maakt bij “het overlijden van een partij, 

haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is opgetreden”, is dus geenszins 

“un accident de rédaction”. Zonder kennisgeving blijft een wijziging van materiële dan wel formele 

procespartij zonder gevolg, een fictie die de tegenpartij beschermt tegen de mogelijke kwalijke 

gevolgen van het gebrek aan kennisgeving en die zelfs gedeeltelijk blijft voortduren na de aanleg, bij 

de aanwending van een rechtsmiddel (supra).  

Daarvan goed te onderscheiden, is de schorsing van de procedure c.q. gedinghervatting die een einde 

maakt aan die schorsing (art. 816-819 Ger.W.). Terwijl de kennisgeving de belangen van de tegenpartij 

beschermt, is de schorsing van de procedure erop gericht de belangen te beschermen van de (nieuwe) 

materiële partij, die plots geworpen wordt in een procedure opgestart door haar rechtsvoorganger – 

soms zelfs zonder dat te weten – en die tijd moet krijgen om zich te organiseren. Om die reden dringt 

een schorsing in de zin van art. 816-819 Ger.W. zich enkel op bij een wijziging van de materiële 

procespartij, en kan enkel de materiële procespartij zich op deze schorsing beroepen. “Nog anders 

uitgedrukt, met name vanuit de optiek van de hervatting van geding, blijkt dat deze zich niet opdringt bij 

eenvoudige wijziging van de titularis van het ius agendi, de “agent” of vertegenwoordiger met behulp van 

dewelke de titularis van het materieel recht optreedt. Dergelijke gedinghervatting blijkt zich integendeel wel op te 

dringen wanneer aan de titularis van het materieel recht zelf geraakt wordt”.1183  

Het Gerechtelijk Wetboek is op dit punt bijzonder onhelder door de kennisgeving en de 

schorsing/gedinghervatting op één hoop te gooien onder dezelfde titel “hervatting van geding”. Dat 

er slechts een schorsing c.q. gedinghervatting plaatsvindt bij een verandering van de materiële 

procespartij, kan wel impliciet worden afgeleid uit art. 56 Ger.W., volgens hetwelk het overlijden van 

een partij de termijn schorst om verzet, hoger beroep of cassatie aan te tekenen. Art. 56 Ger.W. 

voorziet op die manier in een schorsing na de aanleg bij rechtsopvolging in hoofde van de materiële 

procespartij;1184 de artn. 816-819 Ger.W. voorzien in een schorsing tijdens de aanleg bij rechtsopvolging 

in hoofde van de materiële procespartij.1185 Beide schorsingen zijn erop gericht de belangen van de 

(nieuwe) materiële procespartij te beschermen en haar de tijd te geven zich te organiseren. Een 

verandering (louter) in hoofde van de formele procespartij daarentegen geeft noch tijdens noch na de 

aanleg aanleiding tot schorsing, althans niet op basis van de artn. 816-819 Ger.W.1186  

345. Op die manier wordt de procedure na de kennisgeving dus niet geschorst wanneer de formele 

partij wordt vervangen door een ander of wanneer de materiële partij zelf ook formele partij wordt 

                                                           
1183 K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, in M.L. STORME en A. 

BEIRLAEN (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 397, nr. 14. Zie ook in die zin B. 

ALLEMEERSCH en K. WAGNER, “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake het geding”, RW 2003-04, 1138, nr. 40; P. 

TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 242, voetnoot 989; S. VAN OVERBEKE, 

“Het voortzetten van het geding door de meerderjarig geworden burgerlijke partij” (noot onder Antwerpen 2 september 1993), 

RW 1994-95, 195, nr. 4.  
1184 O.i. geldt art. 56 Ger.W. (dat enkel spreekt over het overlijden) ook bij rechtsopvolging onder bijzondere titel. Ook een 

rechtsverkrijger onder bijzondere titel dient de tijd te krijgen om te oordelen of het opportuun is een rechtsmiddel aan te 

wenden, zeker in het licht van de recente cassatierechtspraak naar luid waarvan gedinghervatting mogelijk is bij 

rechtsopvolging onder bijzondere titel inzake vorderingen die een dusdanig nauw verband houden met het overgedragen recht 

dat enkel de rechtsopvolger er nog belang bij heeft het geding verder te zetten (Cass. 31 mei 2012, Arr.Cass. 2012, 1474). 
1185 De regels van gedinghervatting vinden geen toepassing bij het aanwenden van een rechtsmiddel: Cass. 27 januari 1989, 

Arr.Cass. 1988-89, 641. Dat geldt ook voor een cassatievoorziening: Cass. 14 juni 1991, Arr.Cass. 1990-91, 1015. 
1186 En dus onverminderd bijzondere schorsingsgronden: infra randnr. 347. 
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(door herroeping, door het bereiken van de meerderjarige leeftijd, door het wegvallen van de schijn bij 

een schijnmandaat …). Dan vindt er immers geen breuk plaats in de continuïteit van de procedure die 

een schorsing en gedinghervatting in de zin van art. 816-819 Ger.W. zou noodzaken. Vandaar ook dat 

de kennisgeving eenvoudig bij conclusie kan gebeuren (supra randnr. 341). 

Dat is o.m. het geval wanneer een minderjarige materiële procespartij tijdens de aanleg meerderjarig 

wordt1187, of wanneer een curator, als vertegenwoordiger van een gefailleerde en diens schuldeisers, 

tijdens een procedure wordt vervangen door een andere curator.1188 Hetzelfde geldt voor de 

schuldenaar die de zijdelingse vordering, ingesteld door zijn schuldeiser, overneemt.1189 Ook het geval 

van de handelingsbekwame die pendente lite handelingsonbekwaam wordt, valt dan in deze categorie.  

Er weze herhaald dat ook hier nog steeds kennisgeving vereist is om de gewijzigde situatie effect te 

laten sorteren. Pas vanaf de kennisgeving verdwijnt de oude formele procespartij uit het proces, met 

alle rechtsgevolgen van dien. Zo zullen procesakten vanaf dat moment betekend moeten worden aan 

de nieuwe formele procespartij en zullen proceshandelingen gesteld door de oude formele 

procespartij vanaf dat moment onontvankelijk zijn wegens gebrek aan proceshoedanigheid.1190 

346. Indien er wél een schorsing plaatsvindt in de zin van de artn. 816-819 Ger.W. (m.n. wanneer 

de materiële procespartij wijzigt) gaat die schorsing in vanaf de kennisgeving. Proceshandelingen die 

gesteld worden na de kennisgeving zijn nietig, al is deze nietigheid niet van openbare orde en kan zij 

enkel door de materiële procespartij worden opgeworpen.1191  

Volledigheidshalve mag worden opgemerkt dat, in zoverre een gerechtelijke procedure draait om een 

persoonlijk, niet-overdraagbaar recht, het overlijden van de materiële procespartij bij uitzondering niet 

leidt tot schorsing c.q. gedinghervatting. Er is dan immers per definitie geen rechtsopvolger die het 

geding kan hervatten. In dat geval wordt het geding eenvoudigweg zonder voorwerp.1192 Mutatis 

mutandis geldt hetzelfde voor een procedure ingesteld door een vennootschap die pendente lite wordt 

vereffend en aldus haar actieve rechtsbekwaamheid verliest.1193  

Om een geschorste procedure terug op de rails te krijgen, is een gedinghervatting vereist. Deze 

gedinghervatting kan conform art. 816 Ger.W. vrijwillig of gedwongen gebeuren.  

In het eerste geval legt de (nieuwe) materiële procespartij, of diens bevoegde vertegenwoordiger, een 

akte tot gedinghervatting neer ter griffie. De griffier brengt deze akte per gerechtsbrief ter kennis van 

                                                           
1187 Zie o.m. Gent 4 oktober 1994, RW 1995-96, 435; Rb. Leuven 8 januari 1988, RW 1987-88, 1547; Rb. Hasselt 29 juni 1981, 

Limb.Rechtsl. 1982, 13; Arbh. Bergen 20 juni 1975, JT 1975, 551. Zie evenwel contra Arbrb. Namen 28 juni 1971, Pas. 1971, III 78.  
1188 Cass. 5 februari 1985, Pas. 1985, 666.  
1189 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 86, nr. 155. 
1190 Zie specifiek voor handelingen gesteld door de inwoner van een gemeente nadat de gemeente het geding propriu motu heeft 

overgenomen G. PIJCKE, “L’action en justice des communes et le rôle des habitants” (noot onder Luik 30 mei 2005), JT 2006, 130, 

nr. 12. 
1191 Brussel 15 april 1957, JT 1957, 557; Vred. Thuin 25 november 1991, T.Vred. 1992, 213 ; B. PETIT, “L’interruption et la reprise 

d’instance”, JT 2012, 549, nr. 9; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 454, nr. 664; P. ROUARD, 

Traité élémentaire de droit judiciaire privé. L’instruction de la demande, III, Brussel, Bruylant, 1977, 308-309, nr. 369. 
1192 B. Petit, “L’interruption et la reprise d’instance”, JT 2012, 548, nr. 2, die als voorbeeld een vordering tot echtscheiding geeft. 

Zie voorts voor een vordering tot adoptie Cass. 24 oktober 2008, Pas. 2008, afl. 10, 2353 en voor een vordering op grond van 

discriminatie Brussel 28 januari 2014, 2009AR3096, onuitg., www.juridat.be. Een vordering tot terugbetaling van een 

hoorapparaat is niet louter persoonlijk, nu deze vordering na overlijden van de titularis kan leiden tot een vermeerdering van 

de nalatenschap en op die manier de rechtsopvolgers ten goede kan komen: Arbh. Antwerpen 19 september 2003, RABG 2004, 

627, weze het met kritische noot van P. VANLERSBERGHE. 
1193 Supra randnr. 194; zie bv. Gent 5 maart 2007, TRV 2010, 172, noot C. CLOTTENS (een hervatting van geding door de 

vereffenaar na afsluiting van de vereffening is zonder voorwerp). 
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de overige partijen.1194 Indien de kennisgeving is uitgegaan van de rechtsopvolger, kan die overigens 

in dezelfde akte meteen ook het geding hervatten.1195 Op die manier vindt de facto geen schorsing van 

de procedure plaats. Dat is niet verplicht, al lijkt dat wel veruit de meest proceseconomische 

handelswijze en kan een kennelijk onrechtmatige weigering om het geding binnen een redelijke 

termijn vrijwillig te hervatten in sommige gevallen procesrechtsmisbruik uitmaken.1196 De wil tot 

gedinghervatting moet uitdrukkelijk uit de akte blijken; gedinghervatting kan niet impliciet 

gebeuren.1197  

Het is vooral wanneer de nieuwe materiële procespartij weigert om vrijwillig het geding te hervatten, 

dat de gedinghervatting als procedureel incident volledig tot zijn recht komt. In dat geval zal de 

tegenpartij immers de nieuwe materiële procespartij via een gerechtsdeurwaardersexploot in het 

geding moeten betrekken (gedwongen gedinghervatting). De rechter kan, indien nodig, het Openbaar 

Ministerie verzoeken inlichtingen in te winnen over de identiteit van de partijen ten aanzien van wie 

het geding kan worden hervat (art. 817 Ger.W.). Wanneer de aldus gedaagde partij verstek laat gaan, 

vindt de gedinghervatting van rechtswege plaats en wordt het vonnis geacht op tegenspraak te zijn 

gewezen (art. 818 Ger.W.). 

Gedinghervatting is in beginsel deelbaar, zodat niet vereist is dat alle rechtsopvolgers het geding 

hervatten. Anderzijds zal de gedinghervatting door slechts één erfgenaam beperkt zijn tot zijn aandeel 

in de nalatenschap. De andere erfgenamen blijven derden ten aanzien van de beslissing en zullen 

eventueel derdenverzet kunnen instellen. Wanneer het geschil onsplitsbaar is, zal het geding 

uitzonderlijk wél door alle rechtsopvolgers moeten worden hervat.1198 

Na de gedinghervatting wordt het geding voortgezet in de staat waarin het zich voor de schorsing 

bevond, i.e. volgens de laatste gedingstukken en de vroeger neergelegde conclusies (art. 819 Ger.W.). 

Een hervatting van geding kan er niet toe leiden dat de situatie van de andere procespartijen op 

enigerlei wijze wordt aangetast.1199 Anderzijds kan de akte tot gedinghervatting meteen al nieuwe 

conclusies bevatten, waardoor de voorgaande conclusies voor niet bestaande worden gehouden. 

Hoewel de situatie van de andere procespartijen op deze manier alsnog wordt aangetast, is dat eerder 

relatief: overeenkomstig art. 748bis Ger.W. worden de laatste geldig neergelegde conclusies (of zij nu 

van de rechtsvoorganger dan wel van de rechtsopvolger zijn) sowieso beschouwd als 

syntheseconclusies die alle vorige conclusies vervangen. Vanaf de gedinghervatting dient de 

                                                           
1194 Al is deze kennisgeving niet op straffe van nietigheid voorgeschreven: Gent 23 september 2005, P&B 2006, 171. 
1195 Zie bv. Antwerpen 15 oktober 2008, 2007/AR/2650, onuitg., www.juridat.be. 
1196 Zie voor het facultatief karakter van de “onmiddellijke” gedinghervatting P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire 

privé. L’instruction de la demande, Brussel, Bruylant, 1977, III, 309, nr. 370. Zie voor een proceseconomische aanpak van de 

gedinghervatting M.E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Nederland”, 

RW 1993-94, 184, nr. 21: “Vraag is zelfs of er in geval van kennisgeving door de rechtsopvolger nog een gedinghervatting nodig is. Het 

beginsel van proceseconomie zou ertoe moeten leiden dat de rechtsopvolger door de enkele kennisgeving die van hem uitgaat van rechtswege 

in zake is, zodat een tusseneis tegen hem bij wijze van eenvoudige conclusie kan worden ingesteld.” 
1197 Cass. 6 december 2007, RABG 2008, 306, noot P. VANLERSBERGHE; Gent 30 oktober 2009, 2005/3063, onuitg., www.juridat.be. 
1198 P. VANLERSBERGHE, “De toelaatbaarheid van de gedinghervatting in geval van overlijden van één der partijen” (noot onder 

Arbh. Antwerpen 19 september 2003), RABG 2004, 630, nr. 2; G. DE LEVAL, Elements de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 182, 

voetnoot 22; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 454-455, nr. 665. Zie ook voor Frankrijk H. 

SOLUS en R. PERROT, Droit judiciaire privé, III, Parijs, Sirey, 1991, 961, nr. 1146 met verwijzing naar o.m. Cass.Civ. 7 november 

1977, RTD civ 1978, 731. Zie ook supra randnr. 162 voor het optreden in rechte utsinguli bij onverdeeldheid. 
1199 Wat o.m. impliceert dat, wanneer een eiser afstand doet van het geding maar dit geding op een later tijdstip wordt hervat 

door een rechtsopvolger, die hervatting van geding de gedane afstand onverlet laat, zelfs wanneer die afstand pas nà de 

gedinghervatting wordt aanvaard door te tegenpartij: Cass. 23 november 1995, Arr.Cass. 1995, 1031. 
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tegenpartij te betekenen aan de gedinghervattende partij. 1200 De oude materiële procespartij is uit de 

procesverhouding verdwenen en kan geen veroordeling oplopen.1201 

347. Tot slot mag worden opgemerkt dat er ook schorsingsgronden zijn die niet gebaseerd zijn op 

de artn. 816-819 Ger.W. Ook dat draagt bij tot de mist die over de gedinghervatting hangt. De meest 

bekende van deze “bijzondere” schorsingsgronden is art. 63bis Faill.W., volgens hetwelk alle gedingen 

met betrekking tot de boedel, aanhangig op datum van het faillissement en met de gefailleerde als 

partij, van rechtswege geschorst zijn totdat aangifte van de schuldvordering is gedaan. De gedingen 

blijven geschorst tot na de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie, tenzij de curator 

de gedingen hervat in het belang van de boedel. 

Vanaf het faillissement worden hangende procedures dus geschorst, tot na het eerste proces-verbaal 

van verificatie. Nochtans gaat het niet om een wijziging van de materiële procespartij, wel van de 

formele procespartij. De gefailleerde wordt als formele procespartij vervangen door de curator. Dat de 

procedure toch geschorst wordt, laat zich verklaren door het feit dat deze schorsing niet voortvloeit uit 

de artn. 816-819 Ger.W., maar wel uit art. 63bis Faill.W. Dat betekent dat ook de gedinghervatting 

vervat in de artn. 816-819 Ger.W. hier niet van toepassing is. Art. 63bis Faill.W. regelt zelf de manier 

waarop de schorsing ophoudt te bestaan:  

- ofwel  aanvaardt de curator de vordering in het proces-verbaal van verificatie. In dat geval 

wordt het geding zonder voorwerp; 

- ofwel betwist de curator de vordering of houdt hij die aan. In dat geval “wordt de curator 

verondersteld de hangende gedingen te hervatten”. Er vindt m.a.w. een “gedinghervatting van 

rechtswege” plaats, zonder dat daartoe de procedure van de artn. 816-819 Ger.W. moet 

worden gevolgd. Dat betekent o.m. dat een curator een veroordeling ten laste van de boedel 

kan oplopen zelfs wanneer hij uitdrukkelijk verklaart het geding niet te willen hervatten.1202 

AFDELING 3. TUSSENTIJDS BESLUIT 

348. De vraag stellen naar het begin en einde van een mandaat ad agendum, is de vraag stellen naar 

de manier waarop het procesrecht met materiële en formele partijwissels pendente lite omgaat. Eens te 

meer doet een bijzonder gebrekkige regeling in het Gerechtelijk Wetboek op dat punt de nodige 

problemen rijzen. De kennisgeving, schorsing en gedinghervatting zoals sibillijns omschreven in de 

artn. 815-819 Ger.W. blijken een bron van onzekerheid en – bijgevolg – van moeilijk met elkaar te 

verzoenen ad hoc oplossingen in de praktijk. Nochtans vervullen deze bepalingen een belangrijke rol 

in de regeling van de rechtspleging: wanneer in hoofde van de procespartijen een wijziging heeft 

plaatsgevonden – het weze in hoofde van de materiële, het weze in hoofde van de formele procespartij 

– geven de artn. 815-819 Ger.W. aan hoe de procedure daarmee terug in lijn kan worden gebracht. 

Om terug enige orde te scheppen in de chaos, hebben wij een duidelijk(er) onderscheid voorgesteld 

tussen enerzijds de kennisgeving c.q. wettelijke fictie (art. 815 Ger.W.) en anderzijds de schorsing c.q. 

gedinghervatting (artn. 816-819 Ger.W.). Zij hebben immers een andere functie. De kennisgeving is 

                                                           
1200 S. CNUDDE, “Art. 819 Ger.W.”, Comm.Ger. 2013, Mechelen, Kluwer, losbl., nr. 2; zie ook specifiek voor de gedinghervatting in 

het kader van een vennootschap in oprichting T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, III, Brussel, Kluwer, 2005, 367, nr. 

2278. 
1201 Ook niet onrechtstreeks door een bevestiging van de veroordeling in eerste aanleg, wanneer de gedinghervatting in graad 

van beroep is gebeurd: Cass. 10 mei 1996, Arr.Cass. 1996, 428. 
1202 Gent 24 juni 2009, TGR-TWVR 2011, 212; Antwerpen 21 juni 1999, Fare Act. 2000 (weergave), afl. 3, 3 en Kh. Hasselt 20 juni 

2000, Fare Act. 2000 (weergave), afl. 3, 3, beide met noot J. CELIS.  
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een maatregel in het belang van de tegenpartij, de schorsing is een maatregel in het belang van de 

nieuwe materiële procespartij. De kennisgeving dient dan ook te gebeuren bij een wijziging van zowel 

een materiële als een formele procespartij; een schorsing vindt enkel plaats bij een wijziging van een 

materiële procespartij. 

De artn. 815-819 Ger.W. bevatten op die manier een algemeen stappenplan voor het omgaan met 

materieelrechtelijke en formeelrechtelijke positiewissels tijdens het proces. Dat neemt niet weg dat 

bijzondere wetten soms een eigen stappenplan hebben. Dat is i.h.b. het geval in de Faillissementswet 

(art. 63bis Faill.W.), dat in afwijking van de artn. 815-819 Ger.W. een eigen regeling bevat om de 

aanstelling van een curator pendente lite op te vangen. 

349. Het moge duidelijk zijn dat de bestaande wettelijke regeling op zijn minst een gebrek aan 

transparantie kan worden verweten. Daarmee is meteen de brug gemaakt naar het volgende, 

algemeen besluitende hoofdstuk, waarin de belangrijkste onderzoeksresultaten worden opgelijst en 

enige suggesties de lege ferenda worden gedaan. 
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HOOFDSTUK 7. ALGEMEEN BESLUIT 

350. Het opzet van dit onderzoek was, enerzijds, na te gaan of er een uniform kader kon worden 

gevonden om de grote variëteit aan vertegenwoordiging ad agendum te vatten (inductief), en 

anderzijds, in welke mate daarvoor teruggegrepen kon worden naar het burgerlijk recht (intern 

rechtsvergelijkend). Bij het eind van het onderzoek past het om terug te blikken op die doelstellingen: 

in hoeverre zijn zij gerealiseerd? 

AFDELING 1. EEN UNIFORM KADER? 

351. De diversiteit van situaties waarin de vertegenwoordiging ad agendum wordt aangewend, is 

enorm. Die diversiteit heeft enerzijds betrekking op de materieelrechtelijke geschillen die aan de hand 

van de vertegenwoordigingsfiguur in rechte worden beslecht. De geschillen strekken zich uit van het 

verzekeringsrecht tot het administratief recht, van het faillissementsrecht tot het consumentenrecht, 

van het transportrecht tot het erfrecht. Dat hoeft niet te verwonderen: het procesrecht is het draagvlak 

van het materieel recht, door aan partijen een formeel en uniform kader te bieden ter beslechting van 

hun (in regel materieelrechtelijk) geschil, ongeacht de aard van dat geschil. “Il devient, de la sorte, la 

discipline des disciplines.”1203 Om die reden hoeft de grote variëteit aan materieelrechtelijke “contexten” 

geen obstakel te zijn voor de uniformiteit van het procedureel vertegenwoordigingskader. Het 

materieel recht is grillig en divers, het procesrecht is – althans in theorie – eenduidig en universeel. 

Uit het onderzoek is evenwel gebleken dat er ook een grote diversiteit bestaat wat de doelstellingen 

betreft die partijen met de aanwending van de procesrechtelijke vertegenwoordigingsfiguur ad 

agendum nastreven. Nu eens is de figuur erop gericht de belangen te beschermen van consumenten die 

het slachtoffer zijn geworden van collectieve schade, dan weer beoogt zij een proceseconomische 

oplossing voor een geval van rechtsopvolging pendente lite. Nu eens is vertegenwoordiging een 

instrument van rechtsbescherming tegen een niet-optredend bestuur, dan weer een manier voor een 

procesfinancierder om controle op de procedure te behouden en aldus zijn risico’s te beperken.  

Deze diversiteit bleek voor het onderzoeksopzet veel problematischer, nu zij de uniformiteit van het 

procesrechtelijk kader wél aantast. De verscheidenheid aan doelstellingen sijpelt door naar het 

procesrechtelijk regime waaraan de vertegenwoordigingsfiguur wordt onderworpen. Een voorbeeld 

daarvan is art. XVII. 54. § 5 WER, naar luid waarvan de uiteindelijke beslissing in een collectieve 

procedure alle groepsleden bindt, met uitzondering van de consument die, alhoewel hij deel uitmaakt 

van de opt-out groep, aantoont redelijkerwijs niet tijdig kennis te kunnen hebben genomen van de 

ontvankelijkheidsbeslissing. Daarmee wijkt de wetgever uitdrukkelijk af van de algemene regel 

volgens dewelke de vertegenwoordigde zich het vonnis hoe dan ook moet laten tegenwerpen, 

behoudens aanwending van een rechtsmiddel.1204 Op die manier beïnvloedt het specifieke doel van de 

collectieve vordering (een betere rechtsbescherming van slachtoffers van economische massaschade) 

het procesrechtelijk kader, dat daarmee aan uniformiteit inboet. 

Een “aan de situatie aangepaste” toepassing van de vertegenwoordiging ad agendum hoeft op zich niet 

problematisch te zijn. Toch hebben wij in het onderzoek getracht een aantal algemene principes van 

het optreden ad agendum uit te kristalliseren, gelet op de eigen aard van het procesrecht als een 

formeel keurslijf dat bij voorkeur zo eenduidig mogelijk blijft. Het procesrecht is al ingewikkeld 

                                                           
1203 C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, I, Brussel, Larcier, 1974, 12. 
1204 Supra randnr. 304. 
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genoeg zonder dat elke concrete toepassing van een bepaalde procedurele rechtsfiguur aan een 

volledig eigen regime wordt onderworpen. Een en ander is overigens een zichzelf versterkend effect: 

de afwezigheid van algemene principes leidt tot oplossingen ad hoc, en die oplossingen leiden dan 

weer tot tegenstrijdigheden die zich moeilijk laten inpassen in een algemene theorie. Dit onderzoek is 

dan ook een poging om die vicieuze cirkel te doorbreken en een eerste stap te zetten richting meer 

coherentie binnen de vele toepassingsgevallen van vertegenwoordiging ad agendum. 

352. De algemene principes die aldus zijn uitgekristalliseerd, laten zich als volgt samenvatten.  

Een vertegenwoordiger ad agendum moet vooreerst vertegenwoordigingsbevoegd zijn, op basis van de 

wet, een gerechtelijke beslissing of een overeenkomst (supra hoofdstuk 4, afdeling 1). De bewijslast ligt 

op diegene die zich op de vertegenwoordigingsbevoegdheid beroept, al wordt dat getemperd door de 

beginselen van loyale procesvoering. Zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid is de vordering 

onontvankelijk bij gebrek aan proceshoedanigheid. Deze onontvankelijkheidssanctie is peremptoir 

maar staat het tijdig regulariseren van het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid niet in de 

weg. De rechter kan de onontvankelijkheid ambtshalve opwerpen maar is daar niet toe verplicht. De 

tegenpartij van zijn kant kan het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid zelfs voor het eerst in 

graad van beroep opwerpen, al wordt een en ander opnieuw beperkt door het verbod op 

procesrechtsmisbruik.  

In uitzonderlijke gevallen leidt een onbevoegd optreden ad agendum toch tot een uitspraak ten gronde, 

m.n.: 

- wanneer de exceptie van onontvankelijkheid niet wordt opgeworpen. In dat geval zal de 

beslissing ten gronde tegenwerpelijk zijn aan de “vertegenwoordigde” die desgevallend een 

vordering tot ontkentenis zal moeten instellen in combinatie met een partijrechtsmiddel. Géén 

derdenverzet dus, want de “vertegenwoordigde” is wel degelijk partij en gebonden door het 

gezag van gewijsde van het vonnis; 

- wanneer de procesbekwame “vertegenwoordigde” tijdig overgaat tot retroactieve 

bekrachtiging; hoewel de heersende (cassatie)rechtspraak deze mogelijkheid niet genegen is, 

valt niet in te zien waarom bekrachtiging uitgesloten moet zijn, zolang zij geen afbreuk doet 

aan door de tegenpartij reeds verworven rechten (bv. op het vlak van termijnen); 

- wanneer het recht op toegang tot de rechter van de tegenpartij verantwoordt dat deze 

procedeert tegen een “vertegenwoordiger” zelfs in afwezigheid van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke situaties worden traditioneel opgelost via het 

schijnmandaat, via een extensieve interpretatie van het mandaat ad agendum of via de 

aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder, maar uit het onderzoek is gebleken dat geen 

van deze oplossingen echt kan overtuigen. Een rechtstreeks beroep op het recht op toegang 

tot de rechter (art. 6 EVRM) lijkt de meest coherente oplossing.  

Daarnaast moeten zowel de vertegenwoordiger als de vertegenwoordigde uitdrukkelijk in de 

gedinginleidende akte worden vermeld (supra hoofdstuk 4, afdeling 2). Beide identificatieplichten zijn 

(slechts) voorgeschreven op straffe van relatieve nietigheid en, bijgevolg, te nuanceren. Het 

verzwijgen van het bestaan van de vertegenwoordiger zal doorgaans geen belangenschade in hoofde 

van de tegenpartij veroorzaken, nu de vertegenwoordigde sowieso in de procedure is betrokken en de 

tegenpartij dus alle excepties ten gronde kan laten gelden. Het is dan vooral de vertegenwoordigde 

die risico’s neemt, i.h.b. doordat hij op die manier niet kan opkomen tegen een optreden buiten 

mandaat van zijn (in de procedurele verhouding verzwegen) vertegenwoordiger. Het verzwijgen van 
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de vertegenwoordigde daarentegen kan wél belangenschade doen ontstaan in hoofde van de tegenpartij, 

m.n. wanneer deze laatste bepaalde excepties ten gronde kan inroepen tegen de vertegenwoordigde 

die zij niet kan inroepen tegen de vertegenwoordiger. In dat geval kan de tegenpartij de nietigheid 

van de gedinginleidende akte opwerpen. Het verzwijgen van de vertegenwoordigde na 

rechtsopvolging pendente lite wordt dan weer opgevangen door de regels van gedinghervatting: de 

tegenpartij kan de rechtsopvolger desnoods dwingen om als procespartij de procedure te hervatten. 

Indien het verzwijgen van de vertegenwoordigde niet wordt rechtgezet tijdens de procedure, hetzij 

door een exceptie van nietigheid hetzij door een gedinghervatting, zal het vonnis niettemin kracht van 

gewijsde hebben t.a.v. de vertegenwoordigde. De vertegenwoordigde zal zich dus het vonnis moeten 

laten tegenwerpen, niet zozeer op grond van de vertegenwoordigingsfiguur (die immers verzwegen 

wordt en dus vanuit procedureel oogpunt niet bestaat) als wel op grond van art. 1122, 2° Ger.W. dat 

het gezag van gewijsde uitdrukkelijk uitbreidt tot deze “derde”. 

Bij vertegenwoordiging ad agendum worden belang en materiële hoedanigheid beoordeeld in hoofde 

van de vertegenwoordigde, net zoals de bevoegdheid van de rechtbank en – vanzelfsprekend – de 

grond van de zaak. Het gezag van gewijsde is dan ook enkel tegenwerpelijk aan de 

vertegenwoordigde, behoudens opnieuw art. 1122 Ger.W. Een uitbreiding van de vordering of een 

nieuwe vordering kan slechts gebeuren tussen partijen in dezelfde proceshoedanigheid; zo zal een 

vertegenwoordiger die pendente lite ook een vordering in eigen naam wil instellen, de regels van de 

tussenkomst moeten volgen. Het is in principe de vertegenwoordigde die in de kosten wordt 

veroordeeld; het hangt van de interne verhouding af of er een verrekening van de kosten tussen 

vertegenwoordiger en vertegenwoordigde plaatsvindt. Ook de betekening gebeurt in regel aan de 

formele procespartij (supra hoofdstuk 5). 

Een wijziging in vertegenwoordigingsbevoegdheid tijdens een aanleg heeft slechts gevolgen vanaf de 

kennisgeving. Zonder kennisgeving wordt de oude vertegenwoordiger geacht nog steeds 

vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. Dat vermoeden beschermt de tegenpartij en strekt zich ratione 

temporis uit tot de aanleg en – zij het gedeeltelijk – tot de aanwending van een rechtsmiddel. Een 

wijziging van vertegenwoordigingsbevoegdheid geeft geen aanleiding tot een schorsing en 

gedinghervatting; de procedure wordt na de kennisgeving gewoon voortgezet door de nieuwe 

vertegenwoordiger (supra hoofdstuk 6). 

353. Het uitwerken van deze algemene principes heeft bovendien geleid tot het uitdiepen van een 

aantal ‘belendende percelen’. Zo is in de loop van het onderzoek het begrip ‘hoedanigheid’ verfijnd. 

Daarbij is getracht om het complexe begrip in al zijn facetten te vatten in een niettemin relatief 

eenvoudig schema (supra hoofdstuk 6). Zo ook werd het leerstuk der gedinghervatting grondig 

herbekeken, waarbij de nadruk wordt gelegd op het vaak verwaarloosde maar o.i. fundamentele 

onderscheid tussen de kennisgeving (art. 815 Ger.W.) en de schorsing c.q. gedinghervatting (artn. 816-

819 Ger.W.). 

AFDELING 2. EEN BURGERRECHTELIJK KADER? 

354. Zoals we in de inleiding hebben gezien, wordt de vertegenwoordiging ad agendum vaak 

beschouwd als een loutere toepassing van de gemeenrechtelijke (i.e. burgerrechtelijke) 

vertegenwoordigingsfiguur, zodat laatstgenoemd regime integraal van toepassing zou zijn. Dat leidt 

men af uit de afwezigheid van een uitdrukkelijke wettelijke regeling, in tegenstelling tot het mandaat 

ad litem dat wél (ten dele) in het Gerechtelijk Wetboek wordt geregeld.  
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Het onderzoek heeft evenwel aangetoond dat een en ander toch tot nuance noopt. Een afwijking ten 

opzichte van het gemeenrechtelijk regime is slechts verantwoord wanneer de eigen finaliteit van de 

rechtstak dat verantwoordt (supra hoofdstuk 1). De eigen finaliteit van het procesrecht verzet zich 

zeker niet altijd tegen de toepassing van principes uit het burgerlijk recht, en we zijn in de loop van 

ons onderzoek inderdaad op een aantal afwijkende regimes gebotst die ons niet steeds verantwoord 

leken (2.1). Anderzijds hebben we ook – a.h.w. in de omgekeerde richting – vastgesteld dat het 

burgerrechtelijk regime zich op sommige punten wel degelijk moeilijk laat verzoenen met de 

fundamentele uitgangspunten die aan het procesrecht ten grondslag liggen, zodat zich daar wél een 

autonome invulling opdringt (2.2). 

2.1. Toepasbaarheid van het burgerlijk recht  

 355. Dat de grote principes, in het bijzonder de twee basisvereisten voor rechtstreekse toerekening 

(vertegenwoordigingsbevoegdheid en identiteitsvermelding) ook gelden in het procesrecht, is weinig 

verrassend. Deze vereisten behoren tot de essentie van rechtstreekse vertegenwoordiging, ongeacht in 

welke context zij plaatsvindt. Mochten zij niet van toepassing zijn, zou er geen sprake meer zijn van 

vertegenwoordiging. 

Het zijn dus de “details”, de concrete modaliteiten waaraan de vertegenwoordigingsfiguur 

onderworpen is, die ons interesseren. En het overgrote deel van die details vinden we inderdaad 

zowel bij burgerrechtelijke als bij procesrechtelijke vertegenwoordiging terug. Zo hebben we 

vastgesteld dat, zowel in het burgerlijk recht als in het procesrecht, de derde binnen een redelijke 

termijn de bevoegdheid van de vertegenwoordiger moet betwisten. Zo niet riskeert hij dat zijn 

exceptie wordt afgedaan als (proces)rechtsmisbruik (supra randnr. 178). Ook het bewijsregime komt in 

grote lijnen overeen, met als notoire uitzondering het procesrechtelijk vermoeden ad litem dat bij 

rechtspersonen ook ad agendum wordt aangewend (supra randnr. 184). De vraag in welke gevallen 

rechtsopvolging onder bijzondere titel leidt tot een verandering van contracts- resp. procespartij, krijgt 

een gelijkluidend antwoord: indien het overgedragen recht nauw verbonden is met het voorwerp van 

de overeenkomst dan wel het rechtsgeschil (supra randnr. 335). En zowel in het burgerlijk recht als in 

het procesrecht is het einde van het mandaat slechts tegenwerpelijk aan de derde resp. tegenpartij 

wanneer haar daarvan kennis is gegeven (supra randnr. 339). 

356. De bekrachtiging is een bijzonder geval. In het burgerlijk recht kan de vertegenwoordigde het 

ongemandateerd optreden van zijn vertegenwoordiger retroactief bekrachtigen, zodat de 

rechtsgevolgen van diens optreden retroactief aan de vertegenwoordigde worden toegerekend.  

Bij het mandaat ad agendum blijkt men er evenwel een andere opvatting op na te houden: 

bekrachtiging is daar niet mogelijk, omdat de hoedanigheid op straffe van onontvankelijkheid moet 

vaststaan op het moment van de gedinginleiding. Deze autonome interpretatie hebben wij 

bekritiseerd, omdat wij er de meerwaarde niet van inzien. De principes die aan het procesrecht ten 

grondslag liggen verzetten zich niet tegen de mogelijkheid tot bekrachtiging ad agendum. Het 

tegendeel lijkt eerder waar: de afwijzing van de mogelijkheid tot bekrachtiging getuigt van een 

formalisme dat het pad van “gelijk hebben” naar “gelijk krijgen” nodeloos bemoeilijkt (supra randnr. 

224). 
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2.2. Autonome procesrechtelijke invulling 

357. We hebben anderzijds ook een aantal terechte afwijkingen t.a.v. het burgerlijk recht 

vastgesteld. Afwijkingen die stuk voor stuk voortvloeien uit de eigen, autonome logica van het 

procesrecht en dus om die reden verantwoord zijn (vgl. hoofdstuk 1). Het gaat om uitzonderingen, 

maar daarom niet minder belangrijk. 

358. Stel bijvoorbeeld dat een vertegenwoordiger zijn bevoegdheid overschrijdt. In het burgerlijk 

recht hoeft de vertegenwoordigde zich de aldus gestelde rechtshandelingen niet te laten tegenwerpen, 

hij is er niet door gebonden. In het procesrecht daarentegen zou een dergelijke uitkomst 

onverzoenbaar zijn met het gezag van gewijsde dat nu eenmaal aan een rechterlijke beslissing kleeft, 

zelfs al heeft de rechter zich in feite of in rechte vergist en zelfs al is de beslissing gewezen op basis 

van onjuiste of onvolledige feitelijke gegevens.1205 Wanneer een onbevoegde vertegenwoordiger 

optreedt voor rekening van een materiële procespartij, en er wordt geen exceptie van niet-

ontvankelijkheid opgeworpen, zal die materiële procespartij zich het vonnis moeten laten 

tegenwerpen. Zij staat immers als materiële procespartij geboekstaafd in het vonnis. Slechts via een 

vordering tot ontkentenis van proceshandeling kan zij zich daaraan onttrekken (supra randnr. 219).  

Vanuit een burgerrechtelijke logica, die vertrekt vanuit het principe van de wilsautonomie, doet een 

dergelijke regeling bijzonder onbillijk aan. Vanuit procesrechtelijk oogpunt evenwel dient het gezag 

van gewijsde een hoger doel: het beëindigen van geschillen, het herstellen van rechtsverhoudingen en 

het waarborgen van de rechtszekerheid.1206 Dat kan niet zomaar wijken voor de louter private 

belangen van een ongelukkige materiële procespartij. De sterk verabsoluteerde burgerrechtelijke 

wilsautonomie is m.a.w. niet compatibel met de eigen noodwendigheden van het burgerlijk 

procesrecht: 

“Een concrete toepassing van deze leer zou als gevolg hebben dat elke partij de gevolgen van een 

processuele situatie zou kunnen ongedaan maken door aan te tonen dat de wederpartij de 

proceshandelingen verrichtte zonder geldige en bewuste wil. Deze theorie, toegepast op de inleiding van 

een geding, op de termijnen voor de aanwending van rechtsmiddelen … zou elke behoorlijke 

procesvoering volstrekt onmogelijk maken.”1207 

Het gezag van gewijsde is één van de manieren waarop de wilsautonomie in het procesrecht aan 

banden wordt gelegd. Dat gezag dringt zich immers op aan de procespartijen, zelfs al hebben zij dat 

niet zo gewild. Op die manier offert het gezag van gewijsde de wilsautonomie op ten voordele van de 

hierboven omschreven “hogere” doelstellingen: “il ne faut pas oublier, en effet, que l’institution de 

l’autorité de la chose jugée, socialement indispensable pour éviter que les procès s’éternisent, n’en est pas moins 

entachée d’un vice congénital : elle fait triompher la valeur de Sécurité sur la valeur de Justice.”1208 De 

kwalijkste gevolgen van dit “aangeboren gebrek” worden, althans op het vlak van 

vertegenwoordiging, verzacht door de mogelijkheid van ongelukkige “vertegenwoordigde” 

procespartijen om een vordering tot ontkentenis van proceshandeling in te stellen. Bij een opt-out 

collectieve procedure is de wetgever zelfs een stap verder gegaan: daar hoeft de consument die, 

                                                           
1205 Vgl. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 13, nr. 21. 
1206 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 373, nr. 

824; vgl. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 41-44. 
1207 R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht”, 

in M.L. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 20-21, nr. 42. 
1208 H. MOTULSKY, “Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile”, D. 1968, 14. 
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alhoewel hij deel uitmaakt van de groep, aantoont redelijkerwijs niet tijdig kennis te kunnen hebben 

genomen van de ontvankelijkheidsbeslissing, zich het vonnis ten gronde sowieso niet te laten 

tegenwerpen (art. XVII. 54. § 5 WER, supra randnr. 304). 

359. Een ander voorbeeld. In het burgerlijk recht neemt een algemene rechtsopvolger, of een 

rechtsopvolger ten bijzondere titel wat de kwalitatieve rechten betreft, in regel van rechtswege de 

plaats in van de rechtsvoorganger als contractspartij. In het procesrecht is dat niet het geval: daar 

dient de rechtsopvolger het geding te hervatten in overeenstemming met art. 815 e.v. Ger.W. (supra 

randnr. 346). Pas dan zal hij de plaats van zijn rechtsvoorganger als procespartij innemen. Dat geldt 

zelfs indien de rechtsvoorganger is overleden: zonder kennisgeving en gedinghervatting blijft wijlen 

de rechtsvoorganger procespartij en ‘riskeert’ hij desgevallend alsnog een veroordeling.  

Opnieuw zal de civilist hier met fronsende wenkbrauwen naar kijken. De proceduralist, voor de 

gelegenheid bij monde van toenmalig advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie Paul Leclercq, zal 

hem evenwel antwoorden: “Il peut paraître singulier de condamner un mort à l’indemnité et aux dépéns. 

C’est qu’en fait il est partie. S’il n’était pas considéré comme tel, il n’y aurait pas de partie demanderesse et, par 

conséquent, pas de litige. Il en est de même quand le pouvoir est rejeté parce que fait par un mandataire sans 

procuration régulière.”1209 Het procesrecht heeft hier inderdaad opnieuw zijn eigen logica. Te allen tijde 

moeten rechter en partijen duidelijkheid hebben over wie als partij in de procedure betrokken is. De 

belangen zijn groot: de rechtsgeldigheid van de nog te stellen proceshandelingen en de draagwijdte 

van (het gezag van gewijsde van) de nog te vellen beslissing hangt rechtstreeks af van de identiteit 

van de procespartijen. Een zeker formalisme is in dat opzicht een noodzakelijk kwaad. 

360. Zo ook zagen we dat de deelname aan het rechtsverkeer van een handelingsonbekwame in 

het materieel recht wordt gesanctioneerd met een relatieve nietigheid van de door hem gestelde 

rechtshandeling. Enkel de onbekwame kan die nietigheid opwerpen, niet de medecontractant (art. 

1125 BW). Doorgaans wordt dat in het procesrecht vertaald met een louter dilatoire exceptie ten 

gunste van de tegenpartij: de tegenpartij zou, enigszins naar analogie met het materieel recht, niet de 

definitieve beëindiging van de procedure kunnen bekomen, maar enkel de opschorting daarvan.  

De procesverhouding is evenwel fundamenteel verschillend van een contractsverhouding. Het 

inleiden van een procedure dwingt de tegenpartij op een eenzijdige manier tot een rechtsverhouding 

die ook in zijn hoofde bepaalde verplichtingen met zich meebrengt. Een dergelijke rechtsverhouding 

kent geen equivalent in het gemeen contractenrecht, dat is opgebouwd rond het principe van de 

wilsautonomie. Het past dan ook niet om de materieelrechtelijke oplossingen zonder meer te 

transponeren op een dwingende procesverhouding. Wij hebben dan ook verdedigd dat het optreden 

in rechte van een handelingsonbekwame aanleiding geeft tot een peremptoire maar niettemin 

regulariseerbare exceptie (supra randnr. 205). 

361. Wat betreft het schijnmandaat, hebben we vastgesteld dat deze burgerrechtelijke rechtsfiguur 

voornamelijk wordt aangewend als vehikel om het recht op toegang tot de rechter te waarborgen van 

de eiser die zich wil richten tegen (de leden van) een feitelijke vereniging. Daarvoor is het 

schijnmandaat evenwel niet bedoeld. Het civielrechtelijk schijnmandaat, als toepassing van de 

vertrouwensleer, plaatst de bescherming van de derde boven de bescherming van de 

“vertegenwoordigde” en doet dat om redenen van billijkheid en de nood aan (rechts)zekerheid in het 

                                                           
1209 Concl. adv.-gen. LECLERCQ bij Cass. 4 april 1935, Pas. 1935, I, 215. Hetzelfde citaat wordt aangehaald door P. TAELMAN, Het 

gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 243, nr. 327. Zie voor een uitgebreide bespreking van 

“spookpartijen” onder het (oud-)Nederlandse procesrecht R. CLEVERINGA, “Spookpartijen”, Mededelingen KNAW 1967, 63-105. 
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handelsverkeer.1210 In dat opzicht is de vereiste van goede trouw in hoofde van de derde – het niet-

weten of niet behoren te weten – inderdaad een logische voorwaarde. Een effectieve toegang tot de 

rechter is evenwel geen kwestie van billijkheid of rechtszekerheid, maar van het respect voor een 

fundamenteel grondrecht. Het schijnmandaat is in deze context niet de gepaste figuur, en vooral de 

vereiste van goede trouw is problematisch. Wij hebben dan ook een autonome procesrechtelijke 

oplossing voorgesteld waarin (schijnbare) vertegenwoordigingsbevoegdheid niet langer een 

voorwaarde is voor toerekenbaarheid, als en in zoverre het recht op toegang tot de rechter dat vereist 

(supra randnr. 237).  

E.e.a. neemt niet weg dat het schijnmandaat wel degelijk een (beperkte) rol kan spelen in de context 

van een optreden qualitate qua, bv. bij het richten van het hoger beroep tegen een formele procespartij 

die niet langer vertegenwoordigingsbevoegd is (supra randnr. 342). 

362.  Ook de civielrechtelijke naamleningsfiguur is problematisch in een procesrechtelijke context. 

Het optreden in rechte in eigen naam maar voor rekening van een ander wordt nochtans traditioneel 

begrepen als een toepassing van de civielrechtelijke naamlening. Dat is ongelukkig, omdat een 

dergelijke bedrieglijke parallel meer vragen oproept dan ze kan beantwoorden. Vooreerst over de 

toelaatbaarheid van deze rechtsfiguur: is er wel plaats voor naamlening en veinzing in het 

procesrecht?1211 En zelfs al neemt men die horde, dan nog is het verre van evident om het 

civielrechtelijk naamleningsregime concreet te transplanteren in de context van een gerechtelijke 

procedure (supra randnrs. 257 e.v.). 

Wat ons betreft, is een beroep op de civielrechtelijke naamleningsfiguur niet enkel problematisch, 

maar ook overbodig. Wij hebben geponeerd dat “naamlening in rechte” niets meer of minder is dan 

een toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek: hetzij een toepassing van de wettelijke 

fictie vervat in art. 815 Ger.W., hetzij een toepassing van de nietigheidsregeling vervat in de artn. 860 

e.v. Ger.W. Deze procesrechtelijke benadering heeft alvast als voordeel dat zij zich vanzelfsprekend 

veel beter laat inpassen in de bestaande procedurele rechtsorde (supra randnrs. 264 e.v.).  

363. Dat het burgerlijk procesrecht eigen grondbeginselen heeft die soms een autonome aanpak 

vereisen, betekent overigens niet dat zulks ipso facto tot een van het burgerlijk recht afwijkende 

uitkomst leidt.  

Neem bijvoorbeeld het verbod van wederpartijstelling. Zowel in het burgerlijk recht als in het 

procesrecht geldt een principieel verbod voor de lasthebber om op te treden als tegenpartij van de 

lastgever. De grondslag van dat verbod is evenwel fundamenteel verschillend. In het burgerlijk recht 

was de grondslag lange tijd onzeker, tot het Hof van Cassatie het verbod van wederpartijstelling 

erkende als een algemeen rechtsbeginsel (supra randnr. 56). In het procesrecht daarentegen vormt het 

verbod een nogal voor de hand liggende toepassing van een eigen, procesrechtelijk beginsel, met 

name het recht van verdediging (supra randnr. 276). Een autonome benadering impliceert met andere 

woorden niet noodzakelijk een ander resultaat. 

                                                           
1210 C. CAUFFMAN, “De vertrouwensleer”, Comm.Bijz.Ov. 2005, Mechelen, Kluwer, losbl., nrs. 51-53; W. VAN GERVEN, Algemeen 

deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 218-225, nrs. 81-85. Vgl. B. LAMBRECHT en I. SAMOY, 

“Schijn van berusting en ontkentenis van proceshandeling” (noot onder Brussel 10 juni 2002), P&B 2002, 310-311, nr. 9. 
1211 Vgl. K. SALHI, “Dissimulation et procédure civile”, in A. CERF-HOLLENDER, Droit et dissimulation, Brussel, Bruylant, 2013, 170: 

“Contraire aux valeurs et aux principes sur lequels la procédure civile repose, la dissimulation fait avant tout l’objet, dans cette matière, 

d’une défiance. Le procès, lieu de recherche de la vérité judiciaire, processus d’apaisement des conflits, ne saurait tolérer la dissimulation.” 
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AFDELING 3. EEN WETTELIJK KADER? 

364. Van de hierboven uiteengezette principes die het optreden ad agendum beheersen, is 

nauwelijks een spoor terug te vinden in het Gerechtelijk Wetboek. De vertegenwoordiging ad agendum 

verdient beter, zeker nu is gebleken dat het toepassingsgebied van een dergelijk optreden in rechte 

veel ruimer is dan de usual suspects (ouders, voogd, curator) en een hele waaier aan toepassingen 

omvat. De beperkte wettelijke verankering van de rechtsfiguur staat niet in verhouding tot haar 

aanwending in de praktijk. Dat leidt tot improvisatie in rechtspraak en rechtsleer, met onzekerheid en 

tegenstrijdige oplossingen tot gevolg. 

365. Veel ruimte voor verbetering ligt besloten in een zorgvuldigere definiëring van het 

containerbegrip “hoedanigheid” in het Gerechtelijk Wetboek. De wetgever heeft zich bewust niet aan 

een definitie gewaagd, met als reden dat de doctrinaire discussies over het onderwerp op dat moment 

nog niet beslecht waren en het niet opportuun was om die discussies door een wettelijk ingrijpen lam 

te leggen. “De willekeur van een oplossing waarin een of ander stelsel ligt gekristalliseerd zou dan tegengesteld 

zijn aan de zin van een toenadering in het gerechtelijk recht. Schooldiscussies hebben het gerechtelijk recht laten 

vooruitgaan en hun werking is nog niet ten einde.”1212 

Vandaag, meer dan een halve eeuw later, lijkt de houdbaarheidsdatum van dat excuus stilaan 

verstreken. Uit het onderzoek is een duidelijk onderscheid gebleken tussen de materiële hoedanigheid, 

die verband houdt met de grond van de zaak, en de proceshoedanigheid, waaraan een hele reeks 

procesrechtelijke gevolgen zijn gekoppeld (ontvankelijkheid, gezag van gewijsde, tussenkomst, 

gedinghervatting, …). Wanneer het Gerechtelijk Wetboek over “hoedanigheid” spreekt, gaat het in 

regel over de “proceshoedanigheid”, dus de hoedanigheid van materiële dan wel formele 

procespartij.1213  Concreet zou dus een art. 18bis Ger.W. kunnen worden ingevoegd, naar luid waarvan 

“onder hoedanigheid in de zin van dit Wetboek moet worden begrepen, de betrokkenheid in de 

gerechtelijke procedure voor eigen rekening dan wel voor rekening van een ander.”1214  

366. Meteen is gezegd dat de wetgever, al was het maar in de parlementaire voorbereidingen, meer 

aandacht zou kunnen besteden aan de mogelijkheid dat een procespartij niet voor eigen rekening 

procedeert, maar voor rekening van een ander. Het Gerechtelijk Wetboek gaat gemakshalve uit van 

het quod plerumque fit waarbij partijen voor eigen rekening optreden en waarbij materiële en formele 

procespartij dus in één persoon verenigd zijn. Nochtans blijkt uit het onderzoek dat de uitsplitsing 

van materiële en formele procespartij via vertegenwoordiging veel minder een marginaal fenomeen is 

dan op het eerste gezicht lijkt. Dat het Gerechtelijk Wetboek hieraan voorbijgaat, maakt het niet 

eenvoudig om een optreden ad agendum in te passen in de burgerlijke procedure zoals zij nu 

beschreven staat. Dat zorgt op zijn beurt voor veel onzekerheid in de praktijk. 

367. Tot slot lijken minstens de bepalingen m.b.t. kennisgeving, schorsing en gedinghervatting 

voor herziening vatbaar, althans wanneer we de onzekerheid in rechtspraak en rechtsleer als 

graadmeter nemen. O.i. dient daarbij duidelijker het onderscheid te worden gemaakt tussen de 

kennisgeving (een maatregel in het belang van de tegenpartij) en de schorsing c.q. gedinghervatting (een 

                                                           
1212 Verslag van de heer C. VAN REEPINGHEN bij het ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 

1963-64, nr. 60, 22. 
1213 Behalve dan wanneer het gaat over de hoedanigheid van procespartijen als arbeider of bediende, o.m. in art. 81 Ger.W. en 

art. 728, § 3 Ger.W. Zie supra randnr. 193. 
1214 Vgl. in Nederland art. 136 Rv. (m.b.t. de toelaatbaarheid van tegenvorderingen), dat het heeft over een “persoonlijk” 

optreden en een optreden “in hoedanigheid”. 
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maatregel in het belang van de nieuwe materiële procespartij). Een herwerking van de artn. 815-816 

Ger.W. zou er dan in grote lijnen als volgt kunnen uitzien: 

- Art. 815 Ger.W.: In de zaken waarin de debatten nog niet gesloten zijn verklaard, blijft een 

verandering van materiële of formele procespartij zonder gevolg zolang daarvan geen kennis 

is gegeven. Bij verandering van materiële procespartij gebeurt de kennisgeving door de 

neerlegging van een akte ter griffie door de meest gerede partij. De griffier geeft bij 

gerechtsbrief kennis van die akte aan de overige partijen. Bij verandering van formele 

procespartij gebeurt de kennisgeving bij conclusie of ter zitting door de nieuwe formele 

procespartij. 
- Art. 816 Ger.W.: Bij een verandering van materiële procespartij wordt de procedure geschorst 

vanaf de neerlegging van de kennisgeving zoals bepaald in art. 815 Ger.W. De nieuwe 

materiële procespartij kan de procedure vrijwillig hervatten door neerlegging ter griffie van 

een akte waarin, op straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen waarom het 

geding hervat wordt, evenals van de naam, voornaam, beroep en woonplaats, of, bij gebreke 

van woonplaats, verblijfplaats. De griffier geeft bij gerechtsbrief kennis van die akte aan de 

overige partijen. Dagvaarding tot hervatting van het geding kan bovendien worden 

uitgebracht op verzoek van iedere partij. 

  



[260] 

 

SELECTIE VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

ALEN, A., Proceshandelingen van en tegen gemeenten, Antwerpen, Kluwer, 1980, 265 p. 

ALLEMEERSCH, B. en PIERS, M., “De invoering in België van een class action naar Amerikaans model”, 

in CLOSSET-MARCHAL, G. en VAN COMPERNOLLE, J. (eds.), Naar een “class action” in het Belgisch recht?, 

Brugge, die Keure, 2008, 1-45. 

ALLEMEERSCH, B. en RYELANDT, S., “Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de 

qualité”, in BOULARBAH, H. en VAN DROOGHENBROECK, J.-F. (eds.), Les défenses en droit judiciaire, 

Brussel, Larcier, 2010, 157-180. 

ALLEMEERSCH, B. en VANANROYE, J., “Het optreden in rechte van vennootschappen: enkele actuele 

aandachtspunten voor advocaten”, in ALLEMEERSCH, B., SAGAERT, V. en VPG (eds.), Actuele 

ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 253-300. 

ALLEMEERSCH, B. en WAGNER, K., “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake het geding”, RW 

2003-04, 1121-1145. 

ALLEMEERSCH, B., “Valsheid en andere leugens in burgerlijk proces en bewijs”, TPR 2004, 29-68. 

ALLEMEERSCH, B., Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 671 p. 

ASSER, W.D.H., “Mr. CURATOR q.q. De faillissementscurator als civiele procespartij”, in KORTMANN, 

S.C.J.J. e.a., De curator, een octopus, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 249-271. 

ASSER, W.D.H., “Partij-vertegenwoordigers in het civiele proces”, in KORTMANN, S.C.J.J., FABER, N.E.D. 

en STRENS-MEULEMEESTER, J.A.M. (eds.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeenk 

Willink, 1999, 487-503. 

AUDOORE, S., “Bestaat er een volgorde bij het opwerpen van excepties?”, P&B 2008, 181-199. 

BAERT, J. en DEBERSAQUES, G., Raad van State, afdeling administratie. Ontvankelijkheid, in Administratieve 

rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, 522 p. 

BAERT, K. en DECONICK, B., “Rechtsopvolging in het nieuwe België. Spookrijders in het procesrecht”, 

in STORME, M.L. en BEIRLAEN, A. (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, 

Kluwer, 1991, 377-420. 

BALLET, D. en WYLLEMAN, A., “Proceswaarborgen voor minderjarigen in procedures die hen 

aanbelangen”, RW 1989-90, 793-813. 

BAUDONCQ, F. en LINDERS, A., “’Vertegenwoordiging in rechte’ en ‘verschijning in rechte’ van/voor de 

vereniging van mede-eigenaars”, in JANSSENS, E. (ed.), Duiding deontologie juridische beroepen: 

Advocatuur, Brussel, Larcier, 2015, 233-235. 

BEAUCHARD, J., “L'assureur dans le procès civil”, RGDA 2010, 542-548. 

BERNAUW, K., “De algemeen agent. Statuut en verhouding met de verzekeraar en de verzekerde”, 

T.Verz. 2000, 170-189. 

BERT, D., “Regards sur la transmission de l’action en justice” (noot onder Cass.Civ. 10 januari 2006), D. 

2006, 2129-2134 

BERTHE, A., “De la signature de la requête contradictoire: mandat ‘pre litem’ versus mandat ‘ad litem’” 

(noot onder Cass. 21 oktober 2010), JT 2011, 277-281. 

BEYSEN, E., Zaakwaarneming, in APR, Mechelen, Kluwer, 2006, 181 p. 

BLOCK, G., Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 453 p. 

BOES, M., “De inperking van het recht van de inwoners om te procederen in naam van de gemeente of 

provincie: een genuanceerd arrest van het Grondwettelijk Hof”, T.Gem. 2014, 198-206. 

BOSSARD, P., “L’action en justice d’un tiers contre une copropriété”, JT 1988, 17-24. 

BOSSUYT, A., “De curator als procespartij”, in X (ed.), Faillissement & reorganisatie, Antwerpen, Kluwer, 

losbl., 2009, 27 p.  

BOSSUYT, A., “De noodzakelijke partij in het economisch recht”, P&B 2013, 1176-1191. 



[261] 

 

BOULARBAH, H., “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande 

en justice”, TBBR  1997, 58-97. 

BOULARBAH, H., “Le Code judiciaire est-il adapté (en l’état actuel) aux actions tendant à la réparation 

d’un préjudice de masse?”, in ENGLEBERT, J. (ed.), Questions de droit judiciaire inspirées de l’”affaire 

Fortis”, Brussel, Larcier, 2011, 81-112. 

BOULARBAH, H., “Vers l’extension de l’effet positif de la chose jugée au profit d’un tiers à la décision de 

justice?”, TBH 2011, 122-127. 

BOULARBAH, H., BERTHE, A. en BIEMAR, B., “Le contrat de mandat et la procédure civile: questions 

choisies”, in KOHL, B. (ed.), Le mandat dans la pratique, Brussel, Larcier, 2014, 99-129. 

BRAECKMANS, H. en DUPONT, J., “De minderheidsvordering: een kritische analyse”, DAOR 2014, 4-20. 

BRAEKMANS, H. en HOUBEN, R., Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 924 p. 

BRENNINKMEIJER, A.F.M, Burgerlijk procesrecht als publiekrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 50 p. 

BROECKX, K., “De principiële geldigheid van naamleningsovereenkomsten in het procesrecht” (noot 

onder Cass. 25 november 1993), R.Cass. 1994, 63-64. 

BROECKX, K., “Nul ne plaide par procureur in het civiele procesrecht”, in ENGELS, C. en LECOCQ, P. 

(eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 209-229. 

BROECKX, K., “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, RW 1994-95, 248-253. 

BROECKX, K., Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, 

Antwerpen, Maklu, 1995, 541 p. 

BROECKX, K., “Hoger beroep in meerpartijengeschillen”, in STORME, M.L. en TAELMAN, P. (eds.), Het 

proces in meervoud, Diegem, Kluwer, 1997, 77-99. 

CABALLERO, V., “Plaidons par procureur! De l’archaïsme procédural à l’action de groupe”, RTD Civ 

1985, 247-276. 

CADIET, L. en JEULAND, E., Droit judiciaire privé, Parijs, LexisNexis, 2013, 884 p. 

CALLENS, P. en STIJNS, S., “Schijnvertegenwoordiging: een keerpunt!” (noot onder Cass. 20 juni 1988), 

TRV 1989, 542-544. 

CALLEWAERT, V., “La direction du procès par l'assureur de la responsabilité: questions choisies”, in 

ROGGE, J., REGOUT, M. en LONGFILS, F. (eds.), Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, 

Anthemis, 2008, 397-412. 

CAPRASSE, O., “L’effet des décisions judiciaires à l’égard des tiers”, in DE LEVAL, G. (ed.), Le contentieux 

interdisciplinaire – Het interdisciplinair geschil, Diegem, Kluwer, 1996, 265-291. 

CASTERMANS, M., Gerechtelijk privaatrecht, Gent, Story, 2009, 785 p. 

CAUFFMAN, C., “De vertrouwensleer”, Comm.Bijz.Ov. 2005, Mechelen, Kluwer, losbl., 26 p. 

CAUFFMAN, C., “Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw”, RW 

2009-10, 701 

CERCKEL, J., “Beschouwingen over het gerechtelijk contract”, RW  1964-65, 185-196. 

CHOLET, D., “Assistance et représentation en justice”, Rép.Pr.Civ. Dalloz 2012, losbl. 

CHRISTIAENS, A., “Art. 1699-1701 B.W.”, Comm.Bijz.Ov. 2001, Mechelen, Kluwer, losbl., 20 p. 

CLEVERINGA, P., “Formeele partijen”, RMThemis 1939, 381-398 en 509-524 en RMThemis 1940, 3-45. 

CLOET, W., “Jeugd(ige) advocaat als voogd ad hoc: een eremandaat?”, De Juristenkrant 2010, afl. 213, 

13. 

CLOSSET-MARCHAL, G., “Demande principale et demande incidente: dépendance ou autonomie?”, in 

STORME, M.L.  en TAELMAN, P. (eds.), Het proces in meervoud, Diegem, Kluwer, 1997, 165-170. 

CLOSSET-MARCHAL, G., “La Convention des droits de l’enfant et la Belgique. Aspects de droit 

judiciaire”, TBBR 1991, 583-599. 

CNUDDE, S., “Art. 815 Ger.W.”, Comm.Ger. 2013, Mechelen, Kluwer, losbl., 18 p. 

COOLSAET, A., “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente: rechtsbescherming tegen 

haar eigen stilzitten?”, T.Gem. 1997, 141-164. 

COOLSAET, A., “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente” (noot onder Voorz. Rb. 

Kortrijk  3 juni 2010), T.Gem. 2012, 87-92. 



[262] 

 

CORNELIS, L., Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 997 p. 

DAGOT, M., La simulation en droit privé, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, L.G.D.J., 1965, 382 p. 

DANIS, F., FALLA, E. en LEFÈVRE, F., “Introduction aux principes de la Loi relative à l'action en 

réparation collective et premiers commentaires critiques”, TBH 2014, 560-590. 

DAMBBRE, M., Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 568 p. 

DAUW, P., “Het optreden in rechte van de rechtspersoon”, CABG 2006/2, 42 p. 

DE BAERE, E., “Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?”, TPR 

2007, 7-72. 

DE BOE, C., “La place de l'enfant dans le procès civil”, JT 2009, 485-498. 

DE BOER, M.B., “Voor wie treedt de faillissementscurator q.q. als procespartij op?”, WPNR 2004, 671-

678 en 700-708. 

DE CORTE, R., “Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel 

recht en gerechtelijk recht”, in STORME, M.L. (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, 1-31. 

DE CORTE, R. en LAENENS, J., “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, TPR 1980, 

447-503. 

DE CORTE, R., LAENENS, J., TAELMAN, P. en BROECKX, K., “Van vormdoel naar normdoel in het 

gerechtelijk privaatrecht”, in X. (ed.), De norm achter de regel. Hommage aan Marcel Storme, Deurne, 

Kluwer, 1995, 45-82. 

DE FOESTRAETS, G., “Retrait litigieux et cessions d’universalité”, JT 2010, 605-609. 

DE KEZEL, E., “De procesbekwaamheid van de minderjarige”, AJT 1998-99, 249-273. 

DE LEVAL, G., Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 552 p. 

DE LEVAL, G. (ed.), Droit judiciare. Tome 2: Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 1526 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 

personnes – la famille, Brussel, Bruylant, 1962, 1367 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 1196 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, III, Les obligations, Brussel, Bruylant, 1967, 1185 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Les principaux contrats, Brussel, Bruylant, 1972, 

1108 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, V, Les principaux contrats usuels – Les biens, Brussel, 

Bruylant, 1975, 1167 p. 

DE VISSCHER, F. en MICHAUX, B., Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 1104 

p. 

DE WEERDT, I., “Procedure”, in DE WEERDT, I. (ed.), Zeerecht: grondbeginselen van het Belgisch 

privaatrechtelijk zeerecht, II, Antwerpen, ETL, 2003, 271-338. 

DE WILDE, A., Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 619 p. 

DE WULF, H., “Aandeelhoudersvorderingen met het oog op schadevergoeding – of waarom elke 

aandeelhouder vergoeding van reflexschade kan vorderen, België class actions moet invoeren en de 

minderheidsvordering moet hervormen”, in X (ed.), 10 jaar wetboek vennootschappen in werking: 

hedendaagse problemen, Mechelen, Kluwer, 2011, 475-522. 

DECROËS, A., “L’action en justice des personnes morales: de la décision d’agir à la comparution”, TBBR 

2003, 294-304. 

DEKKERS, R., VERBEKE, A., CARETTE, N. en VANHOVE, K., Handboek burgerlijk recht, III, Verbintenissen, 

bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 820 p. 

DEKKERS, R., “De la collaboration des plaideurs dans l’administration de la preuve” (noot onder Luik 

31 januari 1956), RCJB 1959, 141-157. 

DELVAUX, T., “Représentation et comparution des sociétés devant les juridictions de l’ordre judiciaire”, 

Act.dr. 2002, 443-493. 

DELVOIE, J., Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 590 p. 

DELWAIDE, L., “De dagvaarding van de kapitein in het zeerecht”, in X (ed.), Liber amicorum M. Briers, 

Gent, Mys & Breesch, 1993, 129-148. 



[263] 

 

DEMEUR, P. en PASSELECQ, F., “La maxime ‘Nul ne plaide par procureur’ et le deroi d’ester en justice 

pour les intérêts d’autrui”, RPS 1924, 194-216. 

DENEF, M. en THEUNIS, J., “Optreden in rechte van een vzw”, in DENEF, M. (ed.), De vzw, Brugge, die 

Keure, 2015, 325-379. 

DEPUYDT, P., “Art.  848 Ger.W.”, Comm.Ger. 2005, Mechelen, Kluwer, losbl., 29 p. 

DESDEVISES, Y., “L’utilisation du mandat en procédure civile”, in DISSAUX, N. (ed.), Le mandat. Un 

contrat en crise?, Parijs, Economica, 2011, 145-152. 

DIERYCK, C., Zeeverzekering en averijvordering, Gent, Larcier, 2005, 408 p. 

DIRIX, E., TILLEMAN, B. en VAN ORSHOVEN, P. (eds.), De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, 621 p. 

DISSAUX, N., La qualification d'intermédiaire dans les relations contractuelles, Parijs, LGDJ, 2007, 662 p. 

DORSSEMONT, F., “De rechtspositie van de representatieve werknemersorganisaties”, in RIGAUX, M. en 

VAN EECKHOUTTE, W. (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 5, Gent, Mys & Breesch, 1997, 239-

307. 

DORSSEMONT, F., Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, 

die Keure, 2002, 771 p. 

DUFRENE, S., “La détermination des parties en litige et le lien d’instance (spécialement en cas de reprise 

de l’instance”, in LINSMEAU, J. en STORME, M.L. (eds.), De respectievelijke rol van rechter en partijen in het 

burgerlijk geding, Brussel, Bruylant, 1999, 32-49. 

ELVINGER, A., “La clause de direction de procès dans les contrats d’assurance-responsabilité”, JT 

1960, 589-598. 

FALLA, E., “Le recours collectif en droit de la consommation: présentation de la loi belge”, in 

PUTTEMANS, A. (ed.), Le droit de la consommation dans le nouveau code de droit économique, Brussel, 

Bruylant, 2014, 117-166. 
FAYT, A., “La société en formation”,  in B. TILLEMAN e.a. (eds.), De oprichting van vennootschappen en 

de opstartfase van ondernemingen, Brugge, die Keure, 2003, 121-150. 

FELTKAMP, R., De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 1012 p. 

FETTWEIS, A., Manuel de procédure civile, Luik, Université de Liège, 1987, 769 p. 

FIERENS, J.-P., “Financiering van geschillen door derden (‘Third Party Funding’)”, in CEPANI (ed.), 

Arbitrage en verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2015, 181-207. 

FLOOR, D.-B., Tijdelijke handelsvennootschappen, Gent, Larcier, 2007, 314 p. 

FONTAINE, M., Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2011, 698 p. 

FORIERS, P.A. en JAFFERALI, R., “Le mandat (1991 à 2004), in GLANSDORFF, F. (ed.), Actualités de quelques 

contrats spéciaux, Brussel, Bruylant, 2005, 49-114. 

FORIERS, P.A., “La représentation en droit privé. Force et faiblesse des formules. Un point de vue 

belge”, in X (ed.), Droit des contrats France, Suisse, Belgique, Brussel, Larcier, 2006, 133-150 

FORIERS, P.A., “Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, 

agents”, in GLANSDORFF, B. (ed.), Les intermédiaires commerciaux, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 

1990, 29-142. 

FRANSSENS, G., “Welke bijstand voor slachtoffers van mensenhandel? De onduidelijke bevoegdheid 

van de gespecialiseerde centra” (noot onder Cass. 22 mei 2001), T.Vreemd. 2002, afl. 1, 57-62.  

FREDERICQ, S., “La représentation en justice de l’armement par le capitaine” (noot onder Cass. 5 april 

1963), RCJB 1965, 408-422. 

FRENK, N., Kollektieve akties in het privaatrecht, in Recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 1994, 385 p. 

GARSONNET, E. en CEZAR-BRU, C., Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale en justice 

de paix et devant les conseils de prud’hommes, III, Parijs, Recueil Sirey, 1913, 882 p. 

GASSIN, R., La qualité pour agir en justice, Draguignan, Olivier-Joulian et Nouvelle Réunies, 1955, 324 p. 

GEENS, K. en WYCKAERT, M., De Vennootschap - Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 906 p. 



[264] 

 

GEENS, K., “Procesrechtelijke en executieproblemen bij vennootschappen zonder 

rechtspersoonlijkheid”, TRV 1995, 351-356. 

GILCART, S., La société en formation. Une étude du mécanisme sui generis de l'article 60 du Code des sociétés, 

Diegem, Kluwer, 2004, 544 p. 

GILLIS, R., De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 2014, 205 p. 

GLASSON, E., TISSIER, A. en MOREL, R., Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et 

de procedure civile, I, Parijs, Sirey, 1925, 851 p. 

GLENN, P., “Á propos de la maxime ‘Nul ne plaide par procureur’”, RTD Civ 1988, 59-77. 

GUINCHARD, S., FERRAND, F. en CHAINAIS, C., Procédure civile. Droit interne et droit de l’Union européenne, 

Parijs, Dalloz, 2014, 1572 p. 

HALKEMA, J., De procespartij in het burgerlijk geding, Leiden, Ijdo, 1936, 230 p. 

HARMEL, J., “Défaut de qualité et absence de mention d’une qualité. Le cas du curateur de la société 

faillie devenu curateur du maître de la société”, RPS 1981, 73-101. 

HEIRMAN, G., “De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar (art. 79 WLVO): 

draagwijdte en gevolgen van belangenconflicten” (noot onder Cass. 7 juni 2013), RABG 2014, 748-757. 

HELSEN, F., “Zijdelingse vordering”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, losbl., 16 p. 

HELSEN, P., “Lasthebber ad hoc”, Comm.Straf. 2013, Mechelen, Kluwer, losbl., 30 p.  

HOC, A., VANDERSCHUREN, J. en VAN DROOGHENBROECK, J.-F., “L’introduction de l’instance”, in 

BOULARBAH, H. en GEORGES, F., Actualités en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2013, 145-198. 

JULIEN, P. en FRICÉRO, N., “Représentation en justice”, J.-Cl. Procédure Civile, Fasc. 106, 1999, losbl., 46 

p. 

KELSEN, H., General theory of law and state, Cambridge, Harvard University Press, 1945, 516 p. 
KLUYSKENS, A., De contracten, in Beginselen van burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1952, 731 p. 

LAENENS, J., “Het optreden in rechte van een gemeenschap van mede-eigenaars in een 

appartementsgebouw”, RW 1991-92, 286-291. 

LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D. en THIRIAR, P., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 

2012, 853 p. 

LAGA, H., “De minderheidsvordering en het deskundigenonderzoek”, in J. RONSE INSTITUUT (ed.), N.V. 

en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblio, 1992, 217-250. 

LAMBRECHT, B. en SAMOY, I., “Schijn van berusting en ontkentenis van proceshandeling” (noot onder 

Brussel 10 juni 2002), P&B 2002, 307-312. 

LAUNE, F., “Indemnité de procédure et mandataires de justice”, JT 2009, 545-550. 

LE PAIGE, H., Handboek voor gerechtelijk recht, IV, Rechtsmiddelen, Antwerpen, Standaard 

Wetenschappelijke Uitgeverij, 1973, 277 p. 

LEFRANC, P., “De milieustakingswet: overzicht van rechtspraak (1993-2008)”, TMR 2009, 2-45. 

LEFRANC, P., “Het aanbod onder zekerheidstelling bij een milieustakingsvordering van een inwoner 

van een gemeente”, TMR 2005, 232-236. 

LEFRANC, P., “Over de inmenging van het college van burgemeester en schepenen in een namens zijn 

gemeente gevoerd debat voor de rechter” (noot onder GwH nr. 19/2011 van 24 februari 2011), TMR 

2011, 247-249. 

LEFRANC, P., “Over het ten onrechte aan banden leggen van de milieustakingsvordering namens de 

gemeente van haar inwoner(s)”, TMR 2012, 350-351. 

LEFRANC, P., “Partij- en vertegenwoordigingswisselingen in een milieustakingsprocedure” (noot onder 

Rb. Brussel 21 december 2011), TMR 2012, 487-489. 

LINDEMANS, D., “Het mandaat ad litem van rechtspersonen en de regelmatigheid van de beslissing van 

de rechtspersoon om in rechte te treden” (noot onder Cass. 9 januari 2007), P&B 2007, 350-356. 

LINDEMANS, D., Kort geding, Antwerpen, Kluwer, 1985, 358 p. 



[265] 

 

LINSMEAU, J. en TATON, X., “Le principe dispositif et l’activisme du juge”, in LINSMEAU, J. en STORME, 

M.L. (eds.), Finalité et legitimité du droit judiciaire – Het gerechtelijk recht: waarom en waarheen?, Brugge, 

die Keure, 2005, 103-132. 

LOUDINOT, P., Etude sur la maxime “nul, en France, ne plaide par procureur…”, Parijs, Giard & Brière, 1912, 

254 p. 

LUBACH, R.D., “Lastgeving tot instellen vordering op eigen naam”, MvV 2010, 135-138. 

M AES, B., BREWAEYS, E., VANLERSBERGHE, P., CLIJMANS, N. en VAN SCHEL, S., Gerechtelijk privaatrecht 

na de hervormingen van 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 418 p. 
MARESCEAU, K., De vennootschaps- en minderheidsvordering in de BVBA, CVBA, NV en Comm.VA, in 

Advocatenpraktijk, Mechelen, Kluwer, 2015, 56 p. 

MARQUET, C., “Les défenses en droit judiciaire: vers un ordre public procédural”, in BOULARBAH, H. en 

VAN DROOGHENBROECK, J.-F. (eds.), Les défenses en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2010, 11-60. 

MASSET, A., “Nul ne plaide par procureur en droit pénal”, in ENGELS, C. en LECOCQ, P. (eds.), 

Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 279-301. 

MERCHIERS, Y., “De bescherming van minderheden in rechtspersonen”, in VAN EECKHOUTTE, W. (ed.), 

Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 259-307. 

MESTRE, J., La subrogation personnelle, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, L.G.D.J., 1979, 761 p. 

MORTIER, K., “Toegang tot rechter voor feitelijke verenigingen”, NjW 2008, 806-818. 

MOSSELMANS, S., Het machtigingsvereiste in de zin van art. 410 B.W., Gent, Larcier, 2003, 111 p. 

MOSSELMANS, S., Tussenvorderingen, in APR, Mechelen, Kluwer, 2007, 319 p. 

MOSSELMANS, S., Voogdij, in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 530 p. 

MOTULSKY, H., Droit processuel, Parijs, Montchréstien, 1973, 294 p. 

NYS, C., “De juridische natuur van de Lloyd’s syndicats en de wijze waarop haar leden in rechte 

optreden”, Jura Falc. 1989-90, 161-176. 

NYSSENS, A., “Du véritable sens de la maxime ‘Nul ne plaide par procureur’”, RPS 1892, 194-202. 

PAULUS, C. en BOES. R., Lastgeving, in APR, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1978, 178 p. 

PETIT, B., “L’interruption et la reprise d’instance”, JT 2012, 548-550. 

PIJCKE, G., “L’action en justice des communes et le rôle des habitants” (noot onder Luik 30 mei 2005), 

JT 2006, 127-130. 

PITLO, A., “Het gemene recht en de autonomie van zijn onderdelen”, RMThemis 1961, 517-584. 

PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, II, La famille : mariage, divorce, filiation, 

Parijs, L.G.D.J., 1952, 973 p. 

PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, VII, Obligations, Parijs, L.G.D.J., 1954, 

1111 p. 

PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, XI, Contrats civils, Parijs, L.G.D.J., 1954, 

1111 p. 

POLAK, J.M., De eenheid van het recht: enkele beschouwingen over specialisatie in de rechtswetenschap, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1958, 23 p. 

POTHIER, R.-J., Traité du contrat de mandat, in DUPIN, M., Œuvres de R.-J. Pothier, contenant les traités du 

droit français, III, Brussel, Tarlier, 1830, 686 p. 

ROBERT, T., “De burgerrechtelijke procesbekwaamheid van de minderjarige”, in CBR (ed.), De 

procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 37-73. 

ROLAND, H. en BOYER, L., Adages du droit français, Parijs, Litec, 1999, 1021 p. 

ROLAND, S., “Subrogatie van verzekeraars en tenaamstelling van proceduredocumenten”, in X (ed.), 

Liber amicorum Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer, 1988, 457-468. 



[266] 

 

RONSE, J., “Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, in VAN DIEVOET, G. (ed.), Actuele 

problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 83-110. 

ROUARD, P., Traité élémentaire de droit judiciaire privé. Tome préliminaire : introduction générale, Brussel, 

Bruylant, 1979, 932 p. 

ROUARD, P., Traité élémentaire de droit judiciaire privé. L’instruction de la demande, III, Brussel, Bruylant, 

1977, 547 p. 

SAGAERT, V. en SAMOY, I., “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en 

erelonen van een advocaat”, RW 2007-2008, 674-698. 

SAGAERT, V., “Zaakwaarneming”, Comm.Bijz.Ov. 2004, Mechelen, Kluwer, losbl., 48 p. 

SALHI, K., “Dissimulation et procédure civile”, in CERF-HOLLENDER, A., Droit et dissimulation, Brussel, 

Bruylant, 2013, 169-180. 

SAMOY, I, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen, Intersentia, 2005, 762 p. 

SAMOY, I. en VAN LOOCK, S., “De rol van de leidende partij in het kader van een 

meerpartijenovereenkomst: zoektocht naar de gepaste juridische kwalificatie”, TPR 2012, 1109-1138. 

SAMOY, I., “Veinzing ontmaskerd? Een zoektocht naar schijn en werkelijkheid in de leer van 

simulatie...”, TPR 2007, 875-931. 

SAMOY, I., “Zaakwaarneming: de rol en de gevolgen van vertegenwoordiging”, TBBR 2007, 3-21. 

SCHERER, M. en GOLDSMITH, A., “Third party funding in international arbitration in Europe. Part 1: 

Funders’ perspectives”, IBLJ 2012, 207-220. 

SMITS, P.R., “Zaakwaarneming in het burgerlijk geding”, NJB 1962, 197-202. 

SNAET, S. en VERBEKE, A.-L., “Mede-eigendom en onverdeeldheid”, in SAGAERT, V. en VERBEKE, A.-L. 

(eds.), Themis Goederenrecht, Brugge, die Keure, 2010, 47-70. 

SNIJDERS, H.J., KLAASSEN, C.J.M. en MEIJER, G.J., Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 

2011, 623 p. 

SNIJDERS, H.J., Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht: beschikkingsbevoegdheid, toebehoren, 

vertegenwoordiging, rechtshandeling, overeenkomst en onrechtmatige daad, in en rond het burgerlijk proces, 

Arnhem, Gouda Quint, 1992, 66 p. 

SOBRIE, S., “Art. 194 (nieuw) Gemeentedecreet: het optreden namens de gemeente (heimelijk) aan 

banden gelegd”, RW 2012-13, 1322-1329.  

SOBRIE, S., “De ‘privaatrechtelijke’ vertegenwoordigers”, P&B 2013, 192-200. 

SOBRIE, S., “De procesrechtelijke complicaties van incasso-overeenkomsten” (noot onder Antwerpen 22 

mei 2013), TBBR 2014, 17-20. 

SOLUS, H. en PERROT, R., Droit judiciaire privé, I, Introduction, notions fondamentales, organisation judiciaire, 

Parijs, Sirey, 1961, 1147 p. 

SOLUS, H. en PERROT, R., Droit judiciaire privé, III, Procédure de première instance, Parijs, Sirey, 1991, 1358 

p. 

STAR BUSMANN, C.W., Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1972, 

575 p. 

STEINITZ, M., “Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding”, Minnesota Law Review 

2010-11, 1268-1338. 

STEVENS, F., “Maritiem procesrecht”, TBH 2008, 603-619. 

STEVENS, J., Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, 1990, 824. 

STIJNS, S. en SAMOY, I., “La confiance légitime en droit des obligations”, in STIJNS, S. en WÉRY, P. (eds.), 

De bronnen van niet-contractuele verbintenissen – Les sources d’obligations extracontractuelles, Brugge, die 

Keure, 2007, 47-98. 

STIJNS, S. en VERJANS, E., “Variaties op het begrip ‘derde’ in het contractenrecht”, in DE BOECK, A., 

STIJNS, S. en VAN RANSBEECK, R. (eds.), Positie van de derde in het privaat vermogensrecht, Brugge, die 

Keure, 2012, 19-66. 

STIJNS, S., Verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 186 p. 



[267] 

 

STORME, M.E., “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke 

vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording 

daarvan in de cassatiearresten van 25 november 1993", P&B 1994, 53-61. 

STORME, M.E., “De eigendom van het wild en de jachtvergunning. Of: het onderscheid tussen de 

rechtsvordering en het recht om te procederen”, in X (ed.), Te PAS. Opstellen aangeboden aan prof.mr. 

P.A. Stein, Deventer, Kluwer, 1992, 253-271. 

STORME, M.E., “De goede trouw in het geding? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- 

en bewijsrecht”, TPR 1990, 353-543. 

STORME, M.E., “De Lebbeekse uitweg uit een processuele valstrik: ten processe optreden in een andere 

hoedanigheid en optreden krachtens een ander recht” (noot onder Cass. 6 mei 1994), P&B 1995, 43-44. 

STORME, M.E., “Hoever reikt de regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van 

gemeenschappelijk belang in het bijzonder bij enkele toepassingen in de notariële praktijk?”, T.Not. 

1996, 7-24. 

STORME, M.E., “Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid 

voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging”, in STORME, 

M.L. (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 189-238. 

STORME, M.E., “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en 

Nederland”, RW 1993-94, 169-186. 

STORME, M.L., “Over het tergend geding voor een roekeloze vriendschap”, in BAERT, G. (ed.), Liber 

amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 67-90. 

STORME, M.L., “Procesrecht versus materieel recht”, in BOONE, I., CLAEYS, I. en LAVRYSEN, L. (eds.), Liber 

amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 621-630. 

STORME, M.L., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, 470 p. 

STORME, M.L., Metabletica van het Procesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 112 p. 

SWENNEN, F., “Burgerlijke partijstelling door een lasthebber” (noot onder Cass. 26 maart 2002), RW 

2002-03, 379-383. 

SWENNEN, F., “Vertegenwoordiging in rechte als eiser van een onbekwame: gevolgen van de 

afwezigheid van machtiging”, in X (ed.), Imperat Lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 

2003, 385-403. 

TAELMAN, P. en THION, P., “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1489-1547. 

TAELMAN, P., “De notaris en de dwangsom”, in BAEL, J., BOCKEN, H. e.a. (eds.), Liber Amicorum 

Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, 345-353. 

TAELMAN, P., “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid 

en rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, in VAN EECKHOUTTE, W. (ed.), Rechtspersonenrecht, 

Gent, Mys & Breesch, 1999, 33-81. 

TAELMAN, P., Het gezag van het rechterlijk gewijsde. Een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 465 p. 

TAS, R., “De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen” (noot onder Cass. 11 juni 

1998), R.Cass. 1999, 51-58. 

TAS, R., “De procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de vereffening van een 

handelsvennootschap”, TRV 1997, 496-499. 

THEUNIS, J. en BIJNENS, D., “Rechtspersonen in het publiekrechtelijk contentieux: mandaat ad litem, 

prokura en collectief belang”, in SOTTIAUX, S. en SCHOLLEN, P. (eds.), Themis publiekrecht, Brugge, die 

Keure, 2014, 67-104. 

TILLEMAN, B., CLAEYS, I., COUDRON, C. en LOONTJENS, K., Dading, in APR, Antwerpen, Kluwer, 2000, 

563 p. 

TILLEMAN, B., DURSIN, E., TERRYN, E., HEEB, C. en NAYAERT, P., “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere 

overeenkomsten: Tussenpersonen 1999-2009”, TPR 2010, 589-1154. 

TILLEMAN, B., Lastgeving, in APR, Deurne, Kluwer, 1997, 396 p. 

TILLEMAN, B., Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 293 p. 

TILQUIN, T. en SIMONART, V., Traité des sociétés, Diegem, Kluwer, 1996-2005, 3 dln. 



[268] 

 

TIMMERMANS, R., Handboek appartementsrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1449 p. 

TOLLENAERE, V., “Procedurele aspecten van de machtiging door de Vrederechter met betrekking tot 

onroerende goederen”, P&B 2002, 197-230. 

TRAEST, P., “De lasthebber ad hoc als vertegenwoordiger van de vervolgde rechtspersoon”, in ENGELS, 

C. en LECOCQ, P. (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011, Brugge, die Keure, 2011, 263-

277. 

TULKENS, F. en PIJCKE, G., “L’action en cessation environnementale et l’article 271 de la Nouvelle Loi 

Communale: un cocktail explosif?”, P&B 2003, 177-185. 

ULRICHTS, H., “De rechtsbijstandverzekeraar en een ‘terugbetalingrecht’ in de verhouding 

verzekerde bij aansprakelijkheid van een derde?”, T.Verz. 2014, 454-460. 

VAN COMPERNOLLE, J., Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 436 p. 

VAN DE SYPE, P., “Over het leiden en lijden van de verzekeraar. Artikel 79 van de wet van 25 juni 1992 

op de landverzekeringsovereenkomst”, in VPG (ed.), Verzekeringen en gerechtelijke procedures, 

Kalmthout, Biblio, 1996, 33-55. 

VAN DEN BERGH, B., “De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber” (noot 

onder Cass. 10 november 2011), RW 2012-13, 502-505. 

VAN DER GRINTEN, W.C.L., Vertegenwoordiging en rechtspersoon. De Vertegenwoordiging, in MR. C. Asser’s 

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht (Asser-Serie), Zwolle, Tjeenk Willink, 

1990, 178 p. 

VAN DONINCK, J., Onrechtmatig bewijs in civiele zaken. Willen wij de waarheid?, Antwerpen, Intersentia, 

2011, 34 p. 

VAN DROOGHENBROECK, J.-F.  en DE CONINCK, B., “La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et 

honoraires d’avocat”, JT 2008, 37-60. 

VAN DROOGHENBROECK, J.-F., “Le défaut d’intérêt: une fin de non-recevoir hybride” (noot onder Cass. 

22 februari 2007), JT 2007, 482-484. 

VAN DROOGHENBROECK, J.-F., “Les déontologies des avocats investis de mandats de justice”, in 

CLOSSET-MARCHAL, G. en VANHAM, B., Mandataires de justice : déontologies et garanties procédurales, 

Brussel, Bruylant, 2006, 9-71. 

VAN GELDER, A., “Hoe geraak ik aan de grond? De sanctieregeling in het gerechtelijk recht”, in 

GEINGER, H. (ed.), De vereenvoudiging en versnelling van het burgerlijk proces, Antwerpen, Kluwer, 1984, 

15-50. 

VAN GERVEN, D., “De milieustakingsvordering ingesteld namens de gemeente” (noot onder 

Antwerpen 14 april 1998), TBBR 2000, 528-529. 

VAN GERVEN, D., “De milieuvordering ingesteld namens de gemeente” (noot onder Antwerpen 14 

april 1998), TBBR 2000, 527-532. 

VAN GERVEN, W., Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 519 

p. 

VAN GERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 509 p. 

VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 719 p. 

VAN HOECKE, M., De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 432 p. 

VAN HOECKE, M., “Hoe wetenschappelijk is de rechtswetenschap?”, TPR 2009, 629-687. 

VAN IMPE, K., “De burgerlijke rechtsvordering door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding in naam van slachtoffers van mensenhandel: van de parlementaire wens tot 

gerechtelijke werkelijkheid” (noot onder Gent 11 mei 1999), T.Strafr. 2000, 128-134. 

VAN LENNEP, R., Belgisch burgerlijk procesrecht, V, Verhaal, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, s.d., 
488 p. 

VAN LENNEP, R., Handboek van het burgerlijk procesrecht, Leuven, Vlaamse Drukkerij, 1959, 592 p. 

VAN OEVELEN, A., “De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden van de verbondenheid 

van de lastgever bij een schijnmandaat” (noot onder Cass. 20 juni 1988), RW 1989-90, 1426-1430. 



[269] 

 

VAN OEVELEN, A., “Het mandaat van de advocaat wanneer hij niet in rechte optreedt”, RW 2009-10, 

1586-1598. 

VAN OMMESLAGHE, P., Traité de droit civil belge. Tome II: Les obligations, Brussel, Bruylant, 2013, 2738 p. 

VAN ORSHOVEN, P., “Je n’aime pas mon sujet. De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in 

burgerlijke zaken. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, TPR 2004, 1085-1157. 

VAN ORSHOVEN, P., “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren 

van het burgerlijk procesrecht”, in VAN ORSHOVEN, P. (ed.), Themis Gerechtelijk Privaatrecht, Brugge, die 

Keure, 2000, 25-59. 

VAN OVERBEKE, S., “Het voortzetten van het geding door de meerderjarig geworden burgerlijke partij” 

(noot onder Antwerpen 2 september 1993), RW 1994-95, 194-195. 

VAN QUICKENBORNE, M. en DEL CORRAL, J., “Hoofdelijkheid”, Comm.Bijz.Ov. 2012, Mechelen, Kluwer, 

losbl., 64p. 

VAN SCHOUBROECK, C. en GLIBERT, N., “Medeverzekering”, in SAMOY, I. en WÉRY, P. (eds.), 

Meerpartijenovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2013, 241-268. 

VANANROYE, J., “De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid heeft een vermogen en kan in rechte 

treden” (noot onder Antwerpen 31 mei 1994), TRV 1996, 574-578. 

VANANROYE, J., “De vorderingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 13 november 1997), RW 1997-98, 989-991. 

VANANROYE, J., “Over stille en openbare maatschappen”, TPR 1999, 1453-1510. 

VANANROYE, J., “Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, al. 2 

Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon” (noot onder Cass. 17 april 1997), TRV 1998, 

517-525. 

VANANROYE, J., “Voorlopig bewind: onbevoegdheid van de gewone organen of onbekwaamheid van 

de rechtspersoon?”, TRV 2005, 8-26. 

VANANROYE, J., Morele wezens en wetsontduikende monniken, Antwerpen, Intersentia, 2012, 30 p. 

VANANROYE, J., Onverdeelde boedel en rechtspersoon, Antwerpen, Biblio, 2014, 411 p. 

VANDENBOGAERDE, M., Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, die Keure, 2015, 646 p. 

VANLERSBERGHE, P., “Art.  17 Ger.W.”, Comm.Ger. 2002, Mechelen, Kluwer, losbl., 67 p. 

VANLERSBERGHE, P., “De gerechtelijke mandataris en het recht op rechtsplegingsvergoeding” (noot 

onder Antwerpen 27 februari 2012), RABG 2012, 759-764. 

VANLERSBERGHE, P., “Het optreden in rechte van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” (noot 

onder Gent 6 november 2002), RABG 2003, 575-578.  

VERMEULEN, F.E., “Vertegenwoordigingsperikelen in de civiele procedure”, MvV 2005, 166-170. 

VERSTRAETEN, R., VAN DAELE, D., BAILLEUX, A. en HUYSMANS, J., De burgerlijke partijstelling: analyse en 

toekomstperspectief, Antwerpen, Intersentia, 2012, 436 p. 

VERVOORT, I., “De procespositie van minderjarigen: onbekwaam dus (on)beschermd?”, Jura Falc. 1999-

2000, 31-78. 

VOET, S. en ALLEMEERSCH, B., “De rechtsvordering tot collectief herstel: een Belgische class action voor 

consumenten”, RW 2014-15, 643-661. 

VOET, S., “Belang (en hoedanigheid) als voorwaarde(n) van de burgerlijke rechtsvordering: een update 

en knelpunten inzake collectief procederen”, in SERRUS, D. (ed.), Actualia gerechtelijk recht, Brussel, 

Larcier, 2008, 85-139. 

VOET, S., Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen, Intersentia, 2012, 438 

p. 

WAGNER, K., “Collectieve acties in het Belgisch recht”, P&B 2001, 150-182. 

WAGNER, K., Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 711 p. 

WÉRY, P., Droit des contrats: le mandat, Brussel, Larcier, 2000, 341 p. 

WIERSMA, K., Het rechtsmiddel verzet van derden, Leiden, Universitaire Pers, 1952, 243 p. 

WINDSCHEID, B., Die Actio des Römischen Zivilrechts vom standpunkte des heutigen Rechts, Düsseldorf, 

Verlagshandlung von Julius Buddeus, 1856, 238 p. 



[270] 

 

WINTERS, B., “Kroniek partijen”, TCR 2014, 119-127. 

WITTEMAN, P.J., “Over het begrip: partij”, in X (ed.), Rechtsgeleerde opstellen van de hand van oud-

leerlingen aangeboden aan prof. Mr. Paul Scholten ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap, Haarlem, 

De Erven F. Bohn, 1932, 409-421. 

WYLLEMAN, A., “Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechterlijk gezag”, TPR 1988, 33-82. 

WYLLEMAN, A., Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Mechelen, Kluwer, 

2005, 586 p. 

WYLLEMAN, A., “Vertegenwoordigingsperikelen”, in BOONE, I., CLAEYS, I. en LAVRYSEN, L. (eds.), Liber 

amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 211-226. 

 

 


