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Aan miJn ouders 



VOORWOORD 

Onder de titel Bewindsbevoegdheid - Rechtsvergelij
kende bijdrage tot een algemene teorie van bewind over 
andermans vermogen heeft de schrijver, Dr. Walter Van 
Gerven, het Bewind, of liever de Bewindsbevoegdheid, die 
de kern, het centraal begrip van die rechtsfiguur vormt, 
in een uitgebreid juridisch kader onderzocht. 

Zijn studie, bedoeld als proefschrift tot het bekomen van 
de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, is 
uitgegroeid tot een ruim en stevig gedokumenteerd werk. 

Het bij ons in de praktijk vaak voorkomend mandaat, 
dat slechts een juridische handeling tot voorwerp kan hebben, 
voldoet niet steeds aan de behoef ten. In zeer vele gevallen 
- zij worden met de dag talrijker - zijn er voor rekening 
van een ander en met inwerking op dezes vermogen, zowel 
juridische als materiële verrichtingen te volbrengen en, in 
verband ermede, beslissingen te nemen, hetgeen gebondenheid 
onderstelt aan een bepaald opzet, alsook zelfstandigheid in 
de vervulling van dit opzet. De bewindsopdracht is daartoe 
geschikt. Bewindsopdrachten komen thans in ons recht tot 
stand op zeer verspreide wijze hetzij langs wettelijke weg, 
hetzij bij beslissing van de rechtbanken, hetzij door overeen
komst. 

De uit bewindsopdracht volgende bevoegdheid wordt door 
de schrijver in al haar geledingen en uitwerkselen grondig 
onderzocht. Die opdracht geeft aan een bepaald persoon 
de macht in sommige gevallen tot het vereffenen of het 
aanzuiveren van een anders boedel, in andere gevallen tot 
het in stand houden en doen vrucht dragen van een anders 
vermogen. 
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Benevens het bewind dat strekt tot aanzuivering of 
vereffening, bedoelt het eigenlijke bewind het verrichten door 
de bewindvoerder van al wat nodig of nuttig is tot het 
behoud en de niet-spekulatieve vermeerdering van de waarde 
van het beheerd vermogen, alsmede tot het bekomen van 
een redelijk rendement. 

Deze studie van de bewindsbevoegdheid is ten zeerste 
verantwoord. Zij is nieuw en, van uit een ekonomisch stand
punt gezien, hoogst bevorderlijk. 

Bevorderlijk, omdat precies achter het bewindsbegrip een 
ekonomisch opzet schuilt : het goede beheer van een anders 
vermogen. De verwezenlijking van deze ekonomisch belang
rijke doelstelling moet aan een veilig rechtsstatuut worden 
gebonden. 

Buiten de wettelijk geregelde bewindsvormen voor het 
beheer van de goederen van minderjarigen en zwakzinnigen 
of het patrimonium van rechtspersonen, buiten zekere be
windsregelingen getroffen door de rechtbanken, brengen de 
thans snel evoluerende ekonomische en financiële toestanden 
velerlei betrekkingen tot stand waarin de bewindsfiguur kon
traktueel een steeds ruimere plaats wordt toegewezen. 

In ons land zijn zekere nieuwe konventionele bewinds
vormen ontstaan, gegroeid uit de noodwendigheid om het 
vermogensbeheer doeltreffend te organiseren. Aanleiding 
daartoe zijn geweest nu eens gebrek aan voldoende tijd 
en kennis bij de vermogensgerechtigden die de beheer sf unktie 
over hun vermogen of over een deel ervan liever toever
trouwen aan gevormde bewindvoerders, dan weer de gemeen
schapszin die zekere groepen ertoe brengt een gezamenlijk 
beheer, opgedragen aan een bewindvoerder, in te richten. 

Voorbeelden zijn er in de praktijk velerlei; de thans 
meest in het oog springende zijn o.a. het bestuur van een 
aan meerdere eigenaars toebehorend flatgebouw, het beheer 
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van een handelszaak, van een aan een partikulier toebeho
rend goederencomplex of eff ektenportef euille, van het extra
legaal pensioenfonds ener onderneming, en niet het minst 
van de investment trusts, hoeveelheden roerende waarden 
« beheerd of geadministreerd » voor rekening van eigenaren 
in het onverdeelde, zoals de wetten van 27 maart 1957 
en 28 december 1961 die hebben geregeld. Op het einde 
van het jaar 1961 bedroeg de waarde van deze fondsen 
nagenoeg een totaal van circa vijf en een half miljard. 

De studie van Dr. Walter Van Gerven is ook nieuw : 
in ons recht werd tot nu toe geen algemene syntese gewijd 
aan de rechtsregelen van het bewind, welke regelen verspreid 
liggen over verschillende wettelv·k, gerechtelijk, of uit de 
praktijk ontstane bewindsinstituten. Zeer juist wijst de 
schrijver op het ontbreken in ons rechtssysteem van een 
algemene bewindsfiguur en op de maagdelijke staat van onze 
rechtsdoctrine op dit punt. 

Het was dan ook aangewezen dat de schrijver door rechts
vergel&.king en onderzoek van de buitenlandse rechtsteorieën 
terzake zijn studie aanvulde. Hij heeft het gedaan en zv·n 
werk is erdoor rijker en vollediger geworden. 

Aan zodanig werk bestond in ons land een grote behoefte. 
Het strekt tot eer van de h. Van Gerven en van de promotor 
van zv·n proefschrift, Professor Dr. Z. van Hee der Rechts
/ akulteit te Leuven, de grote leemte aan een algemene bewinds
teorie te hebben ingezien en de aandacht op het behandelde 
tema te h.ebben getrokken. 

Die leemte werd in de praktijk sedert jaren gevoeld, 
vooral kort na de laatste wereldoorlog, bv· de oprichting 
door privaat initiatief van kollektieve beleggingsfondsen 
(investment trusts), beheerd door een bewindvoerende ven
nootschap die gespecialiseerd is in de moderne techniek van 
de belegging in eff ekten met spreiding van het risico. De 
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toenmalige juristen die werden geraadpleegd, stonden precies 
voor de grote moeilijkheid een systeem van kontraktueel 
bewind op te bouwen dat de ruimst mogelijke rechtszekerheid 
zou verlenen. Zij beschikten daartoe niet over de Anglo
Amerikaanse Trustfiguur, waarvan de toepassing in ons 
rechtssysteem niet mogelijk bleek; anderzijds was de Treu
hand bij ons niet of weinig bekend. Zij hebben de te behan
delen bewindsbevoegdheid dan juridisch georganiseerd onder 
een formule waarbij die bevoegdheid wordt uitgeoefend « in 
eigen naam voor rekening van ... ». Bij gebreke van een 
algemene bewindsteorie, bleven sommige punten in het duister. 
Betwistingen zijn echter niet ontstaan. De wettelijke regeling 
van 1957 en 1961 betreffende de gemeenschappelijke beleg
gingsfondsen heeft de door hen uitgewerkte bewindsvorm 
impliciet goedgekeurd, niet echter zonder dat in de voor
bereidende werken van de thans bevestigde wetgeving van 
1957 erop gewezen werd dat een definitief bewindsstatuut 
eerst later zou kunnen gevestigd worden, hetgeen wees op 
de toekomstige uitbouw van een algemene bewindsteorie die 
alsdan nog niet bestond. 

De leemte die voor de juridische fundering van de gemeen
schappelijke beleggingsfondsen werd gevoeld, zal ook wel 
bestaan voor andere bewindsgevallen. 

Daarom bewijst de studie van Dr. Van Gerven een zeer 
grote dienst. Weliswaar heeft de schrijver zich beperkt tot 
het onderzoek van de bewindsbevoegdheid, maar dit onder
zoek was de eerste, noodzakelijke stap op de weg naar het 
opstellen van een volledige en algemene teorie. Hij deed 
meer dan die eerste stap, hij heeft de weg effen gemaakt. 

De nog jonge auteur was best geschikt om zulke omvang
rijke taak aan te vatten en tot een goed einde te brengen : 
hij is doctor in de rechten, licentiaat in het notariaat, 
baccalaureus in de wijsbegeerte, laureaat van de universi
taire wedstrijd, laureaat van het Nationaal Comité voor 
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belegging in eff ekten met een uitvoerige juridische en ekono
mische studie over de Investment trusts in Nederland en 
België, schrijver van verschillende verhandelingen en bij
dragen. 

Het werk van Dr. Walter Van Gerven - wij zeggen 
het met nadruk - is geworden een heldere, diepgaande, 
konstruktieve, meesterlijk geschreven rechtsverhandeling, 
waarvoor alle geïnteresseerden hem zullen dankbaar zijn, 
en dit zijn in de eerste plaats de beoefenaars van het Burger
lijk Recht en van het Koophandelsrecht. 

Iets willen we, ten slotte, hieraan nog toevoegen: de h. Van 
Gerven heeft zelf gevoeld en ook de bedoeling gehad dat 
zijn studie uiteindelijk zou bijdragen « tot de vorming van 
een zo supra-nationaal mogelijke, algemene bewindsfiguur )). 

Is het in verband hiermede gewaagd - gelet op de ekono
mische en financiële evolutie der betrekkingen zo op het 
nationaal als op het internationaal plan - de wens uit 
te drukken dat bij ons een algemene wettelijke regeling van 
het Bewind zou tot stand komen? Zulks naar het voorbeeld 
van Nederland waar het projekt Meyers over het Bewind 
zijn plaats vond in het ontwerp van het nieuw Nederlands 
Burgerlijk Wetboek? Is het gewaagd te verwachten dat een 
eenvormige wetgeving, naar het model van andere op deze 
wijze behandelde onderwerpen, het Bewind zou regelen voor 
de landen van de Europese Gemeenschap? 

Dit is wellicht toekomstmuziek. Toch, de wijze waarop 
de schrijver zijn tema heeft voorgesteld en uitgewerkt, 
wettigt de hoop dat de belangstelling in die richting zal gaan 
opdat de mogelijkheid voor steeds ruimere toepassing van 
het Bewind zou kunnen ontstaan in een kader van grotere 
rechtszekerheid. 

F. COLLIN, 

PROFESSOR AAN DE KATOLIEKE UNIVERSITEIT 

TE LEUVEN. 
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INLEIDING 

A. PROBLEEMSTELLING. 

1. In een ontwikkeld rechtssysteem zijn de gevallen waarin 
zekere vermogensbestanddelen, ja zelfs een gans vermogen, onder 
het bestuur worden gebracht van een ander (fysiek of moreel) 
persoon dan de vermogensgerechtigde, vrij talrijk. 

Nu eens wordt zulkdanig bestuur rechtstreeks, op een al dan 
niet dwingende wijze door de wet ingesteld, dan weer wordt de 
inrichting ervan aan het initiatief van de rechterlijke macht over
gelaten ; in nog andere gevallen zijn het de rechtsonderhorigen 
zelf die, binnen het kader van min of meer uitvoerige wettelijke 
bepalingen, het initiatief tot de oprichting van een vermogens
bestuur nemen. 

In de meeste gevallen is het doel van een dergelijke bestuurs
of bewindsopdracht het behoud, de vruchtdraging en zo mogelijk 
de aanwas van het bewindsvermogen (1). Uitzonderlijk bestaat 
de opdracht van de bewindvoerder daarentegen in de vlotmaking 
of aanzuivering, gebeurlijk in de definitieve vereffening van het 
onder zijn bestuur gebracht vermogen. 

Op gevaar af onvolledig te zijn, wordt hierna een inventaris 
opgesteld van de voornaamste burgerrechtelijke en handelsrechte
lijke bewindsopdrachten, de enige die in deze verhandeling in 
aanmerking komen. 

2. Rechtstreeks door de wetgever georganiseerde bewinds
instituten zijn o.m. : 

Het voogdijbeheer - dit over onbekwaam verklaarde meerder
jarigen (interdits) inbegrepen - en het beheer van de vader 
over het kindsvermogen (administration légale); 

(1) Aan de term bewindsvermi,gen wordt geen biezondere technische betekenis 
gehecht. Bedoeld wordt eenvoudig de groep van patrimoniale rechten of vermogens
bestanddelen die gezamenlijk onder het bestuur van dezelfde bewindvoerder 
worden gebracht en als dusdanig een afgetekende, aan een biezonder statuut onder
worpen groep van vermogensrechten uitmaken. 
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Het beheer van de pleegvoogd over de goederen van zijn pupil; 
Het beheer van de echtgenoot over de gemene goederen en 

omgekeerd het beheer van de echtgenote over de gemene voor
behouden goederen ; 

Het beheer van de echtgenoot over de persoonlijke goederen 
van de vrouw gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van 
goederen; 

Het beheer van vennootschappen, zo burgerlijke als commer
ciële, van verenigingen met rechtspersoonlijkheid en van stich
tingen; 

Het voorlopig beheer door een lid van de administratieve 
kommissie over de goederen toebehorend aan een niet onbe
kwaam verklaard zwakzinnige of geestelijk zieke die in een 
openbare instelling werd geplaatst en voor wie geen, voorlopig 
beheerder werd aangeduid (art. 30 Krankzinnigenwet), evenals 
het voorlopig beheer door een lid van de administratieve kom
missie der gevangenis over de goederen van een wettelijk onbe
kwaam verklaarde voor wie geen curator werd benoemd (art. 23, 
2e lid S.W.); 

Het beheer over een nalatenschap door een erfgenaam die 
onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardde (art. 803 
B.W.) (1); 

Het wederzijds beheer door de gemene eigenaars over de goe
deren die hun in onverdeeldheid toebehoren (art. 577bis B.W.); 

Het beheer over een schip of ander vaartuig door de kapitein, 
gezagvoerder of schipper (art. 58 en volg. Zeevaart en Binnen
scheepvaartwet) . 

. Deze gevallen van bewind werden hierboven rechtstreeks door 
de wet ingestelde bewindsinstituten genoemd. Uit de loutere 
opsomming van deze gevallen is echter gebleken dat deze bena
ming niet te absoluut mag worden opgevat. Dikwijls zal in de 
opgesomde gevallen de bewindsinstelling uiteindelijk kunnen 
worden teruggebracht op de vrije wil van bepaalde rechtsonder-

(1) Weliswaar wordt dergelijk erfgenaam in rechte als de eigenaar van de erf
goederen beschouwd. Men kan evenwel moeilijk ontkennen dat hij in feite veeleer 
·een bewindvoerder dan wel een eigenaar is. Dit blijkt trouwens uit de vele hande
lingen die hij niet mag verrichten, en uit de wettelijke formaliteiten die hem in 
de uitoefening van zijn bevoegdheden worden opgelegd (art. 805 en volg. B.W.). 
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horigen. Zo is de oprichting van een naamloze vennootschap, 
waarvoor een beheer wordt in het leven geroepen, toe te schrijven 
aan de wil der vennoten. Zo ook ware er geen sprake van maritaal 
beheer der gemeenschap indien de echtgenoten geen huwelijk 
hadden gesloten. Nochtans, zodra de rechtsonderhorigen vrij
willig een vennootschap hebben opgericht of een huwelijk hebben 
aangegaan, verlangt de wet dat een bewind georganiseerd wor4t. 
Over de wenselijkheid van zulkdanig bewind hebben de rechts
onderhorigen dan geen zeggenschap meer. Dit wil nu weer niet 
zeggen dat zij bij de organisatie ervan helemaal niet tussen
komen : dikwijls spee1t het privaat initiatief nog een belangrijke 
rol bij de samenstelling der voorgeschreven beheersorganen (zo 
bv. de keuze der beheerders of zaakvoerders bij vennootschappen 
en van de voogd in geval van datieve voogdij). 

3. Bewindsinstituten waarvan het initiatief tot oprichting aan 
de rechterlijke macht wordt overgelaten, zijn o.m. : 

Het bewind over de goederen toebehorend aan een vermoede
lijk afwezige (art. 112 B.W.) evenals de daarop volgende voor
lopige inbezitstelling (art. 120 en 125 B.W.); 

De talrijke gevallen van voorlopige bewindvoering o.a. ten 
aanzien van niet-aanwezigen (1); van niet onbekwaam verklaarde 
of niet onder voogdij zijnde geestelijke zieken die in een private 
instelling werden geplaatst (art. 29 Krankzinnigenwet); van 
krankzinnigen waaromtrent een procedure tot onbekwaamverkla
ring aan de gang is (art. 497 B.W.); van kinderen van ouders 
waartussen een echtscheidingsprocedure hangende is (art. 267 
B.W.) (2); van een nalatenschap waaromtrent de inbezitstel
ling werd aangevraagd maar nog niet werd toegestaan of tijdens 
de optietermijn (3), enz. ( 4) ; 

Het bewind ingevolge gerechtelijk sekwester (art. 1961 B.W.). 

(1) DB PAGE, 1, nr. 479. 
(2) PASQUIBR, A., Précis du divorce et de la séparation de corps, Brussel, 1959, 

nrs. 250 en volg. De rechtbank kan dit voorlopig bewind ook aan een vreemde 
toevertrouwen. 

(3) DE PAGB en DEKKERS, IX, nr. 513; R.P.D.B., Tw. Succession, nrs. 947 en 963 
en volg. 

(4) Zie o.a. nog art. 944, Rv.; art. 25 Venn.wet; Kortgeding Bergen, 21,novem
ber 1945, J.T., 1946, 305 (met noot); Rev. prat. not., 1946, 366 met noot (onder 
datum van 21 november 1946); FREDERICQ, I, nrs. 353 en volg. 
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In de meeste van de hierboven opgesomde gevallen zal de 
rechter slechts kunnen optreden naar aanleiding van een tot hem 
gericht verzoekschrift. Ook hier is dus de tussenkomst van rechts
onderhorigen vast te stellen. Anderzijds moet opgemerkt worden 
dat de rechtbanken soms overgaan tot de instelling van een 
voorlopig bewind zonder dat enige wettekst hen daartoe machtigt. 
Zij doen dit dan op grond van hun algemeen imperium (1). 

4. In de derde plaats zijn er de bewindsinstituten waarvan 
het initiatief der oprichting volledig aan de rechtsonderhorigen 
blijft toebehoren. In werkelijkheid kan er hier nog moeilijk van 
een bewindsinstituut worden gesproken vermits het meestal gaat 
over volledig door de praktijk gekoncipieerde en uitgewerkte 
figuren die geen andere wettelijke grondslag kennen dan het 
algemeen beginsel van vrijheid van overeenkomst. Soms heeft 
de wetgever het bestaan van deze bewindsfiguren achteraf erkend 
door het treffen van bepaalde maatregelen die het voorhanden 
zijn van deze figuren veronderstellen. 

Voor de oprichting van deze konventionele bewindsfiguren 
inspireerde de praktijk zich vooral aan de beginselen die de 
lastgevingsovereenkomst beheersen. 

Enkele voorbeelden van dergelijke uit de praktijk gegroeide 
bewindsfiguren zijn : 

Het bewind over de goederen van een vereniging die de rechts
persoonlijkheid niet aannam ; 

Het bewind over gemeenschappelijke beleggingsdepots (vgl. 
de Beleggingsfondsenwet van 27 maart 1957) ; 

Het bewind over een flatgebouw ; 
Het bestuur van een handelszaak. 

Als andere bewindsfiguren - ditmaal uitdrukkelijk voorzien 
door de wet - waarvan de oprichting volledig afhangt van het 
initiatief van bepaalde rechtsonderhorigen, kunnen worden aan
gestipt : 

·· De zaakwaarneming; 
Het konventionele sekwesterbewind (art. 1955 en volg. B.W.). 

( I) Vgl. MABYENS, L., • Voorlopig vermogens beheer en/ of sekwester ener vennoot
schap•, R.W., 1961-1962, kol. 345 en volg., in het biezonder nrs. 49 en volg. 
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5. In de tot nog toe opgesomde bewindsfiguren bestond de 
opdracht van de bewindvoerder steeds in het behoud of zo 
mogelijk de vermeerdering alsook in de vruchtdraging van het 
bewindsvermogen. Dit zijn de eigenlijke, al dan niet voorlopige 
bewindsfiguren. 

Zoals reeds opgemerkt hebben bepaalde bewindsopdrachten 
evenwel de aanzuivering of zelfs de vereffening van het bestuurde 
vermogen tot doel. Zij worden hierna aanzuiverings- respektieve
]ijk vereffeningsbewindsfiguren genoemd. 

De zending van een bewindvoerder die met de aanzuivering 
van een vermogen wordt belast, bestaat in het delgen van het 
dit vermogen bezwarend passief door middel der voorhanden 
zijnde aktiva. Het batig saldo der verrichting zal de vermogens
titularis toekomen. 

Voorbeelden van een door de wet voorzien aanzuiveringsbewind 
:zijn : het sekwesterbeheer over de goederen toebehorend aan 
personen die veroordeeld zijn wegens misdrijven tegen de uit
wendige Staatsveiligheid (Besluitwet van 17 januari 1945, aan
gevuld door de wet van 20 maart 1954) en het beheer der ver
effenaars in geval van gerechtelijk akkoord met overlating van 
het aktief aan de schuldeisers (Regentsbesluit van 25 septem
ber 1946, art. 30). 

Door de wet voorziene bewindsfiguren die tot de vereffening 
van de bewindsboedel strekken zijn daarentegen : de faillisse
:m.entskuratele, het bewind van de vereffenaars ener vennootschap 
(art. 178 en volg. Venn.wet), het beheer van de curator ener 
onbeheerde nalatenschap (art. 811 en volg. B.W.) (1), het 
·sekwesterbeheer over vijandelijke goederen (Besluitwet van 
23 augustus 1944, geïnterpreteerd en aangevuld door de wet van 
14 juli 1951). 

Het uiteindelijk doel van dergelijke bewindsopdrachten is de 
Jikwidatie van de bewindsboedel als zelfstandig vermogen en 
de opslorping ervan door een ander of andere vermogens. Het 

(1) In tegenstelling met de erfgenaam die de nalatenschap onder voorrecht 
van boedelbeschrijving aanvaardde, heeft de curator van een onbeheerde nalaten
ilèhap tot taak de nalatenschap te vereffenen (DE PAGE en DEKKERS, IX, nrs. 1501 
en 1502; Brussel, 29 mei 1914, P.P., 1914, 688). Over de beheers- en vereffenings
opdracht van een testamentuitvoerder, zie DE PAGE en DEKKERS, VIII, nrs. 1326 
en volg. 
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spreekt vanzelf dat de bevoegdheden van dergelijke vereffenings
bewindvoerders uiteraard veel uitgebreider zijn dan deze van 
gewone bewindvoerders. Eerstgenoemde bewindvoerders dienen 
immers over te gaan tot alle vereffeningsverrichtingen te beginnen 
met de samenstelling en het te gelde maken van de boedel tot en 
met de gebeurlijke verdeling ervan en de toewijzing van de delen 
aan de verschillende rechthebbenden. 

6. Tijdens de voorgaande opsomming van bewindsinstituten 
werd geen melding gemaakt van personen wier opdracht alleen 
bestaat in het machtigen, het bijstaan of het kontroleren van de 
vermogenstitularis, zoals bv. de curator van een ontvoogde minder'
jarige of de gerechtelijke raadsman van een verkwister. In werke
lijkheid zijn deze personen geen volwaardige bewindvoerders. 
Zij hebben geen rechtstreekse zeggenschap over het vermogen 
van hun beschermeling. Deze laatste blijft zelf zijn bevoegd
heden t.a.v. zijn vermogen uitoefenen al weze het onder toezicht 
van zijn curator of raadsman (1). 

7. Al deze bewindsinstellingen hebben dit gemeenschappelijks 
dat aan een vreemde een biezondere bevoegdheid wordt toe
bedeeld ten aanzien van een vermogen waarop hij normaal (2) 
geen rechten kan doen gelden. Het kan niet anders dan dat deze 
biezonderheid aanleiding geeft tot tal van rechtsproblemen betref
fende de aard en de omvang van genoemde bevoegdheid. 

Die problemen onderzoeken is het voorwerp van deze ver
handeling. 

Dit verschijnsel is evenwel niet exclusief aan de verschillende 
vormen van bewindsopdracht. Inderdaad, ook een door een ver" 
mogenstitularis aan een bepaald persoon toevertrouwde opdracht 
tot het verrichten van een geïsoleerde handeling met betrekking 
tot het vermogen van de vermogenstitularis, bv. een opdracht 
tot het verkopen van diens huis, doet ten voordele van de opdra,cht
houder een bevoegdheid ten aanzien van een vreemd, hem niet 

(1) Vgl. DE PAGE, I, nr. 4. 
(2) Normaal : soms gebeurt het immers wel dat de bewindvoerder tevens mede

gerechtigde is tot de bewindsboedel zoals bv. de echtgenoot die de gemeenschap 
bestuurt of een onverdeelde eigenaar, die zowel voor eigen rekening als voor reke~ 
ning zijner medeëigenaars het bewind voert over een onverdeeldheid. Het blijft 
nochtans juist dat hij geen rechten heeft op het aandeel dat hemzelf niet toebehoort. 
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toebehorend vermogen ontstaan. Hiermee wil meteen gezegd zijn 
dat een onderzoek, gewijd aan de verschillende vormen van 
bewindsopdracht, niet zal mogen losgemaakt worden uit het 
ruimer kader van de kategorie van het handelen voor vreemde 
rekening waarin het besturen van andermans vermogen thuis
hoort. 

Toch onderscheidt de bewindsopdracht zich van een opdracht 
tot het verrichten van een geïsoleerde handeling door haar uiter
aard sterk op het vermogen betrokken en daarom blijvend karakter. 
Een bewindvoerder, zèlfs een voorlopig bewindvoerder, wordt 
in een blijvende verhouding geplaatst tot het vermogen waarover 
hij aansprakelijk wordt gesteld. Hij wordt over dit vermogen 
aangesteld ; zijn ganse bedrijvigheid bestaat in een vermogens
zorg ; zijn opdracht groeit uit tot een funktie. Deze blijvende 
band bewindvoerder-bewindsvermogen zal de bewindsopdracht 
noodzakelijkerwijze singulariseren van andere opdrachten. Voor 
sommigen volstond deze band om de bewindsbevoegdheid als 
een zakelijk recht of minstens als een zakelijke belasting te 
kwalificeren (over deze problematiek, zie verder, nrs. 78 en volg.). 

8. De realiteit van zulkdanige, aan een ander dan de vermogens
titularis toekomende bevoegdheid ten aanzien van het vermogen 
van laatstgenoemde komt duidelijk te voorschijn ter gelegenheid 
van een zodanig eenvoudige transaktie als de aankoop van een 
onroerend goed. 

Een eerste vraag die de kooplustige zal dienen op te lossen, is de vraag 
naar het eigendomsrecht van het bewuste goed. Een inzage van de regis
ters op het kantoor van bewaring der hypoteken zal hem hieromtrent 
een voldoende graad van zekerheid geven. Daarmee zijn alle moeilijk
heden evenwel niet van de baan. Een tweede, even essentiële maar veel 
neteliger vraag is deze naar de beschikkingsmacht. Is de eigenaar van het 
onroerend goed eveneens bij machte om zijn rechten rechtsgeldig over 
te dragen? Hoewel dit het normale geval is, doet het tegendeel, bv. in 
geval van minderjarigheid van de eigenaar, zich meermaals voor. In der
gelijke gevallen zijn eigendomsrecht en beschikkingsmacht niet in dezelfde 
hand verenigd. De koper zal zich tot een ander dan de eigenaar moeten 
wenden, wil hij de eigendom over het goed effektief kunnen verkrijgen. 

Het beantwoorden van deze tweede vraag wordt vaak nog lastiger 
doordat één en hetzelfde individu soms verschillende bewindsbevoegd
heden (beschikkingsmacht inkluis) in zijn persoon verenigt. Een typisch 
voorbeeld in dit verband is de onder gemeenschap van goederen gehuwde 
familievader. Naast het beheer van zijn persoonlijke goederen bestuurt 
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hij ook de gemeenschappelijke goederen, de persoonlijke goederen van 
zijn vrouw en de persoonlijke goederen van zijn minderjarige kinderen. 
Al deze bewindsbevoegd.heden verschillen naar hun omvang en impli
ceren een verschillende graad van beschikkingsmacht (zie verder, nrs. 21-
23). 

B. ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK. 

9. De nood aan het opdragen van het bestuur over een groep 
vermogensbestanddelen aan een ander dan de vermogensgerech
tigde, doet zich steeds meer en meer voelen en dit in de meest 
diverse omstandigheden. 

Naast de noodzakelijkheid, die van oudsher heeft bestaan, om 
het bewind over de goederen van minderjarigen, zwakzinnigen 
en ook van rechtspersonen aan derden op te dragen, tekent zich 
ingevolge het voortdurend ingewikkelder worden der maatschap
pelijke, ekonomische en financiële verhoudingen met de daarmee 
verband houdende vermenigvuldiging van moderne beleggings
technieken (1), een nieuwe behoefte af. Ook aan meerderjarigen 
die over hun volledige intellektuele kapaciteiten beschikken maar 
die wegens gebrek aan tijd of gebrek aan specialisatie niet ver
trouwd zijn met de moderne vereisten inzake vermogensbeheer, 
moet thans de mogelijkheid worden gegeven het bestuur over 
een deel van hun vermogen aan deskundigen op te dragen. 
Voorbeelden van door deze redenen ingegeven bewindsopdrachten 
zijn : het bestuur van een effektenportefeuille door een beleggings
deskundige evenals het bestuur van een handelszaak of industriële 
onderneming voor rekening van een vermogenstitularis die de 
nodige ervaring of de nodige tijd mist om zelf het bestuur van 
zijn zaak waar te nemen. 

Voegt men daarbij, mede ingevolge de uitbreiding van het 
internationaal verkeer, de noodzaak om een bewind te kunnen 
instellen tijdens een periode van afwezigheid van de vermogens
titularis en houdt men bovendien rekening met de klassieke 
gevallen van bewindsopdracht wegens de fysieke afwezigheid 
of de onmogelijkheid tot ageren van de vermogenstitularis (beheer 
over de goederen van vermoede afwezigen, van niet-aanwezigen 

(1) Zie bv. hieromtrent GOBLET, M., Les techniques de financement par actions 
.et obligations aux Etats- U nis et comparaisons avec les techniques correspondantes 
.utilisées en France et en Belgique, Gembloers, 1959. 
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-of van wettelijk onbekwaam verklaarden : art. 23 S.W.; beheer 
over een nalatenschap waarvan de inbezitstelling niet werd toe
_gestaan, enz.), dan wordt de nood aan een mogelijkheid van 
bewindsopdracht ook voor meerderjarigen steeds duidelijker. 

Een andere reden is het steeds frekwenter voorkomen van 
kollektieve vermogens, waarvan het bestuur bij voorkeur in de 
handen wordt gelegd van één en dezelfde bewindvoerder. Zo bv. 
het bestuur over een aan verschillende eigenaars toebehorend 
flatgebouw, of over een in onverdeeldheid zijnde handelszaak, 
,of over het vermogen van een vereniging zonder rechtspersoon
lijkheid. Ook het beheer van de man over de gemeenschappelijke 
goederen is gedeeltelijk op deze overweging terug te brengen. 
Bestaan van kollektieve vermogens - en ekonomisch gezien beho
ren ook vennootschapsvermogens of vermogens van verenigingen 
met rechtspersoonlijkheid tot deze kategorie - betekent meteen 
een groter risico dat betwistingen tussen de medegerechtigden 
·zullen oprijzen en dat zodoende alle aktiviteiten voor de duur 
van deze betwistingen zullen worden lamgelegd. In het belang 
van alle gerechtigden zal de aanstelling van een sekwester of 
beter van een voorlopig bewindvoerder dan ook aangewezen 
zijn (1). 

Tenslotte zijn er de gevallen, waarin niet zozeer de belangen 
van de vermogenstitularis(sen) zelf maar wel de belangen van 
derden een bestuursopdracht over een bepaald vermogen nodig 
maken. Een klassiek voorbeeld van zulkdanige bewindsopdracht 
is het beheer van de vrouw over de gemeenschappelijke voor
behouden goederen evenals het beheer van de man over de per
soonlijke goederen van zijn in goederengemeenschap gehuwde 
vrouw. In beide gevallen is het familiaal belang ratio legis der 
bewindsopdracht. Een ander, ditmaal niet wettelijk geregeld 
voorbeeld is het bewind over een handelszaak, door een geld
schieter als conditio sine qua non van zijn kredietverlening voor 
zich of zijn vertrouwensman opgeëist. Anderzijds kan de vrij
waring van de belangen van schuldeisers de instelling van een 
aanzuiverings- of zelfs vereffeningsbewind noodzakelijk maken. 
De· faillissementskuratele is hiervan een wettelijk geregeld voor
beeld. 

(1) Vgl. hieromtrent MAEYENS, L., l.c. 
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10. Om deze zich steeds meer ontwikkelende noden tegemoet 
te komen beschikt de Belgische en ook de Franse jurist over 
een zeer pover uitgerust arsenaal van juridische technieken. 
Zodra hem de vraag wordt gesteld een ekonomisch of sociaal 
wenselijk geachte bewindsopdracht die buiten het kader valt 
van een der uitdrukkelijk door de wet geregelde bewindsinstituten~ 
juridisch in te kleden, bevindt hij zich op zeer losse bodem. 
Alleen de wettelijke bepalingen inzake de lastgevingsovereen
komst, die zeker niet met de hypotese van bewindsopdracht 
voor ogen werden neergeschreven, kunnen hem dan enig - zij 
het een zeer wankel - houvast bieden. 

Voor eenzelfde moeilijkheid zien zich ook de hoven en recht
banken geplaatst wanneer zij, al dan niet op grond van eel:l 
wettelijke bepaling, de instelling van een voorlopige bewinds
opdracht wenselijk achten. Voor wat betreft de organizatie van 
dit bewind, de bevoegdheden, de rechten en de plichten van 
beide partijen dienen zij naar onbestaande algemene beginselen 
te verwijzen. 

De oorzaak van deze onzekerheid is het ontbreken in ons. 
recht van een algemene teorie over het bewind van andermans 
vermogen, teorie die trouwens, zoals reeds gezegd (zie boven,. 
nr. 7), moet opgebouwd worden tegen de ruime achtergrond van 
de gehele kategorie van het handelen voor vreemde rekening. 

Het ontbreken in ons recht van een algemene bewindsteorie 
en de eruit voortvloeiende onzekerheid remmen ongetwijfeld de 
invoering van sociaal of ekonomisch nuttige instellingen zoals 
zij ook de hervorming van bestaande instellingen tegenhouden. 
Deze toestand verbetert er niet op doordat ook het volmachts
recht en dan in het biezonder de voorschriften inzake onherroepe ... 
lijke volmachten zeer onzeker blijven. 

Een voorbeeld van deze remmende werking is de invoering in ons land 
van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (investment trusts). Deze onder· 
alle oogpunten nuttige instelling, die o.m. een belangrijk middel is tot 
de demokratisering van het effektenbezit (1), werd in ons land eerst na de 
tweede wereldoorlog met succes ingevoerd. Het ontbreken van een alge
mene bewindsteorie samen met de onvoldoende soepelheid van ons ven
nootschapsrecht noopten de juristen, die de organizatie dezer investment 

(1) Zie over de voordelen van dergelijke beleggingsvorm o.m. : LARCIBR, R.,. 
lntroduction aux fonds de placement, Brussel, 1953. 
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trusts juridisch moesten uitbouwen, beroep te doen op een systeem dat, 
hoewel blijk gevend van een bewonderenswaardige vindingrijkheid (zie 
verder, nr. 22), tal van netelige vragen onbeantwoord laat (1). 

Een ander voorbeeld is de naamloze vennootschap zoals zij thans in 
-ons recht is opgevat. Met uitzondering van de naamloze vennootschappen 
die in werkelijkheid een familiaal vermogen of een aan enkele grote geld
:schieters, meestal rechtspersonen, toebehorend vermogen dekken, is in 
-deze vennootschappen de aff ectio societatis tussen vennoten volledig 
zoek· geraakt zodat een overeenkomst van maatschap er nog moeilijk kan 
worden in teruggevonden. 

Oe juridische vorm voor dergelijke aan ontelbare beleggers toebe
horende kapitaalkoncentraties zou wellicht beter in de richting van een 
door een beheerskomitee op deskundige wijze bestuurde onverdeelde 
boedel worden gezocht (2). Zodoende zou met de specifieke noden van 
-dergelijke makrokollektieve vermogens kunnen worden rekening gehouden. 
Zola:1,1g ons rechtssysteem niet meer vertrouwd wordt gemaakt met de 
figuur van bewind over andermans vermogen - en daartoe is het nodig 
dat deze figuur op een steviger algemene grondslag wordt gevestigd -
kan er van dergelijke hervorming niets in huis komen. 

11. Anders dan de Belgische of Franse jurist, beschikt zijn 
Anglo-Amerikaanse kollega over het nodige gereedschap om aan 
-de noden van de praktijk inzake het opdragen van het bestuur 
van een bepaalde boedel aan een ander dan de vermogenstitularis, 
te voldoen. Dit gereedschap vindt hij in de beroemde, alleen 
historisch te verklaren Anglo-Amerikaanse trust-instelling. 

In eenvoudige, voor de kontinentale jurist begrijpelijke termen 
is de trust een eigendomsrecht toekomend aan de ene partij 
ten behoeve en voor het gebruik van een andere partij (3). Zij 
is dus, minstens naar haar oorsprong, een vorm van fiduciaire 
-eigendom. 

Hoe dit ook weze, een bijna tien eeuwen oude rechtspraak 
heeft deze instelling geschaafd en verfijnd tot een kompleks 

(1) Zie hierover VAN GERVEN, W., « La forme juridique d'un investment trust 
,én Belgique, en France et aux Pays-Bas •, Rev. int. dr. comp., 1960, blz. 527 en volg. 

(2) Vgl. VAN RYN, I, nr. 354 (kleine tekst) met verdere verwijzingen. 
(3) Een meer nauwkeurige bepaling is weer te vinden bij BoGERT, G., Handbook 

~f the law of trusts, St. Paul, 1952, blz. 1 : • A trust is a fiduciary relationship in 
'which one person is the bolder of the title to property, subject to an equitable 
-0bligation to keep or use the property for the benefit of another •· - Zie voor 
-èen goede, beknopte uiteenzetting van de trustinstelling : STORME, M., « De Angel-
uxische trust •, R. W., 1957-1958, kol. 937 en volg.; BATIFFOL, H., • The trust 
problem as seen by a French lawyer », Journ. comp. leg. int. law, november 1951. 
Vgl. verder het klassiek geworden werk van LEPAULLE, P., Traité théorique et pratique 
.des trusts en droit interne, en droit fiscal et en droit international, Parijs, 1932. 
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systeem waarin de bevoegdheden, de rechten en de plichten van 
beide partijen evenals deze van derden elkaar nauwkeurig in 
evenwicht houden. Dit werd uiteraard vooral bereikt door de 
afzwakking van het zgn. legal ownership van de trustee en het 
versterken van het equitable ownership van de beneficiary. 

Ook aan de organizatie van de ganse instelling (begin, einde>. 
benoeming van de trustee, enz.) werd de nodige aandacht besteed. 
Het toepassingsgebied ervan is zeer ruim en strekt zich uit tot 
bijna alle gebieden van het recht. 

Het mag dan ook niet verwonderen dat, rekening houdend 
met de afwezigheid in het Belgisch-Frans-Nederlands recht van 
een algemene bewindsfiguur, sommige entoesiaste bewonderaars 
van de trust voorgesteld hebben deze instelling gewoonweg langs 
wettelijke weg in het kontinentaal recht in te voeren (1), zoals 
dit trouwens in meerdere niet-Europese landen alsook in Liech
tenstein gebeurde (2). 

Door het merendeel der kontinentale juristen werd deze moge
lijkheid evenwel terecht als onrealistisch van de hand gewezen. 
Het gaat niet op een in een uitheems klimaat gegroeide rechts
instelling gewoonweg over te planten (3). 

12. Geïnspireerd door het Anglo-Amerikaanse voorbeeld;waar+ 
van zij wisten dat de slaafse nabootsing niet tot de gewenste 
resultaten kon leiden, grepen vele kontinentale juristen vooral 
in Duitsland en Zwitserland terug naar de figuur van de fidu.,.. 
ciaire eigendom (fiducie, Treuhand) in de hoop deze aloude figuur 

(1) Zie vooral UNIKBN VBNBMA, C., Trustrecht en Bewind, Zwolle, 1954, evenals. 
• Bewind en executele in het nieuw Burgerlijk Wetboek •, W.P.N.R., nrs. 4395 
en 4396. - Ingevolge het alleen historisch te verklaren onderscheid tussen legal 
ownership en equitable ownership waarop de Anglo-Amerikaanse trust gebaseerd is" 
zou dergelijke invoering in een rechtssysteem als het onze, dat geen dualistisch 
eigendomsrecht kent, steeds met de nodige aanpassingen moeten gebeuren. 

(2) Voor een opsomming van deze landen met verdere referenties : STORMB, M., 
l.c., nr. 29; en verder DAINOW, J., • The introduction of the trust in Louisiana •► 
The Canadian Bar Review, 1961, blz. 396; GoLDSCHMIDT, R., La Ley de Fideicomisos 
de 1956, Caracas, 1957. 

(3) Zie de grondige kritiek die Prof. DB GROOTH op Uniken Venema's systeem. 
uitoefent : DB GROOTH, G., • Uitbreiding bewind of invoering van een Nederland11s 
trustrecht en het ontwerp Meyers •, Themis, 1956, blz. 241 en volg.; zie verde~ 
GUBLBR, F., • Besteht in der Schweiz ein Bedürfnis nach Einführung des lnstituts. 
der angelsächsischen Treuhand (trust)? » in Zeitschrift für Schweizerisches Recht,. 
N.F., Bd. 73, 1954, blz. 215a en volg., vooral op blz. 348a en volg.; RBYMOND, C.,. 
• Le trust et le droit suisse •, ib., blz. 119a en volg., vooral op blz. 209a en. volg. 
Voor verdere verwijzingen, zie STORMB, M., l.c., noten 119 en 121. 
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tot een instelling om te vormen die in staat zou zijn de moderne 
behoefte aan een algemene bewindsfiguur te bevredigen. 

Fiduciaire eigendom betekent nochtans toekenning van de 
volle eigendom aan de fiduciaire eigenaar, in casu de bewind
voerder, onder de verplichting de aldus overgedragen rechten 
niet in het eigen belang maar in dat van een beneficiaris uit 
te oefenen. Aan de vroegere vermogensgerechtigde, die ook nog 
de ekonomische belanghebbende is bij het tot bewindvoering 
overgedragen vermogen, verblijft dan alleen nog een bundel van 
vorderingsrechten o.m. op wederoverdracht van de bestuurde 
goederen bij het beëindigen der bewindsverhouding. Dergelijke 
oplossing brengt de vroegere vermogenstitularis evenwel in een 
weinig benijdenswaardige rechtspositie vooral met het oog op 
een gebeurlijk faillissement van de bewindvoerder. Vermits de 
vermogensgerechtigde niet langer meer de eigenaar is van het 
bewindsvermogen, dat derhalve in de failliete boedel valt, zal hij 
zich met een zelfs niet eens bevoorrecht vorderingsrecht moeten 
tevreden stellen. 

Zolang deze overbedéling van rechten en bevoegdheden aan 
de fiduciaire eigenaar niet verholpen wordt, kan ook deze figuur 
niet met succes worden aangewend. Trouwens dan nog zou 
een wettelijke regeling van de wederzijdse bevoegdheden, rechten 
en plichten van partijen en hun betrekkingen met derden zich 
opdringen. Voorstellen voor dergelijke wettelijke regeling werden 
gedaan in Duitsland (1) waar de beneficiaris van een bewinds
Treuhand (zgn. uneigennützige Treuhand, fiducia cum amico) reeds 
thans het Treugut uit de failliete boedel van de Treuhänder kan 
terugnemen (2), alsook in Zwitserland (3). Men mag trouwens 
niet vergeten dat beide landen met de figuur der fiduciaire eigen
dom reeds vertrouwd zijn ingevolge de frekwente toepassing 

(1) FRIEDMANN, A., • Empfiehlt sich eine gesetzliche Regelung des Treuhand
verhältnisses? •• Verhandlungen des 36. Deutschen Juristentages, I. Bd., 1931, blz. 805 
en volg. ; zie ook HAEMMERLE, H., ib., blz. 632 en volg. 

(2) S1EBERT, W., Das rechtsgeschäftliche Treuhandverhältnis, Marburg, 1933, 
op blz. 159 en volg.; PALANDT, 0., Bürgerliches Gesetzbuch, München-Berlijn, 
1954, § 929, sub 7. - Zie meer uitvoerig ASFALG, D., Die Behandlung von Treugut 
im Konkurse des Treuhänders, Rechtsvergleichende Studie zur Grenzbereinigung 
11wischen Schuld- und Treuhandverhältnis, Berlijn-Tübingen, 1960. Voor een moderne 
handelsrechtelijke toepassing der Treuhand : zie BUECHNER, R., Die Treuhand-
rechtliche Organisation des Effektengiroverkehrs, 1956. 

(3) GUBLER, F., l.c., blz. 456a en volg.; RBYM0ND, C., l.c., blz. 203a. 
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in deze landen van de figuur der eigendomsoverdracht tot zeker
heid (zgn. eigennützige Treuhand, fiducia cum creditore). 

In landen als België of Frankrijk waar de instelling der fiduciaire 
eigendom (zowel cum creditore als cum amico) volledig in de 
vergetelhoek is geraakt (1), kan ook deze figuur, behoudens in
grijpende wettelijke hervormingen, geen uitkomst bieden. 

13. Gezien met het oog van een rechtzoekende wiens bedoeling 
het is om, abstraktie makend van elke historische verworvenheid, 
een algemene bewindsteorie op te stellen, kiezen zowel de Anglo
Amerikaanse trust als de vooral in Duitsland en Zwitserland 
bijval vindende fiducia of Treuhandfiguur een verkeerd uitgangs
punt. 

Opdat de bewindvoerder zijn opdracht doelmatig zou kunnen 
vervullen, volstaat het dat hem bepaalde eventueel onherroepe
lijke bevoegdheden ten aanzien van het bewindsvermogen worden 
gegeven. Daarentegen is het helemaal niet nodig dat hem de 
eigendom van de bewindsboedel wordt overgedragen en is het 
zelfs strijdig met de eigenlijke wil van partijen. Dergelijke eigen
domsoverdracht heeft trouwens nefaste gevolgen voor de ver
mogenstitularis, die zich zodoende nutteloos beroofd ziet van 
zijn eigendomsrecht, dat hem het meest waarborgen biedt tegen 
faillissement of ontrouw van de bewindvoerder. Dit is nochtans 
wat trust zowel als fiducia van bij de aanvang doen : het eigen
domsrecht (wat de trust betreft, minstens het legal ownership) valt 
de bewindvoerder toe waaruit, belangmatig gezien, althans prin
cipieel een overbedéling van rechten te zijnen voordele voort
spruit. De ganse verdere evolutie van trust en Treuhand is dan 
een poging tot rechttrekken van de verwrongen belangenver
houding m.a.w. een poging tot terugnemen van wat aanvankelijk 
in het blinde weg teveel werd gegeven. 

Is het dan niet veel eenvoudiger van meet aan de bewind
voerder de volle, maar niet meer dan de volle maat van bevoegd
heden te geven waarop hij voor een doelmatige vervulling van 
zijn opdracht aanspraak kan maken? Dit veronderstelt dan dat 

(1) Over de fiducia in België, zie GRAULICH, M., • La fiducie en Belgique •• 
Travaux de la Semaine internationale de droit, Parijs, 1937, blz. 9 en volg. ; in 
Frankrijk : SAVATIBR, R., • La fiducie en droit français », ib., blz. 57 en volg.; 
vgl. ook DBMOGUB, M., « La fiducie en droit moderne, rapport général •• ib., blz. 1 
,en volg. 
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-de eigendom van de bewindsboedel bij de vermogenstitularis 
blijft. Deze juridisch meest eenvoudige oplossing is volkomen 
in overeenstemming met een billijke oplossing van het onder
liggende belangenkonflikt en beantwoordt trouwens aan de oplos'." 
sing die in ons recht ten aanzien van de wettelijke en ook van de 
op privaat initiatief berustende, konventioneel geregelde bewinds
opdrachten geldt (1). 

Zij dient dan ook zonder twijfel het uitgangspunt te zijn 
van elke voor ons recht ontworpen algemene bewindsteorie. 

Deze waarheid werd in Nederland opperbest aangevoeld door 
de geniale ontwerper van een nieuw Nederlands B.W., de Amster
damse hoogleraar MEYERS (2). Niet alleen kiest hij dit als natuur
lijk uitgangspunt voor de algemene bewindsteorie, neergelegd 
in titel 6 van het derde boek van zijn Ontwerp voor een nieuw 
Nederlands B.W. hierna Ontwerp MEYERS genaamd (3), maar 
bovendien ontkent hij op een algemene wijze de rechtsgeldigheid 
van alle fiduciaire rechtsoverdrachten ( 4). Deze bepaling is voor 
de Nederlandse praktijk, die sedert lang gebruik maakt van de 
figuur van eigendomsoverdracht tot zekerheid (5), van zeer grote 
betekenis. 

In verband met MEYERS' ontwerp en de erin vervatte algemene 
bewindsfiguur, nog deze opmerking. De grote voorsprong, die 
Nederland op dit stuk heeft op landen zoals België en Frankrijk 
waar voor het ontwerpen van een algemene bewindsteorie nog 
alles te doen valt, is ongetwijfeld tot op zekere hoogte te danken 
-aan de genialiteit en vooruitziendheid van een rechtsgeleerde 
als MEYERS. Toch is deze voorsprong ook grotendeels toe te 
schrijven aan het feit dat het huidige Nederlands B.W. reeds 

(1) Vgl. over deze ganse problematiek het hoofdstuk over de fiduciaire rechts
betrekkingen bij AsSER-SCHOLTEN-BEEKHUIS, Zakenrecht, blz. 328 en volg. 

(2) Lees hierover MEYERS, E. M.,• De trustee en het burgerlijk Recht•, W.P.N.R., 
1927, nr. 2998; ook opgenomen in Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, III, 
Leiden, 1955, blz. 182 en volg. 

(3) Voor een beknopte uiteenzetting van Meyers' bewindsfiguur, zie VAN GBRVEN, 
W., R.W., 1957-1958, kol. 841 en volg. 

( 4) Artikel 3.4.2.2., 3° lid, bepaalt inderdaad : • Een rechtshandeling, die de 
•overdracht van een recht tot zekerheid van een schuld of tot uitoefening van het 
-over te dragen recht in het belang van de vervreemder of van een derde tot doel 
heeft, is geen geldige titel van overdracht van dat recht •· Voor een kritiek van deze 
-zienswijze, zie ASSER-SCHOLTEN-BBEKHUIS, Zakenrecht, blz. 338 en volg. 

(5) AssER-SCHOLTBN, Zakenrecht, 8• druk, 1945, blz. 448 en volg., evenals maar 
minder uitgebreid : AsSER-SCHOLTEN-BBBKHUIS, Zakenrecht, blz. 336 en volg. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid-. - 3 
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op verschillende, wel afgebakende punten een bewind voorziet_ 
Deze instelling, die uit het Oud-Hollandse recht stamt (1), is 
o.a. voorzien in art. 1066-1069 Ned. B.W. (testamentair bewind),. 
art. 836, 839 en 850 Ned. B.W. (bewind bij vruchtgebruik),. 
art. 1025-1026 Ned. B.W. (bewind over fi.deicommissaire goe-· 
deren), art. 357, 12e lid, Ned. B.W. (bewind over aan een minder-· 
jarige geschonken goederen) (2). 

14. Het feit dat het aanvankelijk uitgangspunt voor het Anglo
Amerikaanse trustinstituut diende verworpen te worden, beduidt 
evenwel niet dat dit instituut niet met zeer veel vrucht kan bestu
deerd worden bij het opstellen voor het Belgisch recht van een 
algemene bewindsteorie. Inderdaad de eeuwenlange erosie, waar
aan het trustinstituut en dan vooral de buitenmatige bevoegd-· 
heden van de trustee vanwege de Engelse en nadien Amerikaanse 
rechtbanken waren blootgesteld, heeft het legal ownership van 
de trustee in werkelijkheid tot zijn eigenlijke dimensies van 
bevoegdheid ten aanzien van een vreemd d.i. aan een ander 
toebehorend vermogen teruggebracht zodat de vergelijking tussen 
een Anglo-Amerikaanse trustee en een Belgische bewindvoerder 
steeds meer en meer opgaat. Dit geldt vooral ten aanzien van 
de vele technische regels die in het Anglo-Amerikaanse trustrecht 
weer te vinden zijn. 

Zo kan dit recht met goede resultaten geraadpleegd worden" 
wanneer het erop aan komt de plichten van de bewindvoerder 
te bepalen. De algemene verplichtingen van de trustee zijn het 
gebruiken van redelijke bekwaamheid en voorzichtigheid en het 
aan de dag leggen van de vereiste loyaliteit. In dit verband bevat 
het trustrecht nauwkeurige voorschriften inzake de geldigheid 
van klausules die vrijstelling van aansprakelijkheid bedingen, 
evenals inzake de toelaatbaarheid van tussen trustee en beneficiary 
gesloten transakties. 

Meer specifieke verplichtingen zijn : 
De plicht om bezit te nemen van het trustvermogen, dat de 

trustee nadien moet vrijwaren tegen elke aanval van buiten uit 

(1) Over de geschiedenis van deze instelling zie AsSBR-MEYERS-VAN DER PLOEG" 

Erfrecht, 1956, blz. 456. 
(2) Vgl. GRAULICH, M., « La fiducie en Belgique •, l.c., blz. 25 en volg., die de

invoering van gelijkaardige bepalingen in het Belgisch recht suggereert. 
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en dat hij van zijn eigen vermogen gescheiden moet houden; 
de metodes van individualisering van het trustvermogen komen 
daarbij natuurlijk ter sprake; 

De plicht het trustvermogen te doen renderen door voorzich
tige beleggingen. Op dit punt bevat het Anglo-Amerikaanse 
trustrecht een haarfijne analyse van de toelaatbaarheid der ver
schillende beleggingstechnieken. Doorslaggevend is hier de prudent 
investor rule; 

De plicht de opbrengst van het trustvermogen aan de recht
hebbenden uit te betalen. Hier nogmaals hebben de rechtbanken 
zich ingespannen om, rekening houdend met de ontelbare beleg
gingsobjekten, een klare lijn te trekken tussen kapitaal en opbrengst 
(principal en income). 

Verder bevat het Anglo-Amerikaanse trustrecht voorschriften 
irizake de aansprakelijkheid van de trustee zowel ingevolge aan
gegane overeenkomsten als ingevolge onrechtmatige daden, inzake 
de onrechtmatige vervreemding door de trustee van tot het 
trustvermogen behorende voorwerpen en het eventueel volgrecht 
dat aan de beneficiary toekomt (tracing the trust-res). 

Tenslotte zijn ook de bepalingen betreffende de oprichting 
van een trust en het toezicht van de rechterlijke macht op de 
funktionering van de trust het consulteren waard. 

Overbodig op te merken dat de meeste voorschriften uit het 
trustrecht van jurisprudentiële aard zijn (1). 

Ç. NADERE OMLIJNING VAN HET ONDERWERP EN PLAN DER VER

HANDELING. - VERANTWOORDING VAN DE GEBRUIKTE RECHTS

DOGMATISCHE EN RECHTSVERGELIJKENDE METODE. 

15. Niet het ontwerpen van een álgemene bewindsteorie is 
het onderwerp van deze verhandeling. Hoe aantrekkelijk dit 
onderwerp ook is, het zou ver buiten het bestek van een aggregaats-

· (1) Zie over het voorgaande voor wat betreft het Amerikaanse recht: BOGERT, G., 
Handbook of the law of trusts, St. Paul, 1952; Restatement of the Law Second, Trusts, 
2d, St. Paul, 1959. 

Voor wat betreft het Engelse recht : de uitvoerige bibliografie opgegeven bij 
STORME, M.,« De Angelsaxische trust», R.W., 1957-1958, kol. 937 en volg., noot 7. 

Voor een korte bespreking van de plichten van de trustee en verder van de ganse 
trustfiguur, zie LEPAULLE, P., 'Traité théorique et pratique des trusts, Parijs, 1932. 
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tesis vallen ; rekening houdend met het feit dat men hier staat 
voor een nagenoeg braakliggend terrein, zou de grondige behan
deling ervan het opstellen van een meerdelig werk vergen. Liever 
dus dan in een beknopte kompilatie het ganse gebied te bestrijken, 
nemen wij ons voor één essentieel zoniet het meest essentiële 
aspekt van een algemene bewindsteorie zo grondig mogelijk te 
bestuderen met name de eigen aard der bewindsbevoegdheid, 
dit is de eigen aard van de aan· een bewindvoerder toekomende 
macht om met het oog op een welomschreven doel rechtstreeks 
op het vermogen van de vermogensgerechtigde in te werken. 
Deze bevoegdheid waarvan de juiste plaats in het algemeen kader 
der bewindsteorie uit de voorgaande beschouwingen (zie boven, 
nrs. 9-14) duidelijk is geworden, maakt inderdaad het gemeen
schappelijk verbindingsteken uit tussen alle bewindsfiguren zonder 
één uitzondering. Zij is de drijfkracht van elke bewindsfiguur 
in het biezonder en het centraal begrip waarop elke bewindsfiguur 
rust. 

Aan dit onderzoek zal natuurlijk een beschrijvend en kritisch 
overzicht van de in de praktijk voorkomende bewindsbevoegd
heden voorafgaan (titel I). Dergelijk overzicht zal het formeel 
kader aanduiden van de bevoegdheden die de beschouwde 
bewindvoerder van meet aan ter beschikking worden gesteld om 
zijn opdracht te volvoeren. 

Aan de hand van dit de rechtspraktijk op de voet volgend 
overzicht, wordt dan een poging ondernomen tot nadere bepaling 
en tot juister begrip van het wezen der bewindsbevoegdheid 
(titel II). Dank zij het aldus verkregen - naar wij hopen - klaar
der inzicht worden vervolgens twee belangrijke vraagstukken 
aangeboord die zich stellen in verband met de verlening van een 
bewindsbevoegdheid en waarop het verkregen inzicht nopens 
de aard der bewindsbevoegdheid meer licht werpt. 

Vooreerst is er het meer zakelijk probleem nl. de vraag naar de 
juiste grenzen van het verschijnsel der rechtstreekse inwerking 
door de bewindvoerder op het vermogen van de vermogens
gerechtigde (titel 111). 

Gegeven de in de eerste titel beschreven bundel van bevoegd
heden waarover elke bewindvoerder - zij het in verschillende 
mate - beschikt, onder welke voorwaarden zal de aanwending 
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van deze bevoegdheden tot rechtstreekse beïnvloeding van het 
bestuurde vermogen leiden? 

En daarbij aansluitend een tweede vraag : zijn er gevallen 
waarin rechtstreekse beïnvloeding van het bewindsvermogen, in 
weerwil van de afwezigheid der genoemde bevoegdheden, niette
min voorhanden is? 

De eerste vraag betreft in hoofdzaak het in eigen naam optreden 
van de bewindvoerder : bv. kan een voogd die in eigen naam 
handelt, het pupilsvermogen rechtstreeks verbinden en zo ja, 
onder welke voorwaarden? De tweede vraag betreft de schijnleer : 
verbindt een schijnbare bewindvoerder die in werkelijkheid over 
geen enkele of over een onvoldoende bewindslegitimatie beschikt, 
het vermogen waarover hij schijnbaar het bestu.ur waarneemt? 
Men voelt het onmiddellijk aan : in deze titel zullen wij ons 
standpunt moeten bepalen tegenover de vertegenwoordigings
figuur of datgene wat er thans onder verstaan wordt. 

Het tweede, meer personeel probleem is het probleem van de 
weerslag van het bestaan en de uitoefening der bewindsbevoegd
heid op de eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde 
(titel IV). 

Hier stellen zich vragen die verband houden met het naast 
elkaar bestaan : de koëxistentie van beide bevoegdheden. In
geval dergelijke koëxistentie bevestigd wordt, rijst de vraag naar 
de konkurrentie der bevoegdheden en de oplossing van daaruit 
voortspruitende konflikten. 

Deze vragen zijn biezonder scherp gesteld in het geval van een 
onherroepelijk verleende bewindsopdracht. Dit onherroepelijk
heidskarakter zal dus ook in het onderzoek moeten betrokken 
worden. 

16. Het hierboven aangekondigd onderzoek - er werd reeds 
meermaals op gewezen - kan niet anders dan verlopen in het 
ruimer kader van het handelen voor vreemde rekening. Ook 
diegene, die een opdracht krijgt tot het verrichten van een 
geïsoleerde materiële zowel als juridische handeling voor rekening 
van de opdrachtgever, verkrijgt een - zij het min blijvende 
maar daarom niet minder reële - bevoegdheid tot het inwerken 
op het vermogen van laatstgenoemde. 

Een onderzoek dat deze fundamentele gelijkenis zou mis-



38 INLEIDING 

kennen, ware een onderzoek waaraan een dimensie ontbreekt. 
De konklusies van zulkdanig onderzoek zouden, ingevolge een 
te verregaande beperktheid der premissen, onvoldoende uni
verseel zijn. 

Het mag dan ook niet verwonderert dat, alhoewel de uiteinde
lijke bezorgdheid van deze verhandeling de bewindsbevoegdheid 
en aanverwante problemen betreft, de ganse kategorie van het 
handelen voor vreemde rekening nooit ver uit de gezichtseinder 
verwijderd zal zijn. De algemene konklusies waartoe onderhavig 
onderzoek leidt, zullen dan ook meestal ten aanzien van opdrachten 
tot het verrichten van geïsoleerde handelingen gelden. In deze 
mate is ook de aard en de omvang der bevoegdheid uit opdracht 
onderwerp van deze verhandeling. 

17. De lezer zal onmiddellijk opgemerkt hebben dat het voor
liggend onderzoek geen eindterm, veeleer een beginterm is. 

Van een algemene bewindsteorie, waarvan de opstelling niet 
te lang meer op zich mag laten wachten wil de Belgische rechts
praktijk de sn~l vooruit~aande ekonomische en sociale ontwikke
ling die zich op dit terrein voordoet, kunnen ondervangen en 
in duidelijk afgebakende banen leiden, onderzoekt deze verhande
ling uitsluitend de eigen aard en het dieper wezen van de bewinqs
bevoegdheid, begrip dat in de te ontwerpen algemene teorie een 
essentiële plaats zal innemen. Twee problematieken die met d.e 
eigen aard der bewindsbevoegdheid innig verband houden, worden 
tevens, juist omwille van dit verband, in het onderzoek betrokken. 

Dit onderzoek komt dus voor als een eerste bijdrage tot een 
instelling, waarvan de opbouw nadien zal moeten worden vol
trokken. 

18. Het kan wellicht bij sommigen verwondering opwekken 
dat dit onderzoek bewust rechtsdogmatisch wil zijn. Is dit inder
daad geen voorbijgestreefd standpunt? Deze vraag verdient een 
streng ontkennend antwoord. 

Om dit aan te tonen moet eerst de rechtsvergelijkende metode 
worden verantwoord die hier eveneens, in de mate waarin zij 
nuttige resultaten afwerpt, aanwending vindt. 

Dit is een veel gemakkelijker opdracht. In een tijd van ekono
mische eenwording doet het inderdaad verouderd zoniet onver
antwoord aan, wanneer men Belgische juristen alleen het nationale 
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:recht - een recht dat naar het aantal rechtsonderhorigen gelijk
staat met het politierecht van Londen of New-York (1) - ziet 
bestuderen. Dit betekent niet dat elke rechtsvergelijking nood
.zakelijkerwijze op eenmaking van de onderscheiden nationale 
rechten moet gericht zijn, hoewel deze bekommernis steeds op 
de achtergrond dient aanwezig te zijn. Rechtsvergelijking heeft 
ook andere voordelen : het geeft de zoekende jurist een ruimere 
keus van technieken waartussen hij de meest aangepaste aan het 
belangenkonflikt, dat hij tracht op te lossen, kan vinden ; het 
maakt de juristen der onderscheiden landen vertrouwd met 
vreemde rechtssystemen hetgeen het rechtsverkeer, dat thans 
in ruime mate internationaal geworden is, sterk vergemakke
lijkt (2). 

Welnu, rechtsvergelijking in het algemeen en ten aanzien van 
onderhavig onderzoek in het biezonder dient te gebeuren op 
twee verschillende vlakken. Vooreerst op het vlak der praktische 
oplossingen : er werd reeds op gewezen dat een vergelijking 
met de in het Anglo-Amerikaanse trustrecht geldende voor
schriften en technieken, een algemeen Belgisch bewindsrecht 
uitermate ten goede zou komen (zie boven, nr. 14). Vervolgens 
op het vlak der aan de praktische oplossingen ten grondslag 
liggende begrippen en konstrukties en deze vorm van rechts
vergelijking is ongetwijfeld op lange afstand de meest doel
matige. 

Rekening houdend met het voorgaande wordt het van onme
telijk belang bij het zoeken naar een konstruktie die de diepere 
aard der bewindsbevoegdheid met . de daaruit voortvloeiende 
praktische rechtsgevolgen moet schragen, een konstruktie uit te 
kiezen, die tegelijkertijd ook in staat is om het Anglo-Ameri
kaanse trustrecht en meteen het Duits-Zwitserse Treuhandrecht 
te omvatten. Zodoende zal de myte als zou tussen het Anglo-, 
Amerikaanse trustrecht en kontinentale rechtsfiguren geen ver-

( 1) Deze tekenende opmerking hoorde ik van Professor VAN HEE. Hij is het 
trouwens, die mij de hiernavolgende verantwoording van de in deze verhandeling 
_gebruikte rechtsdogmatische metodc in de mond legde. 

(2) Over het nut der rechtsvergelijking al of niet met het oog op de eenmaking 
van het recht zie o.m. DAVID, R., Traité élémentaire de droit civil comparé, Parijs, 
1950, blz. 35 en volg. ; STORME, M., • De taak en het nut van de rechtsvergelijking •, 
Politica, 1958, blz. 34 en volg.; VAN HECKE, G., « Enkele beschouwingen over 

-de eenmaking van het privaat recht», R.W., 1954-1955, kol. 1409 en volg. 
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gelijking mogelijk zijn van bij de aanvang de bodem worden 
ingeslagen (1 ). 

Het is in dit perspektief dat het rechtsdogmatisch karakter 
van deze verhandeling dient gezien te worden. De hierna voor
gestelde konstruktie tot verklaring van de aard der bewinds
bevoegdheid en haar rechtsgevolgen heeft immers sterke banden 
met het Anglo-Amerikaans zowel als het Duits-Zwitserse rechts
denken. Wat meer is, het luertia besproken machtsbegrip (zie 
verder, nr. 68), dat als eerste benàdering zal dienen van het 
wezen der bewindsbevoegdheid,· werd samen met zijn korrelá
tieven en tegengestelden vooral in de Verenigde Staten door de 
Amerikaanse hoogleraar HOHFELD uitgewerkt en wel tot duide
lijker verklaring van de complexe rechtsverhoudingen die zich 
in het trustrecht voordoen (2). 

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat het in deze ver
handeling doorgevoerde onderzoek, zoals gezegd, slechts een beginpunt 
is (zie boven, nr. 17). Een bezinning op de rechtsdogmatische grondslagen 
van een instelling tot de uitbouw waarvan deze verhandeling een steen 
wil bijdragen, is zeker bij de aanvang aangewezen. Het kan wellicht over
bodig toeschijnen een dogmatische verklaring te verschaffen ten aanzien 
van vaststaande eri door niemand ernstig betwiste rechtsvoorschriften. 
Wanneer het er evenwel op aan komt rechtsvoorschriften te ontdekken,. 
is een voorafgaande bezinning broodnodig. 

(1) Wellicht bevatte deze bewering destijds een kern van waarheid. Zoals boven 
evenwe.l gezegd (zie boven, .nr .. 14) groeien het trustrecht en het bewindsrecht 
sinds ettelijke decennia steeds meer naar elkaar toe. 

(2) Zie HoHFELD, W., « The relations between Equity and Law • (1913), 11 
,!l,fichigan Law Review, 537; dezelfde, « Sµpplemental Note on the Conflict of 
Equity and Law • (1917), 26 Yale Law Review, 767. - Hohfelds analyse (zie mijn 
artikel in R.W., 1960~1961, kol. 2041 en volg.; zie ook verder, nr. 68) en in het 
algemeen het ganse Anglo-Amerikaanse trustrecht hebben er veel toe ·bijgedragen 
- meer dan naar buiten wellicht zal blijken - om de in deze verhandeling voor
gestane ideeën en opvattingen tot klaarheid te brengen. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de hier voor juist aangeziene zienswijze, . volgens dewelke in het Belgisch 
recht geen nood bestaat aan de invoering van een uitheems trustrecht omdat het 
veel meer aangewezen is uit de verschillende specifieke in ons recht bestaande 
bewindsfiguren een algemene bewindsfiguur te distilleren die dezelfde rol kan 
spelen als het trustinstituut in het Anglo-Amerikaanse recht. 



TITEL ÉÉN 

BEKNOPT BESCHRIJVEND EN KRITISCH OVERZICHT 
VAN DE BEVOEGDHEDEN 

DER VOORNAAMSTE 
IN ONS. RECHT VOORKOMENDE BEWINDVOERDERS. 

KW ALIFIKATIB DER BEWINDSVERHOUDING. 

. . 
, 19. Zonde:,; in details te willen treden en zonder een voorop-
gezette volgorde in acht te nemen, wordt hierna de kern aan
gegeven van de bevaegdheden die volgens de heersende rechts
leer, rechtspraak en rechtspraktijk toekomen aan de voornaamste, 
in ons recht bekende bewindvoerders.· In dit onderzoek. worden 
~veneens . de voorlopige bewindvperders en de vereffenings- en 
aanzuiveringsbewindvoerders betrokken. Dit kort overzicht wordt 
niet alleen wenselijk geacht teneinde de lezer (en de schrijver) 
weer vertróuwd te maken· - voor wier dit nog nodig diocht 
blijken - niet · de rechtsfiguur die het Óriderwerp van deze· ver
handeling uitmaakt, maar bÓvendien teneinde een vaste. basis 
te leggen die het vooropstellen van louter teoretische, reaiiteits
vreèmde begrippen onmogelijk maakt. Op dit beschrijvend· over
zicht zal een kritische bespreking volgen. Tènslotte zal een poging 
tot kwalifikatie der bewindsverhouding ondernomen worden. 
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Beschrijvend overzicht. 

AFDELING ÉÉN. - DE EIGENLIJKE BEWINDVOERDERS. 

20. Er is vooreerst het wettelijk en het voogdijbeheer (het 
beheer over het vermogen van onbekwaam verklaarde krank.'.. 
zinnigen, dat behoudens uitzonderingen aan dezelfde regels 
onderworpen is [art. 509 B.W.], inbegrepen). 

Ingevolge de door de Belgische rechtspraak en rechtsleer voorgestane 
oplossing blijkt het inderdaad verantwoord de wettelijke beheerder en 
de voogd over dezelfde kam te scheren. Volgens deze oplossing mag de 
wettelijke beheerder alle handelingen verrichten die de voogd alleen 
of met de machtiging van de familieraad mag doorvoeren ; daarentegen 
zijn de handelingen die aan de voogd volstrekt verboden zijn of waarvoor 
hij de bekrachtiging van de rechtbank, na machtiging door de familieraad, 
behoeft, insgelijks in hoofde van de wettelijke beheerder hetzij verboden, 
hetzij onderworpen aan gerechtelijke bekrachtiging (1). · 

Bij bespreking van de bevoegdheden van de voogd respektieve
lijk de wettelijke beheerder stuit men onmiddellijk op het belang
rijke kassatiearrest van 6 mei 1943 (2). Dit arrest, dat heel wat 
stof deed opwaaien en soms hevig gekritizeerd werd (3), brak 
met de bijna klassiek geworden leer van de volheid van mach
ten (4). Volgens deze leer mocht de voogd alleen (en dus afortiori 

(1) DB PAGE, I, nr. 800 met verwijzingen; KLUYSKBNS, ~rsonen- en Familie
recht, nr. 630. 

(2) Pas., 1943, I, 157. 
(3) Zie bv. DB PAGE, Complém., II, nr. 175. Zie verder nog over dit arrest : 

BAUGNIBT, J., • De l'aliénation des droits mobiliers du mineur», Rev. prat. not., 
1943, blz. 225; CONSTANT, J., «Apropos de l'aliénation des droits mobiliers incor
porels du mineur», T. Vred., 1943, blz. 241; DB FAYS, E., • Tutelle ... », Rec. gén., 
1943, blz. 326; PIRET, R., « La disposition des biens des mineurs et !'arrêt du 
6 mai 1943 », Rev. prat. not., 1944, blz. 98; dezelfde, « Le droit du tuteur de vendre 
les biens mobiliers du mineur», Rev. Ban., 1943, blz. 201; VAN HECKE, G., noot, 
R.C.J.B., 1947, blz. 183. 

(4) Voor de uiteenzetting van deze leer, zie DB PAGE, II, nr. 171; zie verder 
KLUYSKBNS, Personen- en Familierecht, 1950, nr. 719, waar het kassatiearrest van 
6 mei 1943 on begrijpelijkerwijze onbesproken blijft. Vgl. artikel 432, eerste lid, 
Ned. B.W., hierna onder nr. 45, noot 2, aangehaald. · 
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<ie wettelijke beheerder) alle handelingen verrichten met uit,
_zondering van diegene, waarvoor de wet een uitdrukkelijke mach
tiging of bekrachtiging voorschrijft of die zij kortweg verbiedt. 
Het nieuwe arrest stelde daarentegen als princiep voorop dat 
<ie voogd uitsluitend beheershandelingen (actes d'administration) 
mag verrichten; voor alle andere daden heeft hij de machtiging 
van de familieraad en desgevallend bekrachtiging van de recht
bank nodig. Het spreekt vanzelf dat deze uitspraak ten zeerste 
-de bevoegdheden van de voogd en ook deze van de wettelijke 
beheerder (1 ), in feite nog meer dan in rechte, kwam beknotten : 
:zoals terecht werd opgemerkt zal geen enkel voorzichtig notaris 
of geen enkele bankinstelling, buiten de gevallen van een onbe-'
twistbare beheershandeling (zoals bv. de verkoop van verganke
lijke roerende goederen), zich nog vergenoegen met een alleen 
optredend voogd, temeer daar het bewuste arrest geen aanduiding 
inhoudt nopens wat als beheersdaad en wat daarentegen als daad 
van beschikking moet worden beschouwd (2). 

Hoe belangrijk dit kassatiearrest nu ook is, toch heeft het een 
-eerder beperkte draagwijdte ten aanzien van de vraag die ons 
thans bezighoudt. Inderdaad hier gaat het over de omvang van 
-de globale beheersbevoegdheden die een bepaalde bewindsfiguur 
kenmerken. De verdeling van deze bevoegdheden over de ver
schillende beheers- of toezichtsorganen eigen aan die figuur, 
wordt hier niet onder ogen genomen. M.a.w. voor het huidig 
opzet heeft het geen belang te weten welke handelingen de voogd 
of de wettelijke beheerder alleen of welke hij na machtiging kan 
verrichten : belangrijk is nu alleen de vraag welke handelingen 
.überhaupt door de bewindvoerder kunnen worden verricht met 
betrekking tot het vermogen van de pupil ongeacht de mede
werking of de kontrole die hij daarbij moet ondervinden, en 
,ongeacht de eventuele formaliteiten die moeten worden nageleefd. 

Wanneer men nu ter beantwoording van de aldus gestelde 

( 1) Over de weerslag van dit arrest op de figuur van het wettelijk beheer, DH 
PAGE, Complém., 1, nr. 800, B; VAN HECKE, G., l.c., blz. 189. 

(2) VAN HECKE, G., l.c., blz. 187; volgens het Hof is de overdracht van een 
-~chuldvordering, in casu een hypotekaire schuldvordering, geen daad van beheer. 
Op te merken valt dat het aangevochten arrest van het Beroepshof te Brussel van 
13 oktober 1941 (Pas., 1943, I, 158) op een soevereine wijze had beslist dat een 
betaling met subrogatie van een hypotekaire schuldvordering waarover het in casu 
ging, gelijk moest gesteld worden met een overdracht van hypotekaire schuld
vordering. 
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vraag de lijst van volstrekt verboden handelingen overloopt dit 
zijn de handelingen die de voogd respektievelijk de wettelijke 
beheerder nooit, ook niet na bekrachtiging door de rechtbank 
mag verrichten, dan bemerkt men dat deze lijst naast bepaalde 
rechtshandelingen, die in geen geval door een vertegenwoordiger 
kunnen worden gesloten (zoals het maken van een testament 
of het erkennen van een natuurlijk kind), hoofdzakelijk die 
handelingen behelst, die hetzij te gewaagd zijn (zuivere aan
vaarding van een nalatenschap [1] : art. 461 B.W.; arbitrage : 
art. 83 en 1004 Rv.; het voeren van een handel en het verrichten 
van handelsdaden buiten het geval vervat in artikel 8 H.W.), 
hetzij een verarming zonder tegenprestatie in het vermogen van 
de pupil teweegbrengen (schenkingen allerhande, gelegenheids
geschenken en aalmoezen uitgezonderd ; borgstelling; rechts
afstand om niet). 

Deze vaststelling leidt ertoe de formule te onderschrijven die 
DE PAGE als algemene regel inzake de bevoegdheden van de 
voogd en dus ook mutatis mutandis van de wettelijke beheerder 
vooropstelt : Le tuteur n' a d' autres pouvoirs que de gérer le patrimoine· 
d'autrui. Même en donnant à cette gestion, à cette administration 
des biens le sens le plus large, il doit s' abstenir de tout acte qui serait, 
non pas un acte de disposition au sens juridique du mot, mais un acte 
de disposition au sens économique, une perte nette de richesse, une 
atteinte à la consistance du patrimoine envisagé dans son intégralité, 
sans compensation ou contre-partie d' aucune sorte. Le tuteur a pour 
mission essentielle de conserver le patrimoine du pupille, de le faire 
fructifier, de l' augmenter ... Il faut même décider que, ni le conseil 
de famille, ni le tribunal ne pourraient autoriser le tuteur à accomplir 
des actes de cette nature ... (2). 

21. Er is vervolgens het beheer van de echtgenoot over de 
huwelijksgoederengemeenschap. De bevoegdheden van de man 
zijn hier uitzonderlijk uitgebreid. Inderdaad de betekenis van 
het woord<< beheren>> in de eerste zinsnede van artikel 1421 B.W.: 
<< de man alleen beheert de goederen van de gemeenschap >>, dient 

(1) Over wat van deze en andere beschikkingen in de praktijk terechtkomt zie 
PAUWELS, A., • Voogdijbeheer en Praktijk», Jaarboek van het Vlaams Rechtsgenoot
schap, 1956, blz. 6 en volg. 

(2) DE PAGE, Il, nr. 175, blz. 169 en 170. 
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in een zeer ruime en weinig technische betekenis te worden 
genomen (1). Het B.W. kent de man trouwens uitdrukkelijk de 
bevoegdheid toe de gemene goederen te verkopen, te vervreemden 
en met hypoteek te bezwaren zonder de medewerking van de 
vrouw (art. 1421 B.W., 2° lid) (2). Alleen schenkingen van 
onroerende goederen van de algemeenheid of een aandeel der 
roerende goederen - tenzij met het oog op standverschaffing 
aan gemeenschappelijke kinderen - en ook van bepaalde roerende 
goederen met voorbehoud van vruchtgebruik in zijn voordeel, 
worden hem verboden (art. 1422). Door de rechtspraak wordt 
deze bepaling zodanig geïnterpreteerd dat alleen weinig belang
rijke roerende schenkingen toegelaten zijn (3). 

Het zou nochtans verkeerd zijn deze machten van de man, 
zelfs in de opvatting van de opstellers van het B.W., essentieel 
anders dan als bewindsbevoegdheden te konstrueren. Kenschet
send in dit verband zijn de woorden van de heer Siméon uit
gesproken in een rede voor het Tribunaat op 20 pluviose van 
het jaar XII (10 februari -1803) : lorsqu'il (Ze mart; hypothèque 
ou aliène, on présume que c' est par besoin. Il reçoit un prêt ou Ie prix 
d'une vente; on croit qu'il en fera un emploi utile. Hypothéquer, 
vendre, c'est administrer; mais donner, sous certains rapports, c'est 
perdre. La disposition à titre gratuit excède les pouvoirs de l' admi
nistration; car administration et conservation sont des termes corré
latif s; et si l' administration exige des sacrifices, ils doivent avoir 
une indemnité que la disposition à titre gratuit ne peut donner ( 4). 

Het ware dus alleszins onjuist, minstens in teorie, de echtgenoot 
in zijn bevoegdheden ten aanzien van de gemeenschap met een 
alleeneigenaar van diezelfde gemeenschap gelijk te stellen, temeer 
daar de moderne rechtspraktijk steeds duidelijker de nadruk legt 
op het beheerskarakter van zijn funktie. Tekenend is daarbij 
vooral de recente rechtspraak en rechtsleer, die de klemtoon 
leggen op de intrinsieke doelgerichtheid (het gemeenschappelijk 
familiaal belang) van de bevoegdheden van de man en op de 

(1) RBNARD, C., Le régime matrimonial de droit commun, Brussel, 1960, blz. 96, noot. 
(2) Zie onlangs nog Rb. Gent, 30 november 1960, R.W., 1960-1961, kol. 1148, 

met noot F. BOBCKABRT. 
(3) Zie DB PAGE en DEKKERS, X, nr. 476; RBNARD, C., o.c., blz. 97. 
( 4) Afgedrukt bij LocRÉ, Législation civile, commerciale et criminelle de la France, 

VI, Parijs, blz. 463, nr. 29 en gedeeltelijk aangehaald bij DB PAGE en DEKKERS, X, 
:nr. 454. 
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daaruit voortvloeiende niet-tegenstelbaarheid aan de vrouw van 
handelingen, verricht met een ander doel (zie hierover verder> 
nrs. 107 en 111). Verder mogen ook de beschikkingen getroffen 
door het Brussels Parket-Generaal en overgenomen door de 
andere Parketten-Generaal ten aanzien van de tussenkomst van 
de vrouw in geval van vervreemding of hypotekering van gemene 
onroerende goederen, niet onvermeld blijven (1). 

Dit alles doet niets af aan het feit dat qua bewindvoerder over 
de gemeenschappelijke goederen, aan de echtgenoot verregaande 
bevoegdheden werden toegekend, bevoegdheden die gedeeltelijk 
zelfs het meest ruime ekonomische bewindsbegrip doorbreken. 
Men denke bv. aan spekulatieve verrichtingen. Doordat zij een 
meer dan redelijke vermeerdering of vruchtdraging van het ver
mogen op het oog hebben, kunnen zij ekonomisch gezien nog 
moeilijk als bewindsdaden worden aangemerkt (zie verder, nrs. 40 
en volg.). Toch schijnen zij, verricht ten aanzien van gemeen
schappelijke goederen, binnen de bevoegdheden van de beherende 
echtgenoot te vallen zo deze laatste bij de verrichting ervan het 
gemeenschappelijk belang voor ogen had. De overweging dat 
de man als deelgenoot in de gemeenschap deels zijn eigen goe
deren beheert is aan het bestaan van deze uitgebreide bevoegd
heden, minstens aanvankelijk, zeker niet vreemd. Overeenkomstig 
de thans heersende mentaliteit zou deze vaststelling veeleer een 
reden moeten zijn om het beheer van de man met bijkomende 
waarborgen te omringen. 

22. Zeer gelijkaardige beheersbevoegdheden als deze van de 
man ten aanzien van de goederengemeenschap komen toe aan 
de echtgenote ten overstaan van de voorbehouden goederen 
(waaronder ook gemene goederen kunnen voorkomen). Inderdaad 
artikel 226septies, § 2, luidt : << De vrouw alleen heeft het beheer 
en het genot van haar voorbehouden goederen ; zij alleen mag 
die beleggen door aankoop van roerende en onroerende goederen ; 
zij mag zonder machtiging van haar man de aldus verkregen 
goederen verbinden, met hypoteek bezwaren, onder bezwarende 

(1) Rondschrijven van 14 augustus 1931, Ann. not. enreg., 1931, blz. 436 en 
Rec. gén., 1932, nr. 17.060, evenals het rondschrijven van 27 december 1932, waar
over KLUYSKENS, Het Huweliïkscontract, 1950, blz. 249. Zie trouwens ook in verband 
met de bevoegdheden van de echtgenote over de gemene goederen :· RENAULD, J .• 
• Examen de jurisprudence •, R.C.J.B., 1960, blz. 237 en verdere verwijzingen. 
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titel vervreemden en daarover om niet beschikken in het belang 
van de huishouding of om aan gemeenschappelijke kinderen een 
stand te verschaffen >>. 

Hier weer schijnen de aan de vrouw, in haar funktie van bestuur
ster der voorbehouden goederen, toegekende bevoegdheden zelfs 
het meest ruim geformuleerde ekonomische bewindsbegrip te 
doorbreken. Zodra zij worden uitgeoefend in het belang van het 
huishouden zijn de in artikel 226septies B.W., § 2, opgesomde 
handelingen geldig onverschillig of zij al dan niet tot het behoud 
of de normale aspekulatieve vermeerdering of vruchtdraging van 
het beheerde vermogen strekken. 

23. In dit verband blijft de beheersmacht van de man over 
de persoonlijke goederen van zijn onder een stelsel van goederen
gemeenschap gehuwde vrouw te bespreken. 

Hier is het zonder meer duidelijk dat de man als eenvoudige, 
zelfs niet eens exclusieve bewindvoerder optreedt. Alleen tot het 
verrichten van daden van bewaring of van duidelijke beheers.,. 
daden is hij bevoegd. Verhuringen van onroerende goederen voor 
meer dan negen jaar zijn geldig maar herleidbaar in geval van 
ontbinding der gemeenschap vóór het einde van de huurtermijn 
(art. 1429). De vervreemding van persoonlijke goederen is hem, 
zonder opdracht van de vrouw, verboden (art. 1428, 3e lid, 
dat thans ook toepasselijk wordt geacht op roerende goederen). 
De beheersmacht van de man is hier dus vrij beperkt tenzij 
wanneer men zich, zoals DE PAGE en DEKKERS, konsekwent houdt 
aan de ekonomische betekenis van het begrip << beheersdaad >> : 

in dat geval zou de man sommige als bewindsdaden te beschouwen 
vervreemdingen of langdurige verhuringen van de persoonlijke 
goederen van de vrouw kunnen doordrijven (1). 

Op te merken is nog dat de beheersbevoegdheid van de man 
hier niet exclusief is. Ook de vrouw blijft bevoegd haar persoon
lijke goederen te besturen zodat een botsing van bevoegdheden 
zich kan voordoen (2). Nochtans ingevolge het vruchtgebruik 
van de gemeenschap op de -persoonlijke goederen der echtgenoten, 
zal de man een uitsluitend zeggenschap behouden ten aanzien 

(1) DE PAGE en DEKKERS, X, nrs. 632 en 633 evenals nrs. 642 en volg.; anders 
KLUYSKENS, Het Huwelijkscontract, 1950, nrs. 167-168. 

(2) DE PAGE en DEKKERS, x, nrs. 648 en volg. 
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van de opbrengsten en kan de vrouw alleen, slechts optreden 
ten aanzien van de naakte eigendom harer goederen (1). 

24. Verwijlen wij even bij het bestuur van de goederen van 
een afwezige. Gedurende een eerste periode (4 of 10 jaar bedra
gende : art. 115 en 121 B.W.) - deze der vermoedelijke afwezig
heid - kan elke belanghebbende partij, voor zover daaraan 
behoefte bestaat, de rechtbank van eerste aanleg om de aanstelling 
van een voorlopig beheerder verzoeken (art. 112 B.W.). Meestal 
is daaraan geen nood zo de afwezige vóór zijn heengaan een 
volmachtdrager heeft aangeduid. Betreffende de bevoegdheden 
van deze beheerder is er niets in het Wetboek te vinden. De 
rechtbank moet in elk konkreet geval zijn bevoegdheden, die zich 
niettemin zouden dienen te beperken tot de strikt noodzakelijke 
beheershandelingen, bepalen (2). Dergelijke beheershandelingen 
kunnen zijn : de verkoop van vergankelijke voorwerpen of zelfs 
de verkoop van een onroerend goed teneinde de betaling te 
verzekeren van eisbare schulden of om noodzakelijke herstellingen 
aan andere onroerende goederen van de afwezige tè laten uit
voeren (3), het verhuren van een onroerend goed voc;>r een termijn 
van min dan negen jaar ( 4), het instellen van een vordering tot 
teruggave van een handelszaak evenals de daarmee verknocht 
zijnde vordering tot schadevergoeding (5) e.a. (6). 

Na verloop der eerste periode kan elke belanghebbende van
wege de rechtbank een verklaring van afwezigheid bekomen 
(art. 115 B.W.). De vermoedelijke erfgenamen van de afwezige 
kunnen zich dan in het voorlopig bezit doen stellen van de door 
dé afwezige achtergelaten goederen (art. 120) tenzij de in gemeen
schap van goederen gehuwde echtgenoot die de gemeenschap 
wenst voort te zetten, de inbezitstelling voor zichzelf opeist 
(art. 124). 

(1) DB PAGB en DBKKBRS, X, nr. 653. 
(2) Noot onder Brussel, 30 mei 1952, Pas., 1953, II, 68; Rev. prat. not., 1954, 305; 

Rev. Adm., 1954, 274; Rb. Doornik, 24 november 1891, Pas., 1892, III, 78, vonnis 
dat de in de tekst genoemde beperkende voorwaarde niettemin onbesproken laat; 
Rb. Dendermonde, 20 januari 1860, B.J., 1860, 343. 

(3) DB PAGB, I, nr. 484; zie ook Rb. Dendermonde, l.c. 
(4) Vred. Berchem, 1 april 1947, R.W., 1946-1947, kol. 1207. 
(5) Hrb. Antwerpen, 22 november 1946, R.W., 1946-1947, kol. 915. 
(6) Zie nog cass., 2 juli 1948, Pas., 1948, I, 424 en Vred. Brussel, 16 januari 1947, 

T. Vred., 1948, 21. 
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. De aldus in het voorlopig bezit gestelden kunnen nog steeds 
niet als eigenaars worden bestempeld. Artikel 125 B.W. verklaart 
uitdrukkelijk : << het voorlopig bezit is niet meer dan een bewaar
geving, welke aan hen die het verkrijgen, het beheer over de 
goederen van de afwezige verschaft... >>. Zij zijn dus gerechtigd 
tot het verrichten van alle beheersdaden. Het vervreemden en 
hypotekeren van de onroerende goederen wordt hen uitdrukkelijk 
ontzegd (art. 128). In geval van twijfel wenden zij zich best 
tot de rechtbank. 

Eerst dertig jaar na de voorlopige inbezitstelling, tenzij er vóór 
het verstrijken van deze periode honderd jaar verlopen zijn sedert 
de geboorte van de afwezige, kan de definitieve inbezitstelling 
worden aangevraagd (art. 129). 

25. Ook het beheer van een nalatenschap aanvaard onder 
voorrecht van boedelbeschrijving mag niet onbesproken blijven. 

Zoals reeds opgemerkt (zie boven, nr. 2, noot 1) komt de erf
genaam onder voorrecht van boedelbeschrijving, in weerwil van 
zijn eigendomsrecht, veeleer voor als een bestuurder van een 
vermogen dat hem, minstens belangmatig gezien, nog niet vol
ledig toebehoort. Dit schijnt trouwens ook de opvatting geweest 
te zijn van de opstellers van het B.W., die het ganse beheer 
van de erfgenaam tijdens de optieperiode met alle soorten van 
waarborgen omringden : de roerende zowel als de onroerende 
goederen van de nalatenschap kan hij slechts onder naleving 
van bepaalde formaliteiten verkopen (art. 805-806 B.W. en 
art. 986-996 Rv.); voor de rest kan hij alleen beheersdaden 
verrichten (1). Van een gewone beheerder verschilt hij nochtans 
hierin dat hij niet verplicht is de goederen der nalatenschap 
te doen opbrengen : geïnde kapitalen moet hij niet beleggen 
en voor de niet-belegde kapitalen is hij geen intresten verschuldigd 
tenzij wanneer hij ze voor zijn persoonlijke behoeften aan
wendde (2). Anderzijds is hij niet verplicht aktief tot de vereffe
ning van de nalatenschap over te gaan. Hij dient de schuldeisers 

(1) DE PAGE en DEKKERS, IX, nr. 884. Over dit beheer is hij rekenschap ver-
11chuldigd aan schuldeisers en legatarissen : art. 803 B.W. Vgl. cass., 3 juli 1952, 
J.T., 1952, blz. 541; Pas., 1952, I, 709. 

(2) Gent, 22 februari 1896, Pas., 1896, II, 289; Rb. Antwerpen, 19 januari 1901, 
Pas., 1901, 111, 183; DE PAGE en DEKKERS, IX, nr. 885. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 4 
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en de legatarissen te betalen naargelang zij zich aanmelden 
(art. 808 B.W., 2e lid). 

26. Het beheer van het vermogen van vennootschappen en 
verenigingen (met of zonder rechtspersoonlijkheid) wordt thans 
onderzocht. Het is evenwel niet de bedoeling alle soorten van 
vennootschappen aan de beurt te laten komen. De wettelijke 
bepalingen betreffende het beheer van vennootschappen zijn 
trouwens, zo ze überhaupt voorkomen, van suppletieve aard zo.dat 
de statuten meestal een eigen verdeling van bevoegdheden over 
de verschillende beheersorganen inhouden. 

Een typische personenvennootschap is de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam. Het beheer ervan wordt waargenomen 
door één of meer zaakvoerders. Door een kwasi-eenparige rechts
leer en rechtspraak worden aan deze zaakvoerder(s), binnen de 
perken natuurlijk van het maatschappelijk doel der vennootschap, 
en behoudens beperkende statutaire klausules, zeer ruime bevoegd
heden toegekend. Hun bevoegdheden beperken zich dus niet tot 
daden van beheer sensu stricto, maar omvatten ook de zogenaamde 
« daden van beschikking >> in zover deze voor de goede gang 
van zaken nodig zijn. Ook tot het verkopen van onroerende 
goederen en het aangaan van leningen zijn zij bevoegd, indien 
deze handelingen nuttig of voordelig blijken voor de vennoot-
schap (1). 

Dezelfde ruime interpretatie geeft men ten andere ook aan 
artikel 1856 B. W., geschreven voor het beheer van burgerlijke 
vennootschappen maar, behoudens tegenstrijdige wetten of gebrui
ken van koophandel, eveneens toepasselijk op handelsvennoot
schappen (art. 1873 B.W.) (2). 

Ten aanzien van het beheer van kapitaalvennootschappen, zoals 
de naamloze vennootschap, liggen de zaken, minstens in rechte,. 
enigszins anders. Daar geldt het beginsel van de volheid van 
machten der algemene vergadering (3). Nochtans in de statuten 

(1) FREDERICQ, IV, nr. 205; VAN RYN, I, nrs. 427 en 428. Vgl. cass., 12 juni 1959~ 
Rev. prat. soc., 1960, blz. 149. 

(2) DE PAGE en DEKKERS, v, nr. 75. 
(3) De algemene vergadering van aandeelhouders wordt binnen het bestek van 

deze verhandeling niet als een beheersorgaan der vennootschap beschouwd. In wer
kelijkheid vertegenwoordigt zij de vergadering van onverdeelde eigenaars. Zo zit, 
juridisch niet als dusdanig kan worden beschouwd is dit te wijten aan de konstruktie 
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wordt aan dit princiep dikwijls afbreuk gedaan door het opnemen 
van klausules die de << residuaire macht » in de vennootschap 
dit zijn de niet uitdrukkelijk in de wet of de statuten opgesomde 
en toegewezen bevoegdheden, aan de raad van beheer toeken
nen (1). Bij gebreke aan dergelijke klausules is de raad van beheer 
alleen bevoegd tot het verrichten van de zogenaamde << daden 
van beheer >> en tot het vervolgen van rechtsvorderingen in naam 
der vennootschap (art. 54 Venn.wet). Toch mag het begrip 
« daden van beheer >> in dit verband niet strak worden uitgelegd. 
Alle normale uitbatingshandelingen, zelfs diegene die een ver
vreemding impliceren, vallen eronder (2). 

Aan te stippen valt nog dat artikel 63 der Vennootschapswet 
de opdracht van het dagelijks beheer (gestion journalière) aan 
biezondere zaakgelastigden toelaat. Hun bevoegdheid is beperkt 
tot het verrichten van << daden van dagelijks beheer>> en tot het 
vertegenwoordigen van de vennootschap in zover nodig voor 
genoemd dagelijks beheer. Handelingen met uitzonderlijk karakter, 
zoals de verhuring van een onroerend goed, leningen, inleiding 
van een rechtsgeding e.a., vallen niet onder dit begrip (3). 

Men beslist meestal ten aanzien van het beheer van het type 
der gemengde vennootschap, de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, dat artikel 130 der Vennootschapswet moet 
geïnterpreteerd worden in die zin dat de zaakvoerders, weer 
behoudens andersluidende regeling in de statuten, alle daden 
mogen verrichten, inbegrepen de daden van beschikking, die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk 
doel (4). 

der rechtspersoonlijkheid, die in rechte tussen de aandeelhouders en hun kollektief 
vermogen wordt ingeschoven. 

(1) VAN RYN, 1, nrs. 601 en volg. 
(2) FREDERICQ, V, nr. 430; VAN RYN, 1, nr. 604. Het in dit verband gemaakte 

onderscheid tussen « daden van beheer • en • daden van beschikking • valt dus 
niet samen met hetzelfde in het burgerlijk recht gemaakte onderscheid : Centre 
d'Etudes des Sociétés, Le statut des administrateurs de sociétés anonymes, I, Brussel, 
1960, nr. 89. 

(3) VAN RYN, I, nr. 649; zie ook DEMEUR, P., « La gestion journalière et les 
procédures judiciaires ou arbitrales », Rev. prat. soc., 1961, blz. 65; LEHRER, J., 
• La notion de gestion journalière. Recherche d'une méthode », Rev. prat. soc., 
1957, nr. 4657, blz. 71. Vgl. Hrb. Brussel, 11 juli 1950, R. W., 1950-1951, kol. 1720; 
Hrb. Brussel, 28 januari 1952, J.T., 1953, blz. 108 met noot VAN UYTVANCK. 

(4) VAN HOUTTE, J., Tw. P. V.B.A., A.P.R., 1953, nr. 194; FREDERICQ, V, 
nr. 654; vgl. ook VAN RYN, Il, nr. 934. 
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Alles samengenomen kan men dus zeggen dat, naar de heersende 
opvatting, het bewindsbegrip in het vennootschapsrecht alle 
hap.delingen omvat die nodig of nuttig blijken voor het nastreven 
en bereiken van het maatschappelijk doel. 

27. Op het stuk van het beheer van verenigingen met rechts
persoonlijkheid kan het beheer van de vereniging zonder winst
oogmerk als voorbeeld worden gesteld. Door de rechtsleer wordt 
de mening vooropgesteld dat de bevoegdheid van de raad van 
beheer der V.Z.W., behoudens andersluidende bepaling in de 
statuten, zich beperkt tot << daden van beheer>> (vgl. art. 13 van 
de wet van 27 juni 1921). << Daden van beschikking>>, en als dus
danig worden vervreemden en hypotekeren genoemd, kunnen 
door de beheerraad slechts verricht worden met voorafgaand 
akkoord van de algemene vergadering. Inderdaad, ook in de 
V.Z.W., zoals in de naamloze vennootschap, bezit de algemene 
vergadering de residuaire machten (1 ). 

Anderzijds is men om de machten te kennen van de beheerders 
ener V.Z.W. zonder rechtspersoonlijkheid, volledig aangewezen 
op de statuten der vereniging (2). Dit is ook zo ten aanzien van 
de bevoegdheden van beheerders van stichtingen (zie art. 38 
van de wet van 27 juni 1921). 

28. Een andere handelsrechtelijke bewindsfiguur is het bestuur 
van de scheepskapitein. De bevoegdheden van de kapitein zijn 
zeer verschillend naargelang de eigenaar van het schip of zijn 
gevolmachtigde zich al dan niet in de haven bevindt. In het 
eerste geval mag de kapitein alleen de dagelijkse beheersdaden 
verrichten (3). In een vreemde haven daarentegen komen de 
kapitein ruime bevoegdheden toe. 

Zo heeft hij dan de bevoegdheid de bemanning aan te werven 
(art. 60 Zeevaartwet, tweede boek H.W.), het schip te bevrachten 

(1) LINDEMANS, J., Tw. Verenigingen zonder winstoogmerk, A.P.R., 1958, nrs. 334, 
1 ° en 5°, en 520. 

(2) Over de verhouding V.Z.W.-rechtspersoonlijkheid, zie de voortreffelijke studie 
van LINDEMANS, J., « Verenigingsovereenkomst en rechtspersoonlijkheid : eenheid 
of dualiteit? », in Jaarboek VI van het Vlaams Rechtsgenootschap, Leuven, blz. 99 
en volg. 

(3) Zie hierover en over de rechten en plichten van de kapitein in het algemeen : 
SMEESTERS, c., en WINKELMOLEN, G., Droit maritime et droit fiuvial, I, 2• uitg., 
Brussel, 1929, blz. 281 en volg., nrs. 181 en volg. 
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met aflevering der vereiste dokumenten, het schip te laten her
stellen (art. 68). In uitzonderlijke omstandigheden en met de 
nodige gerechtelijke of consulaire machtigingen kan hij zelfs 
leningen opnemen, steeds voor de noden van het schip. Hiertoe 
kan hij zelfs de vervrachte goederen tot onderpand geven (art. 69 
en 70). 

Kenschetsend voor het scheepsbewind is nochtans de beperking 
van de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar voor de aldus 
door de kapitein aangegane verbintenissen. Principieel is de 
eigenaar slechts aansprakelijk tot beloop van de waarde van het 
schip, van de vracht en van scheepstoebehoren (art. 46, 8°). 
Deze merkwaardige bepaling komt later nog ter sprake (zie 
verder, nr. 201). 

29. Het beheer der gemeenschappelijke beleggingsfondsen 
(investment trusts) verloopt volgens de regels vastgelegd in het 
beheersreglement. In de regel wordt de beheersfunktie gesplitst 
in twee afzonderlijke funkties : enerzijds het eigenlijk beheer 
dat bestaat in het uitstippelen van de te volgen beleggingspolitiek 
en het nemen van alle beslissingen nodig voor de uitvoering 
ervan (beslissen van een wijziging in de portefeuillebestanddelen 
en dienvolgens van de aan- of verkoop van bepaalde waarden, 
vaststellen der uit te keren dividenden etc.); anderzijds de bewa
ring en de financiële dienst van het fonds (afgifte en terugname 
der deelbewijzen, uitbetaling der dividenden, inning van de 
dividenden afgeworpen door de roerende waarden in portefeuille, 
aanvaarding van nieuwe toetredingen, etc.). De eerste funktie 
wordt aan een gespecialiseerde beleggingsmaatschappij, de tweede 
meestal aan een bankinstelling toevertrouwd. Deze bank is vaak 
ook belast met het toezicht op het beleid der beleggingsmaat
schappij. Sedert de Gemeenschappelijke Beleggingsfondsenwet 
van 27 maart 1957 is elke in België funktionerende investment 
trust trouwens aan het toezicht van de Bankkommissie onder
worpen (art. 3) (1). 

Aan de bestuurders van de investment trust wordt door het 
beheersreglement de bevoegdheid gegeven tot het nemen en het 
doen uitvoeren van alle beslissingen die zij nodig achten in het 

( 1) Zie, in uitvoering van dit artikel, het besluit van de Bankkommissie goed
gekeurd door Ministerieel Besluit van 8 april 1958 ( Staatsblad, 23 april 1958). 
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belang der beleggers met het oog op een doelmatige en gedifferen
tieerde belegging der bijeengebrachte gelden, en dit met inacht
name van de desbetreffende wettelijke, door de Bankkommissie 
uitgevaardigde of in het beheersreglement voorziene bepalingen 
(zo bv. de voorschriften omtrent de koëfficiënten van risico
spreiding) (1). Uiteraard zullen deze beslissingen hoofdzakelijk 
de vervreemding of de aanschaffing van effekten betreffen. 
Door de wet van 27 maart 1957 werd het aan de beheersmaat
schappij evenwel verboden de onverdeelde eigenaars blijvend 
te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen der Belgische 
of Kongolese vennootschappen waarvan titels in portefeuille 
werden opgenomen. Deze bepaling verklaart dus a priori alle 
blijvende mandaten die betrekking hebben op de uitoefening 
van het stemrecht van de in portefeuille gehouden effekten, 
nietig. Zij moet de beleggingsfondsen ervan weerhouden zich tot 
echte holdings te ontpoppen. 

30. Een ander veel voorkomend en volledig uit de praktijk 
gegroeid beheersinstituut is het beheer over een aan verschillende 
eigenaars toebehorend flatgebouw. Het eigendomsrecht van elke 
eigenaar is deels privatief, deels onverdeeld (nl. ten aanzien van 
de zaken die tot het gemeenschappelijk gebruik dienen zoals 
grond, grondvesten, buitenmuren, dak, lift, trap, enz.). Door 
de wet van 8 juli 1924 (art. 511bis B. W.,§ 11) werd deze toestand 
trouwens bekrachtigd. 

Meer dan een geraamte heeft deze wet nochtans niet gebracht 
en de praktijk heeft hieraan verholpen door het ontwerpen van 
zogenaamde reglementen van medeëigendom (2), waarin de rechts
toestand der partijen uitdrukkelijk wordt geregeld. Ook het beheer 
van het flatgebouw vindt daar zijn statuut. Het wordt uitgeoefend 
in opdracht en voor rekening van de onderscheiden eigenaars, 
die samen de algemene vergadering vormen, door een zaakvoerder 
(gérant) of syndicus (syndic), die al dan niet medeëigenaar is 

(1) Voor verdere bijzonderheden en verwijzingen, zie VAN GERVEN, W., • La 
forme juridique d'un investment trust en Belgique, en France et aux Pays-Bas •, 
Rev. int. dr. comp., 1960, blz. 527 en volg.; VERTENEUIL, J. H., • Le statut légal 
et réglementaire des fonds communs de placement en Belgique », Rev. Ban., 1958, 
nrs. 5 en volg., 1959, nrs. 2 en volg. 

(2) Een dergelijk prototype van reglement vindt men afgedrukt bij AEBY, F., 
La propriété des appartements, Brussel, 1960, blz. 391 en volg. 
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-en wiens beleid soms onder het toezicht staat van een beheerraad 
{conseil de gérance). De tendens bestaat om de funktie van zaak
voerder door een specialist te laten uitoefenen (1). 

Tot de bevoegdheden van de zaakvoerder zullen in de eerste 
plaats alle daden van bewaring behoren, zoals het doen onder
houden van de onverdeelde delen van het gebouw en het doen 
funktioneren van de gemeenschappelijke diensten, het doen uit
voeren van de dringende herstellingswerken en van de werken 
waartoe besloten werd door de algemene vergadering. Verder 
zal hij de gemeenschappelijke uitgaven voldoen en de inkomsten 
voor rekening van de onverdeeldheid innen ; hem zal meestal 
onherroepelijke volmacht worden gegeven om voor de mede
eigenaars in rechte te staan (zie verder, nr. 213). Tenslotte 
vallen ook tal van administratieve beslommeringen zoals het regel
matig opmaken van de individuele en de kollektieve rekening
staten, het bewaren der archieven en het afleveren van gelijk
vormige afschriften, het verzamelen en instrueren der klachten 
-en betwistingen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid. Tot 
de vervulling van zijn opdracht zal hij alle rechtshandelingen 
kunnen verrichten. Deze handelingen zullen alle medeëigenaars 
met inbegrip van de afwezigen en diegenen, die op de algemene 
vergadering tegen de tenuitvoergelegde beslissing stemden, ver
binden. Aan te stippen valt nog dat voor de bewaking en het 
,dagelijks onderhoud van het gebouw een meestal door de algemene 
vergadering benoemde huisbewaarder (concierge) zal instaan. Ook 
hier is dus een zekere splitsing van de beheersfunktie vast te 
:Stellen. 

31. Tenslotte wezen hier nog vermeld : 
Het bestuur van een handelszaak (contrat de gérance), hetgeen 

hierin bestaat dat aan een zaakvoerder opdracht wordt gegeven 
tegen een vaste of evenredige vergoeding, een handelszaak uit 
te baten (2). Dit veronderstelt natuurlijk vanwege de zaakvoerder 
het verrichten van talrijke materiële handelingen (zoals het voeren 
der boekhouding, het presteren van << service >> enz.), zowel als 
de verrichting van rechtshandelingen (aan- en verkopen); 

(1) AllBY, F., o.c., blz. 284, nr. 373. 
(2) VAN RYN, I, blz. 183, nr. 266. 
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Het bewind van een zaakwaarnemer (art. 1372 en volg. B.W.). 
De bevoegdheden van de bewindvoerder zullen hier natuurlijk 
verschillend zijn naargelang de omstandigheden van het konkreet 
geval. 

AFDELING 2. - DE VOORLOPIGE BEWINDVOERDERS. 

32. Van de verschillende in het Belgisch recht bekende voor
lopige bestuurders heeft diegene, die de goederen beheert van 
een niet onbekwaam verklaarde maar in een gesticht geplaatste 
zwakzinnige, de uitdrukkelijkst in de wet omschreven bevoegd
heden. Inderdaad artikel 31 van de Krankzinnigenwet van 18 juni 
1850, gewijzigd door de wet van 28 december 1873, geeft een 
tamelijk uitvoerige opsomming van de handelingen die de voor
lopige bewindvoerder kan verrichten. Sommige dezer handelingen 
zoals de inning van schuldvorderingen, de betalingen van schulden 
of het aangaan van huurkontrakten voor een duur van minder 
dan drie jaar (1), kan hij alleen doorvoeren; voor andere zoals 
de aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht, het aangaan 
van leningen en het toestaan van hypoteken teneinde de schulden 
te betalen, moet hij de plichtplegingen (machtiging door de 
rechtbank en/of toestemming van familieraad) opgelegd aan de 
voogd van een onbekwaam verklaarde naleven ; tenslotte kan hij 
na biezondere machtiging door de voorzitter van de rechtbank. 
van eerste aanleg het huisraad verkopen, in rechte staan en de 
zwakzinnige vertegenwoordigen ter gelegenheid van het opmaken 
van inventarissen, rekeningen, verdelingen (2) en vereffeningen. 

Er valt nochtans op te merken dat rechtspraak en rechtsleer (3} 

(1) Vgl. Rb. Doornik, 16 maart 1955, T.Vred., 1955, blz. 46 met noot P. P.;: 
Pas., 1956, III, 103 met noot. 

(2) Inbegrepen de veiling van een onroerend goed : Rb. Doornik, 4 novem
ber 1942, Rev. prat. not., 1943, 54 met noot; KLUYSKENS, Personen- en Familierecht, 
nr. 819, in fine. 

(3) Gent, 7 maart 1955, T.Not., 1955, 167; R. W., 1955-1956, kol. 291; Gent, 
31 oktober 1947, T.Not., 1948, 8 met noot; Rev. prat. not., 1948, 26; Luik, 28 maart 
1939, Pa.<., 1939, II, 121; Jur. Liège, 1939, 178; Rev. Adm., 1940, 109; Rb. Antwer
pen. 16 maart 1950, R.W., 1950-1951, kol. 594 met advies van O.M.; Hrb. Ant
werpen. 15 mei 1938, R. W., 1938-1939, kol. 66; corr. Luik, 9 april 1936, Jur. Liège, 
1936, 312; R.D.P., 1937, 236. 

Zie ook Rb. Brugge, 10 maart 1953 en 16 juni 1953, Rev. prat. not., 1953, 340; 
Rb. Tongeren, 20 mei 1938, R.W., 1938-1939, kol. ,788; Raad v. State, 22 januari 
1953, Arr.R.v.St., 1953, blz. 71. 

DE PAGE, Il, nrs, 376 en volg. 
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het erover eens zijn dat de opgesloten zwakzinnige zelf rechts
bekwaam blijft onder voorbehoud van de betwistbaarheid der 
aldus verrichte handelingen overeenkomstig artikel 1304 B.W. 
(art. 34 Krankzinnigenwet) (1). Men staat hier dus weer voor 
een mogelijkheid van botsing van bevoegdheden. 

Heel wat min duidelijk geregeld zijn de bevoegdheden van de 
voorlopige beheerder waarvan sprake in artikel 497 B.W. Deze 
beheerder, die door de rechtbank in de loop en voor de duur 
van de procedure tot onbekwaamverklaring kan worden aan
geduid, is belast met het voorlopig bestuur van de goederen 
alsook met de zorg voor de persoon van diegene, wiens onbe
kwaamverklaring gevorderd wordt. Zijn bevoegdheden zouden 
zich beperken tot het verrichten van dringende en noodzakelijke
handelingen (zoals het betalen van eisbare schulden of het inkas
seren van inkomsten), hoewel impliciet wel eens anders gevonnist 
werd (2), en zouden dus veel minder uitgebreid zijn dan deze 
toegekend aan de voorlopige beheerder van het vermogen van 
een geïnterneerde zwakzinnige (3). In geval van twijfel nopens 
de omvang van zijn bevoegdheden dient hij zich tot de recht
bank te wenden, die hem desgevallend zal machtigen de voor
genomen handeling te verrichten (4). 

33. Nog bij vele andere gelegenheden spreekt de wet van 
voorlopige beheerders zonder evenwel met één woord te reppen 
over hun bevoegdheden. Zo zal de door de familieraad benoemde 
voogd wiens reden van vrijstelling werd verworpen, gehouden 
zijn, tijdens de duur van de daaropvolgende verhaalsprocedure 
bij de rechtbank, het voorlopig bewind over de persoon en de 
goederen van de pupil op zich te nemen (art. 440 B.W.). Hij zal 
dus verplicht zijn, aldus de rechtsleer, alle noodzakelijke en 
dringende beheersdaden te verrichten (5). Anderzijds dienen bij 
het overlijden van de voogd de meerderjarige erfgenamen het 

(1) Over de modaliteiten, zie KLUYSKENS, Personen- en Familierecht, nr. 820. 
(2) Rb. Bergen, 1 december 1937, B.J., 1938, 317. 
(3) KLUYSKENS, Personen- en Familierecht, nr. 800, blz. 714. Zie nochtans DE 

PAGE, II, nrs. 376 en volg., die ook ten aanzien van de door artikel 31 Krankzin
nigenwet aan de voorlopige beheerder van een geïnterneerde toegekende bevoegd
heden beweert dat deze machten hem alleen toekomen zo de erin opgesomde hande
lingen volstrekt noodzakelijk zijn. 

(4) DE PAGE, II, nr. 346. 
(5) DE PAGE, II, nr. 83; R.P.D.B., Tw. Minorité, tutelle, émancipation, nr. 720-
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voogdijbeheer voort te zetten tot een nieuwe voogd benoemd 
wordt (art. 419 B.W.) (1). De rechtbanken matigen zich wel 
eens het recht aan een voorlopige bewindvoerder aan te duiden 
in een geval waarin de definitieve regeling van het voogdijstatuut 
nog wel een tijdje zal uitblijven (2). 

Ook in de loop van een echtscheidingsgeding kan de rechtbank, 
bij wijze van voorlopige maatregel, de zorg over de kinderen 
en zo nodig het bewind over hun vermogen aan een ander dan 
de vader of de moeder opdragen (art. 267 B.W.) (3). 

Zie ook artikel 23, 2e lid, S.W. dat de aanstelling van een voor
.lopig beheerder voorziet om zorg te dragen over het vermogen 
van een wettelijk onbekwaam verklaarde tot op het ogenblik van 
de benoeming van een curator. 

Er werd reeds herinnerd aan de mogelijkheid tijdens de eerste 
periode d.i. die der vermoedelijke afwezigheid, een voorlopige 
bewindvoerder te doen aanstellen (zie boven, nr. 24). 

Door bepaalde rechtspraak wordt insgelijks de aanstelling van 
een voorlopige beheerder over een opengevallen maar niet vakante 
nalatenschap mogelijk geacht in afwachting dat de inbezitstelling 
(envoi en possession) wordt toegestaan of ook tijdens de inventaris
en optietermijnen (4). 

(1) Zie hierover R.P.D.B., l.c., nrs. 1345 en volg. 
(2) Kortgeding Bergen, 21 november 1945, J. T., 1946, 309 met noot J. BAUGNIBT; 

Rev. prat. not., 1946, 366 met zelfde noot; de voorzitter steunt zijn bevoegdheid 
,op artikel 54 van het keizerlijk de kreet van 30 maart 1808. Dit artikel bepaalt inder
daad : • toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou de marchan
dises, ou autres mesures d'urgence ... seront présentées au président du tribunal 
.qui les répondra par son ordonnance après la communication s'il y a lieu, au pro
cureur général ... •· De voorzitter heeft dus de bevoegdheid tussen te komen in 
alle dringende gevallen die de wetgever niet vermocht te voorzien : aldus BAU
GNIET, J ., in geciteerde noot. 

(3) PASQUIER, A., Précis du divorce et de la séparation de corps, Brussel, 1959, 
nr. 251; R.P.D.B., Tw. Divorce et séparation de corps, nr. 190. 

(4) Rb. Brussel, 30 juli 1887, waartegen beroep onontvankelijk werd verklaard 
,door Brussel, 14 januari 1888, Pas., 1888, II, 131; Rb. Antwerpen (kortgeding), 
19 december 1957, J.T., 1958, 255; Rb. Bergen, 30 mei 1952, Pas., 1952, II, 113; 
Rb. Hoei (kortgeding), 23 maart 1949, Pas., 1950, III, 16; Rb. Brussel, 15 juli 1882, 
J.T., 1882, 516; Rb. Namen, 21 januari 1898, Pas., 1898, 111, 104; zie nochtans 
Rb. Brussel, 27 december 1902, Pas., 1902, 111, 162, met afwijzende noot; P.P., 
1903, 899; Rev. prat. not., 1903, 415. Zie R.P.D.B., Tw. Successions, nrs. 963 
en volg.; DE PAGE en DEKKERS, IX, nr. 957. Vgl. ook Rb. Brussel, 1 april 1960, 
Ann. not. enreg., 1960, blz. 267. De Franse rechtspraak zou op dit punt nog veel 
vooruitstrevender zijn. Zij zou het zelfs mogelijk achten het beheer voorlopig 
aan de erfgenamen te ontnemen teneinde het toe te vertrouwen aan een voorlopig 
beheerder : Req., 15 april 1924, D.H., 1924, 391; Gaz. Pal., 28 juni 1924; Rev . 
. trim. dr. civ., 1924, 719; Encyclop. Dalloz, Tw. Administration provisoire, nr. 84. 
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Ook ten aanzien van andere, bv. ingevolge oorlogsomstandig
heden, tijdelijk aan hun lot overgelaten vermogens hebben de 
rechtbanken zelfs zonder wettelijke tekst de aanstelling van een 
voorlopige bewindvoerder uitgesproken (1). 

In hetzelfde verband moet nog verwezen worden naar het 
gemeenrechtelijk sekwester (art. 1955-1963 B.W.). De bewaar
nemer zal de bewaking en de bewaring, eventueel het bewind 
van de litigieuze zaak tot opdracht hebben. Partijen of, in het 
geval van een gerechtelijk sekwesterbewind, de rechtbank kunnen 
zijn bevoegdheden uitbreiden (2). Door de moderne rechtsleer 
wordt voorgehouden dat de opdracht van een sekwesterbewind 
mogelijk is zodra een belangenkonflikt ongeacht zijn oorsprong 
voorhanden is en telkens een bewarende maatregel zich in het 
belang van alle betrokken partijen opdringt teneinde verkwisting, 
wanbeheer of om het even welk verlies te vermijden (3). 

Met de sekwesterbewaarnemer zijn ook de bewaarnemers
beheerders te vergelijken die in de loop van bepaalde beslag
procedures kunnen worden benoemd (art. 594 en 628 Rv. evenals 
art. 22 van de wet van 15 augustus 1854 op de gerechtelijke uit
winning, ingelast na art. 672 Rv.). 

Tenslotte dient nog verwezen te worden naar art. 577bis, § 5 (d.i. de 
Medeëigendomswet van 8 juli 1924) waardoor aan de medeëigenaar de 
bevoegdheid wordt gegeven om ten aanzien van de gemene zaak de « daden 
van enkel behoud" (purement conservatoires) en van voorlopig beheer te 
verrichten, en naar de Vennootschapswet waar ook verschillende malen 

(1) Zie FREDERICQ, I, nrs. 353 en 354. Vgl. ook de feiten aangehaald in Rb. Brussel, 
29 maart 1956, R. W., 1958-1959, kol. 595. 

(2) Wanneer het ingestelde sekwester het bewind en niet eenvoudigweg de 
bewaring betreft van een gans vermogen (vgl. in dit verband: cass., 11 oktober 1951, 
Pas., 1952, I, 63; J.T., 1951, 614; Luik [kortgeding], 19 juni 1956, Jur. Liège, 
1956-1957, 27), ware het beter van voorlopig bewind dan wel van sekwester te spreken. 
In dergelijke omstandigheden toch van sekwester spreken betekent een miskenning 
van de eigen, op het Romeins recht teruggaande aard van het sekwester. De bevoegd
heid van de rechtbank om dergelijke voorlopige bewindvoerder aan te duiden 
berust dan niet op artikel 1961 B.W., maar wel op de algemene aan de rechterlijke 
macht toekomende bevoegdheid om bij stilzitten der belanghebbenden te voor
zien in de voogdij over (in rechte of in feite) onbekwame fysieke of juridische) 
personen. Dit alles werd duidelijk gemaakt in de sterk gedokumenteerde studie 
van MAEYENS, L., • Voorlopig vermogensbeheer en/of sekwester ener vennoot
schap•• R. W., 1961-1962, kol. 345 en volg., vooral nrs. 38 en volg. 

(3) DE PAGE en DEKKERS, V, nrs. 276 en 283. Zie nochtans Hrb. Antwerpen 
{kortgeding), 23 mei 1961, R.W., 1961-1962, kol. 175. Vgl. verder Brussel, 24 juni 
1959, J.T., 1959, 581; Rb. Brussel, 21 november 1957, Ann. not. enreg., 1958, 54; 
Rb. Antwerpen (kortgcding), 13 december 1957, J.T., 1958, 255. 
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van voorlopige bewindvoerders sprake is (art. 25 en 115 : aanduiding door 
de rechtbank respektievelijk de kommissarissen [1] van een beheerder 
gelast met de dringende daden en de « daden van enkel beheer » (simple 
administration), in geval van overlijden of verhindering van de zaakvoerder 
ener vennootschap bij wijze van enkele geldschieting respektievelijk van 
een vennootschap van geldschieting op aandelen, dit natuurlijk steeds 
in de veronderstelling dat de vennootschap ondanks genoemde gebeurte
nissen voortbestaat en behoudens andersluidende regeling in de statuten ; 
zie ook art. 55 : voorlopige aanstelling van een beheerder, in geval van 
vakature, door de gezamenlijke overblijvende beheerders en kommissarissen 
van een naamloze vennootschap, weer behoudens andersluidende regeling 
in de statuten en onder voorbehoud van definitieve benoeming door de 
eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders ; in het laatste 
geval betreft het echter veeleer de voorlopige aanstelling van een eigenlijk 
beheerder dan wel de aanstelling van een voorlopig beheerder). Trouwens> 
ook buiten deze door de wet voorziene gevallen hebben de rechtbanken 
meermaals bij wijze van voorlopige maatregel een beheerder benoemd 
om het maatschappelijk vermogen ener vennootschap tegen de ondergang 
te vrijwaren in geval van stilzitten der organen der vennootschap of 
zelfs in geval van blijvende onenigheid tussen aandeelhouders (2). 

AFDELING 3. - DE VEREFFENINGSBEWINDVOERDERS. 

34. Het type van vereffeningsbewind is ongetwijfeld het beheer 
van de faillissementscurator. Djt beheer verloopt in twee etappes. 
Tijdens de eerste etappe, die gaat tot de konkordataire vergadering 
(art. 509 Faillissementswet), is aan de curator de bewaring en 
het beheer van het aktief opgedragen. Inderdaad aan de gefail
leerde zelf werd sedert het faillissementverklarend vonnis het 
bezit en het beheer van zijn goederen onttrokken (art. 444). 

Krachtens genoemde opdracht kan de curator alle bewarende 
handelingen verrichten zoals het protesteren van wissels, het 
stuiten van verjaring, het leggen van derde-beslag, het betalen 
van verzekeringspremies of sluiten van nieuwe verzekeringen, 
het hernieuwen van hypotekaire inschrijvingen enz. (art. 487),. 
evenals alle aan de gefailleerde verschuldigde sommen innen 
(art. 479); vergaanbare of met waardevermindering bedreigde 

(1) Bij stilzitten der kommissarissen kan de voorzitter der handelsrechtbank 
in deze maatregel voorzien, FREDERICQ, V, nr. 555. 

(2) Zie bij wijze van voorbeeld, Rb. Mechelen, 2 april 1955, R.W., 1954-1955~ 
kol. 1822; Rev. prat. soc., 1957, blz. 160 met noot J. T'KrNT en verdere verwij
zingen. Zie in het biezonder de grondige studie van MAEYENS, L., l.c. 
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voorwerpen kan hij met de toelating van de rechter-kommissaris 
verkopen. Daarentegen kunnen de andere voorwerpen slechts na 
machtiging door de bevoegde rechtbank worden verkocht (arti
kel 477). Onder bepaalde voorwaarden en met de nodige machti
gingen kan de curator dadingen aangaan (art. 492). Eventueel 
kan hij ertoe gemachtigd worden de handel van de gefailleerde 
voort te zetten (art. 475). 

Eens de juiste toestand van de gefailleerde bekend d.i. na het 
opstellen van inventaris en balans enerzijds en na de procedure 
van aangifte en nazicht der schuldvorderingen anderzijds, begint 
de tweede faze, die principieel met de konkordataire vergadering 
aanvangt. Thans dient beslist te worden over het definitief lot 
van de boedel. Zal men de gefailleerde terug aan het hoofd 
stellen van zijn handel om hem een nieuwe kans te geven tegen 
welbepaalde verbintenissen van zijnentwege nopens de aflossing 
van het passief, of dient men -over te gaan tot de definitieve ver
effening van de boedel en tot de verdeling der aanwezige aktiva (1)? 

In het eerste geval nemen de bevoegdheden van de curator 
een einde (art. 519); in het tweede geval wordt de curator daaren
tegen met verregaande bevoegdheden nodig voor de afwikkeling 
van de boedel uitgerust. In het biezonder kan hij alle handelingen 
verrichten nodig voor de tegeldemaking van het aktief door het 
innen van alle tot dan toe nog niet geïnkasseerde vorderingen 
desnoods na het sluiten van dadingen of het aangaan van forfai
taire overeenkomsten, en door de verkoop der roerende zowel 
als onroerende goederen (zieh ieromtrent art. 564 en volg.). 
Gebeurlijk kan hij door de schuldeisers gemachtigd worden de 
handel van de gefailleerde voor een bepaalde duur verder uit 
te oefenen (art. 529). 

35. Het gerechtelijk akkoord, geregeld door de gekoördineerde 
wetten van 25 september 1946, geeft normaal geen aanleiding 
tot een aan een derde opgedragen bestuur. De schuldenaar aan 
wie deze gunstmaatregel werd toegestaan, blijft aan het hoofd 
van zijn zaken (2). Alleen wanneer de konkordataire schuldenaar 

(1) Zie in dit verband de statistiek voorkomend bij FREDERICQ, VII, 1949, blz. 410. 
(2) Tijdens de aanvangsprocedure is het de schuldenaar weliswaar verboden 

bepaalde handelingen te verrichten zonder daartoe gemachtigd te zijn door de 
afgevaardigde rechter : art. 11. 
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zijn aktief overlaat aan zijn schuldeisers bestaat er aanleiding 
voor de rechtbank die het tussengekomen gerechtelijk akkoord 
moet homologeren, om een of meer vereffenaars te benoemen 
(art. 30). Hun bevoegdheden, die strekken tot de totale likwidatie 
van het overgelaten vermogen, worden in artikel 32 der genoemde 
gekoördineerde wetten aangeduid. De homologerende rechtbank 
kan nochtans op aanvraag van de afgevaardigde rechter de omvang 
ervan wijzigen (art. 30, 4e lid). 

36. Omtrent het beheer van de vereffenaars van vennootschap
pen (art. 178 en volg. Venn.wet) kan het volgende worden aan
gestipt. De vereffenaar of het kollege van vereffenaars, zo er 
meerdere zijn, wordt geacht het orgaan te zijn van de ont
bonden vennootschap. Deze laatste wordt ingevolge een fiktie 
van de wetgever geacht voor de noden der vereffening verder 
te bestaan (art. 178) (1). Vermits de zending van de vereffenaar 
bestaat in de totale vereffening van het maatschappelijk vermogen 
d.i. de verdeling onder de deelgenoten van het desnoods vooraf 
te gelde gemaakte aktief natuurlijk na betaling der maatschappe
lijke schulden, zullen hem alle bevoegdheden nodig voor het 
bereiken van dit doel toekomen. Voor sommige handelingen 
namelijk het voortzetten van de bedrijvigheid der vennootschap• 
tot op het ogenblik der realisatie, het aangaan van leningen tot. 
betaling der schulden, het in leven roepen van handelseffekten, 
het hypotekeren of in pand geven van goederen der vennoot
schap, het vervreemden der onroerende goederen buiten het geval 
voorzien in artikel 181, de inbreng van het maatschappelijk 
vermogen in een andere vennootschap, vergt de wetgever noch-
tans de voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergade
ring van aandeelhouders (art. 182). 

Er valt nog op te merken dat de besproken wettelijke· bepa
lingen van suppletieve aard zijn zodat het aan de algemene 
vergadering steeds mogelijk is, desnoods na wijziging der statuten, 
de geschetste bevoegdheden der vereffenaars uit te breiden of 
in te perken. Slechts artikel 183, volgens hetwelk de vereffenaar 
de bevoegdheid heeft vanwege de dee]genoten de storting te 
vragen (in zover de betaling der schulden of de dekking van de 

(l) VAN RYN, II, nr. 1062. Zie ook HBBNBN, J., noot onder cass., 2 december 1952., 
R.C.J.B., 1953, blz. 291 en volg. 
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likwidatiekosten dit nodig maken) van de sommen waartoe zij 
zich tegenover de vennootschap verplicht hebben, maakt hierop 
een uitzondering. Dit artikel is omwille van zijn bedoeling 
(bescherming der schuldeisers) imperatief (1). 

37. Een ander vereffeningsbewind is het beheer over oorlog
sekwestergoederen waaronder zowel het beheer over de goederen 
toebehorend aan de vijand als het beheer over de goederen van 
veroordeelden wegens misdrijven tegen de uitwendige veiligheid 
van de Staat, wordt begrepen. Weliswaar is de bedoeling van 
beide wetgevingen, waarvan de eerste teruggaat op de besluitwet 
van 23 augustus 1944 geïnterpreteerd en aangevuld door de wet 
van 14 juli 1951, en de tweede op de besluitwet van 17 januari 1945 
aangevuld door de wet van 20 maart 1954, gans verschillend (2). 
De beheersbevoegdheden die ten aanzien van de beide soorten 
van goederen eerst aan de zogenaamde sekwesterdienst en nadien, 
na afschaffing van deze dienst door de op 1 januari 1960 in werking 
getreden wet van 6 juli 1959, aan de Minister van Financiën 
worden toevertrouwd, zijn evenwel grotelijks gelijklopend. Krach
tens artikel 8 van de genoemde besluitwet van 23 augustus 1944 
is de opdracht van de sekwesterbeheerder over aan de vijand 
toebehorende goederen de bewaking, de bewaring en het beheer 
van de gesekwestreerde goederen en belangen. Daartoe kan hij 
alle handelingen verrichten. Uitdrukkelijk wordt hij gemachtigd 
tot het verkopen van vergaanbare zaken of van zaken wier bewa
ring te hoge kosten meebrengt. Andere goederen kan hij ver
vreemden zo dit noodzakelijk blijkt voor de betaling der schulden. 
Hij kan zelf of door middel van een lasthebber de landbouw-, 
handels- of nijverheidsonderneming van de onder sekwester 
gestelde voortzetten en de rechten verbonden aan deelbewijzen 
in vennootschappen uitoefenen (art. 9). Ook kan hij alle ver
zekeringspremies, met uitzondering van diegene die betrekking 
hebben op de persoon van de onder sekwester gestelde, betalen. 
Alle andere handelingen dan de opgesomde, inzonderlijk het 
sluiten van transakties en arbitragebedingen, kan hij alleen ver-

(1) VAN RYN, Il, nr. 1081. 
(2) Zie het advies van de toenmalige eerste advokaat-generaal R. HAYOIT Dl! 

Tl!RMICOURT voor cass., 8 april 1948, Pas., 1948, I, 233; J. T., 1948, 347, evenals 
Vl!RSCHELDEN, M., Les séquestres, Brussel, 1951, blz. 17 en volg., blz. 139 en volg_ 
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richten mits daartoe gemachtigd te zijn door de rechtbank van 
eerste aan1eg. De besluitwet van 17 januari 1945, die betrekking 
heeft op het beheer van goederen toebehorend aan veroordeelden 
wegens misdrijven tegen de uitwendige Staatsveiligheid, her
neemt hetzelfde algemeen beginsel : ook daar heeft de sekwester
bestuurder alle bevoegdheden nodig voor de bewaking, de bewa
ring en het beheer van het sekwestervermogen en dit tot de 
vervreemding toe van vergankelijke zaken, van voorwerpen waar
van de bewaring te kostelijk is of van goederen waarvan het 
te gelde maken nodig blijkt voor de betaling van het passief (art. 6 
zoals gewijzigd door de besluitwet van 10 januari 1946). Artikel 8 
van de genoemde besluitwet verwijst trouwens naar de besluitwet 
van 23 augustus 1944 op het sekwesterbeheer over vijandelijke 
goederen. 

De besproken besluitwetten kenden dus verregaande beheers
en zelfs aanzuiveringsbevoegdheden toe aan het sekwesterbestuur. 
Voldoende bevoegdheden om tot de definitieve vereffening van 
het beheerde vermogen te komen lagen er nochtans niet in vervat. 
Dit was wellicht niet nodig voor het sekwesterbeheer ingesteld 
ten aanzien van de goederen van veroordeelden omdat de integrale 
vereffening van zulk vermogen niet het uiteindelijk doel is van 
deze instelling : het doel ervan is de delging van de ten voordele 
van de Staat uitgesproken schuld en dit met inachtname van de 
rechten der overige schuldeisers (art. 6, 3e lid, besluitwet van 
17 januari 1945). Ten aanzien van het sekwesterbeheer over 
vijandelijke goederen, waarvan het uiteindelijk doel daarentegen 
de definitieve likwidatie is van het bestuurd vermogen door 
toebedeling ervan aan de Staat, waren meer uitgebreide bevoegd
heden nodig. Deze definitieve vereffeningsbevoegdheden en de 
daarbij te volgen procedure en metodes werden geregeld door 
de wet van 14 juli 1951, artikels 23 en volgende. 

Nadien werden ook ten aanzien van het sekwesterbeheer over 
de goederen van veroordeelden, de aanzuiveringsbevoegdheden 
van de beheerders nauwkeuriger omschreven door de wet van 
20 maart 1954, waarvan artikel 2 als volgt luidt : << De geseques
treerde goederen, rechten en belangen worden door de Dienst 
van het Sequester te gelde gemaakt tot beloop van hetgeen nodig 
is om het passief te voldoen. Evenwel kan de Dienst het gehele 
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vermogen te gelde maken wanneer de tegeldemaking van een deel 
,de waarde van het geheel zou verminderen ». 

38. Onder de vereffeningsbewinden dient ten slotte nog te 
worden gerangschikt de kuratele over een vakante nalatenschap 
dit is een nalatenschap die door geen enkel erfgerechtigde, met 
inbegrip van de Staat, wordt opgevorderd (art. 811 B.W.). De 
opdracht van de curator bestaat hier in het te gelde maken van het 
-aktief en het betalen van het passief. Blijft er nog een batig saldo 
over, dan zal dit dienen afgegeven te worden hetzij aan de opda
.gende, en bv. tot dan toe onbekende erfgenamen, hetzij aan de 
Staat ten titel van heerloze zaken (art. 713 B.W.). In beide gevallen 
zal de nalatenschap opgeslorpt worden door een ander vermogen 
,en dus als zelfstandig vermogen ophouden te bestaan. 

Naast de zogenaamde daden van bewaring, toezicht, voorlopig 
•en zelfs definitief beheer, kan de curator de roerende en onroerende 
.goederen met naleving van de in artikels 986 en volg. Rv. opgelegde 
formaliteiten verkopen (art. 1001 Rv.) (1); hij kan in rechte 
:staan hetzij als eiser hetzij als verweerder (art. 813 B.W.) . 

. Bij de rechtbanken zou er een tendens waar te nemen zijn 
,om aan de curator uitgebreidere bevoegdheden toe te kennen, 
ook ten aanzien van het manipuleren van speciën. In beginsel 
moet dit steeds langs de Deposito- en Consignatiekas om ge
beuren (2). 

(1) Vgl. nochtans het interessante vonnis Rb. Brussel, 1 april 1960, Ann. not . 
.enreg., 1960, 265 : de toestemming van de rechtbank is niet vereist opdat de curator 
zou kunnen deelnemen aan het verlijden van een notariële akte van verkoop betref
fende een goed waaromtrent de de cujus reeds een verkoopbelofte had toegestaan. 

(2) DE PAGE en DEKKERS, IX, nrs. 1507 en 1508. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 5 



HOOFDSTUK II. 

Kritische bespreking. 

AFDELING 1. - EENHEID EN VERSCHEIDENHEID 

IN BEVOEGDHEIDSOMVANG. 

39. Een vaststelling die ongetwijfeld aan de hand van het 
voorafgaand beschrijvend overzicht kan worden gedaan, b~treft 
de verscheidenheid in bevoegdheidsomvang. Geen twee van d~ 
in het vorig hoofdstuk besproken bewindvoerders beschikken 
over gelijke bevoegdheden. Dit mag geen biezondere verwonde
ring uitlokken. Elk der geschetste bewindsinstituten bwogt de 
oplossing te zijn voor een specifiek belangenkonflikt. Het behóeft 
bv. geen verder betoog dat de bevoegdheden van de man ten 
opzichte van de tussen hem en zijn echtgenote bestaande goederen,
gemeenschap normalerwijze omvangrijker zullen zijn dan de 
bevoegdheden die diezelfde man ten overstaan van de persoonlijke 
goederen van zijn vrouw bezit. Nog meer evident is d~ ver-· 
scheidenheid in de omvang van de aan een voogd toekomende 
bevoegdheden en deze waarover een zaakvoerder van een vennoot
schap of zelfs van een vereniging beschikt. 

Deze vaststelling mag evenwel niet betekenen dat men zich 
bij deze toestand onvoorwaardelijk dient neer te leggen. In de 
mate van het mogelijke dit wil zeggen in de mate men met gelijk-· 
aardige belangenkonflikten te doen heeft, moet eenvormighe~d 
hardnekkig worden nagestreefd. 

Zo ware het zonder twijfel nuttig moest men er langs wettelijke 
weg toe komen fundamentele regels ( o.a. in verband met de 
bevoegdheidsomvang) vast te leggen voor de benoeming van 
voorlopige bewindvoerders. Partijen of de rechtbanken die ten. 
aanzien van zekere vermogensbestanddelen een voorlopig bestuur 
wensen op te dragen aan een derde, zouden dan eenvoudigweg 
naar deze eenvormige regels kunnen verwijzen. Veel onzekerheid 
en nutteloze verscheidenheid die thans heerst inzake deze zo 
nuttige instelling, zou daardoor vermeden worden (1). 

(1) Vgl. in dezelfde zin MAEYENS, L. « Voorlopig vermogensbeheer en/of 
sekwester ener vennootschap», R.W., 1961-1962, kol. 345 en volg. en wel nr. 51. 
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Eenzelfde overweging is trouwens op haar plaats ten aanzien 
van bewindsinstellingen die volledig op partikulier initiatief 
berusten. De opstelling van een wettelijk schema inzake bewinds
opdracht zou veel van de rechtsonzekerheid, die er nu de oorzaak 
van is dat op deze figuur relatief weinig beroep wordt gedaan, 
wegnemen. Natuurlijk dient dit schema alleen de grote lijnen 
aan te geven zodat aan partijen voldoende vrijheid wordt gelaten 
om hun persoonlijke verlangens in te volgen. Voor de opstellers 
van dergelijk schema zou de regeling van het bewind in het 
ontwerp Meyers vanzelfsprekend een stevig houvast bieden (zie 
ook verder, nr. 61). Titel 6 van boek 3 van dit ontwerp handelt 
inderdaad over het bewind. De eerste af deling van genoemde 
titel bevat eenvormige bepalingen voor het door de rechtbank 
en het bij rechtshandeling (dit is op privaat initiatief) ingesteld 
bewind. De tweede afdeling houdt enkele biezondere voorschriften 
in voor het bij rechtshandeling ingesteld bewind (1). 

40. Toch kan achter de vele besproken bewindsinstituten en 
achter de waaier van eraan beantwoordende, naar hun omvang 
sterk verschillende bewindsbevoegdheden éénzelfde grondgedachte 
worden teruggevonden. 

De grondgedachte die tenminste achter elk bewindsinstituut 
in de eigenlijke zin van het woord (in tegenstelling tot de ver
effenings- of aanzuiveringsbewindsfiguren) schuil gaat, kan het 
best aan het licht worden gebracht door een bezinning op de 
gebruikelijke, de zogenaamde ekonomische betekenis van het 
bewindsbegrip. 

Afgezien van elke kunstmatig limitatieve betekenis die het 
begrip in het juridisch jargon gekregen heeft, omvat het bewinds
begrip het verrichten ten aanzien van de onder beheer gebrachte 
zaak van alle handelingen zo materiële als juridische (met inbegrip 
van al wat aan het verrichten van deze handelingen logisch en 
kronologisch voorafgaat zoals het nemen van beslissingen) die 
nodig of nuttig zijn voor het behoud en de aspekulatieve ver
meerdering van de waarde der beheerde zaak evenals voor de 
redelijke vruchtdraging van het aldus beheerd vermogen. 

(1) Een korte bespreking van deze bepalingen vindt men in mijn bijdrage, 
• De regeling van het Be.wind in het ontwerp voor een nieuw Nederlands B. W. 
(Ontweq,. Meyers) •, R.W., 1957-1958, kol .. 84.1 en volg. 
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Dat het bewindsbegrip alle handelingen omvat verricht met 
het oog op het behoud van de bestuurde zaak staat boven elke 
twijfel verheven zoals het redelijkerwijze ook moeilijk kan betwist 
worden dat dit behoud een behoud van de waarde betekent. 
Beheren in de gebruikelijke betekenis van het woord duidt 
immers niet op een ongerept bewaren van de zaak in dezelfde 
toestand als waarin ze zich op het ogenblik van de aanvang der 
bewindsopdracht bevond. Evenmin wordt eronder een behoud 
van nominale waarde verstaan ; bedoeld wordt daarentegen een 
behoud van kapitaalkracht. 

Anderzijds behoren ook de handelingen strekkende tot de 
vermeerdering van de aan de beheerde zaak inherente kapitaal
kracht tot het bewindsbegrip op voorwaarde evenwel dat deze 
vermeerdering niet door middel van uitgesproken spekulatieve 
beleggingen wordt nagestreefd. Spekuleren is inderdaad een kans
spel waaraan de eigenaar van een vermogen zich weliswaar op 
eigen risico mag overgeven maar waarvan elke bewindvoerder 
over andermans vermogen zich moet onthouden. 

Dit beduidt evenwel niet dat een bewindvoerder geen enkele 
verrichting van spekulatieve aard mag sluiten en dat bv. in een 
effektenportef euille waarvan hem het bestuur werd toevertrouwd, 
geen enkele waarde van spekulatieve of semi-spekulatieve aard 
mag voorkomen. Ook het aanhouden van enkele spekulatieve 
waarden kan gezien in het kader van een globale bewindspolitiek 
te verantwoorden zijn bv. als tegenwicht voor al te soliede en 
daarom vaak laagrentende industriële waarden (1). Wanneer 
spekuleren uit het normale bewindsbegrip wordt uitgesloten 
betekent dit vooral dat elke fundamenteel-spekulatieve inge
steldheid van de bewindvoerder uit den boze is, niet dat 
laatstgenoemde om het even welke spekulatieve verrichting dient 
na te laten. 

Tenslotte behoort het eveneens tot de essentie van een dyna
misch opgevat bewindsbegrip dat de beheerde •goederen pro
duktief worden gemaakt. Nogmaals wordt hier niet het ten eiken 
prijze nastreven van de hoogste, alleen langs min soliede beleg
gingen realiseerbare winsten bedoeld maar wel het nastreven 

(1) Over dit beleggingsbeginsel, ook het verdelingsprincipe genoemd, zie VBR
WAYBN, J.E., Belegging en Vermogenibeheer, Leiden, z.d., blz. 82 en volg. 
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van redelijke, met een veilige belegging hand in hànd gaande 
en in dat perspektief gezien zo hoog mogelijke opbrengsten (1). 

41. Op het eerste gezicht kan dus geen enkele handeling 
a priori uit de principiële inhoud van het aldus omschreven 
bewindsbegrip worden gesloten. Inderdaad niet de materialiteit 
maar wel de finaliteit der verrichte handeling beslist over haar 
karakter van bewindshandeling. Zodra een bepaalde materiële 
of juridische handeling de vereiste finaliteit bezit, kan zij derhalve 
als bewindshandeling worden aangemerkt. 

De finaliteit die hier bedoeld wordt, is een externe, objektief vast te 
stellen doelgerichtheid. Bewindshandelingen zijn handelingen die, voort
gaande op de normale gang van zaken en zonder daarom de konkrete 
omstandigheden uit het oog te verliezen, geacht mogen worden tot het 
behoud, de aspekulatieve vermeerdering en de redelijke vruchtdraging 
van het bewindsvermogen bij te dragen. Het subjektieve inzicht van 
diegene die de handeling verricht (over deze intrinsieke, subjektieve 
doelgerichtheid, zie verder, nrs. 96 en volg.), zowel als de effektieve uit
werking der verrichte handeling blijven voor de vaststelling van deze 
externe finaliteit buiten beschouwing. 

Bij nadere overweging blijkt het evenwel toch mogelijk een 
bepaalde kategorie van handelingen a priori uit de inhoud van 
het hierboven omschreven bewindsbegrip te bannen. Dit zijn 
namelijk alle schenkingen en meer algemeen : alle rechtshande
lingen om niet, aan het verrichten waarvan eeQ. onbetwistbare 

(1) Vgl. in dit verband artikel 4 van het beheersreglement van het door de 
N.V. BEMAB beheerde Belgisch depot. Op te merken valt dat deze omschrijving van 
een voorzichtige beleggingspolitiek langs de veilige kant blijft en dit waarschijnlijk 
om het beginsel van investment-trust beheer ook bij de meest conservatieve beleggers 
te doen ingang vinden. Artikel 4 luidt inderdaad : 

• Het aan de N.V. BEMAB opgedragen beheer streeft geen winstbejag na. Het 
geschiedt met het oog op het behoud van de koopkracht, vertegenwoordigd door 
de toevertrouwde vermogensbestanddelen, en op het bekomen van een adequaat 
inkomen. Het wordt uitgevoerd zoals een goed huisvader het zou doen voor zijn 
eigen vermogen. 

• Behoudens speciale opdracht en buiten het geval in artikel 30 voorzien, zal 
alleen dan tot verkoop worden overgegaan, wanneer te vrezen valt dat de betreffende 
waarden voortaan een lager inkomen zullen opleveren of dat hun koers minder 
gunstig zal evolueren dan gemiddeld mag verwacht worden van de op de Belgische 
beurzen genoteerde waarden. 

» Bij de keuze der nieuwe beleggingen wordt er vooral naar gestreefd alleen 
waarden te nemen van solide instellingen, die een regelmatig rendement afwerpen 
en gemakkelijk verhandelbaar zijn. 

• Speculatieve verrichtingen zijn volstrekt uitgesloten ». 
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ánimus donandi voorzit (1). Zij leiden inderdaad uiteraard tot 
een tegenprestatieloze vermindering van het bewindsvermogen. 

Geen handelingen om niet of schenkingen, bij gebreke aan animus 
don(l,ndi, zijn evenwel de vele in het handelsverkeer gebruikelijke geschenk
jes of geldtoelagen die aan het publiek of aan bepaalde personen of groe
peringen worden verleend met het oog op de verhoging van de good-wil/ 
der firma : baarsjes uitgeworpen om een snoek te vangen (2). 

42. Het dient nauwelijks gezegd te worden dat de hierboven 
omschreven gebruikelijke betekenis van het bewindsbegrip op 
verre na niet samenvalt met vele van de beheersbegrippen die 
aan wettelijk of ook konventioneel geregelde beheersinstituten 
ten grondslag liggen en zoals die blijken uit de in het eerste 
hoofdstuk gegeven beschrijving van de bewindsbevoegdheden 
der onderscheiden bestuurders van andermans vermogen. Deze 
discrepantie zal des te groter zijn naarmate het bestuurd ver.:. 
mogen toebehoort aan een biezondere bescherming behoevende 
rechtssubjekten. De konsekwente toepassing op de rechtsorde 
van de gebruikelijke betekenis van het bewindsbegrip veronder
stelt immers het inruimen van verregaande bevoegdheden aan 
de vermogensbestuurder. Dergelijke ruime bevoegdheden zijn 
evenwel onverenigbaar met de sterk doorgedrongen beschermings
idee waarop bv. in ons recht de meeste der familierechtelijke 
bewindsinstituten berusten. 

Zo zijn de bevoegdheden van een voogd over een minderjarige 
of een onbekwaam verklaarde veel beperkter dan wat de gebruike
lijke betekenis van bewind zou laten veronderstellen. Daaren-, 
tegen vallen de bevoegdheden van de beheerders van handels
vennootschappen zoals zij geregeld zijn door de wet en gekon
strueerd door rechtspraak en rechtsleer nagenoeg samen met de 
bevoegdheden die uit de omvang van het gebruikelijk bewinds
begrip kunnen worden afgeleid (zie boven, nr. 26). Hetzelfde 
geldt voor de bestuurders van een investment trust tenminste 
wanneer men de funkties van beheerder en bewaarder samen 
neemt (zie boven, nr. 29). Het kan nochtans niet geloochend 
worden dat ook in het voogdijbeheer het hierboven beschreven 

(1) Men vergelijke de hierboven in nr. 21 aangehaalde woorden uit de rede 
van de heer SIMÉON : mais donner, sous certains rapports, c'est perdre, enz. 

(2) Vgl. DB PAGE en DEKKERS, VIII, nrs. 3 en volg. 
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bewindsbegrip niet volledig ontbreekt. Dit blijkt duidelijk wanneer 
~en, ·zoals hierboven gedaan werd, niet alleenlijk de bevoegd
heclen beschouwt die aan de alleen optredende voogd toekomen, 
maar wel de globale over de verschillende voogdijorganen ver
-deelde bevoegdheden overschouwt (zie boven, nr. 20). Het is 
,als het ware tegen het principieel bewindsbegrip als achtergrond 
dàt de verschillende nodig geachte bevoegdheidsbeperkende voor
schriften werden aangebracht. 
. fletzelfde geldt voor alle andere wettelijke zowel als konven

tionele bewindsinstituten zoals het hierboven weergegeven be
sèhiijyend overzicht tot uiting brengt. Steeds geeft het geschetste 
bewindsbegrip de maximale grens aan waarboven de bevoegd
heden van een bewindvoerder van andermans vermogen normaler
wijze niet uitreiken (1). In die zin zou men kunnen vooropstellen 
dat de bewindsbevoegdheid zich uitstrekt tot het verrichten van 
alle handelingen, nodig of nuttig voor het behoud of de voor
zichtige, niet spekulatieve vermeerdering in kapitaalkracht en voor 
-de redelijke vruchtdraging van het bewindsvermogen, in zover 
uit.µitdrukkelijke voorschriften of uit de aard van het beschouwde 
bewindsinstituut geen engere bevoegdheidsopdracht blijkt. 

43. De voorgaande overwegingen hadden natuurlijk alleen 
betrekking op de eigenlijke bewindsinstituten (zie boven, nrs. 20 
~n volg.). Hieronder zijn dan evenwel ook de opdrachten van 
·voorlopig bewind begrepen (2). Inderdaad naar de inhoud be
schouwd is er geen onderscheid tussen een bewindsdaad en een 
yoorlopige bewindsdaad. Om als voorlopige bewindsdaad te 
kunnen worden aangemerkt moet de bewindshandeling boven
dien nog aan een vereiste van tijd voldoen : de omstandigheden 
moeten dusdanig zijn dat een uitstel der voorgenomen bewinds
handeling schadelijk zou zijn. Een voorlopige bewindshandeling 
i~ dus een bewindshandeling die niet meer op zich mag laten 
wachten, wil de mogelijke berokkening van schade aan de bewinds
boedel voorkomen worden. 

· · ( 1) Een geval waarin de bevoegdheidsomvang van de bewindvoerder deze grens 
, overschrijdt is dit van de echtgenoot-beheerder der gemeenschappelijke goederen 
(zie boven, nr. 21). 
· (2) Niet te verwarren met de voorlopige aanstelling van een eigenlijk bewind
voerder, die tot het verrichten van alle bewindsdaden en niet alleen voorlopige 
;bewindsdaden gemachtigd is; zie boven, nr. 33, in fine. 
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Daarentegen ligt aan de vereffenings- en aanzuiveringsbestureri. 
een volledig verschillende grondgedachte ten grondslag. Terwijl 
het begrip aanzuiveringsbewind alle handelingen omvat nodig of
nuttig voor de delging van het de bewindsboedel bezwarende 
passief, vallen onder het begrip vereffeningsbewind alle haride:.... 
lingen nodig of nuttig voor de totale likwidatie van de bewinds
boedel als zelfstandig vermogen. Wegens de klaar en duidelîjk 
afgelijnde doelstelling van deze soort van bewindsopdracht~n 
geven deze begrippen geen aanleiding tot biezondere moeilijk
heden. Zij zijn ook gemakkelijk achter de bevoegdheden van de 
in ons recht bestaande aanzuiverings- en vereffeningsbewind"'
voerders terug te vinden. 

AFDELING 2. - DADEN VAN BEHEER 

EN AANVERWANTE BEGRIPPEN. 

§ 1. - Probleemstelling. 

44. Bij het aangeven van de bevoegdheidsomvang van 'vèr-
schillende bewindvoerders doet de wetgever gevolgd dooi 'd~ 
rechtsleer - en deze gewoonte wordt eveneens door de recht
banken of de partikulieren die een bewind wensen in te stellen, 
overgenomen - meermaals beroep op. het begrip daden vari 
beheer (actes d'administration), soms ook genoemd daden.' van 
louter beheer (actes de pure administration) (I) of in werkwoorde.'.. 
lijke vorm : beheren (administrer, ook wel gérer), dat in tegen
stelling staat tot het begrip daden van beschikking (actes ~· 
disposition) (aldus in het voogdijbeheer en de verwante beheers,.::. 
instellingen waar de term aangewend wordt om de bevoegdh6ids-. 
omvang van de alleen optredende voogd aan te geven: zie boven,. 
nr. 20; in het beheer van de man over de gemeenschap al~ook 
over de persoonlijke goederen van de vrouw en omgekeerd in 
het beheer van de vrouw over de voorbehouden goederen ,: zie 
boven, nrs. 21-23; in het beheer over de goederen van afwezigen: 
zie boven, nr. 24; in het beheer van een naamloze vennootsc~ap,. 

(1) Zie bv. artikels 481 en 484 B.W. - Het is twijfelachtig wat onder het woord 
• louter • (pur) bedoeld wordt. Wellicht betekent het niets anders dan dat. het 
bewindskarakter der handeling onbetwistbaar moet zijn zodat men eigenlijk voor · 
geen nieuw begrip staat. 
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van een P.V.B.A., van een V.Z.W. : zie boven, nr. 26; zie ook 
artikels 1856 en volg. en 1988 B.W.). Onder de daden van beheer 
wordt dan nog een biezondere kategorie van handelingen onder
scheiden namelijk de daden van voorlopig beheer (actes d'admi
nistration provisoire), die de daden tot bewaring of ook daden 
tot behoud van het goed (actes conservatoires) omvatten (zie 
biezonderlijk art. 577bis B.W., §§ 5 en 6, evenals art. 1428, in fine). 
In het vennootschapsrecht ontmoet men trouwens nog een ander 
begrip namelijk daden van dagelijks beheer (actes de gestion 
journalière) (zie boven, nr. 26; zie ook nr. 28 inzake het bestuur 
van een scheepskapitein). 

Een nauwkeurige interpretatie van deze begrippen is van on
schatbaar belang. Inderdaad, naarmate een bepaalde handeling 
al dan niet onder één van deze begrippen ressorteert, zal zij, 
ja dan neen, door deze of gene bewindvoerder kunnen worden 
verricht. 

Zo is de man ten aanzien van de persoonlijke goederen van de vrouw 
alleen bevoegd tot het verrichten van daden van beheer, daden tot bewa
ring inbegrepen (zie boven, nr. 23). 

Zo ook kan een bewindvoerder aangeduid tijdens de procedure tot 
onbekwaamverklaring van een krankzinnige uitsluitend daden van voor
lopig beheer verrichten (zie boven, nr. 32). 

Behoudens andersluidend beding in de statuten kunnen de beheerders 
van een naamloze vennootschap alleenlijk daden viu1 beheer verrichten 
(zie boven, nr. 26). 

Een alleen optredende voogd is niet bevoegd tot het verrichten van 
daden van beschikking (zie boven, nr. 20). 

Aan de veelvuldige pogingen die tot nog toe werden gedaan 
om een doelmatige verklaring voor deze begrippen voorop te 
stellen, kan in deze verhandeling niet stilzwijgend worden voorbij
gegaan. Het ligt nochtans niet in onze bedoeling elk bewinds
instituut waarin één dezer begrippen wordt aangewend, tot in 
de details te onderzoeken. Dit ware onverenigbaar met het 
algemeen karakter van dit werk. 

Uiteraard zal het meest aandacht worden besteed aan het 
fundamenteelste onderscheid : dit tussen daden van beheer en 
daden van beschikking. 

45. De termen daden van beheer en daden van beschikking, 
die aan de opstellers van het Burgerlijk Wetboek niet onbekend 
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waren (1), worden in de wet nergens nader gedefinieerd (2). Deze 
zorg werd aan rechtspraak en rechtsleer overgelaten. Wat de 
zaken er niet op vergemakkelijkt is het feit dat door de rechtsleer 
achtereenvolgens twee verschillende interpretatiekriteria werden 
voorgesteld en dat het eerste kriterium, hoewel door het tweede 
blijkbaar achterhaald, niet nalaat invloed uit te oefenen (3). 
Het kriterium dat aanvankelijk werd voorgesteld, beschouwde 
-0.e begrippen beschikking en vervreemding a]s synoniemen. Elke 
daad van vervreemding (aliénation) viel derhalve ipso facto buiten 
het begrip daden van beheer, ongeacht de omstandigheden, het 
voorwerp of de belangrijkheid ervan. 

De meer moderne rechtsleer stelt een ander kriterium voor. 
Als beheersdaad dient te worden aangemerkt elke handeling die 
strekt hetzij tot de bewaring hetzij tot een normaal produktief 
maken van het beheerde vermogen zonder het bestaan of de 
samenstelling van dit vermogen in het gedrang te brengen. Elke 
handeling die het beheerde vermogen op een abnormale wijze 
vruchten doet afwerpen, die het bestaan zelf van het kapitaal 
geheel of gedeeltelijk aantast of die het voor een lange termijn 
immobiliseert, is daarentegen een daad van beschikking ( 4). Daden 
van vervreemding kunnen dus naargelang de omstandigheden al 
dan niet beheersdaden zijn. 

Er valt op te merken dat ook het tweede kriterium waarvan 
gezegd wordt dat het veeleer een ekonomische dan een juridische 
lading dekt, zich niet volledig verwijdert van het mechanisch 

(1) Zie artikels 481, 484 en 1988 B.W. Vgl. ook artikels 112, 125, 389, 450, 803, 
813, 1421, 1428, 1530, 1536 (oud en nieuw), 1576 B.W. 

(2) Uit een vergelijking van artikels 1988, 2• lid, en 1421, 2• lid, B. W. kan men 
·zelfs merken dat de opstellers van het B.W. er geen klare begrippen op nahiel
·den. Het ware verkeerd te menen dat het onderscheid tussen daden van beheer en 
daden van beschikking - dit onderscheid werd in ons beheersrecht een ware 
summa divisio - onmisbaar is tot vastlegging van de beheersbevoegdheden van 
een bewindvoerder. Het Nederlands recht lijkt dit onderscheid en de eruit 
voortvloeiende rechtsonzekerheid niet te kennen. Men vergelijke bv. artikel 432, 
l• lid, Ned.B.W. : « De voogd kan, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor aari 
zijn slecht beheer te wijten schaden, voor den minderjarige alle handelingen ver
richten, welke hij in diens belang noodzakelijk, nuttig of wenselijk acht, behoudens 
het bepaalde bij de volgende artikelen •· Ook in Duitsland konden wij een gelijk
aardig onderscheid niet terugvinden. 

(3) Zie bv. in de hedendaagse rechtsleer KLUYSKENS, Het Huwelijkscontract, 
1950, nrs. 147 en 162. 

(4) DE PAGE, I, nr. 798; SAVATIER, R., in PLANIOL-RIPERT, I, nr. 274; BOULANGER, 
in PLANIOL-RIPERT, VIII, nr. 581. - Voor een volledig overzicht van alle voor
gestelde teorieën, zie RENARD, c., VIEUJEAN, E., en HANNEQUART, Y., in Nov., 
.Droit civil, IV, 1, nrs. 2320 en volg. 
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"karakter, dat door de aanhangers van het tweede kriterium à.an 
het eerste wordt verweten. Inderdaad, de vaststelling dat de 
beschouwde handeling om beheersdaad te kunnen zijn moet 
gericht zijn op een normale dit is onopvallende, niet-ongewone 
of niet-uitzonderlijke techniek van vruchttrekking of dat zij de 
samenstelling van het vermogen niet in het gedrang mag brengen 
noch het kapitaal voor een lange termijn mag immobiliseren _,.. 
_ged.a'cht wordt aan de meer dan negen jaar lange verhuring van 
een onroerend goed - duidt erop dat men wat eerst openlijk 
veroordeeld werd, gedeeltelijk langs een achterdeur wil binnen
smokkelen. Waarom zou, ekonomisch gezien, een tienjarige ver
huring van een onroerend goed of de aanvaarding van een nalaten
schap met batig saldo of een totale overschakeling in de schoot 
van een vermogen van het ene beleggingsobjekt naar een ander, 
_geen bewindsdaad kunnen zijn? 
, Door de huidige rechtsleer wordt dus tot interpretatie van 

-de begrippen daden van beheer en daden van beschikking een 
kriterium voorgesteld dat enigszins twee aangezichten heeft. Er 
wordt uitgegaan van een funktioneel kriterium : strekt de be
schouwde handeling al dan niet tot bewaring of produktiefmaking 
van het bestuurde vermogen? - ; onmiddellijk daarop worden 
,evenwel korrekties aangebracht : alleen niet ongewone techniekei,. 
van produktiefmaking zijn toegelaten; de samenstelling van het 
vermogen mag geen grondige wijziging ondergaan ; langdurige 
immobilisering van vermogensbestanddelen is uit den boze. Deze 
korrekties tonen klaar en duidelijk aan dat de opstellers van het 
kriterium de konsekwente toepassing van een zuiver funktioneel 
kriterium niet verlangen en dat zij integendeel de verrichting 
van bepaalde handelingen a priori uit het beheersbegrip willen 
weren;·-Zodoende verkrijgt het door hen voorgestelde kriterium 
echter opnieuw een ietwat mechanisch - d.w.z. voor de fina
liteit der verrichte handeling blind - karakter. 

Er mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de bespro
ken kriteria werden opgesteld door civilisten en dat er onder d~ 
commercialisten eensgezindheid bestaat om te zeggen dat het 
begrip beheersdaad in het handelsrecht een verschillende nl. 
ruimere betekenis heeft (1). 

(1) Ccntre d'Etudes des Sociétés, Le statut des administrateurs de sociétés anonymes; 
J, 1960, nr. 89. Zie boven, nr. 26. 
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46. Een gelijkaardige aarzeling en dubbelzinnigheid bestaan 
ten aanzien van het begrip daden van voorlopig beheer. Hier 
vinden zij hun oorsprong in de opsomming voorkomend in arti
kel 31 Krankzinnigenwet. Dit artikel geeft een reeks van rechts
handelingen aan tot het verrichten waarvan de voorlopige bewind
voerder over het vermogen van een in een gesticht geplaatst 
zwakzinnige bevoegd is (zie boven, nr. 32). Deze opsomm:ing, 
die ten overstaan van andere voorlopige bewindvoerders vaak 
als richtinggevend wordt beschouwd, geeft weer de indruk dat 
ook hier een mechanisch kriterium gesteund op een kwalifikatie 
a priori der mogeJijks in aanmerking komende handelingen, op, 
zijn plaats is. Dit wordt thans ook betwist : elke voorlopige 
bewindvoerder zou alleen dringende en noodzakelijke beheers
daden kunnen verrichten (1). Het is dus niet mogelijk a priori 
en met volstrekte zekerheid een lijst van voorlopige beheers
daden op te stellen. Hoogstens kan van bepaalde handelingen 
gezegd worden dat zij meestal dringend en noodzakelijk zullen 
zijn, bv. het betalen van eisbare schulden. Uitzonderlijk zou 
nochtans ook dergeJijke handeJing wel eens buiten het begrip 
voorlopig beheer kunnen vallen. 

Dezelfde opmerking geldt ten aanzien van het begrip daden 
van bewaring. Ook hier is een tendens vast te stellen om op 
voorhand een uitputtende opsomming te geven van dergelijke 
handelingen. Zolang men deze opsomming als voorlopig dit is 
ten titel van quad plerumque fit beschouwt en zolang men aan
vaardt dat dergelijke handelingen ook wel eens, rekening houdend 
met de konkrete omstandigheden, geen daden van bewaring 
kunnen zijn omdat zij in dat bepaald geval niet tot het behoud 
of de bewaring van het vermogen strekken, blijft dergelijke lijst 
verenigbaar met de modernere strekkingen, die aan de finaliteit 
der handeling als distinktief kenmerk van het beheerskarakter 
meer plaats inruimen. 

Rekening houdend met het hierboven (nr. 45, in fine) gemaakte 
voorbehoud nopens de ruimere inhoud van het begrip daden 
van beheer in het handelsrecht, mag hetzelfde herhaald worden 

(1) Zie DE PAGE, II, nr. 380: • Les différents actes prévus ingenere par l'erticle 31,.. 
ne sont jamais autorisés que si, in specie, ils rentrent dans Ie cadre de l'administration 
provisoire, c'est-à-dire s'ils sont absolument nécessaires ». 
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ten aanzien van het begrip daden van dagelijks beheer. Als 
daden van dagelijks beheer worden door de hedendaagse rechts
leer alle handelingen aangemerkt, die, de aard van de vennootschap 
en het maatschappelijk pakt in aanmerking nemend, tot de 
bevoegdheid behoren van en binnen de direktieven blijven uit
gestippeld door de beheerraad (1) en die de noden en de gebruiken 
van de dagelijkse uitbating niet overschrijden. Hier weer sluit 
de aanvaarding van dit funktioneel kriterium, waaronder de meest 
verscheiden materiële zowel als juridische handelingen kunnen 
vallen, niet uit dat een lijst worde opgesteld van handelingen 
die meestal het karakter van dagelijkse beheersdaden zullen 
bezitten hoewel de konkrete omstandigheden wel eens anders 
kunnen doen beslissen (2). 

§ 2. - Proeve van oplossing. 

47. Het is een in ons recht vaststaand beginsel dat de juiste 
draagwijdte van een in een wettekst gebruikte term die in geen 
~nkele wet nader gedefinieerd wordt, moet vastgesteld worden 
aan de hand van de gebruikelijke betekenis van deze term (3). 

Welnu in zijn gebruikelijke betekenis i;noet de term daad van 
beheer geacht worden alle handelingen te omvatten die nodig 
of nuttig zijn voor het behoud en de niet-spekulatieve vermeer
dering in kapitaalkracht evenals voor de redelijke vruchtdraging 
van het beheerd vermogen (zie boven, nr. 40). 

Wanneer men zich aan deze interpretatieregel strikt zou houden, 
moeten dus alle mechanische interpretatiekriteria van meet aan 
terzijde worden geschoven. Alleen een konsekwent doorgedreven 
kriterium dat op de finaliteit der handeling afgaat, kan dienend 
zijn. Principieel kunnen immers alle - of bijna alle (zie boven, 
nr. 41) - handelingen als beheersdaden in de daaraan zojuist 
gegeven betekenis, worden aangemerkt. 

(1) Deze beperkingen spruiten voort uit het maatschappelijk doel der vennoot
-schap (la règle de la spécialité) en uit het eigen karakter der dagelijkse beheerders, 
die een emanatie zijn van de beheerraad. 

(2) Zie LEHRER, J., • La notion de gestion journalière. Recherche d'une méthode », 

Rev. prat. soc., 1957, nr. 4657, blz. 74 en volg., die trouwens een dergelijke lijst 
-Opstelt. 

(3) Zie o.m. cass., 27 november 1950, Pas., 1951, I, 176; ctss., 21 november 1949, 
Pas., 1950, I, 171. Vgl. cass., 28 januari 1958, Pas., 1958, I, 576. Zie voor de inter
pretatie van strafwetten : TaoussE, P.E., in Nov., Droit pénal, I, nrs. 506 en volg. 
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Er werd evenwel reeds vroeger op gewezen dat, alhoewel de 
vermelde betekenis bij de regeling van elk bewindsinstituut en 
van de eraan inherente bewindsbevoegdheden steeds op de achter
grond staat om als Leitmotiv dienst te doen, zij doorgaans slechts 
de maximale omvang der bewindsbevoegdheid aanduidt. In de 
meeste bewindsinstituten worden de bevoegdheden van de bewind
voerder drastisch ingeperkt. Een bevoegdheidsomvang die vol
ledig aan de gebruikelijke betekenis van het bewindsbegrip 
beantwoordt, veronderstelt immers de aanwezigheid van een 
dynamisch maar tevens voorzichtig, goed onderlegd en volledig 
betrouwbaar bewindvoerder. Zeker in de familierechtelijke be
windsinstituten, waar de bewindvoerder op grond van andere 
motieven wordt uitgekozen, is dit, helaas, maar zelden het geval. 

Welnu, naarmate er een discrepantie bestaat tussen de maxi
male bevoegdheden die aan een bewindvoerder overeenkomstig 
de gebruikelijke betekenis van het bewindsbegrip zouden moeten 
toekomen, en de werkelijke bevoegdheden die aan een konkreet 
beheerder toebehoren zoals blijkt uit de voorschriften desbetref
fend of bij gebreke daarvan : uit de aard en de eventueel beperkte 
doelstelling van het beschouwde bewindsinstituut, in diezelfde 
mate dient genoemde gebruikelijke betekenis geweerd te worden 
als verklarende techniek van de ter aanduiding van de bevoegd
heden van de beschouwde beheerder gebruikte term daden van 
beheer. Met andere woorden de beantwoording van de vraag 
of de term daden van beheer, die in een bepaald verband wordt 
gebruikt, dient verklaard te worden aan de hand van zijn gebruike
lijke betekenis, hangt af van de omvang van de bewindsbevoegd
heid-beperkende trend die het beschouwde beheersinstituut ken
merkt. 

48. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken. 

In het voogdijbeheer en de aanverwante beheersinstituten wordt de 
term daden van beheer gebruikt tot aanduiding van de handelingen die 
de voogd zonder hogere machtiging rechtsgeldig kan verrichten. Welhu> 
wanneer men de organisatie van het voogdijbeheer in haar geheel over:
.schouwt, bemerkt men dat de positie van de voogd door een sterke be
voegdheidsbeperkende trend wordt gekenmerkt : het B.W. houdt tal van 
voorschriften in betreffende handelingen die de voogd niet alleen mag 
'verrichten. Het is dan ook duidelijk dat de gebruikelijke betekenis van 
de term beheersdaad, hoewel zij. steeds als uitgangspunt moet genomen 
worden, hier in mindere mate richtinggevend zal kunnen zijn. Aan deze 
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-gebruikelijke betekenis moeten deze korrektieven worden aangebracht 
die met de geest der beheersinstelling, zoals die blijkt uit de wettelijk 
geregelde gevallen, in overeenstemming zijn. 

Van dit gezichtspunt uit dient dus het door de hedendaagse rechtsleer 
in dit verband voorgestelde half funktionele, half mechanische kriterium 
te worden goedgekeurd. 

Gans anders is de oplossing wanneer het erom gaat dezelfde term te 
interpreteren in het vennootschapsrecht. Het uitgangspunt : de gebrui
kelijke betekenis van de term, blijft steeds hetzelfde. Vermits de bewinds
bevoegdheid-beperkende tendens in het vennootschappenrecht - en dan 
vooral wanneer het personenvennootschappen betreft waar de residuaire 
machten niet bij de algemene vergadering berusten - bijna volledig 
afwezig of minstens heel gering is zoals blijkt uit de ganse struktuur der 
vennootschap en in het biezonder uit de afwezigheid, tenminste in de 
wet, van elke bevoegdheidsbeperkende klausule, zal hier de aanwending
van genoemde gebruikelijke betekenis als verklaring voor termen als 
daden van beheer (actes d'administration) of kortweg beheren (adminis
trer, gérer) volledig - in de personenvennootschappen evenwel meer dan 
in kapitaalvennootschappen wegens het zojuist vermeld onderscheid -
verantwoord zijn. Ook het in de rechtsleer verdedigde standpunt volgens 
hetwelk dezelfde term een verschillende betekenis heeft in het burgerlijk 
dan wel in het handelsrecht verdient dus goedkeuring. 

Een laatste voorbeeld biedt ons het gebruik van de term beheren in de 
wet op de verenigingen zonder winstoogmerk (art. 13, Wet van 27 juni 
1921). Een milde bewindsbevoegdheid-beperkende tendens valt hier weer 
op te merken. Niet alleen blijken de residuaire machten bij de algemene 
vergadering te liggen (zie boven, nr. 27) maar bovendien kan deze be
perking uit de aard van dit bewindsinstituut worden afgeleid. Zoals de 
benaming het aanduidt gaat het hier over een vereniging wier doel geen 
winstbejag toelaat : vermogensbeheer is er dus geen doel op zichzelf. 
Het lijkt dan ook verantwoord handelingen verricht met het oog op de 
vermeerdering van het vermogen der vereniging of nog handelingen 
die een belangrijke wijziging in de samenstelling van het bewindsvermogen 
meebrengen, als niet tot de bevoegdheid van de beheerraad behorend 
te beschouwen. 

49. Het voorgaande kan als volgt worden samengevat. Wanneer 
men aanvaardt dat bij gebreke aan wettelijke bepaling van een 
term de gebruikelijke betekenis richtinggevend is - en deze 
regel moet men aanvaarden vermits hij steunt op een gevestigde 
rechtspraak - dan dient ipso facto de toepassing van een mecha
nisch kriterium tot verklaring van de term daden van beheer, 
minstens als uitgangspunt, geweerd te worden om plaats te 
maken voor een fünktioneel kriterium. Dit heeft de hedendaagse 
rechtsleer ten volle ingezien (zie boven, nr. 45). 

Dit betekent evenwel niet dat dit funktioneel kriterium steeds. 
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en overal konsekwent moet worden doorgevoerd. Een konse
kwente doorvoering zou verkeerd zijn telkens wanneer de orga
nizatie van het konkreet bewindsinstituut blijk geeft van een 
bewindsbevoegdheid-beperkende tendens. 

De hierboven in herinnering gebrachte beginselen gelden niet 
alleen voor het begrip daden van beheer maar eveneens voor 
de termen daden van voorlopig beheer (en de erin vervat liggende 
term daden van bewaring) en daden van dagelijks beheer. Begrip
matig geven deze termen immers hetzelfde weer als het grond
begrip ; hun wordt alleen nog een vereiste van tijd toegevoegd. 

50. Nog een laatste opmerking van terminologische aard. In 
recente Belgische franstalige terminologie schijnt er een tendens 
te bestaan om de bevoegdheden van een bewindvoerder met een 
verschillend woord aan te duiden naarmate zij aan de ruime 
kant dan wel aan de beperkte kant blijven. Zijn de bevoegdheden 
van een bewindvoerder eerder beperkt, dan spreekt men van 
administration en administrer; zijn zij eerder ruim, dan spreekt 
men van gestion en gérer (zie bv. art. 129 Vennootschapswet [1] 
evenals art. 13 van de wet V.Z.W. van 27 juni 1921). 

In de Belgische nederlandstalige terminologie breekt een gelijk
aardig gebruik niet door. Beide Franse termen worden steeds 
door beheren weergegeven. Dit is ook het geval in de wet houdende 
invoering van de Nederlandse tekst van het B.W. Het ware het 
overwegen waard in het vervolg administration door beheer en 
gestion door bewind te vertalen. Een meer generieke term zou 
dan bestuur kunnen zijn. 

51. Het hierboven (nrs. 47-49) bijgetreden interpretatiesysteem 
geeft ook een bevredigende oplossing aan het voorliggende belan
genkonflikt. Dit is als het ware de proef op de som voor de aan
vaardbaarheid der voorgestelde interpretatie. Een zogezegd juri
dische argumentatie die tot een verwrongen oplossing van het 
onderliggende belangenkonflikt zou leiden, zou immers onver
biddelijk moeten ter zijde worden geschoven. 

Inderdaad, voor de aanvaarding van een zuiver mechanisch 

(1) De opstellers van het B. W. spraken daarentegen steeds van administration 
en administrer: zie bv. het met artikel 129 Venn.wet (P.V.B.A.) qua bevoegdheids
omvang te vergelijken artikel 1856 B.W. 



KRITISCHE BESPREKING 81 

"kriterium (1) tot afbakening van wat als beheersdaad enz. moet 
.worden beschouwd, pleiten redenen van eenvoud en eenvormig:. 
heid. Afgezien van enkele kwalifikatiemoeilijkheden staat het van 
meet aan vast welke handelingen beheersdaden zijn tot het 
verrichten waarvan de bewindvoerder derhalve formeel gelegi
timeerd is. Dit heeft onmiskenbare voordelen vermits derden 
{medekontraktanten of tussenpersonen) op een objektieve, gemak
kelijk erkenbare maatstaf kunnen afgaan om de omvang van de 
bevoegdheden van de bewindvoerder vast te stellen (2). 

Ten voordele van een zuiver funktioneel of doelgericht krite
rium kunnen evenwel andere winstpunten worden aangehaald. 
Vermits overeenkomstig dit kriterium alle handelingen die nodig 
of nuttig zijn voor het behoud, de vermeerdering en de vrucht
.draging van het bestuurd vermogen, beheersdaden zijn, zal de 
bewindvoerder geen kans om het welzijn van het hem toever
trouwde vermogen te bevorderen wegens ontoereikendheid van 
zijn bevoegdheden moeten laten links liggen. Hij zal de handen 
vrij hebben om datgene te doen wat zijn geweten, zijn kennis 
.en ervaring hem voorschrijven. Met andere woorden dit kriterium 
is voordeligst voor de bevordering van het welbegrepen belang 
van de vermogensgerechtigde op voorwaarde evenwel dat men 
met een betrouwbare en ervaren bewindvoerder te doen heeft. 

Het eerste kriterium valt dus uit in het voordeel van derden 
maar ten koste van de vermogensgerechtigde, het tweede in het 
voordeel van de vermogenstitularis maar ten koste van derden. 

Welnu, de in de vorige nummers voorgestane oplossing laat 
toe de voordelen (en niet de nadelen) van beide kriteria tot op 
•een zekere hoogte te kombineren. 

Uitgangspunt is immers steeds een funktioneel kriterium met 
-de daaraan inherente voordelen voor de vermogenstitularis in 
de veronderstelling dat een degelijk en betrouwbaar bewind
voerder voorhanden is. Dit funktioneel kriterium tot afbakening 
van de termen daden van beheer enz. wordt evenwel door een 

(1) Er weze aan herinnerd dat onder mechanisch kriterium verstaan wordt 
een kriterium dat de juridische kwalifikatie (bv. elke verkoop is een daad van beschik
·king, elke verhuring een daad van beheer), en niet de finaliteit der verrichte hande
ling beslissend acht voor de vaststelling van het beheerskarakter der handeling. 

(2) Onder voorbehoud evenwel van mogelijke bevoegdheidsafwending in hoofde 
·van de beheerder, waarover nrs. 100 en volg. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 6 
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mechanisch kriterium met de daaraan verbonden voordelen voor
derden vervangen of beter : vervolledigd, telkens aan het be'-'
schouwde beheersinstituut een bevoegdheidsbeperkende tendens 
eigen is. Welnu, dit zal meestal het geval zijn in de bij uitstek. 
familierechtelijke beheersinstituten (zoals de voogdij of het beheer 
van de man over de persoonlijke goederen van zijn vrouw) waarin 
de beheerder niet werd benoemd omwille van zijn onderlegdheid 
of andere bewindskwaliteiten en waarin hij dus van de voordelen 
geput in de toepassing van een funktioneel kriterium toch geen 
nuttig gebruik zou weten te maken. 

De beheersinstituten waarin deze bevoegdheidsbeperkende 
tendens minder of helemaal niet aanwezig is (zodat het funktioneèl 
kriterium er de bovenhand behoudt) zijn daarentegen meestal 
gekenmerkt door het bestaan van gespecialiseerde beheerders 
of beheerskolleges (vennootschappen, verenigingen, investment-· 
trusts) (1). Ten aanzien van deze instituten wordt het nadeel 
dat derden ingevolge min duidelijke omschrijving der bewinds:.. 
bevoegdheden kunnen ondervinden, bovendien tegengewerkt 
door de toepasselijkheid van de schijnleer. Behoudens in de 
bewindsinstituten ingericht ter bescherming van onbekwamen, 
beschermt deze leer derden te goeder trouw tegen de onwerk,-. 
zaamheid van zonder werkelijke maar met schijnbare bewinds
bevoegdheid verrichte handelingen (zie verder, nrs. 167 en volg.). 
Derden die terecht op het beheerskarakter der verrichte hande
lingen afgingen ( omdat zij niet anders wisten of behoorden te 
weten), zullen dus beschermd worden. 

AFDELING 3. - DE BEVOEGDHEID TOT HET UITSTIPPELEN 

VAN HET BEWINDSBELEID. 

52. Door rechtsleer en rechtspraak wordt bij de afbakening 
der bevoegdheden van de verschillende bewindvoerders het meest 
belangstelling gewijd aan de rechtshandelingen tot het verrichten 

(1) Notoire uitzondering hierop maakt het bewind van de echtgenoot over: de 
gemeenschappelijke goederen. De misbruiken die uit de konsekwente toepassing 
op dit stuk van het funktióneel kriterium tot afbakening van de in artikel 1421 B.W .. 
gebruikte term « beheren • kunnen voortspruiten, zijn door de rechtspraak onder
vangen door de wraking van met frauduleuze bedoeling verrichte handelingen 
(zie hierover verder, nrs. 107 en 111). 
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waarvan de bewindvoerder bevoegd is. Ook een tweede kom-, 
ponent der bewindsmacht : het verrichten van materiële hande
lingen wordt nog, hoewel reeds veel minder, behandeld. 

Beide komponenten putten evenwel de ganse bewindsbevoegd
heid niet uit ; wat meer is : zij laten een essentieel element ervan 
onbesproken. Bedoeld wordt de door de Duitsers zo treffend 
Beschlussfassungsbefugnis genoemde bevoegdheid tot het uitstip
pelen van het bewindsbeleid en de daarmee intrinsiek verbonden 
bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen die verband 
houden met de zorg over het bestuurd vermogen. 

Deze bevoegdheid die het verrichten van handelingen logisch 
en ook kronologisch voorafgaat, komt elke bewindvoerder mtn
stens in een embryonaal stadium toe. Immers, elke bewind
voerder zal vooraleer een handeling te verrichten zich vooraf 
bezinnen over de opportuniteit van deze dan wel van gene hande
ling. Hij zal het tijdstip, de modaliteiten en de personen waarop 
hij eventueel beroep zal doen, wikken en wegen. Eerst dan zal hij 
tot het stadium der uitvoering overgaan. 

Het gaat hier weliswaar over een vanzelfsprekend en daarom 
onbesproken bestanddeel der bewindsmacht. Toch is het nodig 
er speciaal de nadruk op te leggen omdat, zo dit niet gebeurt, 
gemakkelijk een onevenredig beeld van de onderzochte bewinds
figuur ontstaat. Te vlug zou men de indruk krijgen dat het ver
richten van rechtshandelingen de enige noemenswaardige taak 
is van de bewindvoerder. Een dergelijk wanbegrip moet nood
zakelijk leiden tot een verwrongen kwalifikatie en tot een verkeerd 
inzicht in de aard der bewindsbevoegdheid. 

Natuurlijk zal bij bepaalde bewindvoerders deze beleids- en 
beslissingsbevoegdheid heel primitief zijn. Men denke bv. aan 
de voorlopige bewindvoerders, wier macht zich alleen uitstrekt 
tot de dringende en noodzakelijke handelingen. Hun beslissings
macht zal uiteraard zeer gering zijn. 

Ook behoeft het geen betoog dat nu eens de nadruk zal liggen 
op het uitvoeringsstadium, dan weer op het beslissingsstadium. 
I:n het voogdijbeheer en over het algemeen in de meeste beheers
instellingen die van zuiver burgerrechtelijke aard zijn, zal vooral 
de uitvoeringsbevoegdheid m.a.w. de bevoegdheid tot het ver
richten van juridische en materiële handelingen op de voorgrond 
staan. De beslissingsbevoegdheid is er trouwens vaak aan banden 
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gelegd. Zo staat het de voogd niet altijd vrij het beleggingsobjekt 
uit te kiezen dat hij het meest wenselijk acht voor het beleggen 
der beschikbare gelden. Zijn keuze is dikwijls van bij de aanvang 
beperkt tot de klassieke investeringsobjekten (onroerende goe
deren, Staatsrenten, leningen op eerste hypoteek : art. 55-58 
Hyp. wet; principieel verbod in vreemde waarden te beleggen : 
art. 25 van de wet van 31 mei 1824) (1). Binnen de grenzen van 
deze reglementering blijft de voogd nochtans ook, onder zijn 
eigen verantwoordelijkheid, zijn beslissingsmacht ui toef enen. 

In de bewindsinstellingen van handelsrechtelijke aard daaren
tegen, waar het maken van winsten de diepste drijfveer van alle 
bedrijvigheid is, dienen de beheerders hun toevlucht te nemen 
tot de meest rendabele uitbatings- en investeringstechnieken. 
Daar zal de beslissingsmacht der beheerders, die hier werkelijk 
de vorm aanneemt van een planmatig uitgestippelde beleids
politiek, het meest tot haar recht komen. Het verrichten van 
materiële handelingen (zoals het bijhouden der boekhouding) 
en ook van juridische handelingen (zoals het sluiten van kon
trakten) is daar duidelijk tot zijn juiste betekenis namelijk de 
uitvoering te zijn van vooraf genomen beslissingen, herleid en 
zal ook dikwijls aan ondergeschikten worden overgelaten. Dit 
geldt natu,urlijk reeds voor alle vormen van vennootschapsbeheer. 
Biezonder duidelijk komt dit nochtans tot uiting bij het bestuur 
van beleggingsfondsen zoals dit thans in België gebeurt (zie 
boven, nr. 29). Zoals vroeger opgemerkt is dit bestuur gesplitst 
in twee funkties, waarvan de ene - die in wezen neerkomt op 
het nemen van beslissingen - toevertrouwd is aan een gespecia
liseerde beheerdersequipe. De uitvoeringsfunktie is daarentegen 
aan andere bestuursorganen opgedragen : de materiële bewaring 
der effekten en de financiële dienst van het fonds worden door 
een bankinstelling waargenomen ; voor de aan- en verkoop van 
effekten wordt beroep gedaan op wisselagenten en andere tussen
personen. 

53. Teneinde dit belangrijk en toch stiefmoederlijk behandeld 
komponent der bewindsmacht in een klaarder daglicht te plaatsen, 
wordt even stilgestaan bij een volledig uit de praktijk gegroeide 
beheersinstelling waarin de bevoegdheden der beheerders zich 

(1) KLUYSKENS, Personen- en Familierecht, nr. 729, blz. 655. 
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bijna uitsluitend tot de zogenaamde beslissingsbevoegdheden 
beperken. 

Met het oog op een betere koördinatie en een verder doorgedreven 
rationalisatie van de elektrische energiesektor, gingen 36 vennootschappen, 
producenten of verdelers van elektrische energie, bij overeenkomst van 
15 juli 1955 over tot de oprichting van een Beheerskomitee (comité de 
gestion). Aan dit beheerskomitee, waarin elke vennootschap minstens één 
afgevaardigde heeft en dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, werden door 
de ondertekenende vennootschappen biezondere machten opgedragen 
voor wat betreft de dagelijkse koördinatie van de produktie, de investe
ringen in nieuwe produktiemiddelen, het tot stand brengen van koppel
en grote overbrengingslijnen en de toepassing van tarieven en van het 
boekhoudingsplan (art. 4). Zo zal het beheerskomitee oppermachtig over 
de plaats beslissen waar produktie-installaties zullen worden opgericht. 
Het kan tot de uitbreiding of vernieuwing van de bestaande produktie
middelen zowel als tot de buitendienststelling van bestaande installaties 
besluiten (art. 8). De kontrakterende ondernemingen nemen van hun 
kant de verplichting op hun installaties niet eigenmachtig te vernieuwen, 
uit te breiden of buiten dienst te stellen (art. 9). Ook de beslissingen in
zake de ligging en karakteristieken der koppellijnen en der grote over
brengingslijnen en hun schakelstations zullen soeverein door het Beheers
komitee worden getroffen (art. 13). Verder bepaalt het komitee de door 
de vennootschappen toe te passen laagspanningstarieven en hoogspan
ningstarieven tot 400 kW (art. 16). Tenslotte zal het Beheerskomitee 
zich dienen in te spannen om de standaardisatie van het materieel te be
vorderen (art. 20) en zal het een algemeen boekhoudingsplan vastleg
gen (art. 23). 

De kontrakterende ondernemingen gaan de verbintenis aan zich te 
onderwerpen aan de beslissingen van het Beheerskomitee, beslissingen, 
die behoudens de inleiding van een biezondere in de overeenkomst ge
regelde verhaalsprocedure onherroepelijk zijn (art. 5, a). 

Uit deze beknopte beschrijving blijkt duidelijk dat uitsluitend beslis
singsmachten aan het door partijen vrij ingestelde beheerskollege werden 
opgedragen. Eens dat de beslissingen genomen zijn, worden zij ter uitvoering 
aan de belanghebbende ondern~mingen meegedeeld. Het kan moeilijk 
betwist worden dat men hier staat voor een werkelijke bewindvoerder, 
.aan wie de zorg over een vreemd vermogen wordt toevertrouwd. 

Volledigheidshalve weze hieraan toegevoegd dat de besproken over
-eenkomst op dezelfde datum, dus ook op 15 juli 1955, werd aangevuld door 
een andere overeenkomst, ditmaal afgesloten tussen het genoemde be
heerskomitee, of liever zijn voorzitter, die daartoe in .de eerste overeen
komst uitdrukkelijk gemachtigd werd (art. 5) en de voorzitters der natio
nale vakbonden evenals de voorzitter van het Verbond der Belgische 
Nijverheid. Door deze tweede overeenkomst werd een Toezichtskomitee 
opgericht. Principieel zijn beide overeenkomsten voor een duur van 
10 jaar gesloten. 



HOOFDSTUK III. 

Kwalifikade der bewindsverhouding. 

54. Niet alleen in het internationaal privaatrecht of in het 
strafrecht maar ook in het burgerlijk en in het handelsrecht is 
het juist kwalificeren der voorliggende rechtsverhoudingen van 
zeer groot belang . 

. De reden hiervoor is te vinden in het feit dat niet alleen de 
door partijen uitdrukkelijk gewilde klausules het statuut van een 
gesloten overeenkomst regelen maar ook tal van wettelijke, hetzij 
dwingende hetzij suppletieve voorschriften. Het zou ook niet 
anders kunnen : partijen kunnen onmogelijk alle hypotesen voor
zien en op voorhand regelen. 
· Het is nochtans zo dat de dwingende en suppletieve voor
s_çhriften verschillen naargelang de soort van overeenkomst. 
Kwalifikatie zal er nu juist in bestaan de konkrete overeenkomst, 
waaromtrent betwistingen of gewoonweg vraagpunten zijn op
gerezen, onder één van de soorten overeenkomsten waarvoor de 
wetgever biezondere voorschriften uitvaardigde (de zogenaamde 
.benoemde overeenkomsten) te katalogeren. 

Naargelang de konkrete overeenkomst aan deze of gene soort 
wordt vastgehaakt ~ en hiertoe is niet wat partijen hebben 
verklaard maar wel wat zij in werkelijkheid hebben gewild rich
tinggevend (1) -, zal een gans verschillend stel van rechtsregels 
hruir statuut komen beheersen. 
· Ook de wetgever, zelfs al doet hij zijn uiterste best, kan natuur
Jijl; niet de alomgeprezen vindingrijkheid der rechtssubjekten 
voorzien zodat het meer dan eens zal voorkomen dat een welbe-:
·paalde overeenkomst onder geen enkel der wettelijk voorziene 
soorten van overeenkomsten lijkt thuis te horen. In dat geval 
bevindt men zich voor een juridisch vacuüm ; de bewuste over
,eenkomst wordt gemengd, of indien ze met geen enkele gekende 

(1) RENARD, C.; VIEUJEAN, E., en HANNEQUART, Y., « Théorie générale des obli
ljàtions •• Nov., Droit civil, IV, 1, nr. 121. 
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~mort van overeenkomsten enig aanknopingspunt vertoont, sui 
,generis genoemd en het wordt een werk van alle duivels om te 
weten welk stel rechtsregels de (gebeurlijk) luttele door partijen 
~elf voorziene voorschriften zal komen aanvullen. 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de wetgever deze pijnlijke 
situatie, waaruit de grootste rechtsonzekerheid kan voortvloeien, 
zoveel mogelijk moet trachten uit te schakelen door voor elke 
_genoegzaam veelvuldig voorkomende rechtsverhouding een stel 
v~ voorschriften op te stellen. 

De opzet van dit hoofdstuk bestaat nu in het · vinden van de 
juiste kwalifikatie voor de bewindsverhouding. Uiteraard zal dit 
.vooral van belang zijn voor de konventionele bewindsfiguren 
hoewel het ook ten overstaan van bepaalde niet uitvoerig gere
gelde wettelijke bewindsfiguren niet van belang ontbloot is te 
~eten welke rechtsregels eventueel als stop-gaplaw kunnen dienst 
,doen . 

. •, 55. Met het oog op de. voorgenomen kwalifikatie is in ons 
rechtssysteem het onderscheid tussen rechtshandelingen en mate
riële handelingen zeer belangrijk. 
,., . Neemt iemand de verbintenis op zich om voor andermans 
rekening rechtshandelingen te verrichten, dan heeft men met 
-een lastgevingsovereenkomst te doen. 
· Gans anders luidt de oplossing wanneer een bepaald persoon 
zich tegenover een ander verbindt tot het verrichten van materiële 
handelingen zonder daarom bij die ander in dienstverband te 
treden. Inderdaad, werd voor de aldus bedongen dienstverstrek-
1ting een vergoeding overeengekomen, dan staat men voor .een 
·overeenkomst van verhuring van diensten (locatio operis J aciendz); 
.is daarentegen geen loon verschuldigd, dan gaat het om een 
·óvereènkomst van · dienstverstrekking om niet. Deze laatste on
benoemde overeenkomst heeft reeds een onzeker rechtsstatuut 
,vermits zij • bepaalde punten van gelijkenis vertoont zowel met 
een kontrakt van verhuring van diensten als met een. schen
}óngsovereenkomst. 
:' Het wordt nu onmiddellijk duidelijk dat de kwalifikatie van 
iën overeenkomst van bewindsopdracht van geen leien dakje kan 
lopen. Een bewindsopdracht impliceert immers, zoals uit de vorige 
Jioofdstukken bleek, naast hèt nemen van beslissingen, het ver-
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richten zowel van materiële als van juridische handelingen en_ 
dit al dan niet voor een overeengekomen vergoeding. Zelfs wanneer 
men het nemen van beslissingen als materiële handeling bestem
pelt - in geen geval kan deze aktiviteit voor een rechtshandeling
worden aangezien (1) -, heeft men dan toch nog te doen met 
een gemengd of complex kontrakt, temeer daar een bewinds
opdracht ook meestal nog een opdracht tot bewaarneming van 
een of ander vermogensbestanddeel zal omvatten. 

Welke rechtsregels op een gemengd kontrakt toepasselijk zijn 
is een beruchte twistvraag. Eén voorgestane oplossing bestaat 
erin op elk bestanddeel van de overeenkomst de eigen rechts,
regels van de overeenkomst waarbij dit komponent aanknoopt, 
toe te passen (2). Volgens een andere oplossing moet men nagaan 
welk bestanddeel overheersend is ; de regels geschreven voor dit 
bestanddeel zullen dan op de gehele overeenkomst toepasselijk 
zijn (3). Dit alles zou nochtans niet uitsluiten dat vaak biezonderc 
regels de gehele overeenkomst zullen beheersen ( 4). Het dient 
nauwelijks gezegd te worden dat zoveel meningsverschil aan
leiding geeft tot de grootste rechtsonzekerheid (5). 

Dat ons rechtssysteem niet bij machte is om een adekwate 
juridische kwalifikatie te geven aan een verschijnsel, zoals een 
bewindsopdracht, dat in de praktijk veel voorkomt en dat onge
twijfeld geroepen is om in de toekomst nog meer uitbreiding
te nemen, doet ten zeerste onwennig aan. 

56. Een adekwaat middel tot kwalifikatie der bewindsverhou-

(1) • L'acte juridique est celui qui est volontairement accompli par l'homme" 
dans le but de produire des effets de droit (naissance, modification ou extinction 
de droits) » : DB PAGB, I, nr. 17. 

(2) Zie bv. VAN RYN, I, nr. 652; voor verdere verwijzingen, zie HANNBQUART, Y,,, 
Théorie générale des obligations, Tw. La portée du contrat, Nov., Droit civil, IV, 2" 
nrs. 286 en volg. · 

(3) Zie VAN HBCKB, G., • Locatio operis faciendi. Ein Beitrag zur Systematik. 
der Vertragstypen •, in Jus et Lex, Festgabe für Max Gutzwiller, Basel, 1959, blz. 679;. 
HANNBQUART, Y., l.c.; Brussel, 9 juni 1959, J.T., 1959, 528. 

(4) DB PAGB, IV, nr. 5. 

(5) Vgl. in dit verband als tekenend voorbeeld voor de moeilijkheden waarto~ 
het vinden van de op een gemengd kontrakt toepasselijke rechtsregels aanleiding 
kan geven, VAN HECKB, G., • De la nature du contrat d'entreprise ... », noot onder 
Luik, 13 december 1949, R.C.J.B., 1951, blz. 100 en volg., waar trouwens eea 
meer volledig overzicht van de problematiek der gemengde overeenkomsten voor
komt. Zie ook HoRI0N, P., noot onder cass., 27 september 1943, R.C.J.B., 1947" 
blz. 146 en volg. 
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ding en derhalve een meer rechtszekerheid biedende regeling 
dezer verhouding doet de Zwitserse Auftrag-figuur (mandat) aan 
de hand. Het Zwitserse Wetboek van verbintenissenrecht om
schrijft deze uitvoerig geregelde figuur als volgt : Durch die 
Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm 
übertragenen Geschäf te oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen 
(OR 394). Bedoeld wordt dus de overeenkomst waarbij de op
drachthebber (Beauftragter, Mandatar) zich verbindt bepaalde 
zaken van de opdrachtgever (Auftraggeber, Mandant) in diens 
belang en overeenkomstig diens wil te voeren (1). Het voorwerp 
van dergelijke overeenkomst is dus een zaakvoering ( Geschäfts
besorgung) waarvan de inhoud zowel het nemen van beslissingen 
als het verrichten van alle soorten handelingen, rechtshande
lingen inbegrepen, nodig voor de uitvoering der gegeven op
dracht, omvat (2). Zij kan onder bezwarende titel worden aan
gegaan alhoewel het verschuldigd zijn van een loon niet vermoed 
wordt. In tegenstelling met een Werkvertrag (contrat d'entreprise} 
(OR 363), dat tot voorwerp heeft de verwezenlijking van een 
bepaald resultaat en dat steeds onder bezwarende titel wordt 
aangegaan, strekt de Auftrag tot een zaakvoering of dienstprestatie 
zonder evenwel een welbepaald eindresultaat te waarborgen (3). 
Met het W erkvertrag heeft de Auftrag nochtans de afwezigheid 
van ondergeschiktheid van de opdrachthouder aan de opdracht
gever gemeen. Dit onderscheidt beide overeenkomsttypen van 
het Dienstvertrag (contrat de travail) (OR 319) (4). 

Welnu een typisch voorbeeld van een in de tijd voortdurende 
zaakvoering is een bewindsopdracht ( Vermögensverwaltung). 

Vergeleken met het Belgisch recht onderscheidt de Zwitserse 
lastgevingsfiguur zich dus hoofdzakelijk door het feit dat niet 

( 1) De Franse uit het Duits vertaalde tekst luidt : • Le mandat est un contrat 
par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire 
dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis •· 

(2) OR 396 is in dit verband kenschetsend: • 1° 1st der Umfang des Auftragei. 
nicht ausdrücklich bezeichnet worden, so bestimmt er sich nach der Natur der 
zu besorgende Geschäften 

• 2° Insbesondere ist in dem Auftrage auch die Ermächtigung zu den Rt1chts
handlungen enthalten, die zu dessen Ausführungen gehören ..• •· 

(3) Zie de bij VAN HECKE, G., • Locatio operis faciendi •, l.c., op blz. 680 
aangehaalde verwijzingen. 

(4) Zie hierover GAUTSCHI, G., Auftrag und Geschäftsführung in der Schweiz~ 
Zürich, 1953, blz. 71 en volg. 
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alleen rechtshandelingen maar ook materiële handelingen en ook 
.het Jouter nemen van beslissingen het voorwerp ervan kunnen 
uitmaken. Dit is een veel reëlere aanpak : in de praktijk zal het 
niet zelden voorkomen dat een opdracht om rechtshandelingen 
te verrichten vergezeld gaat van een korresponderende beslissings
bevoegdheid of/en van een bevoegdheid de nodige materiële 
handelingen te verrichten. Dit zal zeker het geval zijn wanneer 
de opdracht voor een bepaalde tijd en ten aanzien van een bepaalde 
groep vermogensbestanddelen wordt gegeven. 

Zodra ook het verrichten van materiële daden voorwerp kan 
zijn van een lastgevingsovereenkomst, die bovendien niet nood
zakelijk om niet is, dient men een ander afgrenzingskriterium 
te , vinden om genoemde overeenkomst van de overeenkomsten 
die een eigenlijke verhuring van dienstprestaties tot voorwerp 
hebben, te onderscheiden. In Zwitserland is dit kriterium zoals 
hierboven vermeld de aard van de beloofde prestatie (al dan niet 
specifiek eindresultaat) (1). 

Op te merken valt dat het Zwitsers recht ook de Geschä1ts
Jührung ohne Auftrag (OR 419) d.i. de zaakwaarneming (negotio
rum.gestio) kent. Het Wetboek duidt deze figuur als volgt aan : 
W:er für einen anderen ein Geschäft besorgt, ohne von ihm beauftragt 
zu sein, ist verpjlichtet, das unternommene Geschäft so zu führen, 
wie es dem V orteile und der mutmasslichen Absicht des anderen 
entspricht. Opdat men met een werkelijke zaakwaarneming te doen 
hebbe moet de zaakwaarnemer opgetreden zijn met de verwach
ting. dat diegene wiens belangen hij waarneemt hem zal ver
goeden; bovendien moet de zaakwaarneming in het objektieve 
belang van deze laatste geweest zijn. In Zwitserland is de zaak
waarneming dus, wat haar voorwerp betreft, de volledige tegen
hanger van de opdrachtgeving. In België kan de eerste rechts
handelingen zowel als materiële handelingen betreffen ; de. tweede 
alleen rechtshandelingen. Ook dat is een anomalie . 
. .. Terloops weze nog aangestipt dat het Zwitserse Wetboek van 
Obligationenrecht aan verschillende Auftrag-types een uitdrukke,
lijt statuut ge~ft~ Deze zijn : de Kred#auftrag (ordre de crédit) 
(OR 408) ; de Kreditbrief (lettre de crédit) (OR 407) ; het Mäkler
vtrtrag (courtage) (OR 412); het Agenturvertrag (contrat d'agence) 

(1) Zie VAN HECKE, G., « Locatio operis faciendi •, l,c., blz. 680. 



KWALIFIKATIE DER BEWINDSVERH0UDING 91 

(OR 418a); het Kommissionsvertrag (commission) (OR 425); het 
Fràchtvertrag (contrat de transport) (OR 440); de Anweisung 
(l~assignation) en het Speditionsvertrag (contrat de commissionnaire
expéditeur) (OR 439). 

57. Ook in Duitsland kan de Auftrag zowel het nemen van 
.beslissingen als het verrichten van juridische of materiële hande
lingen tot voorwerp hebben. Door een vooraanstaand auteur 
wordt het Auftragsvertrag, in overeenstemming trouwens met 
§ ~62 BGB, als volgt bepaald : Auftrag ist der Vertrag, durch den 
.dch der eine Teil (Beauftragte) dem anderen (Auftraggeber) zur 
unentgeltlichten Besorgung übertragener Geschäfte verpflichtet (1 ). 
l:q tegenstelling met het Zwitserse recht behoort de kosteloosheid 
der. beloofde prestatie er tot het wezen der Auftrag-figuur. Dit 
()nderscheidt deze figuur dan ook van het Dienst- en het Werk
ve.rtrag (2). Alleen het vermogensbeheer (Vermögensverwaltung) 
~m niet zal er dus als Auftrag kunnen worden gekwalificeerd. 
Een zaakvoering (Geschäftsbesorgung) onder bezwarende titel zal 
daarentegen het voorwerp uitmaken van een Werkvertrag. Over
e~nkomstig § 675 BGB zijn nochtans de meeste voorschriften 
itiz~e Auftrag ook toepasselijk op de Werk- (of Dienst) verträge 
dj~, ee.n zaakvoering betreffen, zodat de Duitse wetgeving verre".' 
gaand gelj.jklopend .is met de Zwitserse. Deze laatste is nochtans 
minder tweeslachtig ingevolge het bijna volledig opgeven van 
h~t. in de tijd voorbijgestreefd kosteloosheidskriterium. 

58. Niet het Duits-Zwitserse standpunt maar veeleer de eigen 
~pvatting ( die trouwens in overeenstemming is met de Franse 
ep. de Nederlandse) mag ons verwonderen. De Zwitserse en nog 
meer . de Duitse zienswijze gaan immers rechtstreeks terug op het 
Romeinsrechtelijk mandatum. Door VAN OVEN wordt de onder 
p.~t mq,ndatum bedoelde rechtsverhouding als volgt omschreven : 
<;·wanneer iemand een. ánder last gaf, opdroeg; verzocht om voor 
hem of een derde om niet iets te verrichten en de aangezochte 
~~în dit op zich of volbrácht 't zonder het uitdrukkelijk op zich 
te· nemen, dan ontstonden er tussen de lastgever enJasthebber 

(1) ENNECCERUS, L. - LEHMANN, H., Rechi der SchuldTièrhältnisse, 13• llltg;, 
•thbingen, i958, § 160, blz. 681. 

(2) ENNECCERUS, L. - LEHMANN, .. l.c. · 
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verbintenissen ex fide bona >> (1). Weer, zoals nu nog in het Duitse
recht, behoort het karakter om niet van de opgenomen verplichting 
tot het wezen van het mandatum, hoewel van deze regel voor 
de dienstprestaties van hogere rang (studia liberalia) wel eens 
werd afgeweken. Belangrijk is nochtans in dit verband dat het 
mandatum zowel de verrichting van diensten als van rechts
handelingen kan omvatten. Hieromtrent heeft nooit de minste 
twijfel bestaan (2). 

Wel bestaat er twijfel omtrent de vraag of in de klassieke periode 
het beheer van andermans vermogen niet veeleer een negotiorum 
gestio dan wel een mandatum was. Het mandatum zou dan alleen 
het verrichten van één enkele welbepaalde verrichting (rechts
handeling of materiële handeling) hebben betroffen terwijl de 
procuratio of negotiorum gestio het beheer van een gans vermogen 
tot voorwerp zou hebben gehad (3). Hoe dit ook weze, in het 
J ustiniaanse recht noemde men zowel de procurator omnium 
bonorum als de procurator unius rei, een mandataris. 

59. Niets liet veronderstellen dat de Code Napoléon van deze 
Romeinse opvatting zou afwijken. PoTHIER gaf de volgende defi
nitie van de lastgevingsovereenkomst : Le contrat de mandat 
est un contrat par lequel l'un des contractants confie la gestion d'une 
ou de plusieurs affaires pour les faire en sa place et à ses risques, 
à l' autre contractant qui s'en charge gratuitement, et s' oblige à lui 
en rendre compte » (4). Van een onderscheid tussen juridische en 
materiële handelingen vindt men in deze bepaling geen spoor. 
In aanknoping met het Romeinse recht ziet PoTHIER het karakte
ristieke van het mandaat, waardoor het zich onderscheidt van een 
overeenkomst van verhuring van diensten, in zijn kosteloosheid. 
Dit schijnt ook nog de mening te zijn van de eerste kommenta
toren van de Code N apoléon waarvan artikel 1984 voorziet ·: 
Le mandat ~u procuration est un acte par lequel une personne donne 

(1) VAN OVEN, J.C., Leerboek van Romeinsch Privaarrechr, Leiden, 1946, blz. 291. 
nr. 172; zie ook OUKLIAC, P., en DE MALAFOSSE, J., Droir romain er ancien droir. 
Les obligarions, Parijs (Collection Thémis), 1957, blz. 291. 

(2) Zie naast de in vorige voetnoot geciteerde werken, ook nog MONIEK, R.~ 
Manuel élémentaire de droir romain, Parijs, 1940, nr. 138, blz. 235. 

(3) VAN OVEN, J.C., o.c., nrs. 174 en 228a; MONIEK, R., o.c., nr. 155, blz. 271. 
(4) PoTHIEK, Du conrrar de mandar, V, nr. 1. 
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~rune autre Ie pouvofr de faire que/que chose pour Ie mandant et 
~ son nom (1). 

Een duidelijke breuk met deze opvatting kan men nochtans 
in het werk van LAURENT bespeuren (2). Deze laatste meent dat 
,de opstellers van de Code Napoléon de traditie van het Romeinse 
en het Oude Recht over boord hebben gegooid. Kenschetsend 
voor het mandaat, aldus LAURENT, is thans de figuur der ver
tegenwoordiging dit is het optreden voor rekening en in naam 
van de lastgever. Steun hiervoor denkt hij te vinden in de woorden 
.,en son nom uit artikel 1984 B.W. maar vooral in het feit dat het 
princiep der kosteloosheid van het mandaat in de Code werd 
opgegeven (3). Welnu, eens dit kenmerk verdwenen, is het onmo
.gelijk, aldus LAURENT, de lastgevingsovereenkomst nog te onder
scheiden van de overeenkomst van verhuring van diensten. Een 
nieuw kriterium moet dus gevonden worden en dit is nu juist 
het vertegenwoordigingskenmerk. Hiermee was meteen de ver
warring tussen lastgeving en vertegenwoordiging, waartegen de 
Duitser LABAND reeds in 1866 ten strijde trok en waaraan ons 
rechtssysteem zich thans moeizaam tracht te onttrekken, definitief 
bestempeld. 

(1) Zie TR0PL0NG, M., Commentaire du mandat, Brussel, 1847, blz. 20, nr. 5, 
•die als definitie voorstelt: • C'est un contrat consensuel et imparfaitement synallag
matique, par lequel une personne, appelée mandataire ou procureur, s'oblige 
.gratuitement ou moyennant un honoraire à gérer et conduire à fin, pour autrui, 
!'affaire licite qui a été confiée à sa bonne foi et .à sa prudence, et de laquelle elle 
doit compte •· In deze definitie werd bewust de uitdrukking • en son nom • uit 

-artikel 1984, geweerd. Ook is erin geen sprake van een onderscheid tussen juri
dische en materiële handelingen. 

(2) LAURENT, XXVII, nrs. 332 en volg., blz. 378 en volg. 
(3) De voorbereidende werken zijn van weinig nut. Nergens wordt de vraag 

of het mandaat ook materiële handelingen tot voorwerp kan hebben, gesteld laat 
·staan opgelost. Normaal zou men dus mogen verwachten dat de bestaande traditie 
gevolgd werd. Wel blijkt uit de gegeven voorbeelden dat de opstellers van het B.W. 
hoofdzakelijk aan het verrichten van rechtshandelingen dachten en hierop wijst 
dan ook de bewoording van artikel 1984 B.W. Op bepaalde plaatsen zou men 
nochtans het tegendeel veronderstellen. 

In een rede op 10 maart 1804 voor het • Corps législatif • gehouden, zegde 
BERTRAND DE GREUILLE o.a. : • ... si elle (la procuration) est conçue en termes géné
raux, elle embrasse alors tous les actes nécessaires pour l'utilc administration des 
biens du mandant. Le mandataire peut donc passer des baux, faire des réparations, 

.des marchés, recevoir les fermes, poursuivre les débiteurs, etc. Il est, en tout point, 

.assimilé au • procurator omnium bonorum • de la loi romaine; il en a tous les pouvoirs : 
mais ces pouvoirs ont leurs bornes • (FENET, P.A., Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code civil, XIV, blz. 607). Vooral de verwijzing naar de Romeinse 
traditie en de woorden : « faire des réparations », gevolgd door de term • faire des 
marchés • (vgl. hoofd van art. 1787 en volg. B. W.), die op een materiële handeling 
schijnen te wijzen, zijn betekenisvol. 
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· Eens de vertegenwoordigingsbevoegdheid als kenmerkende 
wezenstrek voor de lastgevingsovereenkomst aanvaard, was het 
logisch eveneens te aanvaarden dat alleen rechtshandelingen het 
voorwerp van een lastgeving kunnen uitmaken. Over dat p'unt 
bestond er dan ook weldra eensgezindheid (1). 

Typisch is nu wel dat de huidige rechtsleer alleen dit laatste 
punt (het verrichten van rechtshandeJingen) als wezenstrek van 
de lastgevingsovereenkomst weerhoudt terwijl zij het gepaard 
gaan van lastgeving en vertegenwoordiging eerder als toevallig 
beschouwt. De woorden en son nom (art. 1984 B.W.) worden 
in de huidige opvatting weer (2) als onnauwkeurig en overbodig 
aangezien (3). 

60. De huidige stand van ons recht dient betreurd te worden. 
Het streng uiteen houden van overeenkomsten die het verrichten 
van rechtshandelingen tot voorwerp hebben, en overeenkomsten 
die het verrichten van zuiver materiële handelingen betreffen, 
met de daaruit voortspruitende verschillen in kwalifikatie en juri
dische behandeling komt als zeer levensvreemd en derhalve 
arbitrair voor. 

Zeer zelden of wellicht nooit zal het in de praktijk voorkomen 
dat iemand opdracht geeft aan een· ander om voor zijn rekening· 
uitsluitend rechtshandelingen te verrichten. · Zelfs indien iemand. 
de opdracht krijgt om bv. een koop te sluiten dus om één wel-, 
afgelijnde rechtshandeling te verrichten, zal de uitvoering van. 
deze opdracht ook de verrichting van materiële handelingen zoals 
het zich ter plaatse begeven, het maken van afspraken en h,et 
voeren van briefwisseling veronderstellen. Trouwens· reeds her
haaldelijk werd opgemerkt dat de opdracht een bepaalde rechts_~
handeling aan te gaan steeds vervlochten is, wil men de opdracht-· 

(1) Zie bv. de door BAUDRY-LACANTINERIE, G., en WAHL, A., gegeven definitie! 
• Le mandat est un contrat par lequel une partie donne à l'autre, qui l'accepte, 
Ie pouvoir de la représenter pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juri~ 
diques » (Traité théorique et pratique de droit civil, Parijs, 1899, XX, blz. 161, nr. 361);. 
Indien wij deze definitie vergelijken met diegene gegeven door P0THIER en TROPLONG 
(zie hierboven alsook noot 1 op blz. 93), wordt de afgelegde weg duidelijk. · ' 

(2) Zie reeds in die zin TR0PLONG, M., o.c., blz. 21, nr. 8. 
(3) Zie KLUYSKENS, De Contracten, nr. 509, alsook SAVATIER, R., in PLANIOL 

en RIPERT, nr. 1427, blz. 851; ASSER-KAMPHUISEN, Bijzondere overeenkomsten.,, 
blz. 720 en volg. - Zie nochtans een meer traditionele opvatting bij DE l'AGI! 
en DEKKERS, V, nr. 361, blz. 356 en nr. 370, blz. 372. 
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houder nog als mandataris en niet als bode (nuntius) kwilien 
bestempelen, met een zekere graad van beslissingsbevoegdheid~ 
Welnu ook dat is geen bevoegdheid tot het verrichten van een 
rechtshandeling. Dit alles is nog veel meer waar wanneer de 
opdracht zich in de tijd uitstrekt en betrekking heeft op een 
reeks handelingen. De opdracht een vermogen te beheren is 
hiervan een treffend voorbeeld. In dat geval zal men niet langer 
kunnen beweren dat de materiële handelingen slechts bijzaak 
zijn; men denke alleen maar aan de vaak ingewikkelde boek
houdkundige verrichtingen, waartoe een zorgvuldig maar dyna
misch beheer aanleiding geeft of aan de voortdurende zorg 
die bij de beheerder moet voorzitten om de juiste beslissingen 
op het juiste ogenblik te treffen. In dit laatste perspektief gezien 
worden de verrichte rechtshandelingen slechts sporadische ten
uitvoerleggingsmodaliteiten van een alom voorhanden zijnde 
vermogenszorg. 

Wanneer men deze konkrete omstandigheden voor ogen houdt, 
wordt het bijna onverantwoord een stel van verschillende streng 
uiteengehouden rechtsregels op te stellen voor twee bestanddelen, 
die in de praktijk altijd tot op een zekere hoogte versmolten zijn 
in éénzelfde ekonomisch gegeven. Dit kan niet anders dan oorzaak 
zijn enerzijds van moeilijkheden bij het opzoeken der toepasse"". 
lijke regels en vandaar van verregaande rechtsonzekerheid (zie 
boven, nr. 55), anderzijds van betreurenswaardige uitwassen en 
bewuste verwarringspogingen wanneer de rechter een bepaalde 
rechtsregel, geschreven voor de ene situatie, ten koste van alle 
dogmatische overwegingen wil toepassen op de andere situatie, 
waarvoor hij, gezien het gebrek aan reëel onderscheid tussen 
beide situaties, even zo goed geëigend is (1 ). 

(1) Dit is het verschijnsel dat zich o.m. voordoet ten aanzien van de jurispru
dentiële regel die aan de rechtbanken toelaat het loon van de mandataris te her
leiden. Meermaals trachten de rechtbanken deze regel ook toe te passen op overeen
komsten van dienstverhuring door deze overeenkomsten als lastgevingsoveteen~ 
komsten te kwalificeren (zie bv. Hrb. Antwerpen, 12 januari 1953, R.C.J.B., 1,954, 
blz. 186, te vergelijken met Hrb. Antwerpen, 3 maart 1955, R. W., 1954-1955, 
kol. 1353; zie ook LIMPENS, J., en VAN DAMME, J., • Examen de jurisprudence. 
Les obligations », R.C.J.B., 1960, blz. 338, nr. 4). Door de rechtsleer wordt d,eze 
poging afgeke'urd zonder dat zij evenwel de billijkheidsredenen die genoemde 
rechtspraak inspireerden, wil veroordelen. Zij zocht dan langs een andere weg 
tot een gelijkaardige oplossing te komen. Zie de noot van DE BERSAQUES, A., onder 
het geciteerde vonnis, Hrb. Antwerpen, 12 januari 1953, R.C.J.B., blz. 190 en volg. 
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61. De iure constituendo lijkt dan ook de Zwitserse regeling 
der Au/ tragfi.guur - meer nog dan de Duitse waarin het voorbij
gestreefde kosteloosheidskriterium nog een zekere rol speelt -
aan te bevelen (1). 

Eén voorbehoud wordt nochtans nodig geacht. Het Zwitserse 
en ook het Duitse Auftragsvertrag, zoals trouwens ook onze 
lastgevingsovereenkomst, veronderstellen dat de opdrachthouder 
verplicht is de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren. Dit 
stemt niet altijd overeen met de wil van partijen, die de opdracht
houder soms alleen de bevoegdheid, niet de plicht, zijn opdracht 
te volbrengen, willen zien toekennen. Met deze modaliteit zou 
moeten rekening gehouden worden bij de opstelling van vol
doend soepele rechtsregels. 

Indien men deze problematiek uitsluitend vanuit het standpunt 
van vermogensbeheer ziet en dus de andere mogelijke vormen 
van Geschäftsbesorgung terzijde laat, kan men een alternatief 
verkiezen. Dit bestaat erin onmiddellijk een wettelijke basis
regeling op te stellen voor de figuur van het vermogensbeheer 
als dusdanig. 

Dit was de oplossing verkozen door de opstellers van het 
Pruisische Allgemeines Landrecht, dat in deel I, titel 14, § 109 
en volgende, het V erwaltungsvertrag uitvoerig regelt. Interessant 
zijn daarbij de door DERNBURG gemaakte opmerkingen : Die 
Verwaltung - administratio - eines /remden V ermögens oder eines 
V ermögenkomplexes f ordert nicht bloss rechtliche V ertretung, sondern 
auch wirtschaftliche Dienste zur Erhaltung und Benutzung der zu 
verwaltenden Sache z.B. Sorge für die Kultur eines Guts, für den 
Betrieb eines Geschäfts. Sie fiehl daher wohl unter das römische 
Mandat, dagegen lässt sie sich nicht schlechthin dem Vollmachts
auftrag des preussischen Rechts unterstellen welcher nur Rechts
handlungen zum Inhalt hat. So sah man sich veranlasst den Ver
waltungsvertrag zu einem besonderen Vertrag zu erheben. Gleich
'tDohl unterliegt es überwiegend denselben Grundsätzen, wie der Voll
machtsauftrag ... (2). 

(1) Vgl. in dezelfde zin, VAN HECKE, G., • Locatio operis faciendi •, l.c., blz. 678-
679 en 683-684. Zie ook DE PAGE en DEKKERS, v, nr. 361, blz. 359. 

(2) DERNBURG, H., Lehrbuch des Preussischen Privatrechts, Bd. II, 3• ed., 1882, 
blz. 503 en volg. 



KWALIFIKATm DER BEWINDSVERHOUDING 97 

Zeer recent werd deze oplossing ook verkozen door MEYERS, 
-die in zijn ontwerp de instelling van het Bewind voorziet (zie 
boven, nrs. 13 en 39). Ook in Nederland kan de bewindsverhou
•ding niet adekwaat gekwalificeerd en dus ook niet georganiseerd 
worden in het kader van de algemene lastgevingsfiguur, die ook 
daar alleen het verrichten van rechtshandelingen tot voorwerp 
kan hebben (1). 

Dit alternatief (zelfstandige wettelijke regeling der bewinds
opdracht) heeft het voordeel dat de opstellers beter rekening 
kunnen houden met de biezonderheden die deze vorm van zaak
voering ( Geschäftsbesorgung) ten overstaan van de andere vormen 
kenmerkt. Zo bv. zal men biezondere regels kunnen opstellen 
voor de goederenbewaring, waartoe ieder vermogensbeheer in 
min of meerdere mate aanleiding zal geven. Een ander (betwist
baar) voordeel is dat het toelaat de thans in ons recht traditioneel 
.geworden regel dat een mandaat alleen rechtshandelingen kan 
betreffen, te behouden. Deze oplossing zou daarom wellicht op 
minder tegenstand stuiten. 

· 62. Bij het maken der voorgaande beschouwingen hadden wij, zoals 
vroeger (nr. 54, in fine) opgemerkt, hoofdzakelijk de kontraktuele be
windsfiguren op het oog. De gemaakte opmerkingen gelden nochtans 
ook voor de wettelijke en rechterlijke beheersinstellingen, die - vermits 
zij eveneens het verrichten van rechtshandelingen en materiële handelingen 
zowel als het nemen van beslissingen omvatten - beter als wettelijke of 
recp.terlijke Au/trag- of Vermögensverwaltungs-figuren zouden bestempeld 
worden dan als door de wet of door de rechtbank gegeven mandaten, 
µi de zin hieraan door de Belgische rechtspraktijk gehecht. Ook in dit 
opzicht zijn MEYERS' bewindsregels interessant omdat zij ook op een 
door de rechtbank ingesteld bewind toepasselijk zijn (zie boven, nr. 39). 

Uit het voorgaande is het dus gebleken dat het zonder meer gelijk
·s~ellen van een bewindvoerder met een, naar het geval : wettelijke, ge
rechtelijke of konventionele lasthebber verkeerd is. Juister ware het de 
b~windvoerder als een Beau/tragte, in de zin daaraan in het Zwitserse 
rècht gegeven, te bestempelen. Dit begrip is in onze rechtsorde nochtans 
onbekend. 

Het is in die zin dat in deze verhandeling bij voorkeur de 
termen bewindsopdracht, opdrachtgever (Auftraggeber) en op
-d.rachthouder (Beauftragte) worden aangewend. 

(1) ASSER-KAMPHUISEN, Bijzondere overeenkomsten, bb;. 723 en volg. 

VAN GERVEN, Bewindsbe1:ocgdhcid. - 7 
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63. In afwachting van de invoering in ons rechtssysteem van 
een meer doeltreffende kwalifikatie voor de bewindsverhouding~ 
dient men nochtans voort te doen met de thans beschikbare 
technieken en moeten de vragen die in dat verband oprijzen,. 
beantwoord worden. 

Gegeven de op de bewindsverhouding toepasselijke kwalifikatie 
van gemengd kontrakt (zie boven, nr. 55), welke biezondere 
(dwingende of suppletieve) rechtsregels moet men naast de alge
mene verbintenisrechtelijke voorschriften en bij stilzwijgen der 
konkrete overeenkomst, ten aanzien van de voorliggende rechts
verhouding aanwenden? Zijn het de regels geschreven · voor de 
lastgevingsovereenkomst (art. 1984 en volg. B.W.) of deze voor 
de overeenkomsten houdende verhuring van diensten (art. 1779' 
en volg. B.W.) of zelfs deze neergelegd voor bewaargevings- en 
sekwesterovereenkomsten (art. 1915 en volg. B.W.) of moet men 
al deze voorschriften gezamenlijk toepassen of zijn het daaren
tegen nieuwgevormde, uit de wettelijke bewindsfiguren gedistil-
leerde voorschriften die aanwending verdienen? 

Het zou buiten het bestek vallen van deze verhandeling, die 
alleen de studie van bepaalde problemen in verband met de 
bewindsbevoegdheid en niet de gehele bewindsverhouding tot 
voorwerp heeft (zie boven, nr. 15), de gestelde vraag op algemene 
wijze te beantwoorden. De zienswijze dat deze vraag alleen ten 
aanzien van elk biezonder probleem (bv. het probleem der 
individualisering van het bewindsvermogen, het probleem der 
herroepelijkheid der bewindsopdracht; het probleem van het 
verschuldigd zijn van rekeningen nopens het gevoerde beheer, enz.) 
en niet op een algemene manier dient te worden opgelost, lijkt 
trouwens het best te verdedigen. 

Het moge hier dan ook volstaan de aandacht getrokken te 
hebben op het bestaan en de belangrijkheid van het probleem. 
Een konkrete toepassing van deze problematiek zal later besproken 
worden (zie verder, nr. 238). 



TITEL II 

DIBPERE AARD DER BEWINDSBEVOEGDHEID. 
DE LEER DER BEVOEGDHEIDSAFWENDING. 

64. Zoals gezegd (boven, nr. 15) beoogt deze titel een klaarder 
inzicht te geven in de diepere aard der bewindsbevoegdheid en 
dit aan de hand van zo ruim mogelijk gestelde dogmatische 
begrippen. Inderdaad, met het oog op de rechtsvergelijking dient 
tussen begrippen die in dezelfde mate verhelderend werken, deze 
begrippen te worden uitgekozen die voor het grootste aantal 
rechtssystemen passend zijn (zie boven, nr. 18). 

In een eerste hoofdstuk wordt gepoogd het wezen der bewinds
bevoegdheid steeds dichter te benaderen met behulp van drie 
centrale ideëen : macht, bevoegdheid, gedelegeerde bevoegdheid. 

Deze eerste benadering laat evenwel niet toe de eigen aard 
der bewindsbevoegdheid in tegenstelling tot de bevoegdheid van 
een opdrachthouder wiens opdracht in het verrichten van één 
enkele handeling of reeks handelingen bestaat (procurator unius 
rei), genoegzaam af te lijnen. Teneinde deze eigen geaardheid 
nog beter in reliëf te plaatsen, wordt beroep gedaan op een begrip 
dat vooral in het administratief recht werd geboetseerd met name 
de funktionele of ambtelijke bevoegdheid. 

In een derde hoofdstuk zal dan het leerstuk der bevoegdheids
afwending, dat de onmiddellijke toepassing uitmaakt der voor
gaande beschouwingen, worden besproken. 



HOOFDSTUK ÉÉN. 

Bewindsbevoegdheid : Gedelegeerde bevoegdheid. 

65. Een eerste opgave is het situeren van de bewindsbevoegd
heid in het kader waarin zij thuishoort. 

Het behoort tot de definitie van een rechtssubjekt houder 
te zijn van subjektieve rechten met andere woorden middelpunt 
te zijn van een rechtssfeer. Wanneer men zich tot de vermogens
rechtelijke verhoudingen beperkt vallen de aldus aan een rechts
stibjekt toebehorende rechten ruw geschetst uiteen in twee grote 
groepen. In de eerste plaats zijn er de zakelijke rechten, beter : 
de absolute rechten (teneinde ook de intellektuele rechten te 
omvatten) dit zijn de rechten die een rechtssubjekt direkt en op 
exclusieve wijze kan doen gelden op een lichamelijk of een 
onlichamelijk voorwerp. In de tweede plaats zijn er de vorderings
rechten dit zijn de rechten die het subjekt indirekt, dit is langs 
de schuldenaar om, op de aan deze laatste toebehorende goederen 
kan doen gelden desnoods verhalen (1). Absolute rechten en 
vorderingsrechten samen vormen het vermogen van het rechts
subjekt. Dit vermogen is van zijn kant belast met allerhande, 
door het subjekt verschuldigde plichten en verbintenissen (2). 

Hiermee is de beschrijving van de rechtssfeer waarvan elk 
subjekt het middelpunt is, evenwel niet uitgeput ; hoogstens kan 
men zeggen dat één dimensie ervan nader omschreven werd. 
Een andere dimensie bestaat uit de machten en bevoegdheden 
die aan de houder ener rechtssfeer toekomen. Ook deze machten 
en bevoegdheden kan men rechten noemen in de ruime zin van 
het woord. Het is nochtans een andere soort van rechten dan 
diegene waarvan zoëven sprake. 

( 1) Zie over dit alles DABIN, J ., Le droit subjectif, Parijs, 1952, blz. 177 en volg., 
evenals blz. 80 en volg. De traditionele opvatting over het onderscheid tussen 
zakelijke en vorderingsrechten wordt hier gevolgd. Zie evenwel verder, nr. 80. 

(2) Het vermogensbegrip wordt hier gezien els een aan het verhaal van schuld
eisers onderworpen boedel, en niet in de boekhoudkundige zin, die dit begrip bv. 
heeft in het crfenissenrecht (zie hierover, DILLBMANS, R., De erfrechtelijke reserve, 
Leuven, 1960, blz. 54 en volg.) en ook hoewel minder in het vennootschapsrecht. 
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Bedoeld wordt bv. het recht, beter de bevoegdheid van een 
rechtssubjekt om over de hem toekomende zakelijke rechten te 
beschikken ; de bevoegdheid om ten aanzien van zijn vermogen 
kontrakten te sluiten en dus ook nieuwe verplichtingen aan te 
gaan; de bevoegdheid om ten overstaan van zijn vermogen te 
testeren ; de bevoegdheid om met betrekking tot dit vermogen 
in rechte te staan en alle procesakten te verrichten. 

Naast deze, de een al meer dan de andere, op de samenstelling 
van het vermogen ingrijpende bevoegdheden staat dan nog de 
meer nederige, daarom niet min reële bevoegdheid om de eigen 
rechten te gebruiken (of niet te gebruiken) om bv. te genieten 
van een in eigendom bezeten goed of ook om een vorderingsrecht 
te realiseren. 

66. Het is van meet aan duidelijk dat het begrip bewinds~ 
bevoegdheid en al wat erover kan verteld worden op dit tweede 
vlak : het vlak der machten en bevoegdheden thuishoort. 

Hierover kan niet de minste twijfel meer bestaan nadat, zoals boven 
gedaan werd, de overdracht van de beheerde rechten op de bewindvoerder, 
als met de onderliggende belangenverhouding overenigbaar uitgangspunt 
werd ter zijde geschoven (zie boven, nr. 13). In de verhoudingen van het 
eerste vlak, dat der rechten stricto sensu, bracht de bewindsopdracht 
dus geen verandering : de onder het bestuur van de bewindvoerder ge
brachte vermogensrechten blijven aan de vermogenstitularis toebehoren. 

Het is dan ook van het machtsbegrip dat de thans volgende 
analyse uitgaat. 

AFDELING 1. - BEWINDSBEVOEGDHEID IS MACHT. 

67. In de rechtswetenschap van de meeste, ontwikkelde landen 
werd aan het machtsbegrip en de biezondere kategorie van rechten 
(in de ruime zin van het woord) die machten of bevoegdheden 
worden genoemd, een niet-geringe aandacht besteed. 

In de Duits-Zwitserse rechtswetenschap was het AUGUST THON, die 
in zijn boek Rechtsnorm und Subjectives Recht (1878) voor het eerst de 
aandacht trok op een biezondere kategorie van rechten, die hij Befugnisse 
noemde (1). Deze rechten verlenen aan de drager ervan een onmiddellijke 

(1) THON, A., Rechtsnorm und Subjectives Recht, 1878, blz. 325 en volg. en vooral 
blz. 338 en volg. 
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rechtsmacht, een Können techtlicher Art, doordat de rechtsorde àan een 
bepaalde uitoefening des· natürlichen Könnens einer Person een onmiddel
lijk rechtsgevolg vastknoopt. 

Ook ERNST ZITELMANN in zijn voor het eerst in 1898 uitgegeven werk 
Internationales Privatrecht erkende, geïnspireerd door ENNECCERUS, het 
bestaan van Rechte des rechtlichen Könnens (1). Tenslotte stelde EMii. 
SECKEL, in een in 1903 gehouden ·toespraak voor het Berliner juristischen 
Gesellschaft, een definitie voor van deze groep rechten, die hij Gestal
tungsrechte noemde (2). Een Gestaltungsrecht (letterlijk vertaald : een 
recht op vorming) is volgens hem een konkreet subjektief recht wiens 
inhoud bestaat in een vermogen om door een eenzijdige handeling een 
konkrete rechtsverhouding te vestigen, te wijzigen of te beëindigen. Deze 
rechtsverhouding kan behoren tot de eigen rechtssfeer van de tot Gestal
tung Gerechtigde dan wel tot de rechtssfeer van een derde. Voorbeelden 
van het eerste geval zijn het toeëigeningsrecht over heerloze zaken en de 
aanvaarding van een nalatenschap (krachtens de uitoefening van het 
Gestaltungsrecht verkrijgt de houder ervan de eigendom van bepaalde 
goederen). Daarentegen illustreert het onder bepaalde omstandigheden 
bestaande recht van een eigenaar om op zijn eigendom overgroeiende 
takken af te snijden het tweede geval (krachtens de uitoefening van deze 
macht gaat het eigendomsrecht op de takken voor de eigenaar van de 
boom verloren om toe te vallen aan de houder van de macht). Dergelijke 
Gestaltungsrechte staan tegenover Herrschaftsrechte (rechten op het eerste 
vlak : zie boven, nr. 65), wier inhoud in de onmiddellijke heerschappij 
over een bepaald objekt (zaak, immaterieel goed of gedraging van een 
persoon) bestaat. Het is dikwijls (3) tot het ontstaan, de wijziging of de 
verdwijning van dergelijke Herrschaftsrechte, dat de uitoefening van een 
bepaald Gestaltungsrecht leidt. 

De definitie door SECKEL gegeven, wordt nog in haar grote lijnen door 
de hedendaagse Duitse en Zwitserse rechtsleer aanvaard ( 4). Eenvoudig 
geformuleerd dient onder Gestaltungsrecht verstaan te worden : de be-

(1) ZITELMANN, E., Internationales Privatrecht, II, 1912, blz. 32 en volg.; ENNBC
CBRUS, L., Rechtsgeschäft, Bedingung und Anfangstermin, Marburg, 1889, blz. 600 
en volg. Zie ook WINDSCHBID, B., Pandekten, Frankfurt, I, § 37, vanaf 6• uitgave 1887. 

(2) SECKBL, E., Die Gestaltungsrechte des Bürgerlichen Rechts, Darmstadt, nieuwe 
uitgave 1954, blz. 12. 

(3) Niet altijd : ook nieuwe Gestaltungsrechte kunnen ingevolge de uitoefening 
van een Gestaltungsrecht ontstaan, verdwijnen of gewijzigd worden. 

(4) Zie voor Duitsland, ENNBCCERUS-NIPPBRDBY, Allgemeiner Teil, 1, 1959, 
blz. 441, die nochtans een ietwat ruimer begrip voorstaan en eronder ook omvatten 
de rechten die wel degelijk een ingrijpen op een bepaalde rechtstoestand mee
brengen maar ditmaal uit kracht van de wet zelf en zonder tussenkomst van om 
het even welke wilsverklaring (zo bv. het recht van de vinder krachtens hetwelk 
hij na verloop van een jaar vanaf de aangifte, eigenaar van de gevonden zaak wordt); 
EssBR, J., Einführung in die Grundbegriffe des Rechtes und Staates, Wenen, 1949, 
blz. 148; voor Zwitserland, FBNKART, J., Wesen und Ausübung der Gestaltungsrechte 
im schweizerischen Privatrecht, 1925, blz. 12 en volg.; V0N TUHR, A., heruitgegeven 
door S. VON TUHR, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Zürich, 
1942, I. Halbband, blz. 20 en volg. 
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:voegdheid om door een eenzijdige handeling in een (eigen of vreemde) 
-rechtstoestand in te grijpen (1). Herrschaftsrechte daarentegen zijn rechten 
-0.ie de houder ervan de juridische heerschappij geven over een deel van 
de buitenwereld of over de gedraging van één zijner medemensen (zoals 
zakelijke rechten, rechten op onstoffelijke voorwerpen, vorderingsrech
ten e.a.) (2). 

Het besproken onderscheid wordt door de huidige Duitse en Zwitserse 
rechtsleer algemeen aanvaard (3). Door DOELLE wordt het zelfs, wel-

( 1) EssER, J ., l.c. 
(2) Volgens ENNECCERUS-NIPPERDEY, o.c., blz. 440, vallen deze Herrschaftsrechte 

uiteen in._• Bfherrschungsrechte, d.h. die Rechtsmacht, auf ein bestimmtes Objekt 
(Sacb,e, Person, Geistesprodukt, Recht, Vermögen) unmittelbar einzuwirken oder 
fremde Einwirkung auszuschliessen • en • Ansprüche, d.h. Rechte, von einem 
bestimmten andern ein Tun oder ein Unterlassen zu fordern •· 

(3) Een ietwat gedifferentieerd standpunt wordt er op nagehouden door de 
Duits-Zwitserse rechtsgeleerde ANDREAS V0N TUHR. Hij is van oordeel dat er 
naast de kategorie der Gestaltungsrechte die hij in tegenstelling tot Herrschaftsrechte 
sckundaire rechten noemt, ook nog een andere kategorie van sekundaire rechten 
bestaat, Machtsbefugnisse of ook Verwaltungsrechte geheten : zij gelden niet ten 
.aanzien van een welbepaalde verhouding maar wel ten aanzien van de ganse rechts
sfeer van een ander rechtssubjekt : V0N TUHR, A., Der Allgemeine Teil des Deutschen 
Bürgerlichen Rechts, I, 1957 (tweede onveranderde uitgave; eerste uitgave : 1910), 
§§ 6-7, blz. 131 en volg.; dezelfde, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationen
.rechts, I, Zürich, 1924, § 3, blz. 16 en volg. (zie ook de door SIEGWART V0N TUHR 
bewerkte uitgave : 1942, blz. 20 en volg.). Een dergelijke Machtsbefugnis is de ver
.tegenwoordigingsmacht (Vertretungsmacht) d.i. de bevoegdheid om door rechts
.handelingen verricht in naam van de vertegenwoordigde, diens vermogen recht
-streeks te beinvloeden. Een ander voorbeeld is de bevoegdheid tot het leiden van 
,een zaak of een bedrijf (Geschäftsführung). 

VON TUHRs werk is ook nog interessant omdat hij als eerste (en enige) een tastbaar 
kriterium tracht te vinden voor het onderscheid tussen Herrschaftsrechte enerzijds, 
Gestaltungsrechte en Machtsbefugnisse anderzijds. Dit onderscheid komt volgens 
hem zeer duidelijk te voorschijn wanneer men de overeenkomstige passieve begrippen 
-onderzoekt. Aan een Herrschaftsrecht beantwoordt een Verpjlichtung van een ander 
persoon. Deze verplichting is bij absolute rechten de algemene plicht storingen 
na te laten, bij relatieve rechten een op een welbepaald subjekt rustende specifieke 
,plicht. Integendeel beantwoordt aan een Machtsbefugnis of een Gestaltungsrecht 
geen enkele verplichting tot doen of nalaten in hoofde van de partner. Een der
gelijke verplichting is trouwens onnodig voor de uitoefening van de Machtsbefugnis 
of van het ·aestaltungsrecht : zodra zulke rechten worden uitgeoefend komt de 
bedoelde uitwerking automatisch tot stand zonder medewerking van wie ook. De 
persoon, wiéns rechtssfeer de uitwerking treft, is er nochtans door gebonden. 
Gebondenheid (Bindung), niet verplichting, is derhalve de passiefzijde van Gestal
.tungsrechte of Machtsbefugnisse. 

Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Indien A aan B het recht toekende hem 
te vertegenwoordigen zal A nadien, wanneer B handelt binnen de grenzen van zijn 
volmacht, gebonden zijn door de door B verrichte rechtshandelingen m.a.w. zijn 
rechtstoestand zal erdoor gewijzigd worden. Deze inwerking op A's rechtstoestand 
komt automatisch, zonder enig toedoen van A (afgezien natuurlijk van het oor
spronkelijk toekennen der volmacht), tot stand. Aanvaardt A deze gebondenheid 
niet, dan kan B hem gerechtelijk vervolgen. Het daarop volgend vonnis zal dan 
vaststellen dat het betwiste rechtsgevolg wel degelijk was ingetreden. Daarentegen 
zal de rechtbank, in geval van een Herrschaftsrecht-Verpjlichtung verhouding, 



104 AARD DER BEWINDSBEVOEGDHEID 

licht een beetje overhaastig, als een Juristische Entdeckung bestempeld (1)
De Duits-Zwitserse analyse der Gestaltungsrechte vond ook ingang: 

in Nederland, waar men aan deze biezondere soort van subjektieve rechten 
de afschuwelijke naam rechten op rechtsvorming gaf (2). 

68. In de Anglo-Amerikaanse rechtswetenschap bekleedt het 
machtsbegrip, dank zij de inspanningen van de zogenaamde 
analytica[ jurisprudence, een verworven plaats. Het pionierswerk 
werd er verricht door de Noordamerikaanse hoogleraar HOHFELD. 
In een fel opgemerkte en in de loop van de volgende decennia 
druk besproken bijdrage getiteld : Some fundamental legal con
ceptions as applied in judicia! reasoning stelde hij in 1913 een 
techniek voor tot analyse van het meerzinnige begrip << recht 11 (3). 
Het doel van deze techniek was het vinden van eenzinnige, 
ondubbelzinnige begrippen die zouden toelaten de meest com
plexe rechtsverhoudingen op gemeenschappelijke noemers terug 
te brengen. Alleen zodoende is het mogelijk tot een zuivere 
probleemstelling te komen. De oplossing van het gestelde pro
bleem, die natuurlijk elders dient gezocht te worden, zal dan 
gemakkelijker kunnen worden gevonden. 

Eén van de aldus uit HoHFELDs verfijningsproces gewonnen 
begrippen is het begrip power. Volgens een definitie door. de 
beroemde deken van de Harvard Law School RoscoE PoUNI> 
opgesteld dient hieronder verstaan te worden : een door de rechts
orde erkende of toegekende hoedanigheid tot het in het leven 
roepen, het ontbinden of het wijzigen van juridische verhou ... 
dingen (4). · 

de gedaagde, op wie de plicht tot doen of tot laten rust, veroordelen zich van ·Zijn 
plièht te kwijten (voN TUHR, A., Der Allgemeine Teif des Deutschen Bürgerlichen· 
Rechts, I, 1957, blz. 169 en volg.; dezelfde, Allgemeiner Teil des Schweizeris.chen 
Obligationenrechts, Zürich, I, 1924, blz. 21). 

(1) DoELLE, H., • Juristische Entdeckungen •, in Verhandlungen des 42. deutschen· 
Juristentages, dl. II, B, Tübingen, 1958. 

(2) SUYLING, J.PH., Inleiding tot het burgerlij"k recht, dl. 1, Haarlem, 1948, blz. 102 
en volg., nrs. 58 en volg. De belangrijkste groep van deze • rechten op rechts
vorming • zijn de zogenaamde • wilsrechten •· 

(3) Zie hierover meer in mijn bijdrage : • Een nieuwe analyse van het begri(I• 
Recht. De Juristic Conceptions theorie », R. W., 1961-1962, kol. 2041 en volg. 

( 4) • A legally recognized or conferred capacity of creating, divesting, or altering 
rights, powers and privileges and so of creating duties and liabilities •, aldus luidt 
de oorspronkelijke definitie : POUND, R., 4 Jurisprudence, St. Paul, 1959, blz. 93. 
Voor wat onder de termen • rights, privileges, duties and liabilities • - andere ter
men van HOHFELDS analysetechniek - juist moet verstaan worden, zie mijn in de 
vorige noot geciteerde bijdrage. 
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Kenschetsend voor het power begrip is dat het de hoedanigheid 
zich te doen gelden of nog zich op te dringen (capacity of assertion) 
in zich sluit : de partij ten aanzien van wier vermogen of rechtssfeer 
deze hoedanigheid gegeven werd, moet zich de uitoefening ervan 
laten welgevallen. Zij bevindt zich in een toestand van onder
worpenheid (subjection) en moet zich erbij neerleggen dat haar 
rechtssfeer automatisch wijzigingen ondergaat. Op haar hoofd 
rust derhalve een gebondenheid (liability), geen plicht (duty) (1). 

Uit een vergelijking van het Duits-Zwitserse begrip der 
Gestaltungsrechte en het Anglo-Amerikaanse power-begrip blijkt 
dat in beide gevallen een door de rechtsorde erkend vermogen 
wordt bedoeld tot inwerking op de eigen rechtssfeer of op die 
van een derde, door het doen ontstaan, het wijzigen of het doen 
verdwijnen van een bepaalde rechtsverhouding (2). 

69. In België en Frankrijk is het machtsbegrip in de hier
boven genoemde betekenis minder bekend (3). 

Wel tekent zich in de rechtswetenschap van deze landen een 
bewuste poging af tot differentiëring van het begrip << recht ». 
Ook het machtsbegrip duikt daarbij op maar dan in een andere 
betekenis dan deze die eraan in de Duits-Zwitserse of de Anglo
Amerikaanse rechtswetenschap wordt gegeven. 

(1) Vgl. de boven blz. 103, noot 3, tweede alinea, aangehaalde beschouwingen van 
VON TUHR. 

(2) Beide begrippen wijken evenwel hierin af dat de Duitse en Zwitserse rechts
leer alleen dan spreekt van een Gestaltungsrecht wanneer de inwerking op een 
bepaalde rechtstoestand teruggaat op de enkele wilsverklaring van de tot ingrijpen 
gerechtigde partij. Een dergelijke kunstmatige inperking van het begrip werd 
door de Amerikaanse of Engelse rechtsgeleerden nooit aangebracht. Zo zal een 
Amerikaans of Engels jurist een vervreemding ingevolge overeenkomst alhoewel 
zij op de wil van beide partijen is terug te brengen, in hoofde van de vervreemder 
beschouwen als de uitoefening van een power met name van het ius disponendi. 
- Vgl. ook DOELLE, H., « Aus fremden Rechten, theoretische Jurisprudenz in 
Nord-Amerika •, Gruchots Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, 1927, 
blz. 492 en volg. 

(3) In het recente zeer interessante werkje van VIRALLY, M., La pensée juridique, 
Parijs, 1960, blz. 51 en volg., wordt evenwel van de biezondere kategorie van rechten 
waarvan sprake in de voorgaande nummers, gewag gemaakt. Deze rechten, « qui 
confèrent Ie pouvoir de produire volontairement certains effets de droit » worden 
door deze auteur des droits-pouvoirs genoemd. - Zie ook DABIN, J ., Le droit subjectif, 
Parijs, 1952, o.a. op blz. 171, noot 3, die spreekt van droits potestatifs. In werkelijk
heid kan men reeds bij DEMOGUE, R., Les notions fondamentales du droit privé, 
Parijs, 1911, blz. 600 en volg., zonder al te veel gesystematiseer een zeer nauw
keurige beschrijving vinden van wat hij noemt les autorités of pouvoirs privés. WaL 
hieronder door DEMOGUE bedoeld wordt benadert zeer dicht wat HoHFELD later 
onder zijn power-begrip verstaat. 
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De meest reèente en volledigste inspanning werd 'geleverd door de 
Franse hoogleraar PAUL RoUBIER, die in een studie Les prérogatives juri
diques de juiste omvang van het begrip subjektiefrecht tracht te bepalen (1). 
Hij sluit daartoe bepaalde kategorieën zoals libertés, facultés, fonctions 
en pouvoirs uit de inhoud van genoemd begrip. In weerwil van de termen 
die een sterke gelijkenis suggereren met de analysetechniek door de 
Amerikaanse hoogleraar HOHFELD voorgesteld (zie boven, nr. 68 met 
verdere verwijzingen), is RoUBIERs studie op een gans ander, meer rechts
filosofisch vlak te situeren. Terwijl RoUBIER het begrip subjektief recht 
nader zocht te definiëren, wil HoHFELD alleen de in de praktijk voorkomende 
rechtsverhoudingen systematischer katalogeren. Omtrent het al dan niet 
subjektief-recht-zijn van de door hem gevonden rechtskategorieën maakt 
laatstgenoemde zich geen zorgen. Op te merken valt dat ROUBIERs analyse 
die hier verder onbesproken mag blijven omwille van haar zuiver rechts
filosofisch karakter, ingevolge een doordringende kritiek van zijn Leu
vense kollega DABIN meteen op losse schroeven werd gesteld (2). Het 
debat is dus verre van afgesloten. 

Nog in een ander verband kwam het machtsbegrip in de recente Bel
gisch-Franse rechtswetenschap ter sprake en wel in verband met de 
rechtstoestand van de gehuwde vrouw, die na de emancipatiewetgeving 
wel handelingsbekwaam (capacité) werd maar ingevolge het ongewij
zigd blijven van het huwelijksvermogensrecht niet steeds over de nodige 
machten (pouvoirs) beschikt om de goederen van de gemeenschap of 
haar eigen goederen te besturen (3). 

70. Het is de onbetwistbare verdienste van de in de voor
gaande nummers besproken analyses het onderscheid te hebben 
aangetoond tussen kategorieën van rechten die, zoals hierboven 
(nr. 65) bij wijze van uitgangspunt werd gezegd, de verschillende 
dimensies van de rechtssfeer van een subjekt uitmaken. Dank 
zij deze analyses is het thans mogelijk dit uitgangspunt nader te 
omschrijven en meteen de plaats van de bewindsbevoegdheid 
beter te situeren. 

Het punt waarop de voorgaande analyses van het machtsbegrip 

(1) RousIER, P., « Les prérogatives juridiques •, Archives de philosophie du droit, 
nr. 5, La théologie chrétienne et le droit, Parijs, 1960, blz. 65 en volg. Vgl. ook : 
LEC0MPTE, H., Essai sur la notion de faculté en droit civil, Parijs, 1930. 

(2) DABIN, J., « Le droit subjectif et prérogatives juridiques, Examen des thèses 
de M. Paul Roubier •, Verhandelingen van de Koninklijke Academie van België, 
LIV, 1960; ook verschenen in Ann. dr. sc. pol., 1960, blz. 317 en volg., onder de 
titel • La délimitation du concept de droit subjectif ». 

(3) Zie MARTY, G., en RAYNAUD, P., Droit civil, I, Parijs, 1956, nr. 792, blz. 1016; 
RENARD, C., e.a., « Théorie générale des obligations ,, in Nov., Droit civil, IV, 1, 
nr. 2116. Vgl. BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., Devoirs et droits des époux. Commen
taire théorique et pratique des lois du 30 avril 1958 et de la loi du 22 juin 1959, Brussel, 
1960, nrs. 133 en volg., blz. 152 en volg. 
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<ie aandacht hebben willen· trekken is dat er een fundamenteel 
onderscheid bestaat tussen rechten in de enge zin van het woord 
,of aanspraken enerzijds en machten anderzijds. 

Aanspraken, en zij vormen een essentieel bestanddeel zowel 
van zakelijke rechten ( op stoffelijke of onstoffelijke goederen) 
:als van vorderingsrechten, verlenen aan hun houder een min 
of meer direkt zeggenschap over een bepaald goed, gebeurlijk 
over een bepaalde gedraging, waaraan in hoofde van de tegen
partij een plicht beantwoordt. Zo bv. de plicht van de schuldenaar 
om zijn schuldeiser een som van 100.000 frank te betalen of de 
plicht van B om A in de uitoefening van zijn zakelijk recht niet 
te storen (1). 

Machten daarentegen ( en ook deze soort rechten kan in bepaalde 
facetten van een zakelijk of een vorderingsrecht teruggevonden 
worden) (2) verlenen aan hun houder een vermogen om, als een 
inslaande bliksem, op een gegeven rechtstoestand in te werken 
en er eventueel verandering in te brengen. Dit sluit natuurlijk 
niet uit dat deze macht oorspronkelijk door de titularis van de 
geaffekteerde rechtstoestand kan verleend zijn (bv. een konven
tionele vertegenwoordigingsmacht) alhoewel ook rechtstreeks door 
,de wet verleende machten legio zijn. Aan een macht beantwoordt 
in hoofde van de tegenpartij geen verplichting maar wel een 
_gebondenheid dit is een lijdzaam moeten dulden van de uit de 
uitoefening der gegeven macht voortvloeiende inwerking. 

Deze gebondenheid zal evenwel niet altijd duidelijk te voor
schijn treden en wel omdat er machten zijn (anders dan aan
spraken) die op de eigen rechtssfeer van de machthouder gericht 

(1) Het wezen en de eigen aard van de aldus gestelde rechtskategorie der aan
·spraken is nog zeer vaag. Het is vooral op dit punt dat de Anglo-Amerikaanse leer 
der Juristic conceptions de Duitse analyse der Gestaltungsrechte ver vooruit is. 
Volgens de Duitse rechtswetenschap vormt de kategorie der niet-machten (de 
zgn. Herrscha/tsrechte) één gesloten kategorie waarin zowel zakelijke rechten als 
vorderingsrechten thuishoren. Volgens de Anglo-Amerikaanse analyse bestaan 
naast de kategorie der machten (powers) en deze der aanspraken (demand-rights) 
nog twee andere kategorieën : fakulteiten (privileges) en immuniteiten (immunities). 
Een zakelijk recht zoals ook een vorderingsrecht, hoewel in mindere mate, is een 

-èomplex recht waarin aanspraken, machten, fakulteiten en immuniteiten ver
strengeld liggen. Om de uiteenzetting zo eenvoudig mogelijk te houden worden 
de kategorieën der fakulteiten en immuniteiten thans voorbijgegaan. Voor meer 
biezonderheden zie VAN GERVEN, W., • Een nieuwe analyse van het begrip Recht. 
De Juristic Conceptions theorie•, R. W., 1960-1961, kol. 2041 en volg. 

(2) Zie de in de vorige noot vervatte opmerking. 
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zijn zodat macht en gebondenheid zich in dezelfde persoon 
verenigd zien. Dit is namelijk het geval met de algemene bevoegd
heden waarop bij de aanvang van dit onderzoek (zie boven, nr. 65) 
gezinspeeld werd. De bevoegdheid over de eigen rechten (in de 
ruime zin van het woord) te beschikken, te testeren of te kontrak
teren evenals de bevoegdheid om van de eigen rechten gebruik 
te maken of in verband ermee in rechte te staan zijn machten 
die de houder ervan ten aanzien van de eigen rechtssfeer toe
komen. Het is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat de 
titularis der rechtssfeer, die dezelfde is als de houder der macht,, 
de inwerking op zijn rechtssfeer moet dulden. 

Bij machten verleend ten aanzien van een vreemde rechtssfeer 
komt deze gebondenheid daarentegen scherp tot uiting. Uiteraard 
zullen deze soort machten naar hun inhoud en uitwerking steeds 
wel omlijnd zijn : voor algemene grenzeloze bevoegdheden is 
hier wegens het gevaar een rechtssubjekt alle zeggenschap over
de eigen rechtssfeer te zien verliezen, geen plaats (1). 

Voorbeelden van dergelijke machten zijn : de aan een bepaalde 
kontraktant onder zekere voorwaarden toekomende macht · een 
gesloten overeenkomst op te zeggen of te ontbinden ; de macht 
van een dief of een vinder om onder de voorwaarden vermeld 
in artikel 2280 B.W. de eigendom van een gestolen respektievelijk 
gevonden roerend voorwerp aan derden over te dragen ; de macht 
van een pandhouder om bij gebreke van betaling der schuld.;. 
vordering op de vervaldag het in pand gegeven voorwerp te doen 
verkopen; de macht van een lasthebber om binnen bepaalde 
grenzen aan de lastgever toerekenbare rechtshandelingen te ver
richten, en daarbij aansluitend de macht van een schijnlasthebber 
om onder zekere voorwaarden buiten de grenzen van zijn vol-· 
macht zijn opdrachtgever geldig te verbinden. 

In al deze gevallen moet de tegenpartij tegen wier rechtssfeer 
de beschouwde macht gericht is (in casu de medekontraktant,. 
de ware eigenaar, de pandgever of de lastgever), zich bij de 
inwerking, die de uitoefening van deze macht op zijn rechtssfeer 
teweegbrengt, neerleggen. Doet zij dit niet geredelijk, dan zal 

(1) De bevoegdheid om ten behoeve van een derde te kontrakteren (artikel 1121,, 
B.W.) doet hieraan geen afbreuk. Uit dergelijke bedingen kunnen voor de derde 
geen definitieve rechten ontstaan zolang hij zelf het beding niet heeft aanvaard_ 
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desnoods een beroep kunnen worden gedaan op de rechter om 
het ingetreden rcchtseffekt te horen vaststellen (1). 

71. Uit het voorgaande wordt het eveneens duidelijk dat machten en 
$nspraken begrippen zijn die meestal op een verschillend vlak voorkomen. 
Vermits een macht de hoedanigheid is om op een gegeven rechtstoestand 
in · te werken en eventueel - wanneer deze inwerking het stadium van 
llet gebruiken van rechten overschrijdt - deze rechtstoestand te wijzigen 
door het doen ontstaan of het doen tenietgaan van rechten en plichten, 
is het machtsbegrip logisch eerder dan het aanspraakbegrip (dit is recht 
in de enge zin van het woord). De uitoefening van een macht zal inder
-daad vaak het ontstaan geven aan nieuwe rechten of plichten of zal be
s~de rechten en plichten doen teloorgaan. 

Een andere vaststelling is deze : het aldus geschetste privaatrechtelijke 
machtsbegrip is niet fundamenteel verschillend van het machtsbegrip 
geldend in het publiek recht. Ook de publiekrechtelijke machten zijn 
.aan de houder van de macht toegekende hoedanigheden om op een, in dit 
geval vreemde en niet eigen rechtstoestand namelijk deze der onderhorigen 
µl te grijpen. 
, . Tenslotte weze opgemerkt dat het onderscheid tussen rechten in de 

enge zin van het woord en machten ook aanleiding kan zijn tot een ver
schil in juridisch statuut. Hoewel deze kwestie aan een nauwkeuriger 
o:nderzoek zou moeten onderworpen worden, lijkt het op het eerste gezicht 
sààtlváardbaar dat de regels die gelden op het stuk van het· ontstaan, het 
tenietgaan en de overdracht van rechten iri de enge zin van het woord 
niet automatisch toepasselijk kunnen worden verklaard op het ontstaan, 
het tenietgaan en de overdracht van machten. 

72. De bewindsbevoegdheid, zo blijkt uit de hierboven ont
wikkelde beschouwingen, behoort ongetwijfeld tot de kategorie 
der machten en dan nog wel tot deze soort van machten, die ten 
.aanzien van een vreemde rechts sf eer werden verleend, - ten
minste in de hypotese, die de hypotese is van deze verhandeling, 
dat het gaat over de bevoegdheid om andermans vermogen te 
besturen. 

~ewindsbevoegdheid, zoals trouwens ook de macht van diegene 
wièns opdracht bestaat in de verrichting van een welbepaalde 
handeling voor rekening van de opdrachtgever, duidt immers 
op een vermogen tot inwerking op andermans rechtssfeer. Naar 
zijn maximale inhoud omvat de bewindsbevoegdheid het nemen 
van alle beslissingen en het verrichten van alle materiële zowel 
als juridische handelingen nodig voor het behoud, en zo mogelijk 

(1) Vgl. boven, blz. 103, noot ·3, in fine. 
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de aspekulatieve vermeerdering in kapitaalkracht evenals voor de 
redelijke vruchtdraging (gebeurlijk in geval van een aanzuiverings
of vereffeningsbestuur voor de aanzuivering of de vereffening) 
van de bewindsboedel (zie boven, nrs. 40 en volg., biezonderlijk 
nr. 42). 

Met andere woorden de bewindsbevoegdheid veronderstelt dat 
de bewindvoerder op een of andere wijze, en voor zover nodig 
voor de verwezenlijking van de doelstelling van het bewind, 
over alle bevoegdheden beschikt die de vermogensgerechtigq.e_zelf 
toebehoren. In zover nodig voor het verwezenlijken der gestelde 
doelstelling zal de bewindvoerder derhalve beschikken over de 
bevoegdheid van de vermogensgerechtigde om met betrekking 
tot de bewindsboedel te kontrakteren, te beschikken, in rechte 
te staan en om alle tot de boedel behorende rechten te gebruiken. 
Terwijl al deze bevoegdheden in hoofde van de vermogensge
rechtigde zelf, machten zijn ten aanzien van de eigen rechtssfeer, 
zijn zij natuurlijk in hoofde van de bewindvoerder machten ten 
aanzien van een vreemde rechtssfeer. De gebondenheid van de 
titularis der rechtssfeer tegenover dewelke de machten werden 
verleend, in casu de vermogensgerechtigde zal daardoor weer 
op de voorgrond treden (zie boven, nr. 70, in fine). 

AFDELING 2. - BEWINDSBEVOEGDHEID IS BEVOEGDHEID. 

73. Bewindsbevoegdheid is evenwel meer dan macht ; zij is 
ook bevoegdheid, hetgeen duidt op legitimatie. 

Eenvoudiger : zij is niet alleen een kunnen maar ook een mogen. 
Door deze karaktertrek wordt de bewindsbevoegdheid samen met 
andere bevoegdheden onderscheiden van die soort machten die 
alleen een kunnen en geen mogen impliceren, 

In Duitsland gaat het onderscheid tussen het juridisch kunnen (da. 
rechtliche Können) en het juridisch mogen (das rechtliche Dürfen), zoals 
het machtsbegrip, terug op het reeds vermelde boek van AUGUST THON 
(zie boven, nr. 67). Het feit dat de rechtsorde aan een bepaalde uitoefe
ning van het fysieke kunnen (das natürliche Können) van een rechtssub
jekt een onmiddellijk rechtsgevolg vastknoopt en zodoende aan dit subjekt 
een juridische macht erkent of verleent wil nog niet zeggen dat het ge
bruik van deze macht geoorloofd is (1). In dezelfde zin gaat HOHFELDS 

(1) THON, A., Rechtsnorm und Subjectives Recht, 1878, blz. 325 en volg. 
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begrip privilege, dat na hem in de Anglo-Amerikaanse rechtswetenschap 
een belangrijke rol is gaan spelen (1). Privilege, dat het best door fakulteit 
of ook vrijheid (2) vertaald wordt, is kenmerkend voor deze rechtsver
houding waarin in hoofde van de titularis van het privilege een afwezig
heid van dwang valt op te merken om de gedraging na te laten tot het 
verrichten waarvan de beschouwde fakulteit of vrijheid hem de mogelijk
heid biedt. Met andere woorden de houder van het privilege mag datgene 
doen of nalaten waartoe het privilege strekt. Nu is het meestal zo dat de 
houder van een macht (power - zie boven, nr. 68) ook de fakulteit heeft 
om van deze macht gebruik te maken. De machthebber kàn dan niet 
alleen maar màg dan ook op een bepaalde rechtssfeer inwerken. Deze 
toestand waarin kunnen en mogen, power en privilege, in één hand 
verenigd zijn, zou dan best met de term authority (bevoegdheid) worden 
aangeduid (3). 

De gebeurlijk in een bepaalde macht aan te treffen legitimatie 
kan ofwel rechtstreeks op de wet ofwel op de wil van de titularis 
der beïnvloede rechtssfeer of op de tussenkomst van een rechter 
teruggaan. In het eerste geval gaat het om een door de wet ver
leende, in de laatste twee gevallen om een door de wet erkende 
legitimatie. 

74. Een kenschetsend voorbeeld van het onderscheid tussen 
macht en bevoegdheid biedt ons het leerstuk der schijnvertegen
woordiging. Een vertegenwoordiger die binnen de grenzen van 
zijn volmacht handelt, is houder van een bevoegdheid : hij kan 
én mag het vermogen van de vertegenwoordigde rechtstreeks bif 
de door hem verrichte rechtshandeling betrekken. Daarentegen 
zal een schijnvertegenwoordiger die zijn volmacht te buiten gaat, 
niettemin onder bepaalde voorwaarden bij machte zijn om de 
schijnvertegenwoordigde te verbinden (zie hieromtrent verder, 

(1) Door RoscoE PoUND werd een verfijning voorgesteld door het begrip privilege 
verder te differentiëren in twee met elkaar verwante begrippen : privilege en liberty. 
Beide begrippen duiden op een afwezigheid van juridische dwang (legal restraint). 
Liberty duidt evenwel op de natuurlijke menselijke de facto vrijheid, die bij afwezig-
heid van wettelijke voorschriften binnen zekere perken onbegrensd blijft voort
bestaan zoals de grondwettelijke vrijheden. Privilege vóóronderstelt daarentegen 
een gereglementeerde zone en duidt dan op de niet-toepasselijkheid der bestaande 
reglementering onder bepaalde omstandigheden zo bv. het recht van de lifter 
om in de auto van de dienstwillige chauffeur plaats te nemen. Voor meer biezonder-
heden zie VAN GERVEN, W., • Een nieuwe analyse van het begrip Recht •, R. W., 
1960-1961, kol. 2041 en volg., nrs. 5 en 7 en volg. Vgl. LECOMPTE, H., Essai sur 
la notion de faculté en droit civil, Parijs, 1930. 

(2) Zie vorige noot. 
(3) SEAVEY, W.A., • The rationale of Agency ,, (1919) 29, Yale Law Journal, 859' 

en volg. en wel op blz. 860. - Zie VAN GERVEN, W., l.c., nr. 11. 
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nrs. 167 en volg.). In dat geval staat men voor een macht zonder 
bevoegdheid : de schijnvertegenwoordiger kan zijn opdrachtgever 
verbinden zonder het evenwel te mogen. 

Een andere illustratie van een macht, die geen bevoegdheid is, 
is de macht van de dief of de vinder om de eigendom van de 
.gestolen respektievelijk gevonden roerende zaak onder bepaalde 
voorwaarden over te dragen (art. 2280 B.W.). 

Voorbeelden van machten met bevoegdheid - zij zijn veruit 
de talrijkste - zijn de macht van de pandhouder of van de 
beslagleggende schuldeiser om de goederen van zijn schuldenaar 
te doen verkopen ; de macht van een kontraktspartij om onder 
bepaalde voorwaarden tot de verbreking, ontbinding of vernie
tiging van de overeenkomst te beslissen, enz. 

Ook de algemeen gestelde machten om de eigen rechtssfeer 
te beïnvloeden zoals de bevoegdheid te kontrakteren enz. zijn 
vanzelfsprekend machten waarin macht en bevoegdheid ver
strengeld liggen. 

De in de praktijk vaak voorkomende verstrengeling tussen macht en 
bevoegdheid, tussen kunnen en mogen, komt ook in het woordgebruik 
tot uiting. Men denke b.v. aan het Franse werkwoord pouvoir, dat zowel 
kunnen als mogen beduidt. Dit komt dan biezonder duidelijk te voor
schijn wanneer men over de volmacht : les pouvoirs (kunnen én mogen) 
van e.en opdrachthouder spreekt. Ook in het Nederlands vindt deze ver
strengeling haar weerslag in de taal : macht en mogen komen van dezelfde 
stam; een synoniem voor kunnen is trouwens vermogen. 

75. Bewindsmacht is essentieel bewindsbevoegdheid. De be
schikking die de bewindvoerder voor de verwezenlijking van het 
bewindsdoel heeft over de eigen bevoegdheden van de vermogens
gerechtigde (zie boven, nr. 72), gaat ofwel rechtstreeks terug op 
een wettelijke (zo bv. het voogdijbeheer of het beheer van de 
echtgenoot over de goederen der gemeenschap) ofwel op een 
van de vermogenstitularis (bv. het bewind over een flatgebouw 
of een effektenportefeuille) of van de rechtbanken (bv. het voor
lopig beheer over een lamgelegde vennootschap) uitgaande maat 
door de wet al dan niet uitdrukkelijk erkende bewindslegitimatie. 
De bewindvoerder I kan de bewindsboedel niet alleen besturen : 
hij mag hem ook besturen. 

Dit wil niet zeggen dat er in gans het leerstuk der bewinds
bevoegdheid geen plaats is voor het zuiver dit is niet met bewinds-
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legitimatie verstrengeld machtsbegrip. Immers zoals later wordt 
uiteengezet (nrs. 180 en volg., biezonderlijk nrs. 185 en volg.), 
speelt de leer der schijnvertegenwoordiging ook op dit stuk een 
belangrijke rol : de werkelijke bewindslegitimatie zal vaak ver
vangen worden door een schijnbare bewindslegitimatie. Gebruik 
makend van HoHFELDs terminologie kan men ~eggen dat de 
bewindvoerder in dergelijke gevallen wel over een bewinds-power, 
-echter niet over een bewinds-privilege beschikt (zie boven, nr. 73). 

76. Het verstrengeld liggen van mogen (Dürfen, privilege) en kunnen 
(Können, power) in de bewindsbevoegdheid en trouwens ook in de be
voegdheid uit volmacht duidt tevens op de juistheid van het inzicht dat, 
hoewel de vertegenwoordigingsmacht dient onderscheiden te worden 
van de grondverhouding bv. de lastgevingsovereenkomst of de bewinds
·<>pdracht waaraan zij haar ontstaan dankt (1), zij er nooit mag van ge
~cheiden worden. 

De in de grondverhouding te vinden vertegenwoordigingslegitimatie 
ligt immers nauw verstrengeld met de uit genoemde grondverhouding 
voortvloeiende vertegenwoordigingsmacht (2). 

AFDELING 3. - BEWINDSBEVOEGDHEID 
IS GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID. 

77. Bewindsbevoegdheid, zo bleek uit de twee voorgaande 
:afdelingen, is een macht en een bevoegdheid. Dit wil zeggen : 
zij geeft haar houder de legitimatie of het oorlof om, tot ver
wezenlijking van het bewindsdoel, op een of andere wijze over 
de bevoegdheden van de vermogenstitularis ten aanzien van zijn 
-eigen vermogen, te beschikken en zodoende op genoemd ver
mogen in te grijpen. 

Het is dit op een of andere wijze, dat nog nadere uitleg 
behoeft. Hoe kan deze wijze van deelname van de bewindvoerder 
.aan de bevoegdheidsuitoefening van de vermogensgerechtigde 

(1) Dit onderscheid werd voor het eerst gemaakt door LABAND, P., • Die Stell
vertretung bei dem Abschluss von Rechtsgeschäften nach dem allgemeinen Deut

·schen Handelsgesetzbuch », Zeitschrift Jür das gesammte Handelsrecht, X, 1866, 
blz. 203 en volg. Wordt het niet gemaakt dan blijft het nog steeds bron van veel 
verwarring; voor een illustratie zie de door LIMPENS, J., en VAN DAMME, J., « Examen 
,de jurisprudence, Les Obligations », R.C.J.B., 1960, nr. 69bis, blz. 108, gegispte 
rechtspraak inzake bewijs van het bestaan van het mandaat. 

(2) Zie hierover verder bij MuELLER-FREIENFELS, Die Stellvertretung beim Rechts
.geschäft, Tübingen, 1955, blz. 74 en volg. 

VAN GERVEN, Bewind,Ybevoegdheià. - 8 
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ten aanzien van dezes rechtssfeer, juridisch dit is met behulp, 
van gekende juridische begrippen nader omschreven worden?
Meer konkreet gesteld en afgestemd op ons positief recht luidt 
de vraag : dient de aan de bewindvoerder toekomende bevoegd:... 
heid als een zakelijk of aanverwant recht ten aanzien van het 
vermogen van de vermogensgerechtigde te worden geïnterpreteerd 
en zoniet hoe dan wel? · 

Deze nadere juridische omschrijving moet ons toelaten het 
begrip der bewindsbevoegdheid en ook dat der volmachtsbevoegd
heid nog verder te distantiëren van andere ten aanzien van vreêmd~ 
rechtssfeer geldende bevoegdheden. ' 

§ 1. - Is de bewindsbevoegdhei,d 
een zakelijk of aanverwant recht? 

78. Deze vraag, die zich uiteraard alleen ten aanzien van • de· 
bewindsbevoegdheid en niet ten aanzien van de bevoegdheid tot 
het verrichten voor andermans rekening van één enkele of een 
reeks welbepaalde handelingen kan stellen, vindt haar oorsprong 
in de reeds vroeger gedane vaststelling dat een bewindvoerder, 
hoe gering zijn bevoegdheden ook mogen zijn, zich steeds in 
een min of meer durende betrekking bevindt tot een afgetekende 
groep van vermogensrechten (zie boven, nr. 7). Deze blijvende 
band roept onwillekeurig een reminiscentie op aan deze biezondt:re 
groep van rechten, die zakelijke rechten worden geheten. · 

Bij het stellen van deze vraag stuit men meteen op een vooraf.,. 
gaandelijke hinderpaal die namelijk te vinden is in het numerus 
clausus beginsel dat ons zakelijk recht nog steeds beheerst. Het 
blijft immers de heersende mening dat de in ons recht bestaande 
reeks van zakelijke rechten limitatief is zodat partijen geen nieuwe· 
zakelijke of absolute rechten in het leven kunnen roepen (1 ). 

De lege lata is de hierboven gestelde vraag dan ook vlug beant
woord. 1:Iet bewindsrecht komt niet voor in de reeks van in op.~e 
rechtsorde bestaande zakelijke rechten en is dus geen zakelijk 
recht. Indien men echter niet oppervlakkig wenst te blijven dient 
men zich de bijkomende vraag te stellen of de bewindsbevoegd:-

(1) DE PAGE, 1, nrs. 130 met verdere verwijzingen. Vgl. ook AssER-SCHOLTEN-
BEEKHUIS, Zakenrecht, blz. 20 en volg. 
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heid gebeurlijk de nodige kenmerken bezit om de lege f erenda 
tot zakelijk recht te worden gepromoveerd. Met andere woorden 
is het bewindsrecht een recht met zakelijke inslag zoals bv. het 
recht van de huurder? Om deze vraag, die natuurlijk een veel 
teoretischer karakter heeft dan de eerste, op te lossen moet men 
uitgaan van het begrip zakelijk recht, zoals het heden in onze 
rechtswetenschap wordt opgevat. 

Vermits de vraag naar de katalogering der vermogensrechten 
in zakelijke en vorderingsrechten steeds veel beroering heeft ver
wekt en het debat nog altijd niet voor gesloten mag worden 
beschouwd, wordt bij deze problematiek even stilgestaan. 

79. Over het begrip zakelijk recht bestonden en bestaan er 
in de rechtsleer hevige meningsverschillen. Niettemin blijft het 
traditionele onderscheid tussen zakelijke rechten en vorderings
rechten voorlopig nog steeds richtinggevend. 

Het typisch zakelijke recht - en MEYERS heeft het duidelijk gemaakt 
dat de eigenschappen hiervan niet bij alle door de wet als zakelijke rechten 
aangeduide rechtsbetrekkingen worden teruggevonden (1) - zou dat
gene zijn dat rechtstreeks op een zaak draagt zonder tussenkomst van 
enig rechtssubjekt. Het geeft aan zijn titularis een rechtstreekse en onmid
dellijke (hoewel dikwijls beperkte) zeggenschap over een zaak (ius in re). 

Een vorderingsrecht zou daarentegen een band veronderstellen tussen 
twee of meerdere limitatief aangeduide personen. Zijn voorwerp kan 
ongetwijfeld bestaan in het geven van een zaak maar dit sluit niet uit, 
aldus de traditionele opvatting, dat deze zaak alleen kan verkregen worden 
met de tussenkomst van de schuldenaar (2). 

Het meest volledige zakelijke recht is het eigendomsrecht. Alle andere 
zakelijke rechten moeten als afsplitsingen (démembrements) van dit meest 
volledige recht worden opgevat : uit de inhoud van het eigendomsrecht 
wordt een bepaalde schijf bevoegdheden op een exclusieve wijze afge
scheiden. Deze bevoegdheden geven hun houder een onmiddellijke, zij 
het beperkte, dus niet langs de eigenaar omgaande heerschappij over een 
bepaalde zaak. 

Is de bewindsbevoegdheid met dergelijk, een rechtstreekse heerschap
pij over een zaak gevend recht gelijk te stellen? Dit kan ten zeerste be
twijfeld worden. Immers naar zijn maximale inhoud veronderstelt het 
bewindsbegrip een aan de bewindvoerder toekomende bevoegdheid om ten 

(1) MEYERS, E.M., De algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, Leiden, 
1948, blz. 268 en volg. Vgl. DEMOGUE, R., Notions Jondamenta/es de droit privé, 
Parijs, 1911, blz. 405 en volg. 

(2) DE PAGE, I, nrs. 127 en volg.; ASSER-BEEKHUIS, o.c., blz. 4 en volg. 
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aanzien van de bewindsboedel alle handelingen te verrichten nodig voor het 
behoud, de vermeerdering en de vruchtdraging van het bestuurde vermogen 
(zie boven, nrs. 40-43 evenals het voorbehoud gemaakt in nr. 41, in fine). 
De bewindvoerder zal dus, in zover nodig voor de vervulling van zijn 
opdracht, de tot de bewindsboedel behorende goederen kunnen en mogen 
gebruiken, vervreemden, tot zekerheid geven enz. Hem is geen welbepaalde, 
naar haar inhoud min of meer beperkte en van het eigendomsrecht af
gesplitste wijze van heerschappij over de aan zijn bevoegdheid onder
worpen vermogensbestanddelen toevertrouwd zoals dit bv. wel het geval is 
bij het recht van vruchtgebruik, opstal, erfdienstbaarheid en de andere 
zakelijke rechten die aan hun titularis alleen de bevoegdheid geven een 
welbepaalde soort van aan de beperkte inhoud van het recht beantwoor
dende handelingen te verrichten. Integendeel zijn bevoegdheid - en 
dit heeft zij gemeenschappelijk met het eigendomsrecht - is naar haar 
invloed kwasi-onbeperkt, maar is daarentegen naar haar finaliteit -
anders dan bij het eigendomsrecht - ten zeerste ingeperkt. Hieruit blijkt 
dat de bewindsbevoegdheid - anders dan de beperkte zakelijke rechten -
geen vertikale scheiding in het meest absolute recht : het eigendomsrecht 
voltrekt maar wel een horizontale scheiding. Principieel geeft de bewinds
bevoegdheid aan haar titularis alle in het eigendomsrecht vervat liggende 
bevoegdheden maar alleen voor zover nodig voor /ie verwezenlijking 
van een welbepaalde doelstelling. Dit doet meteen klaar tot uiting komen 
dat de bewindsbevoegdheid geen afgesplitst (démembré) bestanddeel van 
het eigendomsrecht (of gebeurlijk van een ander aan het bewind onder
worpen recht) is maar wel een deelname aan de in het eigendomsrecht 
(of het ander recht) vervatte bevoegdheden. Met andere woorden de 
heerschappij over de zaak, waartoe de bewindsbevoegdheid aanleiding 
geeft, is geen rechtstreekse heerschappij maar is veeleer een langs de 
eigenaar omgaande en dus onrechtstreekse zeggenschap over de bewinds
boedel. Het is een ius ad rem, geen ius in re. Wanneer men het begrip 
zakelijk recht neemt in zijn traditionele betekenis, kan men de bewinds
bevoegdheid dus ook de lege f erenda niet als onder dit begrip vallend 
beschouwen. Terloops weze nog opgemerkt dat het feit dat de bewinds
bevoegdheid op een groep van vermogensrechten draagt daarentegen 
geen bezwaar zou zijn voor de zakelijkheid ervan. Inderdaad bepaalde 
zakelijke rechten, zoals het recht van vruchtgebruik, kunnen ook een 
groep van vermogensrechten tot voorwerp hebben. 

80. Zeer onlangs werd evenwel door de in België gevormde 
Israëlitische hoogleraar S. G1NOSSAR een lofwaardige poging onder
nomen om aan het begrip zakelijk recht een nieuwe betekenis 
te geven (1). 

(1) GINOSSAR, S., Droit réel, propriété et créance. Elaboration d'un système rationnel 
des droits patrimoniaux, Parijs, 1960, 212 blz. Zie ook de bespreking ervan door 
DEKKERS, R., • Du neuf sur les droits réels •, J. T., 1960, blz. 697-698. Vgl. verder 
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Daartoe gaf hij in de eerste plaats aan het eigendomsbegrip een zeer 
ruime, van de gebruikelijke betekenis sterk afwijkende draagwijdte. Eigen
dom duidt immers op elk toebehoren (appartenance) (I). Zo gedefinieerd 
kan het eigendomsrecht niet alleen op een zaak maar bovendien op elk 
recht, dus ook op een vorderingsrecht dragen : eenieder moet dit recht, 
dat aan zijn titularis toebehoort, eerbiedigen (2). DEKKERS resumeert deze 
zienswijze aldus : Ainsi la propriété est un droit unique en son genre. Il 
plane en que/que sorte sur tout Ie patrimoine. Il n' entre dans aucune des càté
gories de droits patrimoniaux. Non seulement il n'est pas un droit personnel 
(ce que nul n'a jamais prétendu), mais il n'est pas davantage un droit réel 
(alors qu'il passe pour Ie type du droit réel) (3). 

Wanneer het eigendomsrecht geen zakelijk recht is, wat zijn dan wel 
zakelijke rechten? Het antwoord hierop is traditioneel : alle rechten, 
die men afsplitsingen van het eigendomsrecht (démembrements de la pro
priété) noemt te weten vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypoteek
recht enz. 

Datgene wat deze rechten van gewone vorderingsrechten onderscheidt 
is evenwel niet hun afgesplitst-zijn van het eigendomsrecht ( 4) maar 
wel het feit dat zij als keerzijde een tegen de eigenaar gerichte verbintenis 
uitmaken (dit hebben zij gemeenschappelijk met de vorderingsrechten), 
verbintenis die evenwel op de zaak zelf draagt. Door DEKKERS wordt dit 
deel van GINOSSARs opvatting als volgt samengevat : Tous les droits réels 
sur la chose d'autrui se ramtnent à des charges imposées au propriétaire 
de la chose (5). Het betreft hier een reële verbintenis (obligation réelle) 
tot verstrekking van datgene waarop het beschouwde zakelijk recht aan
spraak verleent (bv. rustig gebruik of vruchtgebruik der zaak), verbin
tenis die men op zich neemt doordat men eigenaar wordt van het goed 
waarop deze verbintenis rust (en daarom juist reëel geheten). Zij is te 
onderscheiden van een personele verbintenis (obligation personnellc), 
die men aangaat op één van de in artikels 1134 en 1370 B.W. vermelde 
wijzen (6). 

LIMPENS, J., « De l'opposabilité des contrats à l'égard des tiers, Contributipn 
à l'étude de la distinction entre les droits réels et personnels •, in Mélanges Paul 
Roubier, II, 1961, blz. 89 en volg.; van geschiedkundig standpunt zie MEYERS, E.M., 
• Het zogenaamde Jus ad rem•• in Mélanges Fernand de Visscher, IV, Brussel, 1950, 
blz. 183 en volg. 

(1) Over de gelijkenis met DABINS definitie van het subjektief recht (maîtrise
appartenance), zie GINossAR, S., o.c., blz. 33, noot 61. 

(2) Dit is ook zo voor een vorderingsrecht sinds derde-medeplichtigheid aan 
kontraktbreuk in ons recht gesanktioneerd wordt (hierover GINOSSAR, S., o.c., 
blz. 65 en volg. en ook verder). Zie verder, nrs. 261, in fine, en 271, in fine. 

(3) DEKKERS, R., l.c., nr. 5. 
( 4) Voor een kritiek van deze in de hedendaagse rechtsleer vrij verspreide ziens

wijze : DE PAGE en DEKKERS, VI, nrs. 205-206. 
(5) DEKKERS, R., • Du neuf sur les droits réels », l.c., nr. 6. 
(6) Over het begrip der reële verbintenis : GINOSSAR, S., o.c., blz. 89 en volg. 

Dit begrip is niet nieuw : zie ABERKANE, H., Contribution à l' étude de la distinction 
des droits de créance et des droits réels. Essai d'une théorie générale de l'obligation 
propter rem en droit positif Jrançais, Parijs, 1957, blz. 283, met verdere verwijzingen. 
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Indien men dit onder zakelijk recht verstaat - en het onthaal 
dat GIN0SSARs opvatting in België genoot (1), laat wellicht ver
onderstellen dat zij een ernstige kans op aanvaarding bezit - kan 
dan de bewindsbevoegdheid, steeds de lege ferenda, als zakelijk 
recht worden aangemerkt? 

81. Vooraleer deze vraag te beantwoorden dient de aandacht 
getrokken te worden op een verfijning, die aan GIN0SSARs opvat
ting kan worden aangebracht met behulp van de Ang]o-Ameri
kaanse en ook Duitse beschouwingen inzake het machtsbegrip 
en het daaraan beantwoordende passieve begrip der gebondenheid 
(liability, Bindung) (zie boven, nrs. 67, 68 en vooral 70). 

Een persoon, ten aanzien van wiens rechtssfeer aan een ander persoon 
een macht tot ingrijpen op genoemde rechtssfeer wordt gegeven, dient 
zich .neer te leggen bij de beïnvloeding die zijn rechtssfeer ondergaat 
bij de uitoefening der gegeven macht. Op zijn hoofd rust geen plicht 
(duty, Verpflichtung) in de eigenlijke zin van het woord, waarvan de uit
voering door de tegenpartij, aanspraakgerechtigde genoemd, kan worden 
opgeëist maar wel een gebondenheid : een moeten. dulden van de wij
ziging die in zijn rechtstoestand automatisch ingevolge de uitoefening 
van de gegeven macht tot stand wordt gebracht. Deze gebondenheid 
is ook kenschetsend voor de fundamentele rechtsverhouding waarin een 
vermogensgerechtigde zich ten overstaan van een bewindvoerder of 
algemener : van een opdrachthouder bevindt (zie boven, nrs. 70-72). 
Meestal zal deze fundamentele rechtsverhouding evenwel complexer 
zijn doordat ook eigenlijke plichten tegenover de bewindvoerder de ver
mogensgerechtigde (en omgekeerd) zullen belasten zoals bv. de verplich
ting een loon te betalen of de verplichting bepaalde handelingen, die tot 
de bewindsopdracht behoren, niet zelf te verrichten. Fundamenteel 
blijft nochtans de gebondenheid van de vermogensgerechtigde. 

Ook deze gebondenheid maakt samen met de eigenlijke plichten deel 
uit van het passief dat het vermogen van de vermogenstitularis belast. 
Wanneer GINOSSAR derhalve spreekt van een reële verbintenis dit is een 
ve,:bintenis die de eigenaar van een goed met dit goed volgt m.a.w. die 
hem propter rem belast, dan dient het woord verbintenis in de ruime 
zin van het woord verstaan te worden. Het omvat dan zowel plichten als 
gebondenheden. 

82. Ook wanneer men onder zakelijk recht verstaat de keerzijde 
van de reële verbintenis die op de eigenaar van een zaak rust 

( 1) Zie de hierboven geciteerde bespreking van DEKKERS, R., J. T., 1960, 
blz. 697-698. 
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•en die met deze zaak op de volgende eigenaars ervan overgaat, 
kan men de bewindsbevoegdheid niet als zakelijk recht bestempe
len tenminste niet zoals het Belgisch recht zich thans voordoet. 

Opdat men dit wel zou kunnen doen, zou de bewindsbevoegdheid, in 
geval van vervreemding (zonder de medewerking van de bewindvoerder) 
vim de gehele of gedeeltelijke bewindsboedel, op de aldus vervreemde ver
mogensbestanddelen moeten blijven rusten, met andere woorden : zou de 
toestand van gebondenheid waarin de vermogensgerechtigde zich tegen
over de bewindvoerder bevindt, samen met de overgang van tot de be
windsboedel behorende bestanddelen op de nieuwe eigenaar dienen over 
te gaan. Welnu, dit is een regel die in het Belgisch positief recht, in geen 
enkele wettelijke, gerechtelijke, noch konventionele bewindsinstelling 
wordt teruggevonden (1) hoewel hij hierna als mogelijke oplossing voor 
bepaalde gevallen wordt aanbevolen (zie verder, nrs 285 en volg.) maar 
,dat is dan een zuiver persoonlijke zienswijze. 

Een andere aanduiding van de zakelijke aard der bewindsbevoegdheid 
in de zin daaraan door GINOSSAR gegeven, ware het voortbestaan van de 
bewindsopdracht in geval van overlijden (of likwidatie wanneer het gaat 
-over een rechtspersoon) van de vermogensgerechtigde met de daarop 
volgende rechtsovergang. Welnu ook deze regel vindt men behoudens 
andersluidend beding - en de toelaatbaarheid van dergelijk beding zal 
in elk konkreet geval zorgvuldig moeten onderzocht worden - in geen 
•enkele bewindsinstelling als algemene regel terug. 

' 83. In Nederland zou de op het einde van nr. 80 gestelde 
vraag wellicht een ander of tenminste meer genuanceerd antwoord 
~9eten krijgen en dan vooral wanneer het Ontwerp .MEYERS 

geldend recht zal geworden zijn. 

Zoals men weet houdt het huidige Nederlandse B. W. reeds verschil
lende bij ons onbekende, bij rechtshandeling ingestelde bewindsinstel
lingen in zoals bv. het testamentair bewind en het bewind over fideicom
missaire goederen (zie boven, nr. 13). Welnu in al deze gevallen zijn aan 
de vermogensgerechtigde ook tegenover derden werkende beperkingen 
-opgelegd in verband met zijn beschikkingsvrijheid ten overstaan van de 
bestuurde goederen (2). Aldus zou een onder testamentair bewind staand 

( I) Natuurlijk is het steeds mogelijk dat de vermogensgerechtigde uitdrukkelijk 
in de vervreemdingsakte het voortbestaan van de bewindsbevoegdheid ten over
,11tl1Jln van het vervreemde goed voorbehield. Dergelijk voorbehoud kan trouwens 
uit de omstandigheden voortvloeien: zo bv. wanneer de houder van een onverdeeld 
.aandeel in een gemeenschappelijk beleggingsfonds zijn aandeel onder de vorm 
van een certifikaat vervreemdt. Het bestaan en het voortbestaan van het bewind 
der beleggingsmaatschappij is aan en door beide partijen uit de bewoordingen 
van het certifikaat bekend respektievelijk aanvaard. 

(2) Zie ZEYLEMAKER, J., « Bewindvoerders, trustees en vertegenwoordigers •• 
Themis, 1949, blz. 339 en volg. en wel op blz. 396. 
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goed dat door de erfgenaam vervreemd werd, niettemin aan het bestuur
van de testamentaire bewindvoerder onderworpen blijven (1) zodat de
gebondenheid van de oorspronkelijke vermogensgerechtigde door krach..
tens de bewindsmacht verrichte handelingen, op de nieuwe vermogens
gerechtigde samen met het vervreemde goed overgaat en er redenen 
zijn om van. een obligation réelle te gewagen (zie boven, nrs. 80-81). 

Nog duidelijker komt dit te voorschijn in het Ontwerp MEYERS. Zoals. 
bekend stelt het Ontwerp voor alle handelingsbekwame rechtssubjekten 
de mogelijkheid open om een deel van of gans hun vermogen bij rechts
handeling onder het bestuur van een derde te brengen (zie ook boven, 
nrs. 13 en 39). Welnu in artikel 3. 6. 2. 3 van het Ontwerp wordt aan de 
vermogensgerechtigde die van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt► 
de macht ontnomen om zonder medewerking van de bewindvoerder· 
over de bewindsgoederen onder levenden te beschikken. Alleen wanneer 
er verschillende vermogensgerechtigden zijn bv. in geval van bewind 
over een onverdeeldheid, kan ieder van hen behoudens andersluidend 
beding over zijn deel beschikken evenwel onder de last van het bewind 
(art. 3. 6. 2. 5). 

De toelichting bij het Ontwerp geeft dienaangaande nog verdere 
precisies. Sprekend over de verwantschap tussen volmacht en bewind 
vervolgt het immers : « Toch is niet iedere volmacht tot beheer de in
stelling van een bewind. Bij de gewone volmacht staat de persoon van de
gemachtigde en de aan deze verleende bevoegdheid om namens de vol
machtgever te handelen op de voorgrond. Bij het bewind wordt meer-
op de goederen, die onder bewind gesteld worden, gelet. Het bewind is 
een verband, dat op de goederen ligt, onafhankelijk van de persoon die als. 
bewindvoerder optreedt : het bewind kan op de goederen rusten voordat 
een bewindvoerder het heeft aanvaard, en wanneer de benoemde bewind
voerder bedankt of overlijdt, blijven desniettemin de goederen onder het 
bewind staan en daarmee aan het beheer van de rechthebbende onttrokken •. 
Ook wanneer de rechthebbende de onder bewind staande goederen kan ver
vreemden gaan deze goederen over onder de last van het bewind, natuur
lijk met eerbiediging van de rechten, die door derden te goeder trouw 
worden verkregen » (2). 

(1) SUYLING, H.PH., Zakenrecht, Haarlem, 1940, nr. 24, blz. 28. Vgl. AsSBR-· 
MBYERS-VAN DER PLOEG, Erfrecht, blz. 466 : de erfgenaam of legataris zou ten 
aanzien der bewindsgoederen iedere zelfstandige beschikkingsmacht missen. 

(2) Ontwerp MEYERS, Boek 1-4, toelichting, blz. 241-242. Ten onrechte zou men,. 
althans in het Belgisch recht, uit het feit dat de eerbiediging van rechten van derden 
te goeder trouw zich verzet tegen het voortbestaan van de bewindslast, een argument 
trachten af te leiden ten nadele van het zakelijk karakter ( steeds volgens GIN OS SARS 
opvatting) der bewindsbevoegdheid. Immers, ook een onbetwistbaar zakelijk recht 
zoals bv. het vruchtgebruik op een onroerend goed overleeft de voorschriften 
opgesteld ter bescherming van derden te goeder trouw niet. Inderdaad, in geval 
van vervreemding van het goed kan het aan de verkrijger alleenlijk worden tegen
geworpen ofwel indien het overgeschreven werd - en ingevolge de instelling van 
deze formaliteit, worden alle derden meteen te kwader trouw geacht vermits zij 
ipso facto van het bestaan van het recht op de hoogte zijn of behoren te zijn -'-.,.. 
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Acht gevend op het voorgaande kan het dan ook geen verwondering 
verwekken dat in de Nederlandse rechtsleer aanhangers werden gevonden 
van het zakelijk karakter van de bewindsrechten, die naast beslagen, 
het faillissementsbeslag inbegrepen, en belastingen tot genotsdoeleinden, 
de biezondere kategorie zouden vormen der zakelijke belastingen (1). 
Door de heersende Nederlandse rechtsleer schijnt evenwel het zakelijk 
karakter van het bewindsrecht verworpen te worden alhoewel de bewinds
bevoegdheid er niettemin als een op de bewindsgoederen rustende last 
wordt beschouwd (2). Haar definitief beslag heeft deze twistvraag schijn
baar nog niet gekregen. Wellicht loont het de moeite deze vraag opnieuw 
te onderzoeken aan de hand van GrNossARs opvatting over het zake
lijk recht. 

84. Samenvattend kan dus gezegd worden 

1° Dat de bewindsbevoegd.heid de lege lata niet als zakelijk 
recht kan worden beschouwd (zie boven, nr. 78); 

2° Dat zij ook de lege f erenda, en wanneer men zich houdt 
aan de traditionele betekenis aan het begrip zakelijk recht gegeven, 
niet voor dergelijke kwalifikatie in aanmerking komt (zie boven, 
nr. 79); 

3° Dat de laatstgenoemde vaststelling, in de huidige stand van 
ons positief recht, ook juist blijft wanneer men aan het begrip 
zakelijk recht de betekenis toekent die daaraan onlangs werd 
gegeven (zie boven, nrs. 80-83). 

De bewindsbevoegdheid dient dus met behulp van een ander 
juridisch begrip nader verhelderd te worden. 

§ 2. - De figuur der bevoegdheidsdelegatie. 

85. Uit de beschouwingen die hierboven leidden tot de ver
werping van het begrip zakelijk recht als doelmatige kwalifikatie 

ofwel, wanneer het niet overgeschreven werd, indien de derde het bestaan van het 
recht van vruchtgebruik niettemin kende (of behoorde te kennen) : zie artikel 1, 
eerste lid, Hypoteekwet. Vgl. DE PAGE en DEKKERS, VII, nr. 1078; KLUYSKENS, 
Voorrechten en Hypotheken, nr. 30. 

( 1) Op het bestaan van deze biezondere rechtskategorie werd voor het eerst 
gezinspeeld door EGGENS, J., « Vertegenwoordiging », W.P.N.R., 1927, nrs. 2989 
en 2990, biezonderlijk sub II. De systematische uitwerking van deze tip is nochtans 
aan SUYLING te danken (Zakenrecht, 1940, nrs. 19 en volg.; biezonderlijk wat de 
beheersrechten betreft, nr. 24). Voor verdere biezonderheden zie ook VAN GERVEN, 
W., • De regeling van het Bewind in het ontwerp voor een nieuw Nederlands B.W. 
(ontwerp MEYERS) », R. W., 1957-1958, kol. 850. 

(2) Zie de grondige kritiek van SUYLINGS opvatting bij ZEYLEMAKER, J ., l.c., 
biezonderlijk nr. 16; zie verder AsSER-BEEKHUIS, Zakenrecht, blz. 23-24. 
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van de bewindsbevoegdheid, bJijkt enerzijds dat genoemde be
windsbevoegdheid - anders dan de beperkte zakelijke rechten -
in de vermogensrechten en biezonderlijk in het eigendomsrecht 
waarop zij draagt, een horizontale en geen vertikale scheidingslijn 
nalaat (zie boven, nr. 79) en anderzijds dat zij in de regel de over
gang van de boedel of zijn bestanddelen onder de levenden (zon
der de medewerking van de bewindvoerder) of bij erfopvolging 
niet overleeft (zie boven, nr. 82). Dit doet tot uiting komen dat 
de bewindsbevoegdheid steeds tot op zekere hoogte teruggaat 
op de aan de vermogensgerechtigde toekomende en bij hem 
verblijvende eigen bevoegdheden waarmee zij desgevallend ook 
teloorgaat. Deze vaststelling doet meteen uitschijnen dat het 
verkeerd zou zijn de bewindsbevoegdheid als een volledig zelf
standige en aan de bewindvoerder eigen bevoegdheid te bestem
pelen (1). 

Om deze werkelijkheid met behulp van juricijsch bekende 
begrippen weer te geven kan men beroep doen op een in het 
publiek recht gevormde figuur met name deze der bevoegdheids
delegatie. 

86. Het begrip der bevoegdheidsdelegatie vindt in België zijn 
oorsprong jn artikel 25 der Grondwet. Dit artikel bepaalt : << Alle 
machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de bij 
de Grondwet bepaalde wijze>>. 

Hiermee wil gezegd zijn dat alle Staatsmachten oorspronkelijk 
bij het volk, waaruit de Natie emaneert, berusten. De uitoefening 
ervan wordt evenwel door de vertegenwoordigster van het volk, 
de grondwetgevende vergadering, aan het Parlement, de Uit
voerende Macht, de rechterlijke macht evenals aan de provinciën 
en de gemeenten gedelegeerd (2). 

Het idee dat achter dit woordgebruik schuilgaat, is duidelijk. 

(1) In die zin ook ASSER-BEEKHUIS, Zakenrecht, blz. 24. 
(2) De twee op dit stuk fundamentele kassatiearresten, het eerste van 6 februari 

1891 (Pas., 1891, I, 54), het tweede van 4 mei 1920 (Pas., 1920, I, 135) zijn formeel. 
In het eerste wordt de volgende overweging weergevonden : « Attendu que la 
souveraineté réside dans la nation, et que les pouvoirs, qui tous émanent d'elle, 
ne sont exercés que par délégation; attendu que les attributions déléguées ne 
comportent, en principe, aucune subdélégation ... ». Het tweede dat het eerste 
aanvult doordat het de delegatie van de machten van de Koning op zijn Ministers 
toelaat voor detailregelingen, bevat volgende zinsnede : « Attendu que s'il est 
de principe que les pouvoirs sont inaliénables et intransmissibles, il n'est pas interdit 
à l'autorité déléguée par la Nation d'établir des autorités secondaires chargées 



GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID 123 

De bevoegdheden waarvan de uitoefening aan de verschillende 
Staatsorganen wordt opgedragen, zijn geen aan deze organen eigen 
bevoegdheden: uiteindelijk blijven zij de Natie toebehoren. Wordt 
de Natie om een of andere reden ontbonden dan gaat ook de op 
haar teruggaande bevoegdheidsdelegatie teloor. Bij de oprichting 
van de nieuwe Natie, zal een nieuwe bevoegdheidsdelegatie moeten 
plaatsgrijpen. 

Ook van de ene grondwettelijke macht op de andere en binnen 
het kader van elke grondwettelijke macht, bv. van de Koning 
op de Ministers en van deze laatsten op hun ondergeschikten, 
kan binnen zekere grenzen een bevoegdheidsdelegatie plaats 
vinden (1). Dergelijke delegatie is evenwel niet gelijk te stellen 
met een bevoegdheidsoverdracht : de aldus toevertrouwde zending 
blijft precair en herroepelijk (2). 

87. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor op het privaatrechte
lijke plan in verband met de bewindsbevoegdheid of in het 
algemeen in verband met elke uit een bepaalde opdracht voort
spruitende bevoegdheid. 

In de private rechtssfeer beantwoordt het rechtssubjekt aan de 
Natie : zoals de Natie is het subjekt toeordeningspunt van een 
massa rechten en bevoegdheden waaronder de bevoegdheid tot 
het gebruiken van en ook tot het beschikken over genoemde 
rechten. Krachtens deze rechten en bevoegdheden, die principieel 
op de eigen rechtssfeer en ook op de eigen behoeftenbevrediging 
zijn afgestemd, behoudt het subjekt de nodige autonomie en 
zelfbeschikking, die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van zijn 
persoonlijkheid. In beginsel blijft ook de uitoefening van zijn 
bevoegdheden aan het rechtssubjekt voorbehouden (3). 

d'agir sous son contröle en prenant des mesures de détail sous réserve de son appro
bation expresse ou tacite; que cette mission toute précaire et toujours révocable, 
confiée aux agents, n'implique aucune aliénation ou transmission de pouvoir •· 

(1) WIGNY, P., Droit constitutionnel, I, Brussel, 1952, nr. 72. 
(2) Zie de in noot 2 voorgaande blz. geciteerde overweging uit het kassatiearrest 

van 4 mei 1920, l.c. 
(3) Hier is alleen sprake van uitoefening van bevoegdheden. De uitdrukking 

• uitoefening van rechten • lijkt immers onnauwkeurig. Rechten in de enge zin 
van het woord duiden op een rechtstreekse of onrechtstreekse band tussen een 
subjekt en de goederen van de omgevende wereld. Bevoegdheden duiden daaren
tegen op een macht tot inwerken op een groep van rechten in de enge zin van het 
woord (over dit onderscheid, zie boven, nr. 65). De minst spektakulaire bevoegd
heid is deze tot het gebruiken van rechten. Meer spcktakulair is daarentegen de 
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Zoals de Natie, die op deze techniek noodgedwongen beroep 
moet doen - hierin is zij te vergelijken met de privaatrechtelijke 
rechtspersonen -, kan het rechtssubjekt aan de hem voorbehou
den bevoegdheidsuitoefening andere organen respektievelijk sub
jekten doen deelnemen. Dergelijke deelname of participatie aan 
de bevoegdheidsuitoefening wordt aangeduid met de term be~ 
voegdheidsdelegatie. Het aktieveld van het rechtssubjekt wordt 
erdoor verruimd. Deze participatie doet evenwel geen afbreuk 
aan het feit dat de bevoegdheden wier uitoefening wordt gedele ... 
geerd, en zelfs, zoals hierna wordt aangetoond, de diepste kern 
der bevoegdheidsuitoefening aan het rechtssubjekt zoals ook aan 
de Natie blijven toebehoren. 

Ten aanzien van deze enerzijds publiekrechtelijke, anderzijds 
privaatrechtelijke bevoegdheidsdelegatie doet zich evenwel een 
grondig verschilpunt voor. Terwijl de delegatie van de aan de 
Natie toekomende bevoegdheden uitsluitend op haar eigen initia
tief dit wil zeggen op initiatief en op aanduiding van haar ver
tegenwoordigster : de grondwetgevende vergadering kan plaats 
vinden (art. 25, ze lid, Grondwet), kan de delegatie van de aan een 
privaat rechtssubjekt toebehorende bevoegdheden bovendien op 
initiatief van de wetgever en zelfs van de rechterlijke macht 
gebeuren (zie boven, nrs. 1-4). Dit verschil houdt verband met 
de verschillende graad van soevereiniteit, die de Natie enerzijds~ 
een privaat rechtssubjekt anderzijds kenmerkt. In afwachting van 
een alomvattende supranationale maatschappij blijft de Natie 
inderdaad kwasi-volledig soeverein. Ten aanzien van het privaat 
rechtssubjekt is evenwel de evolutie naar een bovensoeverein 
gezagsorgaan reeds tot haar eindpunt gekomen. 

88. De volle draagwijdte der bevoegdheidsdelegatie komt het 
best tot uiting in geval van konventioneel gedelegeerde bevoegd
heden. 

Inderdaad, in geval van konventionele bewindsopdracht of vol
macht blijft de opdrachtgever die uiteraard handelingsbekwaam 
is, volledig bevoegd ten aanzien van de eigen rechtssfeer. Niet 

beschikkingsbevoegdheid. De uitdrukking « uitoefening van rechten • lijkt datgene 
aan te duiden wat nauwkeuriger door de woorden « uitoefening van de bevoegd
heid tot het gebruiken van rechten • wordt aangegeven. Daarnaast kan er natuurlijk 
ook sprake zijn van uitoefening der beschikkingsbevoegdheid enz. 
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:alleen blijft hij houder van al · zijn rechten en bevoegdheden 
maar bovendien blijft hij bekwaam tot het uitoefenen van al zijn 
bevoegdheden met inbegrip van deze aan wier uitoefening hij 
de opdrachthouder laat deelnemen. Op dit punt is het rechts
·subjekt dus zeer goed te vergelijken met de Koning of zijn 
Ministers die hun bevoegdheden binnen de geoorloofde grenzen 
_gedelegeerd hebben. Dergelijke delegatie, die precair en herroepe
lijk blijft, maakt de delegerende overheid niet onbekwaam om 
2elf de gedelegeerde bevoegdheden uit te oefenen (zie boven, 
nr. 86, in fine). 

Aldus kan en mag een opdrachtgever die aan een aanvaardende 
derde de opdracht geeft zijn huis te verkopen, dit huis zelf ver
kopen (1). Zo ook kan een vermogensgerechtigde die het bestuur 
over bepaalde vermogensbestanddelen aan een derde heeft opge
dragen, zelf bewinds- en ook beschikkingshandelingen verrichten 
ten aanzien van de aldus bestuurde boedel. Natuurlijk kan de 
opdrachtgever zich ertoe verbinden van zijn bevoegdheid geen 
gebruik te maken. Dergelijk beding heeft echter geen absolute 
werking en bewerkt op verre na niet de onbekwaamverklaring 
van de opdrachtgever (over deze problematiek, zie verder, nrs. 257 
,en volg.). 

Het blijkt dus duidelijk dat in deze gevallen de uitoefening 
van de aan het rechtssubjekt toekomende bevoegdheden verdeeld 
ligt over het rechtssubjekt zelf en zijn opdrachthouder. De be
voegdheid die aan deze laatste toekomt, is een aan de eigen 
1:>evoegdheid van zijn opdrachtgever deelhebbende en in haar 
wortelende bevoegdheid en dus geen eigen, zelfstandige bevoegd
heid van de opdrachthouder. Het is een gedelegeerde bevoegdheid 
in de echte zin van het woord. 

Het is vooral door de Duitse hoogleraar W. MUELLER-FREIEN

FELS dat deze biezondere aard der vertegenwoordigingsbevoegd
hdd - en zijn analyse gaat even zo goed op voor de bewinds
bevoegdheid - werd blootgelegd (2). De van de eigen bevoegd-

(1) Eventueel zal daardoor een zo geheten strafbeding beter een beding tot 
vaststelling van schade (zie over deze problematiek : RONSE, J ., Preadvies betreffende 
Je dwangsom in het Belgisch Recht, Vereniging voor de vergelijkende studie van het 
recht van België en Nederland, 1961) in werking treden. 

(2) MUELLER-FREIENFELS, W., Die Vertretung beim Rechtsgeschäft, Tübingen, 
1955. Zie nochtans in het biezonder blz. 65 en volg. en 176 en volg. 
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heid van de opdrachtgever (primäre Zuständigheit geheten) af
gesplitste bevoegdheid van de opdrachthouder noemt hij een 
sekundäre Zuständigheit. Vanuit deze diepere wezenstrek der ver
tegenwoordigingsbevoegdheid herdenkt hij dan het ganse leerstuk 
der vertegenwoordiging, dit der wettelijke vertegenwoordiging 
inbegrepen. 

89. Het spreekt vanzelf dat de aanwending van het delegatie
begrip evengoed opgaat ten aanzien van die wettelijke of gerechte-
lijke bewindsopdrachten, die de handelingsbekwaamheid van de 
vermogenstitularis onberoerd laten zoals dit bv. het geval is bij 
het bestuur van de man over de persoonlijke goederen van de 
vrouw of bij het voorlopig bewind over de goederen van een 
geïnterneerde, niet-onbekwaam-verklaarde krankzinnige (zie bo-:
ven, nrs. 23 en 32). 

Nochtans ook ten overstaan van die bewindsfiguren waarin 
de vermogensgerechtigde fysiek (bv. vennootschappelijk bewind) 
of juridisch (bv. voogdijbeheer, faillissementskuratele) onbekwaam 
is om zelf zijn bevoegdheden aktueel uit te oefenen, gaat dè 
figuur der bevoegdheidsdelegatie op. De volle draagwijdte ervan 
behoeft dan evenwel enige toelichting. 

Dat de bewindvoerder ook in die gevallen geen eigen bevoegd
heden uitoefent maar wel de bevoegdheden van de vermogens
gerechtigde, die zelf virtueel tot uitoefening dezer bevoegdheden 
bekwaam blijft, kan bij nadere beschouwing moeilijk ontkend 
worden. 

Nemen we het voorbeeld van de minderjarige. Tijdens de 
minderjarigheid zullen zijn bevoegdheden door de voogdij-organen 
worden uitgeoefend. Dat het hier niet over een bevoegdheids;. 
overdracht (1) maar wel over een bevoegdheidsdelegatie gaat 
komt duidelijk tot uiting bij het meerderjarig worden van de 
pupil. Op dat ogenblik komt aan de voogdij automatisch een 
einde en van vandaag op morgen kan de pupil zijn eigen bevoegd
heden uitoefenen zonder dat enige wederoverdracht van bevoegd-
heden dient plaats te vinden. 

Hetzelfde mag gezegd worden van een gefailleerde. Tijdens 

(1) Wie zegt overdracht, zegt meteen beëindiging van het recht of de bevoegd
heid in hoofde van de overdrager : AssER-ScHOLTEN-BREGSTEIN, Vertegenwoordiging 
en Rechtspersoon, blz. 9. 
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de duur der faillissementskuratele worden zijn bevoegdheden 
ongetwijfeld door de curator in het belang zowel van de gefail.;. 
leerde als van de schuldeisers uitgeoefend. Zodra er evenwel kans 
bestaat - deze kansen zijn, helaas, in het merendeel der gevallen 
heel miniem - om tot een gunstige dit is een batig saldo latende 
afwikkeling van het passief te komen, kan de gefailleerde na de 
konkordataire vergadering opnieuw de volledige uitoefening van 
zijn bevoegdheden in de handen worden gelegd (zie boven, nr. 34). 
Wordt daarentegen toch tot de definitieve likwidatie van de 
boedel beslist, dan sluit dit nog niet uit dat een vrij teoretisch 
geworden batig saldo uiteindelijk met elke erop betrekking heb
bende bevoegdheidsuitoefening toch bij de gefailleerde verblijft. 
Ook hier blijft dus tot het bittere einde in casu de volledige 
likwidatie en vervreemding van de boedel, een sluimerende dit is 
virtuele uitoefeningsbevoegdheid in hoofde van de gefailleerde 
voorhanden. 

Minder duidelijk alhoewel even reëel - wanneer men ten
minste in de realiteit van een rechtspersoon gelooft - is deze 
virtuele uitoefeningsbevoegdheid van de vermogensgerechtigde 
op te merken bij vennootschappelijk beheer. Hier is het natuurlijk 
onmogelijk dat de aktuele uitoefeningsbevoegdheid ooit aan de 
rechtspersoon zal toekomen. Dat er zich nochtans ook een kern 
van virtuele uitoefening van de aan de rechtspersoon eigen 
blijvende bewindsbevoegd.heden bij de rechtspersoon ophoudt; 
blijkt uit de aansprakelijkheid van de vennootschapsbeheerders 
voor het gevoerde beleid tegenover de algemene vergadering, die 
de vergadering is van diegenen, die belangmatig gezien de gerech
tigden zijn tot en de eigenaars van de vennootschapsboedel. 

90. Samenvattend mag dus gezegd worden dat ook bij onbe
kwaamheid van de vermogensgerechtigde het beeld der bevoegd
heidsdelegatie tot verklaring van de bewindsbevoegd.heid mag 
worden aangewend. Ook in deze gevallen: oefent de bewind
voerder geen eigen maar aan de vermogensgerechtigde toebe
horende, met andere woorden gedelegeerde bevoegdheden uit. 
Dit blijkt reeds uit het feit dat ook in deze gevallen een kern 
van uitoefening, zij het virtuele uitoefening, der eigen bevoegd
heden bij de vermogensgerechtigde blijft zodat ook hier de 
bevoegdheidsuitoefening over twee subjekten verdeeld ligt. 



128 AARD DER BEWINDSBEVOEGDHEID 

Om dit a.an te duiden neemt MUELLER-FREIENFELS volgende door een 
zijner kollega's gebruikte beeldspraak over. De bevoegdheid van de han
delingsonbekwame vermogensgerechtigde is een rustende bevoegdheid. 
Dergelijke toestand van rust is te vergelijken met een winterslaap. Even
min als deze laatste met de dood kan worden gelijkgesteld, kan een rus
tende bevoegdheid met een verdwenen, niet voorhanden zijnde bevoegd
heid worden gelijkgeschakeld (1). 

De voorgaande beschouwingen laten toe het begrip der handelings
onbekwaamheid (incapacité d'exercice) in ons recht nader te preciseren. 
Handelingsonbekwaam is iemand, die alhoewel houder van subjektieve 
rechten en van de daarop betrekking hebbende bevoegdheden (zie boven, 
nr. 65), niet bij machte is om tot de aktuele uitoefening van genoemde 
bevoegdheden over te gaan. De uitoefening van deze bevoegdheden 
behoort hem slechts virtueel dit is in potentie toe. 

91. De hierboven geschetste figuur der bevoegdheidsdelegatie 
stelt ons nogmaals in staat bepaalde bevoegdheden - het betreft 
hier uiteraard bevoegdheden tot het ingrijpen op vreemde rechts
sfeer - van de bewindsbevoegdheid te distantiëren. 

Zo bv. de aan een kontraktspartij onder zekere voorwaarden toekomende 
bevoegdheid om het kontrakt op te zeggen of te ontbinden (zie boven, 
nr. 74). Natuurlijk gaat het hier niet om een gedelegeerde maar wel om 
een eigen bevoegdheid die aan de houder dezer bevoegdheid toebehoort en 
krachtens dewelke hij in de rechtstoestand van zijn medekontraktant een 
wijziging kan en mag doen ontstaan. 

Zo ook is de aan een erfgenaam openstaande bevoegdheid om de open
gevallen nalatenschap te aanvaarden, gebeurlijk onder voorrecht van 
boedelbeschrijving, een eigen bevoegdheid van de erfgenaam die door 
de uitoefening ervan een verwachting in het vermogen van de op hem 
volgende erfgenaam doet tenietgaan. 

Omgekeerd benadrukt de figuur der bevoegdheidsdelegatie de 
verwantschap die tussen de bewindsbevoegdheid en andere be
voegdheden bestaat. 

Aldus de bevoegdheid tot het verrichten van een welbepaalde of een 
reeks welbepaalde rechtshandelingen met andere woorden de bevoegdheid 
voortvloeiend uit een gegeven volmacht. Hieronder wordt dan niet alleen 
de bij wijze van overeenkomst verleende volmacht bedoeld, maar ook de 
krachtens de wet gegeven volmacht (zoals bv. de volmacht van een notaris 
of deurwaarder tot verkoop van een inbeslaggenomen goed, wettelijke 

(1) Het beeld komt van FISHER, H.A., in Festschrift Jür E. Rosenthal, 1923, 
evenals in Archiv Jür civilistische Praxis, 117, blz. 143, aldus aangehaald door 
MUELLER-FREIENFELS, W., o.c., blz. 183. 
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volmacht die trouwens te vergelijken is met het wettelijk likwidatiebe
wind van de faillissementscurator). 

Zo ook de bevoegdheid tot het verrichten van een bepaalde of een 
reeks bepaalde materiële handelingen zoals de door de verhuurder aan 
zijn huurder afgestane bevoegdheid tot het gebruiken van het huur
.goed (1). 

In al deze gevallen gaat het om een gedelegeerde bevoegdheid 
tot inwerking op het vermogen van een zeker vermogensge
rechtigde. 

BESLUIT VAN DIT HOOFDSTUK. 

92. De bewindsbevoegdheid is dus een GEDELEGEERDE dit is een 
,aan de eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde parti
ciperende (zie boven, nrs. 85-91) en geen eigen, in casu ingevolge 
haar betrokken-zijn op een groep vermogensrechten : zakelijke 
(zie boven, nrs. 78-84) BEVOEGDHEID dit is gelegitimeerde (zie 
boven, nrs. 73-76) macht (zie boven, nrs. 67-72), tot ingrijpen 
op de rechtssfeer, in het biezonder op het vermogen van de 
vermogenstitularis, wel te verstaan in zover dit ingrijpen nodig is 
voor de verwezenlijking van het bewindsdoel (zie boven, nrs. 40-
43). Over dit laatste voorbehoud wordt ook nog in het volgend 
hoofdstuk gehandeld. 

(I) Men kan hier terecht doen opmerken dat dit laatste geval zich van de vorige 
onderscheidt doordat de gedelegeerde bevoegdheid er door de houder uitsluitend 
in zijn eigen belang wordt uitgeoefend. Men mag evenwel niet vergeten dat er ook 
eigennützige volmachten en bewindsopdrachten bestaan. Zie hierover verder, 
nrs. 246 en volg. 

VAN GERVEN, Bewinàsbevoegàheià. - 9 



HOOFDSTUK II. 

Bewindsbevoegdheid : Funktionele 
of ambtelijke bevoegdheid. 

93. Uitgangspunt voor dit verder onderzoek is het onderscheid 
dat er op het eerste gezicht bestaat tussen een bewindsbevo~gd
heid dit is een bevoegdheid verbonden aan een of andere bewinds
opdracht en een bevoegdheid voortspruitende uit een opdracht 
tot het verrichten van een bepaalde of van een reeks bepaalde 
(materiële of juridische) handelingen. Het onderscheid tussen deze 
beide soorten van gedelegeerde bevoegdheden tot het ingrijpen 
op de rechtssfeer van de delegerende vermogensgerechtigde (zie 
voorgaand nummer) moet nader gepreciseerd worden. 

Op de aard van dit onderscheid werd reeds van bij de aanvang 
van deze verhandeling gewezen (zie boven, nr. 7). Wie zegt 
bewindsopdracht, zegt blijvende verhouding tussen bewindvoerder
en een afgetekende groep van vermogensrechten. Het is op het 
eerste gezicht deze durende aard der bewindsopdracht en haar
betrokken zijn op een groep van vermogensrechten die de bewinds
verhouding kenmerken. 

Hier stuiten wij meteen op een aanknopingspunt dat ons toelaat 
de bewindsopdracht in een ruimer verband te plaatsen. Inderdaad 
door de meest recente Franse rechtswetenschap werd eerst tastend,, 
nadien meer systematisch aangetoond hoe de toevoeging van het 
tijdselement aan een gekende, uiterlijk eenvoudige rechtsverhou
ding, deze laatste tot een vreemdsoortige, meer complexe ver
houding vermag om te vormen. 

Deze omvorming voltrekt zich dan ongeveer zoals een chemisch reak
tieproces dat ingevolge de samenvoeging van twee gekende elementen 
het ontstaan geeft aan een nieuwsoortig, tot dan toe onbekend, samenge
steld element. 

Bedoeld wordt hier de moeilijk meetbare overgang van overeen
komst (contrat) naar instelling (institution). 

94. De instelling, zo werd betoogd, verschilt van de overeen-
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komst door haar dubbele stabiliteit : haar stabiliteit in de tijd 
en ook haar stabiliteit in de ruimte (1). Een klassiek voorbeeld 
der instelling is het huwelijk. Ongetwijfeld wordt het huwelijk 
bij overeenkomst aangegaan maar eens zover, ontstaat de instel
ling der familie, die voortaan onafhankelijk van elke overeenkomst 
zal funktioneren en die zich als dusdanig tegenover allen zal doen 
gelden. Zo doet de instelling zich voor als een rechtsfiguur waarvan 
de stichting weliswaar op een rechtshandeling - meestal maar 
niet altijd - een overeenkomst gebaseerd is maar die, eens in 
het leven geroepen, uit zichzelf funktioneert zonder nood aan 
een permanente wilstoestemming der betrokken partijen. Haar 
bestaan dringt zich aan derden zoals aan de ganse samenleving 
op (2). 

Meer moderne voorbeelden van instellingen zijn de onder
neming (3) en het syndikaat. 

Wanneer men zich erop toelegt de kenmerken der instelling 
weer te geven, kan men vier karaktertrekken, die daarom niet 
altijd even duidelijk aanwezig zijn, opsommen. Terwijl de overeen
komst zich normaal in één ogenblik (instantané) voltrekt, is de 
instelling durend (durable). Zelfs wanneer de erbij betrokken 
personen om één of andere reden wegvallen, zal de instelling 
over het algemeen voortbestaan. De instelling veronderstelt in 
de tweede plaats een ruimtelijke uitbreiding. In haar werking 
betrekt zij zowel personeel als technische uitrusting (équipe en 
équipement). Dit houdt tevens verband met de socialisatie- en 
kollektiveringstendens waarvan vele hedendaagse overeenkomsten 
blijk geven. Vervolgens is de soepelheid kenmerk der instelling 
dit is haar geschiktheid om zich aan te passen aan wisselende 

(1) SAVATIER, R., Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujour
d'hui, 1, Parijs, 1953, nrs. 94 en volg. - De vader der institution-gedachte lijkt 
HAURIOU te zijn geweest. Het idee werd verder uitgewerkt door RENARD, C., La 
théorie de l'institution, Parijs, 1930. Vgl. ook R0UJ0U DE BoUBEE, G ., Essai sur l' acte 
juridique collectif, Parijs, 1961. 

(2) SAVATIER, R., ib. 
(3) Over de onderneming zie o.m. • La notion juridique de l'entreprise », Travaux 

de l' Association H. Capitant, 1947, blz. 39 en volg.; DURAND, P., en JAUSSAUD, R., 
Traité du droit de travail, I, Parijs, 1947, nrs. 3'.35 en volg.; een korte maar niettemin 
zeer volledige bespreking vindt men bij ST0RME, M., • Maatschappelijke vooruit
gang en groeiend recht», R.W., 1958-1959, kol. 249 en volg., nrs. 21 en volg. met 
verder bibliografische verwijzingen onder noot 36. Zie ook VAN HECKE, G., « Het 
juridisch statuut van de onderneming», R. W., 1947-1948, kol. 529 en volg. 
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konjunktuuromstandigheden. Tenslotte is er haar hiërarchische 
uitbouw (1). 

De samenvoeging van al deze elementen vormt een groep 
van personen en zaken waarvan het bestaan zich en bloc aan de 
maatschappij opdringt (zie verder, nr. 98). 

95. Al deze kenmerken worden minstens tot op een zekere 
hoogte in alle bewindsfiguren - bij de ene al meer dan bij de 
andere - aangetroffen (2). Bij het in de tijd voortdurend karakter 
der bewindsopdracht moet niet langer worden stilgestaan. Ook 
het kenmerk der ruimtelijke uitbreiding is voor de hand liggend. 
De bewindsopdracht, die meestal een zekere graad van technische 
vaardigheid in hoofde van de bewindvoerder vereist, mobiliseert 
immers in de meeste gevallen een ploeg (équipe) van aan de 
bewindsopdracht deelnemende personen. In de familierechtelijke 
bewindsfiguren zal het bewindspersoneel buiten de beheerder 
stricto sensu meestal ook nog andere bestuursorganen zoals de 
rechtbank, de toeziende voogd, de familieraad, bewindvoerders 
ad hoc enz. omvatten. In de niet-familierechtelijke bewindsinsti
tuten doen daarentegen meer commerciële bestuursvormen hun 
intrede zoals beheerraad, dagelijkse beheerders, toezichters of 
kommissarissen, waarnemers van de financiële en boekhoud
kundige verrichtingen, bewaarders, enz. Tussen al deze bestuurs
organen zal er een zekere hiërarchie bestaan. Ook langs de kant 
van de onder bewindgestelden zal zich ten minste in de kollektieve 
bewindsopdrachten een << ontpersoonlijkings >>-tendens voordoen. 
Anderzijds zal de bewindsopdracht eveneens gepaard gaan met 
een zekere technische uitrusting (équipement) al was het maar 
een zeer elementaire boekhouding of rekeningsysteem. Tenslotte 
is ook het laatste kenmerk der instelling : haar geschiktheid om 
zich aan konjunktuuromstandigheden aan te passen in de onder
scheiden bewindsfiguren voorhanden. De bewindsinstellingen zijn 

(1) Zie over dit alles SAVATIER, R., o.c., nrs. 102 en volg. 
(2) Het duidelijkst komen deze karaktertrekken natuurlijk te voorschijn in het 

beheer van handelsvennootschappen. Dit is te wijten aan het feit dat hier twee 
instellingen : de onderneming en de bewindsinstelling verstrengeld liggen. Het 
institutioneel karakter wordt daardoor des te meer beklemtoond. - Zie ook over 
het institutioneel karakter van een gemeenschappelijk beleggingsfonds: VAN RYN, 
II, nr. 1345. Vgl. ook SAVATIER, R., « L'écran de la représentation devant !'auto
nomie de la personne », Dall., 1959, Chr., blz. 49, nr. 9. 
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er immers juist op bedacht een bepaald vermogen, ondanks 
wisselende ekonomische en andere omstandigheden, op peil te 
houden. 

96. Dit institutioneel karakter der bewindsopdracht laat toe 
de eigen aard der bewindsbevoegdheid nog dichter te benaderen. 

Hiertoe kan eveneens beroep worden gedaan op een rechts
begrip dat vooral door de Leuvense hoogleraar DABIN werd 
uitgewerkt met name het begrip funktioneel recht (droit-fonc
tion) (1). Hieronder moet, met de woorden van DABIN, het 
volgende verstaan worden : Par droits-fonctions, on entend donc 
les droits, généraux ou spéciaux, qui sont donnés à leur titulaire, 
personne physique ou, éventuellement, personne morale, en tant que 
chargé d'une fonction - et, en ce sens, organe - au service d'autrui. 
En verder : Le droit, qui prend alors !'aspect d'une compétence, 
a pour objet les act es mêmes d' accomplissement de laf onction, act es 
plus ou moins nombreux, plus ou moins variables, se/on la nature 
de la f onction, plus ou moins précisés ou réglementés par la loi qui 
régit laf onction. Veelbetekenend is ook nog de volgende zinsnede : 
Le chargé de fonction joue, en effet, un role dans un ensemble articulé 
de relations; il est habilité pour une mission dont il est responsable 
et qui lui donne statut de f onctionnaire, attaché à son service (2). 

In het licht van het voorgaande komt de bewindsbevoegd.heid 
derhalve te voorschijn als een bevoegdheid aan haar titularis 
verleend in het kader van een instelling ( dit is un ensemble articulé 
de relations : zie boven, nrs. 94-95) tot vervulling van de wel
bepaalde funktie, dit is in dienst van een ander (fysiek persoon 
of groepering), met andere woorden tot vervulling van het ambt 
dat genoemde titularis in het kader der instelling werd toegewezen. 

Deze nadere bepaling der bewindsbevoegdheid brengt een 

(1) DABIN, J., Le droit subjectif, Parijs, 1952, blz. 217 en volg.; dezelfde, Droit 
subjectif et prérogatives juridiques. Examen des thèses de M. Paul Roubier, Brussel, 
1960, blz. 51 en volg. (ook gepubliceerd in Ann. dr. sc. pol., 1960, blz. 317 en volg., 
onder de titel « La délimitation du concept de droit subjectif »). - Over droits
fonctions, zie ook J 0SSERAND, L., De l' esprit des droits et de leur relativité, Parijs, 
1927, passim bv. op blz. 394; LECOMPTE, H., Essai sur la notion de faculté en droit 
civil, Parijs, 1930, blz. 183, met verdere verwijzingen; RouAST, A., « Les droits 
discrétionnaires et les droits contrölés », Rev. trim. dr. civ., 1944, blz. 1 en volg., 
vooral nrs. 10 en volg. Vgl. REGLADE, M., Valeur sociale et concepts juridiques, Parijs, 
1950, blz. 100-101. 

(2) DABIN, J., Le droit subjectif, Parijs, 1952, blz. 222-223. 
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nieuwe, ditmaal intrinsieke (1) beperking der genoemde bevoegd
heid tot uiting. Vroeger werd inderdaad opgemerkt dat de bewind
voerder, althans wanneer men acht slaat op de maximale - in 
de praktijk niet altijd toepasselijke - inhoud van het bewinds
begrip (zie boven, nrs. 40-43), bevoegd is tot het verrichten 
van alle handelingen die objektief, alhoewel in concreto gezien, 
gericht zijn op het behoud, de vermeerdering en de vruchtdraging 
gebeurlijk de likwidatie of aanzuivering van het bewindsvermogen. 

Thans blijkt evenwel dat de bevoegdheid van de bewindvoerder 
niet alleen, zoals elk recht in de ruime zin van het woord, binnen 
zekere objektieve grenzen is gehouden maar dat zij bovendien, 
anders dan een normaal subjektief recht, uitsluitend werd ver
leend met het oog op de vervulling van een welbepaalde funktie 
in casu de zorg voor eventueel de likwidatie van het bewinds
vermogen. Hieruit vloeit noodzakelijkerwijze voort dat de aldus 
verleende bevoegdheid alleen met het oog op die welbepaalde 
funktie mag worden aangewend en dat elke aanwending ervan 
met een andere doelstelling voor ogen onverbiddelijk moet worden 
gewraakt. Met andere woorden de door de bewindvoerder ver
richte handeling zal niet alleen moeten worden gecensureerd 
wanneer zij buiten de formele grenzen der gegeven bevoegdheid 
valt maar ook wanneer zij subjektief dit is lettend op de beweeg
redenen van haar auteur met een verkeerde doelstelling werd 
verricht. De nadere uitwerking van deze zienswijze en van de 
praktische gevolgen die eruit voortvloeien, zal in het volgend 
hoofdstuk gebeuren. 

97. Deze gebondenheid van de bewindsbevoegdheid aan de 
vervulling van een bepaalde funktie en de daaruit voortspruitende 
intrinsieke beperking aan de aanwending dezer bevoegdheid ge
steld, vertoont ook een meer positief aspekt. Zij toont immers 
aan dat de bewindvoerder bij de tenuitvoerlegging van zijn 
opdracht steeds het oog moet gericht houden op de eigen doel
stelling der bewindsopdracht die ofwel bestaat in de, al dan 
niet aan een persoonszorg gekoppelde zorg over een zeker ver
mogen ofwel in de aanzuivering, desgevallend de likwidatie, van 

(I) Aldus genoemd in tegenstelling tot de externe beperkingen der bewinds
bevoegdheid zoals die blijken uit de formele omschrijving der bewindsbevoegd
heden (zie boven, titel I, hoofdstuk I; zie ook boven, nr. 41). 
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.genoemd vermogen. Door het feit zelf dat deze doelstelling op 
de voorgrond komt te staan, zal de bevordering van de onmiddel
lijke belangen der vermogensgerechtigden meer op de achter
grond treden. Elke door de bewindvoerder verrichte handeling 
zal vooraf aan dit biezonder vermogensbelang moeten worden 
getoetst. Doet zich een uitgesproken tegenstrijdigheid voor tussen 
de bevordering van het vermogensbelang en de bevordering van 
de onmiddellijke belangen van bepaalde vermogensgerechtigden 
dan dient de voorkeur aan het vermogensbelang te worden 
_gegeven. 

Deze hypotese is verre van teoretisch. Het veelvuldigst zal zij verwe
zenlijkt zijn in het vennootschapsrecht, waar het eigen geïndividuali
.seerd vermogensbelang wiens bevordering de specifieke opdracht van 
de beheerders is, zulkdanige juridische erkenning vond dat het er vaak 
-via de toekenning der rechtspersoonlijkheid gepersonifieerd wordt (1) : 
vermogensbelang en vennootschappelijk belang of eigen belang van de 
rechtspersonen worden aldus synoniemen. Welnu, meermaals zal het 
zich voordoen dat het vennootschappelijk belang met het oog op uit
breiding der onderneming langs autofinanciering belangrijke reserve
ringen vereist. Dit zal niet altijd overeenstemmen met de belangen van 
bepaalde aandeelhouders, die de uitkering van een hoog dividend ver
langen. In dergelijke gevallen moeten de beheerders zich in het door 
hen voorgestelde beleid door het vennootschappelijk belang laten leiden. 

Dit onderscheid tussen het vermogensbelang en het onmiddellijk 
belang van de vermogensgerechtigden laat trouwens toe een belang
rijke impasse te overbruggen wanneer laatstgenoemden tegenstrijdige 
belangen hebben, bv. wanneer een bewindvoerder het bestuur heeft 
•over een vermogen dat in vruchtgebruik aan één persoon, in naakte eigen
,dom aan een ander persoon toebehoort. De meningen van vruchtgebruiker 
·en naakte eigenaar over de te volgen beleggingspolitiek zullen natuur
lijk fel verschillen. Bij de vervulling van zijn taak moet de bewindvoerder 
zich uitsluitend laten leiden door wat hij in eer en geweten als de meest 
billijke• en aan de omstandigheden best aangepaste beleggingspolitiek 
beschouwt. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bewindvoerder, al oefent hij 
een gedelegeerde en geen eigen bevoegdheid uit, niettemin vrij 
zelfstandig optreedt. Hij staat immers niet onmiddellijk in dienst 

(1) Vgl. in dit verband de volgende overweging van VIRALLY, M., La pensée 
juridique, Parijs, 1960, blz. 132 : « Le patrimoine est normalement Ie moyen pour 
la personne juridique de poursuivre sa finalité propre dans Ie domaine économique; 
la personne juridique devient ici Ie moyen pour un patrimoine d' être utilisé confor
mément à son affectation •· 
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van de vermogensgerechtigde maar wel in dienst van een 
funktie (!). 

Anders dan een gewoon lasthebber zal hij dus niet voortdurend 
op de instrukties van zijn opdrachtgever aangewezen zijn. 

Hierin is hij sterk te vergelijken met een advokaat, die dominus litis 
zijnde van de hem toevertrouwde zaak betreffende de wijze van voeren 
der zaak geen richtlijnen van zijn kliënt heeft te ontvangen. Beiden, advo
kaat en bewindvoerder hebben trouwens naar hun fundamentele opdracht 
beschouwd veel gemeenschappelijks : de eerste neemt andermans· be
langen waar ; de tweede bestuurt andermans zaak. 

98. Wie nu meent in de intrinsieke beperktheid en de wel
omschreven doelgerichtheid het specifieke kenmerk der bewinds
bevoegdheid te zien heeft het nochtans niet helemaal bij het 
rechte eind. 

Inderdaad ook een volmacht of een opdracht tot het verrichten 
van één welomschreven handeling of reeks van handelingen zal 
meestal, zoniet altijd, een met het oog op een bepaald doel ver
leende bevoegdheid inhouden. 

Een uit de praktijk geput voorbeeld zal dit duidelijk maken. 
Stel een buitenlands opdrachtgever die aan een Belgische last
hebber de opdracht toevertrouwt om een verzameling kunst
voorwerpen, die zich in verzekerde bewaring bevindt bij een 
Belgische bankinstelling, naar het buitenland te verzenden. Deze 
opdracht, die een volmacht inhoudt tot het verrichten van een 
ganse reeks rechtshandelingen (sluiten van verzekeringskontrakte11, 
vervoerkontrakten, enz.) omvat ook de volmacht tot het weg
halen uit de bank van genoemde verzameling. Het spreekt vanzelf 
dat de bank dit weghalen slechts zal dulden op vertoon van een 
onberispelijke procuratie. 

Ook in dit geval zijn de verleende bevoegdheden aan een wd
bepaald doel gebonden. De opdrachthouder mag de hem gegeven 
bevoegdheden niet gebruiken tot een ander doel dan het in de 
opdracht aangeduide. 

Men kan wellicht de mening opperen dat in het gegeven 
voorbeeld reeds een zekere, zij het beperkte bewindsopdracht 

(1) Vgl. DEMOGUE, R., Les notions fondamentales du droit privé, Parijs, 1911, 
blz. 600 en volg., die de graad van zelfstandigheid der verschillende soorten van 
opdrachthouders op de hem eigen briljante wijze analyseert. 
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voorhanden is : in elk geval omvat de opdracht een zich in de tijd 
uitstrekkende band tussen de opdrachthouder en een bepaalde 
groep van vermogensbestanddelen waarover hij voor een zekere 
duur wordt aangesteld. 

Dit is ongetwijfeld juist. Nemen we daarom een ander voor
beeld en stellen we het geval van een schuldenaar die zijn schuld
eiser machtigt een hem, schuldenaar, toekomende schuldvorde
ring te innen tot betaling van een tussen hen bestaande schuld
verhouding. Hoewel hier allerminst sprake kan zijn van een 
blijvende band tussen volmachthouder en een zekere groep ver
mogensbestanddelen of zelfs één vermogensbestanddeel, is het 
toch evident dat de gegeven volmacht aan een welomschreven 
doel gebonden is. 

Toch is er tussen deze gevallen en het geval ener volwaardige 
bewindsopdracht en zelfs tussen de twee geciteerde gevallen 
onderling een reëel verschil, zij het een verschil in graad. 

Dit wordt reeds enigszins duidelijk wanneer men het positief aspekt 
van de doelgerichtheid ener gegeven opdracht, waarover in het voorgaande 
nummer, voor ogen houdt. Wanneer de tot inning van een som geld met 
het oog op de betaling van een vordering gemachtigde schuldeiser in 
het onzekere is over de juiste draagwijdte van zijn opdracht dient hij 
zich voor bijkomende inlichtingen te wenden tot de volmachtgever : het 
doel waartoe de volmacht werd verleend kan hem wel iets maar niet zeer 
veel leren. Dit is reeds enigszins verschillend in het geval van de met de 
verzending der kunstverzameling belaste opdrachthouder. In dat geval 
is het doel der opdracht, die zoals gezegd een zekere blijvende band tussen 
de opdrachthouder en een bepaald vermogen inhoudt, reeds meer self
explanatory. Dit ligt hieraan dat de genoemde doelstelling stilaan tot 
een zelfstandige van de opdrachthouder losgemaakte entiteit is uitge
groeid. Een zekere kern van een zelfstandig vermogensbelang waarop 
de opdrachthouder zijn daardoor ook meer zelfstandig geworden be
voegdheid dient af te stemmen, is reeds aanwezig. In het geval van een 
regelmatige bewindsopdracht is dit belang tenslotte tot een echt ver
mogensbelang, dat zich van het onmiddellijk eigen belang van de ver
mogensgerechtigde heeft losgemaakt, uitgegroeid. 

Het weze toegegeven, de voorgaande beschouwingen blijven 
tot op een zekere hoogte kontemplatief. Er is nochtans ook nog 
een meer tastbaar verschil aan te wijzen en dit verschil ligt aan 
het institutioneel karakter der bewindsopdracht. 

Wanneer in het voorbeeld der te verzenden kunstverzameling 
de opdrachthouder in kontakt treedt met de buitenwereld zegge 
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met de bank of met een vervoer- of expeditieonderneming, dient 
hij natuurlijk van de gegeven volmacht blijk te geven. Gebeurlijk 
zal deze procuratie het doel der verleende bevoegdheden uit
drukkelijk vermelden. Doet zij dit niet dan kan men van de 
tussenpersonen, zoals de bank, of zeker van medekontraktanten, 
zoals de expediteur, niet verwachten dat zij omtrent het doel der 
volmacht inlichtingen zouden inwinnen. Zelfs wanneer de vol
macht het doel, in casu de verzending der verzameling, vermeldt 
en zolang deze vermelding niet moet worden beschouwd als een 
essentiële voorwaarde der volmacht, lijken de bank en zeker de 
medekontraktanten er niet toe gehouden de gedraging van de 
-0pdrachthouder zorgvuldig na te gaan om te zien of hij wel 
met de juiste geestesgesteldheid handelt. 

In dit verband bestaat er ongetwijfeld een verschil tussen de infor
matie- of onderzoeksplicht die op de bank weegt, en deze die op de mede
kontraktant rust. Dit is hieraan te wijten dat de bank bovendien nog 
kontraktuele verplichtingen heeft tegenover de opdrachtgever en dit inge
volge de verhuring van de safe waarin de verzameling is ondergebracht. 

Wat zojuist gezegd werd voor het geval der verzending van 
kunstvoorwerpen geldt a fortiori voor het geval van de volmacht 
tot inning. Ook hier moeten derden, in casu de schuldenaar 
der geïnde vordering, niet informeren naar het doel van de hem 
vertoonde volmacht en zeker niet naar de aanwending der geïnde 
gelden. 

Deze situatie van niet-tegenstelbaarheid aan derden van het doel der 
verleende volmacht is enigszins te vergelijken met de niet-tegenstel
baarheid aan een medekontraktant, behoudens het tegenovergestelde uit 
de omstandigheden of de akte blijkt, van de beweegredenen die een be
paald persoon tot de kontraktsluiting hebben aangezet. De tegenpartij 
draagt daarentegen wel het risico van de aanwezigheid der causa. 

In geval van bewindsopdracht is de verhouding grondig ver
schillend. De onderzoeksplicht van medekontraktanten of tussen
personen is daar veel uitgebreider. Weet de medekontraktant of 
de tussenpersoon (of behoort hij te weten) dat hij met een bewind
voerder te doen heeft, dan draagt hij het risico van de doel
gerichtheid der handeling. Dit risico kan hij alleen afwentelen 
door de nodige informaties in te winnen. In de eerste plaats 
zal hij moeten informeren naar de aard der bewindsopdracht : 
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gaat het om een voorlopig bewind, een vereffeningsbewind dan 
wel een normaal bewind? En verder : lijkt de voorgenomen 
handeling in overeenstemming te zijn met dit bewindsdoel of 
kan uit de gedragingen van de bewindvoerder worden afgeleid 
-dat hij een ander doel dan het bewindsdoel voor ogen heeft? 

Vergeleken met een gewone volmacht of opdracht lijkt dus de 
onderzoeksplicht van de derden in geval van bewindsopdracht 
zich niet alleen tot het bestaan van de opdracht maar ook tot de 
doelgerichtheid der opdracht uit te strekken met als praktisch 
gevolg dat de derde meer inlichtingen moet inwinnen, wil hij 
zich desgevallend kunnen beroepen op de regels inzake bescher
ming van derden te goeder trouw (zie verder, nrs. 176 en 177). 
Hieruit merkt men dat ook dit verschil enigszins neerkomt op 
.een verschil in graad namelijk een verschil in uitgebreidheid 
der onderzoeksplicht van derden. 

Uiteindelijk blijkt dus het verschil tussen de bevoegdheid uit 
volmacht of enkelvoudige opdracht en bevoegdheid uit bewinds
opdracht te herleiden tot een verschil in tegenstelbaarheid aan 
derden. In het geval van bewindsopdracht is ook de intrinsieke 
,doelgerichtheid der opdracht aan derden tegenwerpelijk. Hieruit 
blijkt nogmaals het institutioneel karakter der bewindsverhouding. 
Het is een kenmerk der instelling dat zij zich, meer dan een 
•overeenkomst, aan de samenleving opdringt (1). 

BESLUIT VAN DIT EN VAN HET VOORGAAND HOOFDSTUK. 

99. Rekening houdend met de bevindingen van het voorgaand 
hoofdstuk die de bewindsbevoegdheid als een gedelegeerde be
voegdheid tot het ingrijpen op vreemde rechtssfeer lieten uit
komen, en acht slaand op de hierboven ontwikkelde beschou
wingen waaruit het funktioneel recht-karakter van diezelfde op 
een welbepaalde positieve doelstelling gerichte bevoegdheid bleek, 
is het mogelijk de door dergelijke bevoegdheid gekenmerkte 
• opdracht als een privaatrechtelijk ambt aan te merken. 

Zoals de publiekrechtelijke ambtenaar is de bewindvoerder 

(1) Ove;r de tegenstelbaarheid van overeenkomsten aan derden, zie o.m. LIMPBNs, 
J., • De l'opposabilité des contrats à l'égard des tiers •, in Mélanges Paul Roubier, 
II, 1961, blz. 89 en volg. 
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houder van gedelegeerde, niet aan hem toebehorende bevoegd
heden tot het inwerken op en het normeren van andermans 
rechtssfeer; zoals de publiekrechtelijke ambtenaar is hij onmiddel
lijk op een aan derden tegenstelbare wijze aan de eigen doel
stelling van zijn funktie of ambt ondergeschikt hetgeen hem 
tevens een zekere graad van zelfstandigheid waarborgt ten aanzien 
van het onmiddellijk belang van diegenen wiens zaken hij waar
neemt en een hogere graad van zelfaffirmatie tegenover de buiten-· 
wereld. 

Dit is dan de eindterm van dit voorafgaandelijk dogmatisch onderzoek,. 
dat zelf- het weze herhaald- slechts een beginpunt is (zie boven,nr.17). 
Het is onmogelijk in de loop van het verder onderzoek alle gevolgtrek
kingen uit het aldus gevonden en naar ons inziens verhelderend-werkend 
koncept af te leiden. Slechts op bepaalde gebieden zal de weerslag ervan. 
worden onderzocht. 



HOOFDSTUK III. 

De leer der bevoegdheidsafwending. 

100. Een rechtstreeks gevolg van het privaatrechtelijk ambts
karakter der bewindsopdracht is de toepasselijkheid op het stuk 
der bewindsfiguren van de leer der bevoegdheidsafwending 
(détournement de pouvoir). 

Inderdaad, elke handeling door de bewindvoerder krachtens 
zijn bevoegdheid verricht met een ander doel voor ogen dan 
datgene waartoe hem zijn bevoegdheid werd verleend, dient 
principieel gewraakt te worden (zie boven, nr. 96, in fine). 

Hierna wordt de leer der bevoegdheidsafwending uiteengezet. 
Haar aanwending mag evenwel niet los worden gezien van andere 
leerstukken met name van dit der bescherming van derden te 
goeder trouw, die met de zijn bevoegdheid van het ware doel 
afwendende bewindvoerder hebben gekontrakteerd. Om redenen 
van systematiek wordt voor wat betreft de korrektieven die uit 
deze laatste teorie ten overstaan van de leer der bevoegdheids
afwending kunnen voortvloeien, naar de latere uiteenzetting inzake 
schijn en zijn rechtsgevolgen verwezen (zie verder, nrs. 167 
en volg., evenals nrs. 185 en volg.). 

AFDELING 1. - ALGEMENE BEGINSELEN. 

101. Uitgangspunt van deze uiteenzetting zal nogmaals het 
publiek recht en wel het administratief recht zijn waar de leer 
der bevoegdheidsafwending, machtsafwending wordt ze daar 
genoemd (1), fel doordrong. 

(1) Waarom de term bevoegdheidsafwending boven machtsafwending wordt 
verkozen blijkt uit wat hierboven onder nrs. 73 en volg. weid gezegd. Anderzijds 
wordt de term bevoegdheidsafwending en niet misbruik van bevoegdheid (abus 
,Je pouvoir - aldus art. 173 EEG verdrag) gebruikt teneinde een gevestigd Belgisch 
·spraakgebruik, dat ten andere bevestigd werd in artikel 9 van de wet van 23 de
•cember 1946 op de Raad van State, te eerbiedigen. Vgl. trouwens CHAPUS, R., 
Responsabilité publique et Responsabilité privée, Parijs, 1957, nr. 377, blz. 380, die 
-0ok in het Frans détournement boven abus verkiest. 
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Vóór de oprichting in ons land van de Raad van State door de 
wet van 23 december 1946, zette het begrip der machtsafwending: 
- en hieronder moet dus verstaan worden : het aanwenden 
van een bevoegdheid tot een doel waarvoor zij niet was toe
gekend - zich in onze rechtspraak slechts moeizaam door. 
Met uitzondering van de administratieve beslissingen waarvan 
de onwettelijke bedoeling uit de akte zelf biezonderlijk uit haar 
motivering bleek, onthielden de rechtbanken zich onder druk 
van ons hoogste gerechtshof om, op grond van de hun door 
artikel 107 Grondwet toegekende bevoegdheid, de toepassing: 
te weigeren van met machtsafwending verrichte administratieve 
handelingen. De juridische grondslag voor deze weigerachtige 
houding was het beginsel van de scheiding der Staatsmachten (1). 

Een kentering in deze houding deed zich evenwel kort vóór 
en dan vooral na de oprichting van de Raad van State voor (2). 
De wet van 23 december 1946 promoveerde het begrip machts
afwending immers tot een zelfstandige grond van nietigverklaring: 
van administratieve handelingen (art. 9). Voor de procedures 
gesteund op deze biezondere grond werd trouwens een optimum 
van waarborgen biedende vorm van rechtspleging voorzien (arti
kel 48). Dit zou er evenwel toe leiden aan het begrip machts
afwending voor de Raad van State een eigen meer limitatieve 
betekenis te geven dan dit begrip heeft voor de gewone recht
banken, die na zoals voor de wet van 23 december 1946 voort
gingen van de hun door artikel 107 Grondwet gegeven bevoegd
heid gebruik te maken maar thans op een vrijere en ook kreatievere 
manier (3). Het is het ruimste namelijk het gemeenrechtelijke 
begrip machtsafwending dit is de betekenis eraan gehecht door 
de gewone rechtbanken, waaraan hierna aandacht wordt besteed. 

102. Zoals het gemeenrechtelijk begrip machtsafwending, voort
gaande op rechtspraak en rechtsleer, thans begint vaste vorm 
aan te nemen, dient eronder verstaan te worden elke bevoegd-· 

(1) Over deze moeizame evolutie van onze rechtspraak, zie DEBAEDTS, F., A.P.R .• 
Tw. Machtsafwending, nrs. 97 en volg. 

(2) lb., nrs. 106 en volg. 
(3) Over het verschil in betekenis van het begrip machtsafwending voor de 

Raad van State en voor de gewone rechtbanken, zie 0RIANNE, P., « Abus de droit 
et détournernent de pouvoir •, Ann. dr. sc. pol., 1961, blz. 205 en volg. Vgl. DEBABDTS, 
F., l.c., nrs. 188 en volg. 
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heidsaanwending voor een ander doel dan datgene met het oog 
waarop de litigieuze bevoegdheid werd verleend. Het is immers 
alleen dit welbepaald doel, dat het bestaan van een bepaalde 
machtsvorming met de daaruit voortvloeiende beperkingen der 
persoonlijke vrijheid wettigt (1 ). 

De kern van het begrip duidt derhalve op een verkeerde 
beweegreden : bij de auteur der handeling zat de bedoeling 
voor om zich van die handeling te bedienen met een ander doel 
voor ogen dan datgene, waarop zijn bevoegdheid is afgestemd 
en waarvan de auteur der handeling heeft doen geloven dat het 
het echte doel was der verrichte handeling (2). 

Men lette evenwel op : kwade trouw bij de administratieve 
overheid wier handeling in twijfel wordt getrokken, is geen 
onmisbaar vereiste voor de aanwezigheid van machtsafwending (3) .. 
De handelende overheid kan zich vergist hebben omtrent het 
biezonder doel dat haar bij de aanwending van een zekere bevoegd
heid moet leiden ; ook een handeling gericht op een doel van 
algemeen belang, dat evenwel verschilt van het specifiek aan de 
uitgeoefende bevoegdheid toegewezen doel, is een handeling 
verricht met machtsafwending en moet derhalve gewraakt wor
den (4). 

103. Dat de aanwending van het begrip der machtsafwending,. 
beter : bevoegdheidsafwending, niet tot het publiek recht kan 
beperkt worden is een mening die eerst onlangs veld won. De 
redenen voor de laattijdigheid van dit inzicht zijn tweevoudig : 
enerzijds is het begrip bevoegdheidsafwending in het administra
tief, en dan vooral het Belgisch administratief recht, nog vrij 
recent (zie boven, nr. 101); anderzijds is het inzicht dat ook: 
in het privaat recht sprake kan zijn van echte, aan een bepaalde 
doelstelling gebonden bevoegdheden een eerst onlangs duidelijk. 

(1) Aldus zeer terecht ÜRIANNE, P., l.c., blz. 203-204. 

(2) Ib. 
(3) DEBAEDTS, F., l.c., nr. 110 met verdere verwijzingen. Vgl. DE KEYSER, L., 

Legitimatie en gronden voor directe aanvechting van overheidsdaden. Een vergelijkende 
studie van het Engelse en het Belgische Recht, Antwerpen, 1958, blz. 221 en volg.,. 
die aan de term « kwade trouw» een andere betekenis geeft dan de hier gebruikte. 

(4) ÜRIANNE, P., l.c., en de daar vermelde verwijzingen naar Vred. Ekeren~ 
7 juli 1959, R.W., 1959-1960, kol. 1282; Rb. Antwerpen, 15 januari 1949, R.W.,. 
1948-1949, kol. 1070. 
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geformuleerde opvatting (zie boven, nr. 96; vgl. ook nrs. 67 
en volg.). 

Het mag dan ook niet verwonderen dat de toepassing van het 
begrip bevoegdheidsafwending in het privaat recht gebeurde 
onder impuls van diegene, die ook het droit-fonction begrip in 
ons recht zoniet geïntroduceerd dan toch verder uitgediept en 
gesystematiseerd heeft (zie boven, nr. 96) (1). 

Het was dus vooral J. DABIN, die het begrip bevoegdheids
afwending (détournement de pouvoirs) in het privaat recht een 
eigen rol toebedacht, te onderscheiden van deze gespeeld door 
het eraan verwant begrip van rechtsmisbruik (abus de droit) (2). 
Terwijl dit laatste begrip de beteugeling beoogt van een verkeerd 
gebruik van de normale dit zijn egocentrisch gerichte subjektieve 
rechten - namelijk telkens deze rechten opzettelijk of ingevolge 
een verregaande zorgeloosheid op een, aan andermans belangen 
schade toebrengende wijze worden uitgeoefend (3) -, hoort het 
begrip bevoegdheidsafwending daarentegen thuis bij deze bie
zondere kategorie van rechten die funktionele rechten (droits
fonctions) worden geheten (4). 

(1) Dit begrip kwam o.m. voor in de bijdrage van R0UAST, A., • Les droits discré
tionnaires et les droits contrölés », Rev. trim. dr. civ., 1944, blz. 1 en volg.; gesyste
matiseerd en verder uitgediept werd het begrip door DABIN, J., Le droit subjectif, 
Parijs, 1952, blz. 217 en volg. Zie ook nr. 96, noot 1. - Vgl. ook het autorité-privée 
begrip bij DEMOGUE, R., Notions fondamentales du droit privé, Parijs, 1911, blz. 600 
en volg. 

(2) De verwarring tussen beide begrippen kwam het scherpst tot uiting in de door 
J OSSERAND, L., Del' esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite del' abus des droits, 
Parijs, 1927, voorgehouden opvatting volgens dewelke alle subjektieve rechten 
gegeven werden ter vervulling van een maatschappelijk doel. In dat geval vallen de 
begrippen rechtsmisbruik en bevoegdheidsafwending nagenoeg samen, of is het 
onderscheid tussen beide slechts gradueel. Zie ook DE PAGE, I, nr. 113 evenals 
Rb. Kortrijk (kortgeding), 19 juni 1958, Pas., 1960, III, 23. Voor een kritiek van 
deze opvatting, zie DABIN, J., Le droit subjectif, Parijs, 1952, blz. 289 en volg.; 
vgl. MEYERS, E.M., « Misbruik van recht en wetsontduiking», Ann. dr. sc. pol., 
1936, blz. 170. - Een andere poging om de begrippen rechtsmisbruik en machts
afwending op eenzelfde noemer te brengen werd ondernomen door CHAPUS, R., 
Responsabilité publique et Responsabilité privée, Parijs, 1957, nrs. 377 en volg., blz. 379 
en volg. 

(3) Rechtsmisbruik is volgens de heersende mening een specifiek toepassings
geval van het leerstuk der onrechtmatige daad. Zie hierover in het biezonder : 
DE BERSAQUES, A., « L'abus de droit », R.C.J.B., 1953, blz. 272 en volg. en de daar 
onder noot 1 (blz. 273) aangehaalde referenties. - Zie nochtans DABIN, J., Le 

"droit subjectif, Parijs, 1952, blz. 283 en volg. 
(4) DABIN, J., Le droit subjectt/, Parijs, 1952, blz. 237 en volg. - Buiten beschou

wing worden de zogenaamde discretionaire rechten gelaten. Zij vallen ten anderen 
buiten de hypotese van het vermogensbeheer. Over deze rechten, zie RouAST, A., 
Les droits discrétionnaires, l.c.; DABIN, J., o.c., blz. 304. 
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Rechtsmisbruik viseert één welbepaalde aanwending van het 
normale subjektieve recht - dat principieel voor om het even 
welk door de houder eigenmachtig bepaald doel mag worden 
gebruikt -, met name de aanwending ervan op een met de 
sociale moraal overenigbare wijze; bevoegdheidsafwending censu
reert daarentegen elke aanwending der bevoegdheid - die met 
het oog op het bereiken van een welbepaalde doelstelling werd 
verleend - voor een ander doel dan de eigen doelstelling (1). 
Dit verschil is meer dan van louter kwantitatieve aard (2) ; het is 
fundamenteel : terwijl de doelgerichtheid een essentieel bestand
deel is van het funktioneel recht, vormt zij ten aanzien van het 
normale subjektieve recht slechts een bijkomstig, negatief om
schreven uitoefeningsvereiste (3). 

Het spreekt dan ook vanzelf dat de toepasselijkheidsvoorwaar
den van de leer der bevoegdheidsaf wending en deze van het 
rechtsmisbruik principieel verschillend zullen zijn ( 4). 

104. De toepasselijkheidsvoorwaarden voor de leer van het 
rechtsmisbruik zijn, in overeenstemming met de heersende 
mening (5), diegene die ook de toepasselijkheid meebrengen 
van de regels inzake onrechtmatige daad. Schuld, in casu : fou
tieve rechtsaanwending, in hoofde van de houder van het recht 
zal dus in de eerste plaats moeten worden bewezen ; deze schuld 
kan natuurlijk zowel in een opzet als in een nalatigheid bestaan. 
Verder zal het bewijs van schade en van een kausaliteitsverband 
tussen schuld en schade moeten worden aangebracht. 

Teneinde het voorhanden zijn van bevoegdheidsafwending te 

(1) Voor verdere verschilpunten, zie de reeds geciteerde studie van ÜRIANNE, P., 
Abus de droit et détournement de po uv oir. 

(2) Aldus CHAPUS, R., o.c., nr. 383, vooral op blz. 385 en volg. 
(3) Zie DEBAEDTS, F., o.c., nr. 60. 
(4) Vgl. naast DABIN, J., l.c., ook RIPERT, G., « Abus ou relativité des droits ,, 

Rev. crit., 1929, blz. 57, noot 4; ROUAST, A., l.c., blz. 8, nr. 12; COPPENS, P., L'abus 
.de majorité dans les sociétés anonymes, Leuven, 1947, blz. 79 en volg., nr. 54. -
Artikel 8, 2, van de inleidende titel van MEYERS' ontwerp voor een nieuw Neder
lands B.W., dat tussen het geval van bevoegdheidsafwending en dit van rechts
misbruik geen duidelijk onderscheid maakt, kan dus niet goedgekeurd worden. 
Dit artikel luidt : « Een bevoegdheid wordt misbruikt, wanneer men haar gebruikt, 
hetzij voor geen ander doel dan om iemand te schaden, hetzij voor een ander doel 
dan waarvoor zij is verleend, hetzij in een geval waarin men rekening houdend 
met de daarbij betrokken belangen naar redelijkheid niet tot de uitoefening van de 
.bevoegdheid had kunnen komen ». 

(5) Zie boven, blz. 144, noot 3. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 10 
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bewijzen volstaat het de aanwending van de bevoegdheid voor
een ander doel dan datgene waartoe zij verleend werd waar
schijnlijk te maken. Een schuldige gedraging in hoofde van de 
houder der bevoegdheid moet daarentegen niet worden aan
getoond. Zoals naar aanleiding van het administratief gemeen
rechtelijk begrip machtsafwending betoogd werd, zal ook een 
bevoegdheidsafwending die plaats had ingevolge een, zelfs niet
schuldige vergissing van de auteur der handeling omtrent de-eigen 
doelstelling van de uitgeoefende bevoegdheid, moeten gecen
sureerd worden; ook pleit de aanwending der gegeven bevóegd.:. 
heid voor een andere, volledig eerbied- en bevorderingswaardige 
doelstelling de voltrokken bevoegdheidsafwending niet goed (zie 
boven, nr. 102). Anderzijds kunnen schade en kausaliteitsverband 
hier ook, begripsmatig gezien, buiten beschouwing blijven. Over
eenkomstig de geldende regels inzake rechtspleging zal de eisende 
partij evenwel van een belang bij de ingestelde procedure moeten 
blijk geven. 

Het zal de lezer natuurlijk niet ontsnapt zijn dat de bewijs
levering inzake bevoegdheidsafwending vaak op niet te over
komen moeilijkheden zal spaak lopen. Dergelijk bewijs veronder
stelt immers een doorgronden van de diepste << roerselen & en 
beweegredenen der mense'lijke psyche. Blijkt de bevoegdheids
afwending niet uit de aard der handeling zelf, uit haar motivering 
of uit de omringende omstandigheden, dan zal zij doorgaans vrij 
uitgaan. 

105. Eens het rechtsmisbruik, respektievelijk de bevoegdheids-
afwending genoegzaam bewezen, komt de wijze van sanktioneren 
in het middelpunt der belangstelling te staan. Ook op dit s~ 
komt het onderscheid tussen rechtsmisbruik en bevoegdheids
afwending tot uiting. 

Bewezen bevoegdheidsafwending zal uiteraard leiden tot ver
nietiging, met andere woorden : niet-tegenstelbaarheid aan de 
eiser van de met afwending van bevoegdheid verrichte handeling. 
Deze handeling werd immers verricht door iemand die, hoewel 
binnen de objektieve formele grenzen van zijn bevoegdheid blij-
vend, niettemin de intrinsieke grenzen van diezelfde bevoegdheid 
te buiten ging (zie ook boven, nr. 96). De aangewezen sanktie 
van bevoegdheidsoverschrijding - deze term genomen in zija 
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ruimste, bijgevolg ook de hypotese van bevoegdheidsafwending 
omvattende betekenis - is de niet-tegenstelbaarheid (1) der 
verrichte handeling (zie verder, nr. 151) (2). 

Gaat het daarentegen om een geval van rechtsmisbruik dan 
staat het idee van schadeloosstelling op de voorgrond. Niet
tegenstelbaarheid aan de eiser der verrichte handeling kan dan 
weliswaar door de rechtbank als de meest aangepaste vorm van 
genoegdoening worden uitgekozen. Het staat de rechtbank even
wel vrij een geldelijke schadevergoeding liever dan de niet-tegen
stelbaarheid der onrechtmatig verrichte daad op te leggen (3). 

AFDELING 2. - AFWENDING VAN BEWINDSBEVOEGDHEID. 

106. Bewindsbevoegdheid is een funktionele of ambtelijke 
bevoegdheid (zie boven, nrs. 93-99). Zij werd verleend met het 
oog op de vervulling van een welbepaalde opdracht. Deze op
dracht kan ofwel bestaan in een zuiver patrimoniale en volledig 
zelfstandige bewindsopdracht, die dan hetzij de instandhouding, 
hetzij de likwidatie van het bewindsvermogen betreft, ofwel in 
een aan een morele opdracht (zorg voor een bepaald persoon 
of waarneming van bepaalde bv. familiale belangen) gekoppelde 
bewindsopdracht (aldus het wettelijk beheer van de ouders, 
gebeurlijk - in geval van overlijden van beide ouders - : het 
voogdijbeheer, het beheer van één der echtgenoten over gemene 
goederen of het bestuur door de man van de goederen van zijn 
echtgenote). 

In beide gevallen zijn de bevoegdheden van de bewindvoerder 
met het oog op een welbepaalde doelstelling gegeven. In het 
tweede geval (aan een morele opdracht gekoppelde bewinds-

(1) Over het onderscheid tussen nietigheid en niet-tegenstelbaarheid, zie verder, 
nr. 151, noot, evenals nrs. 261, 264 en 272. 

(2) Ook tot een vordering tot schadeloosstelling kan een met machtsafwending 
verrichte handeling aanleiding geven. In werkelijkheid heeft deze vordering niet 
de eigenlijke machtsafwending op het oog maar de schade, die uit de machtsafwen
ding en het geheel der omringende omstandigheden gebeurlijk voortspruit : aldus 
DEBAEDTS, F., o.c., nr. 63, in fine. 

(3) Zie hierover MEYERS, E.M., • Misbruik van recht en wetsontduiking», 
Ann. dr. sc. pol., 1937, blz. 721 en volg.; over de probleemstelling in het algemeen: 
RONSE, J ., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, 1954, 
nrs. 432 en volg. 
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opdracht) bestaat dit doel evenwel niet uitsluitend in een bepaalde 
vermogenszorg. 

Dit kan moeilijkheden opleveren wanneer er tegenstrijdigheid bestaat 
tussen de aan dezelfde persoon : de bewindvoerder, toevertrouwde zorg 
over het moreel en materieel belang van de vermogensgerechtigde. In 
dergelijke omstandigheden lijkt de bewindvoerder de voorkeur te moeten 
geven aan de morele belangen. 

Het geval van tegenstrijdigheid tussen moreel en materieel belang 
is geen louter teoretische hypotese. Het kan bv. voorkomen dat de ouders 
met het oog op het moreel welzijn van hun kind de omgang met een be
paald persoon verbieden en dit hoewel het kind van die persoon belang
rijke materiële voordelen zoals schenkingen of legaten te verwachten heeft. 

Hoe dit ook weze, de leer der bevoegdheidsafwending vindt 
ten aanzien van de bewindsbevoegdheid haar natuurlijk toepas
singsgebied. Om dit te illustreren zal voornamelijk beroep gedaan 
worden op drie bewindsfiguren : het wettelijk beheer van het 
kindsvermogen, het bestuur van de gemeenschappelijke goederen 
door de echtgenoot en het vennootschappelijk beheer. Op die 
gebieden liet de leer der bevoegdheidsafwending zich ook in de 
rechtspraak biezonderlijk gelden. 

107. Het duidelijkste, meest wraakroepende en daarom ook 
vaakst beteugelde geval van bevoegdheidsafwending is dit waarin 
de bewindvoerder van zijn bevoegdheden heeft gebruik gemaakt 
in zijn eigen belang of in dat van zijn vrienden of erfgenamen. 
Een ander klaarblijkelijk geval van bevoegdheidsafwending is het 
geval van de bewindvoerder, die de hem toevertrouwde bevoegd
heden uit haat of afkeer voor een bepaald persoon aanwendt. 

Talrijke voorbeelden van deze vormen van verdraaiing van 
bevoegdheid biedt de rechtspraak op het stuk van door de echt
genoot ten overstaan van de gemeenschappelijke goederen ver
richte frauduleuze (materiële of juridische) handelingen. Heeft 
de echtgenoot de hem toekomende machten (zie boven, nr. 21) 
gebruikt hetzij in zijn eigen voordeel of in dit van zijn vermoede
lijke erfgenamen, verwanten of vrienden hetzij uit haat voor zijn 
echtgenote, dan kan de vrouw de aldus verrichte handelingen 
aan haar niet tegenstelbaar horen verklaren (1). 

(1) KLUYSKENS, Het Huwelijkscontract, nr. 153, blz. 244 en volg.; RENAULD, J., 
« Contrat de mariage et régimes matrimoniaux. Examen de jurisprudence •, R.C.J.B., 
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Deze vordering van de vrouw waarvan vroeger beweerd werd dat zij 
eerst na de ontbinding en aanvaarding door de vrouw van de gemeen
schap kon worden ingesteld, wordt thans niet meer beschouwd als een 
toepassing der pauliaanse vordering (art. 1167 B.W.) (1). Haar grondslag 
wordt thans gezien in het algemeen beginsel Fraus omnia corrumpit (2) 
waarvan ook de pauliana een biezondere toepassing is. In werkelijkheid 
zou dit dan beduiden dat artikel 1382 B.W. de ware grondslag is (3) (zie 
nochtans verder, nr. 111). 

Een ander voorbeeld van deze vorm van bevoegdheidsafwending 
kan gevonden worden op het stuk der ouderlijke macht. Het is 
een door onze rechtspraak algemeen aanvaard beginsel dat de 
hoven en de rechtbanken erover moeten waken dat alle attributen 
der ouderlijke macht, het wettelijk beheer der ouders over het 
kindsvermogen inbegrepen, uitgeoefend worden in het uitsluitend 
belang van het kind (4). Uitoefening der ouderlijke macht in 
het belang van de ouders wordt onvoorwaardelijk gewraakt (5). 

I 960, blz. 225 en volg., nr. 9; PIRET, R., en PIRSON, R., • Régimes matrimoniaux, 
Examen de jurisprudence •, R.C.J.B., 1952, blz. 219 en volg., nrs. 5 en 6; PIRSON, R., 
noot onder Gent, 3 juli 1947, R.C.J.B., 1948, blz. 239, nr. 5. - De sanktie is de 
niet-tegenstelbaar heid aan de vrouw of haar rechtverkrijgenden van de aangevochten 
handeling met andere woorden : tegenover de derde-medeplichtige blijft de echt
genoot gebonden zodat hij hem op grond van de overeenkomst de schade wegèns 
het niet doorgaan der verrichting, zal moeten vergoeden : PIRSON, R., noot, l.c., 
nr. 7; zie ook BAUGNIET, J., noot onder Gent, 18 februari 1950, R.C.J.B., 
1951, bl:I;. 123 en volg., op blz. 125. - Vgl. nog cass., 11 april 1958, Pas., 1958, 
I, 867; R.C.J.B., 1958, blz. 143 met conclusies van prokureur generaal HAYOIT 
DB TBRMICOURT en noot DEKKERS. 

(1) Zie over het onderscheid en de gelijkenis tussen beide vorderingen : PIRBT, R., 
en PIRSON, R.,« Examen de jurisprudence •, R.C.J.B., 1952, blz. 219 en volg., nr. 5; 
PIRSON, R., noot, l.c., nrs. 4 en volg. - Aldus zou voor beide vorderingen, ten 
aanzien van een aangevochten rechtshandeling onder bezwarende titel, de mede
plichtigheid van de derde op het ogenblik der kontraktsluiting moeten bewezen 
worden. 

(2) Cass., 10 juni 1943, Pas., 1943, 1, 244, met noot. 
(3) PIRSON, R., noot, l.c., nr. 7. 
(4) Voor een grondig onderzoek dezer rechtspraak, zie DABIN, J., Le contr8le 

de la puissance paternelle en droit beige, Brussel, 1947, ook verschenen in J. T., 1947, 
blz. 17 en volg., blz. 33 en volg. - Zie ook de rechtspraak geciteerd en besproken 
door RBNARD, C., • Examen de jurisprudence, Personnes et Biens •• R.C.J.B., 
1953, blz. 213 en volg., nrs. 40-41. 

(5) Vgl. bv. Luik, 23 februari 1951, Pas., 1951, II, 94. Een kind, dat tijdens 
de oorlog aan pleegouders was toevertrouwd, wordt bij de terugkeer van de vader 
aan deze laatste toegewezen. Het Hof achtte de aantijging als zou de vader in zijn 
vordering door eigen belang (het verwerven van de familiale vergoedingen) gedreven 
zijn, voor niet bewezen. Op te merken valt dat de rechtbanken bij de uitoefening 
van dit kontrolerecht met de grootste omzichtigheid te werk gaan; zie .ook Rb. 
Brugge, 9 oktober 1950, R.W., 1950-1951, kol. 1578 en Rb. Brussel, 4 april 1952, 
J.T., 1953, 244 met noot P. MAHILLON, die de rechterlijke kontrole ook tot het 
recht van de ouders zich tegen het huwelijk van hun kinderen te verzetten (vaak 
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Hetzelfde geldt voor het voogdijbeheer. Ook daar dient het 
belang van het kind alle beslissingen in te geven (1). Treft de 
voogd een beslissing die veeleer in funktie van zijn persoonlijk 
belang of in dat van een derde wordt genomen, dan dient zij 
onherroepelijk te worden afgekeurd. De instelling der toeziende 
voogdij (art. 420 B.W.) evenals het verbod aan de voogd overeen
komsten met zijn pupil te sluiten (art. 450, 3° lid, en 472 B.W.) 
zijn er een tastbaar bewijs van dat ook in de geest van de opstellers 
van het B. W. elke verwarring tussen het belang van de pupil 
en dat van de voogd stelselmatig moet worden geweerd. 

1 

Tenslotte komt de besproken vorm van bevoegdheidsafwending 
ook bij het vennootschappelijk beheer voor (2). Hierover meer 
in het volgend nummer. 

108. Over een duidelijk geval van bevoegdheidsafwending in 
het vennootschapsrecht had het Hof van Beroep te Brussel zich 
bij arrest van 21 februari 1931 uit te spreken (3). 

De afgevaardigde-beheerder van een vennootschap, handelend binnen 
de perken van zijn objektieve bevoegdheidssfeer, had twee leningen aan
gegaan voor rekening en in naam van de vennootschap. Deze leningen, 
waarvoor een overdreven intrest bedongen was, werden door de afge
vaardigde-beheerder aangegaan teneinde van de kredietgever belang
rijke persoonlijke voordelen te verkrijgen. Het Hof weigerde de vennoot
schap gebonden te achten voor de aangegane leningen o.m. op grond 
van de volgende overwegingen : Attendu en effet, que la Société ne peut 
être engagée par les actes de /'administrateur délégué, son mandataire, que 
s'il agit en vue des intérêts de la Société et s'il traite aux li'eu et place de celle-ci; 
máis qu'elle ne saurait être obligée vis-à-vis d'un tiers par les actes de son 
mandataire qui, à la connaissance et de concert avec ce tiers, agit dans son 

een discretionair recht geheten) uitbreiden. Zie nochtans, na de wet van 14 juni 1953 
waarbij artikel 148 B. W. werd gewijzigd, in tegenovergestelde zin : Rb. Brugge, 
17 februari 1960, R. W., 1959-1960, kol. 1321. 

(1) Zie o.m. Brussel, 13, juli 1953, R.W., 1954-1955, kol. 220. 
(2) Alleen de beheerraad en niet de vergadering van aandeelhouders, die, belang

matig gezien, als de vermogensgerechtigden van de vennootschappelijke boedel 
voorkomen, wordt hier als bewindsorgaan der vennootschap beschouwd. Over 
het funktioneel karakter van het stemrecht en de mogelijke bevoegdheidsafwending 
die zich daar kan voordoen : COPPENS, P., L'abus de majorité dans les sociétés ano
nymes, Leuven, 1947, blz. 149 en volg., nrs. 116 en volg.; zie ook Hrb. Brussel, 
23 mei 1949, Ret1. prat. soc., 1952, 190. 

(3) Brussel, 21 februari 1931, Pas., 1932, II, 55; Rev. prat. soc., 1932, 272; 
Ann. not. enreg., 1932, 217. Vgl. voor Frankrijk: Bourges, 15 oktober 1957, Dali., 
1958, J., 103. Zie ook NBUBURGBR, A., Le détournement de pouvoir dans les sociétés 
anonymes, Parijs, 1937, en verder de verwijzingen bij PASSBLBCQ, F., Nov., Droit 
commercial, 111, nr. 2056. 
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intérêt personnel et au mépris des véritables intérêts de sa mandante •.• At
~endu que les accords sciemment conclus par un tiers et l' administrateur délégué 
.d'une Société, ne peuvent lier cette derni4re vis-à-vis du tiers, quand ces 
accords secrets sont conclus au préjudice de la Société et par un abus de pou
voir de son mandataire; qu' en décider autrement serait accueillir une action 
f ondée sur le dol. 

Uit deze overwegingen komt de leer der bevoegdheidsafwending 
duidelijk te voorschijn. Handelingen door de beheerder verricht 
met een ander doel voor ogen dan de bevordering van het maat
schappelijk belang, met name verricht uit eigenbelang, moeten 
.gewraakt worden, z~lfs al vallen zij formeel binnen het bevoegd
heidsgebied van genoemde beheerder en natuurlijk binnen het 
maatschappelijk doel der vennootschap. Uit deze overwegingen 
bleek tevens dat ten overstaan van een derde te goeder trouw 
-de oplossing zonder twijfel anders had geluid. Over de weerslag 
van de regels inzake bescherming van derden te goeder trouw, 
waaromtrent boven het nodige voorbehoud werd gemaakt (zie 
boven, nr. 100), zal later worden gehandeld (zie verder, nrs. 167 
en volg., evenals nrs. 185 en volg.). 

Een ander meer recent geval werd beslist door de koophandels
rechtbank te Brussel (1). 

Een bediende, tevens beheerder ener N.V., had voor eigen rekening 
maar in naam van de vennootschap bestellingen gedaan bij een derde. 
Daartoe had hij gebruik gemaakt van het firmapapier en van de stempels 
der vennootschap. Toen de derde die gedeeltelijk onbetaald was gebleven, 
<ie N.V. tot betaling aansprak, overwoog de rechtbank : Attendu qu'à 
supposer que malgré les term es des statuts de la déf enderesse, les commandes 
.de sucre, passées par M. Jussent des actes que celui-ci eut Ze pouvoir d'accom
plir, encore ces commandes ne constitueraient-elles pas des actes de la Société, 
.étant donné Ze mobile de leur agent, les pouvoirs attribués à un administra
teur lui étant conf érés dans l'intérêt de la société et non dans l'intérêt personnel 
.de l' administrateur; que la personne morale ne répond pas de l' acte d'un 
,administrateur qui dans une intention dolosive se rend coupable d'un détour
nement de pouvoir. 

Alhoewel het niet bewezen was dat de derde kennis had van 
de door de beheerder gepleegde bevoegdheidsafwending, deed 
de rechtbank dan verder geen beroep op de leer der schijn
vertegenwoordiging. Toch wees zij de eis toe maar dan op een 

(1) Hrb. Brussel, 16 november 1950, Jur. ,omm. Brux., 1951, 276. 
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andere grond met name op basis van artikel 1384, 3e lid B.W. 
(aansprakelijkheid voor aangestelden : de beheerder was immers. 
tevens bediende; zie hierover verder, nr. 178, noot, en nr. 188). 

In hetzelfde verband kan nog verwezen worden naar artikel 60 
Venn.wet. Aan de beheerder van een N.V., die in een bepaalde 
aangelegenheid een belang heeft in strijd met datgene der vennoot
schap, wordt het verboden deel te nemen aan de beraadslaging. 
Hij is verplicht de beheerraad van deze belangenstrijd op de 
hoogte te brengen. 

Een andere toepassing van de leer der bevoegdheidsafwending 
op het stuk van het vennootschapsrecht vindt men terug in het 
ontwerp opgesteld door het Vast Comité van de raad voor wet
geving belast met de herziening der vennootschapswet. 

Ten aanzien van de goedkeuring door de aandeelhouders van het be
leid der beheerders en kommissarissen bepaalt artikel 11, in fine, van dit 
ontwerp : « Bovendien, wat betreft : 1 ° de verrichtingen gedaan buiten 
de statuten; 2° de verrichtingen die klaarblijkelijk in strijd zijn met het 
belang van de vennootschap en die niet dan met miskenning van die 
belangen konden gedaan worden, is de kwijting slechts geldig wannee~ 
die verrichtingen bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrief"· De 
memorie van toelichting zegt hierover : « Wat het ontwerp hier be
doelt is een van de vormen waarin de macht van het bevoegd gebied wordt 
afgewend. Het gebeurt dat de beheerders, ofschoon zij oogenschijnlijk. 
binnen de perken van de wet en de statuten blijven, met opzet handelen 
in strijd met de hun opgedragen belangen, teneinde persoonlijke be
langen, of belangen die met die van de vennootschap niets te maken 
hebben, na te jagen ... Het ontwerp eischt twee voorwaarden samen : de 
daden moeten klaarblijkelijk in strijd zijn met het belang van de vennoot
schap, en het is bovendien noodig dat zij enkel met miskenning van die 
belangen konden worden verricht, d.w.z. dat degenen die deze daden 
hebben verricht wisten of moesten weten dat het belang van de maat
schappij hierbij geslachtofferd werd» (1). 

109. De in de vorige nummers besproken gevallen van ver
draaiing van bevoegdheden gaven geen aanleiding tot biezondere 
moeilijkheden. Er kunnen zich nochtans vrij ingewikkelde situaties 
voordoen. Ter illustratie hiervan een geval dat in de praktijk 
geregeld voorkomt. 

De echtgenoot van een in goederengemeenschap gehuwde vrouw be-

(1) Wetsontwerp van 8 juli 1939, Parlementaire Stukken, Kamer der Volks
vertegenwoordigers, buitengewone zittijd 1939, nr. 102, blz. 19 en 39. 
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stuurt de gemeenschappelijke goederen zowel als de persoonlijke goe
deren van zijn echtgenote (zie boven, nrs. 21 en 23). Dit impliceert dat 
de man het stemrecht zal uitoefenen van maatschappelijke aandelen 
die ofwel aan de gemeenschap ofwel aan de vrouw in naakte eigendom 
en aan de gemeenschap in vruchtgebruik toebehoren. Veronderstel nu 
een ogenblik dat het gaat over een familiebedrijf waarin familieleden 
van de vrouw de beheerraad vormen. Ingevolge diverse omstandigheden 
doet zich een verschuiving in het aandelenbezit voor met het gevolg 
dat de aandelen waarvan de man het stemrecht uitoefent, een beslissende 
rol gaan spelen in de algemene vergadering en dus ook bij de aanduiding 
van de beheerders der vennootschap. Veronderstel nu verder dat de man 
van deze machtspositie gebruik maakt om enkele of alle familieleden 
van de vrouw als beheerders af te stellen en daarentegen zichzelf of/en 
enkele van zijn vertrouwelingen als beheerders te verkiezen. Welke rechts
regels dienen de oplossing van dit belangenkonflikt te beheersen? 

Twee zeer delikate problemen liggen hier met elkaar verstrengeld. 
Er is in de eerste plaats het probleem dat verband houdt met de wijze 
van uitoefening van een aan een deelbewijs of aandeel verbonden stem
recht; er is in de tweede plaats het probleem met betrekking tot de wijze 
van uitoefening van de bestuursmachten, die de echtgenoot ten overstaan 
van gemeenschappelijke goederen van de vrouw bezit. 

Het eerste probleem verdient voorrang en kan trouwens vrij gemakke-
lijk worden opgelost. Inderdaad, sinds het stemrecht door rechtspraak en 
rechtsleer als een funktioneel recht (droit-fonction) wordt beschouwd (1), 
is het duidelijk geworden dat een aandeelhouder bij uitoefening van 
zijn stemrecht het vennootschappelijk welzijn geenszins op weloverwogen 
wijze aan zijn eigen uitsluitend belang mag opofferen. Tussen de verschil
lende manieren van uitoefening van zijn stemrecht die geen bewuste op
offering van het maatschappelijk belang uitmaken, mag hij daarentegen 
wel de voor hem persoonlijk meest voordelige manier kiezen (2). 

Of het stemrecht der litigieuze aandelen nu door de vrouw dan wel 
door haar echtgenoot wordt uitgeoefend verandert niets aan dit feit. 
Het verkiezen bv. uit eigenbelang van een kennelijk onbekwaam be
heerder ware een, in elk geval wraakbare, immers met bewuste misken-

(1) Zie boven, blz. 150, noot 2. 
(2) Zie de volgende uit een vonnis van 23 mei 1949 van de handelsrechtbank 

te Brussel (Rev. prat. soc., 1952, 190) gelichte overwegingen : « Attendu qu'on 
doit donc dire, qu'en général il n'y aura Iieu à sanction judiciaire ... que si l'Etat 
(in casu meerderheidsaandeelhouder) ne considérant que son intérêt propre, a 
délibérément, usant de ses pouvoirs et de son influence d'actionnaire important, 
sacrifié à eet intérêt celui de la société défenderesse et des autres associés, que sa 
qualité d'actionnaire lui faisait au contraire une obligation de promouvoir et de 
res pecter ... ; 

• Attendu qu'il n'est pas contestable que l'Etat ait envisagé son intérêt propre 
mais que cette considération ne peut suffire à constater l'invalidité de son vote 
puisqu'il est acquis qu'en droit beige l'actionnaire ne doit pas être écarté du vote 
de l'assemblée générale à raison de l'intérêt personnel qu'il aurait à la délibéra
tion ... •· 
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ning der vennootschappelijke belangen verrichte aanwending van het 
stemrecht. 

Eens dit probleem klaar gesteld rijst de tweede vraag naar de rechts
regels die de gedraging van de man als bewindvoerder over aan zijn vrouw 
of aan de gemeenschap toebehorende rechten moeten beheersen. Hier 
weer is het, na de beschouwingen in de voorgaande nummers ontwik
keld, duidelijk dat de man zijn bevoegdheden uitsluitend in het fami
liaal belang mag aanwenden. Anders dan een normaal stemgerechtigd 
aandeelhouder mag de man, na zich in hoofdorde door het vennoot
schappelijk belang te hebben laten leiden, in subsidiaire orde niet door 
zijn persoonlijk belang gedreven worden. Hij dient zich daarentegen 
het belang van zijn familie voor ogen te houden. 

Aldus ware het ongetwijfeld een met bevoegdheidsafwending ver
richte handeling indien de man uit eigenbelang en tegen de wil van zijn 
vrouw alle beheerders-familieleden van zijn vrouw door vertrouwens
mannen of zelfs familieleden van zijn kant verving. Daarentegen kan 
het wel geoorloofd zijn dat de man zichzelf tot beheerder verkiest (op 
voorwaarde natuurlijk dat hij daartoe bekwaam is) met het doel de fami
liale inkomsten te verhogen en dit zelfs de tegenstribbelingen van zijn 
vrouw ten spijt. Het familiaal belang valt immers niet samen met het 
belang van de vrouw. 

110. De tot nog toe besproken vormen van bevoegd.heids
afwending behoorden tot de meest verwerpelijke. Het gebruiken 
van een tot een bepaald doel verleende bevoegd.heid in zijn eigen 
belang of in het belang van verwanten of vrienden of nog : uit haat 
of afkeer verdient strenge afkeuring. 

Vergeleken met de administratiefrechtelijke vormen van machts
afwending benaderen zij de afwending van bevoegd.heid verricht 
door een openbaar ambtenaar die een met het oog op een doel 
van algemeen belang verleende bevoegd.heid voor private doel

. einden gebruikt. 
Er is evenwel nog een andere, van moreel standpunt uit minder 

verwerpelijke vorm van bevoegd.heidsafwending, die erin bestaat 
de voor het bereiken van een bepaald doel gegeven bevoegdheid 
te gebruiken voor een ander, daarom niet min onrechtmatig en 
zelfs onbaatzuchtig doel. 

Deze vorm van bevoegdheidsafwending is dan te vergelijken 
met de machtsverdraaiing uitgaand van een openbaar ambtenaar 
die zijn, met het oog op een biezonder algemeen belang verleende 
bevoegd.heden tot het bereiken van een ander, eveneens het 

.algemeen belang rakend doel aanwendt (zie boven, nr. 102, in fine). 
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Deze laatste vorm van afwending is wellicht de voor de bewinds
bevoegdheid meest typische vorm. 

Immers het vereiste van niet-aanwending ener verleende bevoegdheid 
voor persoonlijke doeleinden is een vereiste dat op een zekere hoogte 
-essentieel is aan alle fiduciaire verhoudingen dit zijn verhoudingen waar
van de totstandkoming ten voordele van een bepaalde kontraktspartij een 
-0verschot van macht dit is een niet door de onderliggende belangen
verhoudingen noodzakelijk gemaakt machtsresidu in het leven roept. 
Alleen ten voordele van een te betrouwen persoon (vandaar het woord 
fiduciair) zal de bevoegdheidsverlenende partij dergelijk machtsresidu 
willen tot stand brengen. 

Zo is ook een volmachthouder ertoe gehouden de verkregen bevoegd
heden niet tot eigen voordeel te gebruiken (zgn. in het Anglo-Amerikaans 
recht geheten duty of loyalty) (1). Derden aan wie het fiduciair karakter 
der verhouding bekend is moeten dan ook bij het handelen met de vol
machthouder de nodige waakzaamheid aan de dag leggen en er acht op 
slaan of uit zijn gedraging niet blijkt dat hij de verleende machten voor 
persoonlijke doeleinden aanwendt. Doen zij dit niet dan kan hen gebeur
lijk de bescherming die hen als derden te goeder trouw toekomt, ont
trokken worden (zie hierover verder, nrs. 176-177 en 187). 

Het vereiste van niet-aanwending van een bepaalde bevoegdheid tot een 
:ander, nochtans ook rechtmatig en even onbaatzuchtig doel dan het bie
·zonder doel waartoe de bevoegdheid werd gegeven is evenwel, als aan 
,derden tegenstelbaar vereiste, kenmerkend voor het uitgesproken in
stitutioneel karakter der bewindsopdracht. Deze vorm van bevoegdheids
:afwending die weliswaar ook ten overstaan van een aan een bepaald doel 
gebonden volmacht kan voorkomen (2), is in dit laatste geval echter in veel 
mindere mate aan derden tegenstelbaar (zie boven, nr. 98 en ook verder, 
nrs. 176-177 en 187). 

111. Het is niet gemakkelijk in onze rechtspraak en rechtsleer 
voorbeelden te vinden van deze meer subtiele en moreel min 
verwerpelijke vorm van bevoegdheidsafwending. 

Toch mag in dit verband een kassatiearrest van 11 novem
ber 1909 (3) waarbij een voorziening in verbreking tegen een 

(1) BoGERT, G.G., Handbook of the law of trusts, St. Paul, Minn., 1952, blz. 392 
,en volg. Vgl. SAVATIER, R., • L'écran de la représentation devant !'autonomie 
de la volonté de la personne •, Dali., 1959, Chr., blz. 51, nr. 12. 

(2) In dit verband weze ook een arrest van de Nederlandse Hoge Raad van 
4 september 1942, N.J., 1942, nr. 617, blz. 949 vermeld. Het gaat daar over het 
recht van een schuldeiser om het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen. 
Dit recht zou de schuldeiser slechts gegeven zijn om zijn eigen belangen en niet 
,om deze van een derde-pandgever, waartoe het in casu werd uitgeoefend, te vrij
waren. Of dit ook naar Belgisch recht zo is, wordt hier verder in het midden gelaten. 

(3) Cass., 11 november 1909, Pas., 1909, I, 435. 
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Luiks arrest van 22 juli 1908 (1) verworpen werd, niet onver
meld blijven. 

Een echtgenoot had ten voordele van zijn eigen neven en nichten met 
behulp van gemeenschappelijke goederen bepaalde giften van hand tot 
hand gedaan. Deze schenkingen, die binnen het kader bleven van de bij 
artikel 1422 B.W. aan de echtgenoot gegeven bestuursbevoegdheden 
(zie boven, nr. 21), werden door de man niet gedaan tot benadeling van 
zijn vrouw maar wel in een opwelling van rechtvaardigheid ten overstaan 
van zijn eigen neven en nichten. Inderdaad de echtgenote en haar familie 
zou uit de goederengemeenschap veel meer betrekken dan de inbreng 
van de vrouw ooit had kunnen laten verwachten. Ondanks de rechtma
tigheid en de onbaatzuchtigheid, die de gedraging van de man hadden 
ingegeven, werden de schenkingen niettemin nietig verklaard als zijnde 
door de echtgenoot frauduleus verrichte handelingen (over deze recht
spraak, zie ook boven, nr. 107). 

Voortgaande op dit arrest (2) bouwden DE PAGE en DEKKERS 

inzake de niet-tegenstelbaarheid van door de man met inkorting 
van de rechten van de vrouw verrichte handelingen ten aanzien 
der gemeenschappelijke goederen, een teorie op die veel juister 
dan de bij andere auteurs weer te vinden overwegingen, de leer 
der bevoegdheidsafwending op dit gebied weergeeft. Zij schrijven 
o.m. : Nous avons dit plus d'une fois que les pouvoirs du mari sur 
la communauté, si étendus qu'ils soient, ne sont nullement illimités. 
lis subissent notamment une restriction que l' on pourrait qualifier 
d'interne, du fait que la communauté est grevée d'une affectation : 
elle est, en somme, un patrimoine f amilial. Le mari doit respecter 
cette aff ectation. Les pouvoirs que lui donne la loi ne lui appar
tiennent que dans l'intérêt de la familie. Ge serait les détourner 
de leur but que de les employer dans l'intérêt personnel du mari, 
ou dans celui d'un tiers : c'est là ce qu'on appelle agir en fraude 
des droits de la femme ou des enfants. Les actes accomplis par le 
mari auraient beau entrer dans les cadres f ormels tracés par les 
articles 1421 à 1423; ils seraient néanmoins illicites s'ils s'inspi
raient d'une intention frauduleuse; ou encore - cette idée objective 

(1) Luik, 22 juli 1908, Pas., 1909, II, 354. 
(2) Eerlijkheidshalve dient te worden opgemerkt dat de motivering van het 

kassatiearrest niet gebaseerd is op het idee der bevoegdheidsafwending. Gezien 
de datum van dit arrest kon het ook moeilijk anders. Het kan evenwel niet ontkend 
worden dat het hier wel degelijk ging over een geval van gebruik van bevoegdheid 
voor een ander (evenwel onbaatzuchtig) doel dan het eigen doel der bevoegdheid. 
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nous paraît plus exacte - s'ils constituaient un détournement de 
pouvoirs (1 ). 

Vooral de laatste zinsnede wettigt de hoop dat zich een meer 
zuivere leer der bevoegdheidsafwending, in overeenstemming 
met de hierboven ontwikkelde beschouwingen, zal gaan ontwik
kelen. 

Dergelijke leer dient zich dan, op het gebied waarove_r de 
geciteerde auteurs schrijven, niet langer meer vast te klampen 
aan de actio pauliana en zelfs niet meer aan artikel 1382, waaraan 
de modernere rechtsleer ook dit leerstuk nog wil vasthaken (zie 
boven, nr. 107). 

112. Een toepassing van deze tweede vorm van bevoegdheids
afwending (zie boven, nr. 110) kan eventueel gevonden worden 
in het onderscheid tussen gewone bewindsfiguren en vereffenings
of aanzuiveringsbewindsvormen. 

Principieel is de opdracht van een vereffeningsbewindvoerder 
bv. een faillissementscurator gericht op de likwidatie van de hem 
toevertrouwde boedel. Hij zal dus zijn bevoegdheden van hun 
specifiek doel afwenden wanneer hij ze gebruikt tot de niet op 
vereffening bedachte instandhouding van de boedel. 

Men voelt nochtans onmiddellijk aan dat de lijn hier moeilijk 
te trekken valt en dat ook een vereffeningsbewind tot op zekere 
hoogte een voorlopig bewind tot instandhouding van de beheerde 
boedel omvat, al was het maar om voordeliger likwidatieomstan
digheden af te wachten. Dit wordt trouwens door de faillisse
mentswet impliciet erkend vermits zij in artikel 475 aan de 
curator onder bepaalde omstandjgheden de mogelijkheid open
stelt om de handel van de gefailleerde voorlopig voort te zetten. 

In dit verband is ook een vonnis van de rechtbank van Antwerpen 
van 30 juni 1888 (2) goed te keuren waarin beslist wordt dat de beheer
ders belast met de afwikkeling van een nalatenschap hun bevoegdheid 
niet te buiten gaan door het bevrachten van schepen, die van de nalaten
schap afhangen. Het feit dat hun opdracht bestaat in de likwidatie van 
de boedel impliceert niet dat de beheerders deze schepen ongebruikt 
in de haven moeten laten liggen. 

Het verschil in doelgerichtheid tussen normale en vereffeningsbewinds-

(1) DE PAGE en DEKKERS, X, nr. 510; zie ook DEKKERS, R., III, 1959, nr. 141. 
(2) Rb. Antwerpen, 30 juni 1888, Pas., 1889, III, 374. 
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bevoegdheden met de eruit voortspruitende gevolgen zal zich tot een zeer-
/ reëel probleem ontpoppen in geval een vennootschap wegens vereniging 

van alle aandelen in de hand van één en dezelfde aandeelhouder van 
rechtswege ontbonden is (1). 

De vennootschap cüe voor de noden der vereffening verder bestaat 
zal dan moeten gelikwideerd worden (art. 178 Venn.wet). Worden geen 
vereffenaars benoemd dan worden de beheerders of zaakvoerders tegenover
derden geacht die hoedanigheid te bezitten (art. 180). 

(1) Zie VAN RYN, 1, nrs. 315 en 344. 



TITELIII 

DE BEWINDSBEVOEGDHEID 
EN HET VERSCHIJNSEL DER INWERKING 

OP VREEMDE RECHTSSFEER. 

113. De aan een bewindvoerder toekomende bevoegdheid werd 
hem gegeven hetzij tot instandhouding hetzij tot likwidatie van 
het bewindsvermogen. In beide gevallen veronderstelt de ver
vulling van deze opdracht dat de bewindvoerder over de nodige 
bevoegdheden beschikt om direkt in de rechtssfeer van de ver
mogensgerechtigde in te grijpen. Bewindsbevoegdheid duidt dus 
essentieel op een bij machte zijn van de bewindvoerder om het 
onder zijn bestuur gebrachte vermogen rechtstreeks te beïnvloe
den. De (externe zowel als intrinsieke) grenzen en de aard van 
deze bevoegdheid werden in de vorige titels onderzocht. 

Het spreekt evenwel vanzelf dat het louter bestaan van deze 
bevoegdheden in hoofde van de bewindvoerder nog geen aan
duiding bevat nopens de toepasselijkheidsvoorwaarden van der
gelijke rechtstreekse inwerking. Aan welke voorwaarden de handel
wijze of gedraging van de bewindvoerder dient te voldoen, wil 
zij het rechtsgevolg der direkte beïnvloeding van de rechtssfeer 
van de vermogenstitularis teweegbrengen, is de vraag die hierna. 
bestudeerd wordt. 

Principieel stelt deze vraag zich zowel ten aanzien van de 
door de bewindvoerder in de uitvoering van zijn taak verrichte· 
materiële (onrechtmatige daden uitgezonderd [1]) als juridische 
handelingen. Ingevolge het in de verrichting betrokken zijn van 
een derde persoon, namelijk van diegene waarmee de rechts-

(1) Onrechtmatige daden, die geen bewuste inwerking op de rechtssfeer van de
vermogensgerechtigde uitmaken en waarvan de eventuele toerekening aan de 
vermogensgerechtigde derhalve op volledig verschillende regels teruggaat, worden, 
buiten dit onderzoek gehouden. 
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handeling wordt aangegaan, zal vooral de laatstgenoemde soort 
van handelingen problemen doen rijzen. 

Hier weer zal de vraag, die zich ten aanzien der bewinds
opdracht in dezelfde termen stelt als ten overstaan van de opdracht 
tot het volbrengen van geïsoleerde handelingen - beide opdrach
ten verlenen aan de opdrachthouder een gedelegeerde bevoegdheid 
(zie boven, nrs. 65-92) -, eerst op een algemene wijze dit is 
met betrekking tot beide soorten van opdrachten beantwoord 
worden. In een laatste hoofdstuk worden dan de biezonderheden, 
die deze vraag vertoont in verband met de bewindsopdracht, 
onderzocht. 

114. De vraag naar het wanneer en het hoe van de direkte 
beïnvloeding van het vermogen van de vermogensgerechtigde 
ingevolge het optreden van de bewindvoerder, anders gezegd van 
de rechtstreekse toerekening aan de vermogensgerechtigde van 
het optreden van de bewindvoerder, herleidt zich voornamelijk 
tot de vraag naar het nominaal karakter van de gedraging van 
deze laatste. Dient de bewindvoerder, ruimer : de opdracht
houder, ter direkte beïnvloeding van de rechtssfeer van de ver
mogenstitularis, noodzakelijkerwijze in vreemde naam dit is in 
naam van laatstgenoemde te handelen of kan hij ook, met het
zelfde rechtseffekt, in eigen naam optreden? 

Deze vraag zal eerst naar geldend recht worden opgelost. 
Daartoe is het nodig de verschillende vormen van het handelen 
voor vreemde rekening na te gaan teneinde voor ieder geval 
uit te maken hoe het gesteld is met de beïnvloeding van de rechts
sfeer van diegene, voor wiens rekening wordt gehandeld. 

Op het eerste gezicht is dit geen biezonder moeilijke opdracht 
en zal dit onderzoek zich beperken tot de twee traditioneel 
gekende vormen van handelen voor vreemde rekening met name 
het handelen in eigen naam dit is in naam van de opdrachthouder 
en het handelen in vreemde naam dit is in naam van de opdracht
gever. Dit onderscheid houdt evenwel niet genoeg rekening met 
alle verschijningsvormen van het handelen voor vreemde rekening. 
Het is een onlangs verworven inzicht dat naast de twee genoemde 
vormen, een derde vorm deze van het naamloos handelen moet 
worden geponeerd. Hierover zal in een eerste hoofdstuk meer 
worden verteld. 
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Eens het geldend recht onderzocht (hoofdstuk II), wordt het 
mogelijk, voortgaande op de eigen aard der gedelegeerde bevoegd
heid zoals zij in de vorige titel werd blootgelegd, een eigen 
opvatting voor te stellen. Deze opvatting zal er vooral op bedacht 
zijn de nog open zijnde vragen bevredigend dit is op een dogma
tisch en tevens belangmatig gezien verantwoorde wijze te beant
woorden. 

Daartoe zal worden uitgegaan van een uit de eigen aard der 
gedelegeerde bevoegdheid voortvloeiende en de gegevens van het 
geldend recht op koherente wijze ordenende verklaring van het 
verschijnsel der direkte inwerking op vreemde rechtssfeer (hoofd
stuk 111). Twee groepen van aktuele problemen zullen daar voor
namelijk in het brandpunt staan : enerzijds de problematiek 
inzake rechtstreekse toerekening aan een opdrachtgever van door 
de opdrachthouder in eigen naam verrichte handelingen met als 
typisch voorbeeld de toerekening aan de kommittent van door 
zijn kommissionair verrichte handelingen (zie verder, nrs. 149 
en volg., biezonderlijk nrs. 155 en volg.); anderzijds de onder 
de hoof ding schijnleer samengebrachte problemen, die verband 
houden met de toerekening aan een schijnopdrachtgever van door 
zijn schijnmandataris verrichte handelingen (zie verder, nrs. 167 
en volg.). 

Zoals reeds gezegd zal dan in een laatste hoofdstuk de toe
passing op de bewindsverhouding van de tot dan toe gevonden 
en voor elke gedelegeerde · bevoegdheid geldende bevindingen, 
worden gemaakt. 

Tenslotte wordt in een aanhangsel het probleem der recht
streekse toerekening van voor vreemde rekening verrichte hande
lingen op het procesrechtelijke vlak besproken. 

115. Tot besluit van deze voorafgaande beschouwingen, nog 
een opmerking van terminologische aard. 

Hierna zullen meermaals de termen opdrachthouder en op
drachtgever worden gebruikt. Hierbij mag niet uit het oog 
worden verloren dat dan niet uitsluitend bij overeenkomst maar 
ook krachtens de wet of door de rechtbanken gedelegeerde 
opdrachten worden bedoeld (zie boven, in het biezonder nr. 87, 
in fine). 

De termen opdrachthouder en opdrachtgever, die juister zijn 
VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 11 
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dan volmachthouder en -gever omdat de opdracht geheel of 
gedeeltelijk in de verrichting van materiële handelingen kan 
bestaan, worden verkozen boven de termen bewindvoerder en 
vermogensgerechtigde telkens wanneer de ganse kategorie van 
het handelen krachtens gedelegeerde bevoegdheid en niet alleen 
het handelen krachtens bewindsbevoegdheid (zie boven, nr. 113>
in fine) in het onderzoek betrokken wordt. 



HOOFDSTUK ÉÉN. 

De verschillende vormen 
van het handelen voor vreemde rekening. 

116. Meestal wordt de vraag of er naast het handelen in eigen 
naam en het handelen in vreemde naam nog een derde wijze 
van handelen voor andermans rekening bestaat, ontkennend 
beantwoord. In een vrij recente bijdrage toonde de Duitse 
hoogleraar H. DoELLE het verkeerde en realiteitsvreemde van 
deze zienswijze aan (1). 

Hij legde er de nadruk op dat een louter tweevoudig onder
scheid niet toelaat ook die gevallen te katalogeren waarin het 
beheer van een afgetekende groep vermogensrechten ( een zgn. 
Sondervermögen) aan een ander persoon dan de titularis ervan 
wordt toevertrouwd en dit met het oog op het bereiken van 
specifieke doeleinden, die met de natuurlijke belangen van de 
vermogenstitularis(sen) in tegenspraak zijn en die in de eerste 
plaats gericht zijn op de bevordering van . belangen van derden. 

Als typisch voorbeeld van dergelijke noch in eigen noch in 
vreemde naam maar toch voor vreemde rekening handelend 
persoon citeert DoELLE de faiJlissementscurator (Konkursverwal
ter). Andere duidelijke voorbeelden in ons recht zijn de sekwester
beheerder, de curator van een onbeheerde nalatenschap en zelfs 
de echtgenoten qua beheerders van de goederengemeenschap die 
tussen hen ter bevordering van het familiaal belang bestaat. 
Ook de erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving en 
wellicht de vereffenaars van vennootschappen kunnen, zij het 
met minder zekerheid, in deze kategorie worden ondergebracht. 

Deze derde wijze van handelen voor andermans rekening 
noemt D0ELLE Neutra/es Handeln en wordt hierna naamloos 
handelen genoemd. Hij omschrijft ze als volgt. Enerzijds kan 

(1) DOELLE, H., « Neutrales Handeln im Privatrecht, Ein Beitrag zur Lehre 
von der Stellvertretung •, in Festschrift Fritz Schulz, 2 dl., Weimar, 1951, blz. 268 
en volg.; zie ook BRAENDL en COING, in J. v. Staudingers Kommentar zum BGB, 
I, Allgemeiner Teil, 11• uitg., 1957, bl2:, 957 en volg. 
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men moeilijk beweren dat genoemde bewindvoerders optreden 
voor rekening en in naam van een ander. Weliswaar maken zij 
aan derden hun beheersfunktie bekend en maken zij duidelijk 
dat zijzelf niet aansprakelijk wensen te zijn voor de aangegane 
verbintenissen : zij wijzen evenwel geen bepaald persoon aan, 
zo bv. de vermogenstitularis, die voor de aangegane verbinte
nissen wel aansprakelijk zal zijn ; zij laten het veeleer in het 
midden wie en of iemand zal instaan voor de opgenomen verbin
tenissen. Daarentegen is het wel duidelijk dat de door hen ver
richte handelingen rechtsgevolgen voor en tegen het beheerde 
vermogen zullen teweegbrengen. Met andere woorden het han
delen van dergelijke beheerders is niet subjekt- maar objekt
bezogen. Zij handelen niet voor een bepaald persoon maar voor 
een bepaald vermogen, waaraan verschillende personen of groepen 
(bv. schuldeisers) dermate geïnteresseerd zijn dat hun belangen 
niet zelden tot elkaar in tegenstelling staan. De opgave van deze 
bewindvoerders bestaat dan juist in het in evenwicht houden 
van de botsende belangen van meerdere rechthebbenden. DoELLE 
besluit dat wanneer het handelen van de beheerder de rechts
sfeer van de vermogenstitularis beroert dit niet is : weil der Ver
walter im Namen des V ermögensinhabers handelt, sondern weil das 
verwaltete V ermögen dem Inhaber gehört. 

Anderzijds, vervolgt DoELLE, gaat de bewering als zouden 
dergelijke bewindvoerders in eigen naam optreden evenmin op 
vermits zij het aan iedereen diets maken en het ook voor iedereen 
duidelijk is dat zij niet persoonlijk willen aansprakelijk gesteld 
worden voor de door hen opgenomen verplichtingen. 

Bijgevolg dekt geen van beide begrippen : noch het handelen 
in eigen naam noch dit in vreemde naam, deze kategorie van 
het handelen voor vreemde rekening. Een derde begrip : neutraal 
of naamloos handelen, dient te worden aanvaard. Dit naamloos 
handelen is objektbezogen en niet subjektbezogen. De opdracht
houder heeft als opgave door zijn inwerking op het hem toe
vertrouwde vermogen, botsende belangen in evenwicht te hou
den (1); hij dient dus onpartijdig dit is neutraal op te treden 
en niet als waarnemer van de belangen van één of ander subjekt. 

(1) Reeds vroeger werd er de aandacht op gevestigd dat in elk vermogensbestuur 
een zekere belangenspanning aanwezig is (zie boven, nr. 97). Dit mag er nochtans 
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Aan dit onderscheid hecht DOELLE bepaalde praktische gevolgen 
vast waarop later wordt teruggekomen (zie verder, nr. 129). 

117. Handelen voor vreemde rekening, ten minste voor zover 
het de verrichting van rechtshandelingen betreft, kan dus een 
drievoudig nominaal karakter vertonen: ofwel treedt de opdracht
houder in eigen naam op, ofwel treedt hij in vreemde naam op, 
ofwel treedt hij neutraal of naamloos op. 

Optreden in eigen naam wil daarom niet zeggen dat de opdracht
houder het feit dat hij voor vreemde rekening optreedt verbergt (1). 
Dikwijls zal de opdrachthouder trouwens een professioneel tussen
persoon zijn, waarvan derden weten dat hij normaal voor vreemde 
rekening handelt. 

In het Engels recht wordt een dergelijk niet bij naam bij de verrich
ting betrokken opdrachtgever, waarvan de derde niettemin het bestaan 
kennen, een disclosed but unnamed principal genoemd (zie verder, nr. 118). 

Het kan zelfs gebeuren dat de in eigen naam optredende 
tussenpersoon de identiteit bekend maakt van de persoon voor 
wiens rekening hij optreedt. Zolang hij niet verklaart dat hij ook 
in naam van zijn opdrachtgever, en dus niet in eigen naam, 
handelt, wordt dergelijk tussenpersoon als kommissionair dit is 
als in eigen naam optredend en dus persoonlijk verbonden 
beschouwd (2). 

niet toe leiden in elk bewindvoerder een naamloos handelend persoon te zien. 
Inderdaad, de belangenspanning waarop vroeger gezinspeeld werd, was van een 
andere orde dan de thans besprokene. Vroeger ging het over de tegenstelling die 
in elk bewind in zekere mate bestaat tussen het onmiddellijk doel dat de beheerder 
voor ogen moet houden, met name het vermogensbelang of een ander (bv. familiaal) 
belang in funktie waarvan dat bepaald vermogen gecreëerd werd, en het verwijderd 
doel : het belang van de vermogenstitularis. Thans gaat het daarentegen over een 
tegenstelling tussen twee verwijderde belangen : bv. het belang van de vermogens
titularis en de belangen van zijn schuldeisers, tegenstelling die de eerste trouwens 
niet uit de weg ruimt. Ook bij een faillissementsbeheer waar de curator de belangen 
van de gefailleerde en die van de schuldeisers moet in evenwicht houden, blijft 
het onmiddellijk doel, dat met de beide eerste in botsing kan komen, voorhanden 
namelijk de gunstigste daarom niet de spoedigste vereffening van de gefailleerde 
boedel. 

(1) Is de opdrachthouder erop bedacht de door hem als tussenpersoon gespeelde 
rol te ontveinzen en dus niet alleen de identiteit maar zelfs het bestaan van de 
opdrachtgever te verbergen, dan heeft men met een kontrakt van naamlening 
(prête-nom) te doen. Zie VAN RYN, 111, nr. 1788; DE PAGE en DEKKERS, V, nrs. 477 
en volg. 

(2) Zie de bij VAN RYN, 111, nr. 1790, in fine, geciteerde rechtspraak; FREDERICQ, 
I, nr. 176, met verwijzingen. Vgl. § 164, 2• lid, BGB. 
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Omgekeerd duidt de term optreden in vreemde naam ,d.w.z. 
in naam van de opdrachtgever, er niet noodzakelijk op dat de 
opdrachtgever op het ogenblik der kontraktsluiting de naam van 
zijn mandant aan de derde kenbaar maakt. Hij kan bv. diens 
naam verzwijgen omdat de opdrachtgever om een of andere 
reden zijn identiteit eerst later wil gekend zien terwijl anderzijds 
de opdrachthouder zich niet persoonlijk wil kompromitteren door 
in eigen naam op te treden. Dit alles veronderstelt natuurlijk 
dat de derde, die zich bv. in een zwakke onderhandelingspositie 
bevindt, met deze handelwijze akkoord gaat (1) en bovendien 
dat de opdrachthouder, zonder daarom de naam van zijn opdracht
gever te noemen duidelijk maakt dat er wel degelijk een opdracht
gever is, in wiens (nog niet) genoemde naam hij optreedt (2) 
(zie ook verder, nr. 121). 

In het Engels recht zou men dergelijke onbekend blijvende opdracht
gever nogmaals een disclosed but unnamed principal noemen (zie verder, 
nr. 118). 

Uit wat voorafgaat blijkt reeds dat de termen : in eigen naam, 
in vreemde naam of naamloos optreden, een vrij vormelijk 
karakter vertonen. Elk van deze termen is erop bedacht op een 
vlugge, kernachtige en voor ieder verstaanbare wijze een bepaalde 

(1) Vgl. DEMOGUB, I, 1923, nr. 99. -In de praktijk zal deze soort van handelen 
voor vreemde rekening wellicht weinig voorkomen omdat partijen meestal het
zelfde resultaat kunnen bekomen bij middel van een beter gekende rechtsfiguur 
'met name het beding ten behoeve van derde (aldus de kontrakten aangegaan voor 
rekening van wie het behoort). Nochtans, anders dan bij het beding ten behoeve 
van derde, is voor de geldigheid van deze vorm van vertegenwoordiging de aan
wezigheid bij de bedongen prestatie van een materieel of minstens moreel belang 
voor de tussenpersoon niet vereist. 

(2) Geeft hij uiterlijk op het ogenblik der kontraktsluiting niet duidelijk te kennen 
dat hij niet alleen voor andermans rekening maar bovendien in andermans naam 
optreedt, dan zal hij als persoonlijk gebonden worden beschouwd. Dit schijnt 
de reden te zijn waarom de koophandelsrechtbank te Antwerpen bij vonnis van 
13 oktober 1950, Jur. Anvers, 1951, blz. 390, noot L.T., een tussenpersoon die 
eerst na de kontraktsluiting de naam van zijn kommittent aan de tegenpartij kenbaar 
maakte, voor persoonlijk gebonden aanzag. Weliswaar had de tussenpersoon vóór 
het sluiten van het kontrakt terloops van een lastgeefster gewag gemaakt maar hij 
had eraan toegevoegd dat het kontrakt, dat op zijn eigen naam luidde, daarom 
niet moest gewijzigd worden. Eisen dat de naam van de opdrachtgever bij de kon
traktsluiting bekend is, is evenwel teveel gevraagd (aldus nochtans Hrb. Brussel, 
14 juli 1949, Jur. Anvers, 1949, 456). Opdat de opdrachthouder niet gebonden 
weze volstaat het dat hij bij de kontraktsluiting duidelijk te kennen geeft dat hij 
niet in eigen naam maar wel in vreemde, gebeurlijk nog nader te noemen, naam 
optreedt. 
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groep van rechtsgevolgen aan te wijzen, die op de betrokken 
verrichting toepasselijk zullen zijn (zie verder, nr. 132). 

118. Het is niet van alle nut ontbloot het in het Engels recht opgang 
makende onderscheid tussen opdrachtgevers te vermelden al is het maar 
omdat later het typisch Engelse instituut der undisclosed agency nader 
besproken wordt (zie verder, nrs. 145 en volg) . 

. In het Engels recht worden de opdrachtgevers (principals) in twee 
kategoriëen met name disclosed (dit zijn kenbaar gemaakte) en undis
closed principals ingedeeld. Een disclosed principal, dit is een opdrachtgever 
van wiens bestaan de derde ingevolge uitdrukkelijke verklaring van de 
opdrachthouder (agent) of ook ingevolge de omstandigheden op de hoogte 
is, kan named of unnamed zijn. Een unnamed disclosed principal is derhalve 
een opdrachtgever waarvan de derde het bestaan maar niet de naam kent. 
Een undisclosed principal is een opdrachtgever, waarvan de derde niet 
eens het bestaan kent : de derde meent dat hij met de agent persoonlijk 
kontrakteert (1). 

119. Het voorgaande overzicht van de verschillende kategorieën 
van handelingen voor andermans rekening betrof uiteraard de 
verrichting van rechtshandelingen. Inderdaad ten overstaan van 
materiële handelingen is het onderscheid tussen in eigen naam, 
in vreemde naam of naamloos handelen uiteraard niet dienend. 

Dit beduidt evenwel niet dat materiële handelingen niet voor 
vreemde rekening kunnen worden verricht. Meestal zal de op
dracht tot het verrichten van rechtshandelingen de verrichting 
van zekere materiële handelingen omvatten. Zo zal een opdracht 
tot het sluiten van een overeenkomst dikwijls ook een bemidde
lings- of makelaarsbevoegdheid impliceren. Ook een opdracht 
tot het uitoefenen van een zekere bv. boekhoudkundige kontrole 
voor andermans rekening komt veelvuldig voor (2). 

(1) Zie hierover ANSON, W.R., English Law of Contract, 21• ed., Oxford, 1959, 
blz. 525 en volg.; FRIDMAN, The Law of Agency, London, 1960, blz. 140. 

(2) Zie ISELE, H., Geschäftsbesorgung, Umrisse eines Systems, Marburg, 1935, 
blz. 65 en volg. 



HOOFDSTUK Il. 

Het verschijnsel der rechtstreekse inwerking 
op vreemde rechtssfeer in de verschillende hypoteses 

van het handelen voor vreemde rekening. 
Geldend recht. 

120. Dit onderzoek van het geldend recht blijft vooralsnog 
beperkt tot de normale hypotese van de binnen de ( externe, 
zowel als intrinsieke) grenzen van zijn bevoegdheid blijvende 
opdrachthouder. De andersluidende hypotese zal later ter sprake 
komen (zie verder, nrs. 167 en volg.). 

Ook de inwerking op vreemde rechtssfeer voortvloeiend uit 
het verrichten door de opdrachthouder van materiële handelingen 
(met inbegrip van door hem genomen beslissingen ten aanzien 
van het aan zijn zeggenschap onderworpen vermogen), blijft 
voorlopig nog buiten beschouwing (zie verder, nrs. 151 en 165). 

AFDELING 1. - HET HANDELEN IN VREEMDE NAAM. 

121. Onder de voor vreemde rekening verrichte rechtshande
lingen baart de kategorie van de handelingen verricht in vreemde 
naam dit is in naam van de opdrachtgever het minst zorgen. 
Men is het erover eens dat laatstgenoemde rechtstreeks tegen
over derden verbonden is : de rechten en verbintenissen, ingevolge 
de handeling van de opdrachthouder in het leven geroepen, 
vallen onmiddellijk in het vermogen van de opdrachtgever zonder 
langs het patrimonium van de opdrachthouder om te gaan. Deze 
laatste gaat daarentegen vrij uit en put in de door hem verrichte 
rechtshandeling rechten noch plichten (1). 

(1) DE PAGE en DEKKERS, V, nr. 440; ESMEIN in PLANIOL-RIPERT, VI, 1952, 
nrs. 65 en volg.; Ontwerp MEYERS, artikel 3.3.6; § 164 BGB; art. 32 OR; art. 1388 
Codice civile; art. 10, l• lid, eenvormige wet betreffende de vertegenwoordiging, 
opgesteld door het Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT); 
art. 7, 1, Benelux voorontwerp van wet betreffende de volmacht. 



GELDEND RECHT 169 

De direkte beïnvloeding van de rechtssfeer van de opdracht
gever en het onberoerd blijven van de eigen rechtssfeer van de 
opdrachthouder zijn in de beschouwde hypotese kwasi-volledig 
en dit geldt zowel voor het geval dat de naam van de opdracht
gever aan de derde bekend is als wanneer dit niet het geval zou 
zijn. In de laatste veronderstelling zal de aangegane rechtshande
ling tijdelijk dit is zolang de identiteit van de opdrachtgever 
aan de derde onbekend blijft, in de lucht zweven. Normaal zou 
de opdrachtgever zich dus nog aan de aangegane rechtshandeling 
kunnen onttrekken door zijn identiteit te verzwijgen. In dat geval 
zal geen van beiden, opdrachtgever noch opdrachthouder, voor 
de aangegane verbintenissen instaan : de eerste omdat hij niet 
bekend is, de tweede omdat hij zich niet persoonlijk heeft willen 
verbinden (zie ook boven, nr. 117). De moderne wetgevingen 
hebben aan deze mogelijkheid nochtans paal en perk gesteld. 

Zo luidt artikel 9 van het voorontwerp van wet betreffende de 
volmacht, opgesteld door de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Stu
diekommissie tot eenmaking van het recht : 

" 1. Hij die een overeenkomst aangaat in naam van een nader te noemen 
volmachtgever, moet diens naam noemen binnen de door de wet, de 
overeenkomst of het gebruik bepaalde termijn of bij gebreke hiervan, 
binnen een redelijke termijn. 

» 2. Wanneer hij de naam van de volmachtgever niet tijdig noemt, 
wordt hij geacht de overeenkomst voor zichzelf te hebben aangegaan •· 

Dit artikel werd trouwens bijna woordelijk ontleend aan MEYERS' ont
werp voor een nieuw Nederlands B.W. (art. 3.3.7) (1). 

Reeds nu geldt deze oplossing op het stuk van de verkoop met kom
mandsverklaring. Deze laatste moet aan de tegenpartij meegedeeld worden 
binnen de afgesproken termijn, bij gebreke waarvan de kommandsver
klaarder als koper zal worden beschouwd (2). Fiskaalrechtelijk geldt 
dezelfde oplossing : alleen moet de kommandsverklaring daar uiterlijk de 

(1) Zie ook de Italiaanse Codice civile, art. 1405 : « Se la dichiarazione di nomina 
non è fatta validamente nel termine stabilito dalla !egge o dalle parti, il contratto 
produce i suoi effetti fra i contraenti originari •. De door de wet vastgestelde termijn 
is drie dagen (art. 1402 Codice civile). Verder het Frans voorontwerp van B.W. : 
Travaux de la Commission de réforme du Code civil, jaar 1946-1947, Parijs, blz. 184, 
artikel 54 evenals het voorontwerp van eenvormige wet opgesteld door het Institut 
international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), art. 11. Zie ook AssBR
ScHOLTEN-BRBGSTEIN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, blz. 50-51. 

(2) KLUYSKENS, De Contracten, blz. 62 en volg.; DE PAGE, IV, nr. 283; R.P.D.B., 
Tw. Vente, nr. 991. Over de verkoop met kommandsverklaring als vorm van ver
tegenwoordiging, zie ESMEIN in PLANIOL-RIPERT, VI, nr. 61. 
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.eerste werkdag na de datum van de toewijzings- of verkoopakte aan de 
registratie-ontvanger worden meegedeeld (art. 159 Reg. wet.). 

Of iemand al dan niet in vreemde naam optrad, maakt een 
interpretatievraag uit (1). Daartoe is het helemaal niet nodig 
dat de opdrachthouder uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij in 
naam van zijn opdrachtgever handelde. Dit kan bv. reeds blijken 
uit de vaste, genoegzaam bekende verhouding waarin opdracht
gever en opdrachthouder tot elkaar staan. Niettemin zijn de 
rechtbanken eerder geneigd in een opdrachthouder een in eigen 
naam dan wel een in vreemde naam optredend tussenpersoon 
te zien (zie boven, nr. 117). 

122. Normaal zal de opdrachtgever, die zoals gezien recht
streeks gehouden is voor de verbintenissen door de opdracht
houder in zijn naam opgenomen, met gans zijn vermogen voor 
de aldus aangegane verbintenissen instaan. Nochtans, niets verzet 
er zich tegen dat partijen hiervan uitdrukkelijk afwijken. Een 
klausule waarbij de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor 
de verbintenissen door de opdrachthouder aangegaan, beperkt 
wordt tot een deel van zijn vermogen is volkomen geldig indien 
zij door de tegenpartij wordt aanvaard (2). 

Deze beperking kan trouwens - en dan op een algemene, 
erga omnes geldende wijze - voortvloeien uit een wettelijke 
bepaling. 

Een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mag geen aanleiding 
zijn tot misverstand. De aangegane verbintenissen blijft de op
drachtgever volledig ten belope van hun globaal bedrag ver
schuldigd. Nochtans zal de uitvoering ervan slechts op een deel 
van zijn vermogen kunnen worden vervolgd. Volstaat dit deel 
van zijn vermogen niet om de ganse schuld te voldoen, dan kan 
het overige van de schuld vooralsnog niet worden ingevorderd. 

Door de Duitse rechtsleer werd dit onderscheid tussen ver
plichting (Schuld) en verhaalsaansprakelijkheid (Haftung) duide
lijk in het licht gesteld (3). 

(1) Zie bv. Hrb. Brussel, 14 juli 1949, Jur. Anvers, 1949, 456. 
(2) DE PAGE en DEKKERS, VI, nr. 753. 
(3) Zie o.m. BoEHMER, G., Einführung in das Bürgerliche Recht, Tübingen, 1954, 

§ 24, blz. 177 en volg. ; EssER, J ., Schuldrecht, 2• uitg., 1960, blz. 81 en volg. ; 
LARENZ, K., Lehrbuch des Schuldrechts, I, München-Berlijn, 1960, blz. 13 en volg. 



GELDEND RECHT 171 

AFDELING 2. - HET HANDELEN IN EIGEN NAAM. 

123. Min eensgezindheid bestaat ten aanzien van de vraag in 
welke mate door de opdrachthouder in eigen naam maar voor 
rekening van de opdrachtgever verrichte rechtshandelingen aan 
deze laatste rechtstreeks kunnen worden toegerekend. Het proto
type naar Belgisch recht van de in eigen naam maar voor vreemde 
rekening optredende tussenpersoon is de kommissionair. 

Weliswaar is eenieder het erover eens dat de kommissionair, 
vermits hij in eigen naam optreedt, tegenover derden persoonlijk 
gehouden is voor de verplichtingen uit de verrichte rechtshande
ling voortspruitend; anderzijds ontstaan de eruit voortvloeiende 
vorderingsrechten ook in zijnen hoofde (1 ). Maar daarmee is, 
althans volgens de heersende mening, alles gezegd. In het bie
zonder kan er geen sprake zijn van enige kontraktuele band tussen 
opdrachtgever en derden zodat geen van beiden een rechtstreekse 
vordering tegen de andere bezit (2) (zie nochtans verder, nr. 191). 

In deze opvatting komt dus, althans ten opzichte van de buiten
wereld, aan de opdrachthouder geen vermogen toe tot recht
streekse inwerking op de rechtssfeer van de opdrachtgever. 

Deze teorie is nochtans niet in staat om alle juridische gegevens 
te verklaren en zelfs haar meest overtuigde voorstanders dienen 
dit toe te geven. 

In de eerste plaats machtigt artikel 567 Faillissementswet de 
,opdrachtgever niet alleen tot het terugnemen uit de failliete boedel 
van de opdrachthouder van goederen, die met het oog op verkoop 
voor rekening van de opdrachtgever bij de eerste waren op
_geslagen en die nog niet vermengd waren met diens vermogen (3), 

(1) Zie bv. Hrb. Antwerpen, 12 juni 1952, Jur. Anvers, 1954, 456; Hrb. Ant
werpen, 13 oktober 1958, Jur. Anvers, 1959, 360. 

(2) Gent, 27 december 1905, Pas., 1906, II, 212; P.P., 1905, 1305; Hrb. Brussel, 
17 december 1956, Jur. comm. Brux., 1957, 205; Hrb. Antwerpen, 7 oktober 1953, 
Jur. Anvers, 1954, 3; FREDERICQ, I, nr. 176 en geciteerde rechtspraak; P.E., 
Tw. Commission, nrs. 201 en volg.; R.P.D.B., Tw. Commission, nrs. 220 en volg.; 
VAN RYN, lil, nrs. 1837 en volg.; zie ook DE PAGE en DEKKERS, V, nr. 437; zie 
nochtans voor het geval van naamlening, dezelfden, V, nr. 480, in fine. - Over het 
bestaan ener zijdelingse vordering (art. 1166 B.W.) : VAN RYN, III, nr. 1845. 

(3) Zie ook artikel 566 Faillissementswet dat de revindikatie toestaat van niet
betaalde waardepapieren die aan de gefailleerde ter inkasso werden geëndosseerd 
dit op voorwaarde dat het endossement melding maakt van de lastgeving tot inning : 
.zie VAN HECKE, G., • Preadvies betreffende verhaalsrecht van schuldeisers op 
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maar bovendien laat dit artikel de opdrachtgever toe de voor
dergelijke goederen nog niet betaalde prijs van de derde-koper
te vorderen. 

Anderzijds, in geval de opdracht tot voorwerp had niet de 
verkoop maar de aankoop van goederen, wordt het eveneens 
door een kwasi-eensluidende rechtsleer aanvaard en ditmaal zonder 
wettelijke basis dat de goederen die reeds door de opdrachthouder 
in eigen naam maar voor rekening van de opdrachtgever werden 
aangekocht en geïndividualizeerd, door deze laatste uit de failliete 
boedel van de opdrachthouder kunnen worden gerevindikeerd (1). 
Hetzelfde geldt trouwens voor de revindikatie van effekten die 
door de gefailleerde effektenmakelaar voor rekening van de op
drachtgever worden aangekocht maar nog niet doorgeleverd of 
betaald. Nodig is dat de effektenmakelaar de aandelen in zijn 
boekhouding op naam van de opdrachtgever heeft geboekt (2). 

Of de opdrachtgever deze goederen ook kan revindikeren tegen 
de derde-verkoper blijft voor de traditionele rechtsleer een betwist 
punt. Volgens de meest recente auteur zou ook deze revindikatie
mogelijkheid bestaan wanneer de koopprijs reeds met gelden 
van de opdrachtgever werd betaald (3). 

124. Deze anomalieën, die blijk geven alleszins op het zaken
rechtelijk vlak van een rechtstreekse kortsluiting tussen het ver
mogen van de opdrachtgever en dat van de derde, moeten gezien 
worden in het licht van de rechtsbeginselen die de eigendoms
overdracht van koopwaren beheersen. Van bij het sluiten van de 
koopovereenkomst en zodra alle materiële voorwaarden voor de 
eigendomsoverdracht vervuld zijn dit wil zeggen ten aanzien 
van een genus-koop : wanneer de individualisatie der verkochte 
of aangekochte goederen plaatsvond, gaat de eigendom, behou
dens andersluidend beding, rechtstreeks over op de derde respek
tievelijk de opdrachtgever, naargelang de opdracht een verkoop 
dan wel een aankoop tot voorwerp had. Principieel gaat het 

roerende goederen die hun schuldenaar in detentie heeft », Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Jaarboek VIII, 1958-· 
1959, Zwolle-Antwerpen, blz. 172 en volg. 

(1) VAN RYN, III, nrs. 1815 en 1843, in fine; VAN DER PERRE, V., en LEJEUNE, A., 
in Nov., Droit commercial, I, Tw. Commission, nr. 306; R.P.D.B., Tw. Commission, 
nrs. 239 en 300. 

(2) Zie de door VAN HECKE, G., l.c., blz. 173 aangehaalde rechtspraak. 
(3) VAN RYN, III, nr. 1843, in fine. 
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eigendomsrecht dus niet door het vermogen van de opdracht
houder, tegen wie de goederen derhalve ook ten aanzien van zijn 
schuldeisers, bv. in geval van faillissement, kunnen worden 
gerevindikeerd. 

Dit zou dan ook het tweede lid van artikel 567 Faillissements
wet verklaren : zo de opdrachthouder de goederen reeds aan de 
koper leverde wordt de nog niet betaalde prijs ingevolge een 
toepassing van het principe der zaakvervanging (subrogation réelle), 
het voorwerp der revindikatie. 

Ook de konstruktie krachtens dewelke de voor rekening van 
de opdrachtgever aangekochte goederen uit de failliete boedel 
van de opdrachthouder kunnen worden teruggenomen en even
tueel zelfs tegen de derde-verkoper kunnen worden gerevindi
keerd, vindt daarin haar verklaring. 

Een afdoende uitleg voor deze gevallen van rechtstreekse eigen
domsovergang heeft de traditionele rechtsleer nooit kunnen geven. 
Soms maakt zij zich ervan af door beroep te doen op de aanwezig
heid van vertegenwoordigingsmacht tussen opdrachtgever en 
opdrachthouder en de afwezigheid ervan in de verhoudingen 
met derden zodat de rechtstreekse eigendomsovergang alleen 
zou gelden ten aanzien van opdrachtgever en opdrachthouder 
en niet ten aanzien van derden aan wie het aldus overgegaan 
eigendomsrecht niet tegenstelbaar is (1). In de veronderstelling 
dat de vertegenwoordigingsfiguur überhaupt in staat is iets te 
« verklaren >> (zie verder, nrs. 133 en volg.) verliest deze ver
klaring alleszins uit het oog dat, zo de revindikatie tegen de 
kommissionair in geval van faillissement van deze laatste wordt 
toegestaan, ipso facto de rechtstreekse eigendomsoverdracht aan 
bepaalde derden namelijk de schuldeisers van de gefailleerde 
wordt tegengesteld. Anderzijds legt deze verklaring niet uit waar
om een revindikatie zelfs tegen derden onder bepaalde omstandig
heden mogelijk is (2). Tenslotte roept zij zonder enige wettelijke 
basis een gespleten eigendomsrecht in het leven. 

(1) Nov., o.c., nr. 179. 
(2) Een ander bewijs van het bestaan van rechtstreekse vorderingen tussen 

,opdrachtgever en derde zou te vinden zijn in het feit dat aan de opdrachthouder 
vrij dikwijls het recht wordt erkend om tegen de failliete boedel van de opdracht
gever, aan wie de verkoper rechtstreeks leverde, de gekochte maar nog niet betaalde 
goederen te revindikeren zodra de opdrachthouder aan de derde-verkoper de koop
prijs heeft betaald. Inderdaad door het feit der betaling zou de opdrachthouder 
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125. Rekening houdend met de hierboven aangestipte gevallen 
waarin de opdrachthouder minstens op het zakenrechtelijk vlak 
bij machte is een rechtstreekse band tussen het vermogen van de 
opdrachtgever en dit van een derde tot stand te brengen, werd 
de zienswijze naar voor gebracht dat als algemene regel en dan 
zowel op het zakenrechtelijke als op het zuiver verbintenis
rechtelijke vlak het princiep van het ontstaan van direkte rechts
verhoudingen tussen kommittent en derde-medekontraktant moet 
worden aanvaard (1). 

Deze zienswijze, die sterk aanleunt bij zekere Franse rechtsleer 
door dewelke deze opvatting met klem werd verdedigd (zie 
verder, nr. 126), leidt tot een solidair gehouden zijn van opdracht
gever en kommissionair voor de door deze laatste opgenomen 
verbintenissen. De medekontraktant heeft dus een rechtstreekse 
vordering tegen beiden. Omgekeerd kan hij ook rechtstreeks 
door de opdrachtgever worden aangesproken. 

Deze oplossing is van die aard dat zij het vertrouwen van de 
derde-medekontraktant nog zal vermeerderen : naast het per
soonlijk krediet van de kommissionair, waarmee hij persoonlijk 
gehandeld heeft, kan hij thans ook rekenen op het krediet van 
de opdrachtgever tegen wie hij desnoods rechtstreeks kan vorde
ren. Anderzijds wordt zijn toestand niet verzwaard vermits het 
hem om het even is aan wie hij zijn schulden voldoet, op voor
waarde natuurlijk dat hij tegen beiden de persoonlijke verweer
middelen kan tegenwerpen, die hij tegen één van hen bezit (2). 

Het hoeft geen betoog dat deze oplossing alleen dan tot prak-

gesubrogeerd zijn in het recht tot revindikatie dat aan de verkoper door artikel 568-
Faillissementswet wordt toegekend (FREDERICQ, I, nr. 188; Nov., o.c., nrs. 296-297; 
anders VAN RYN, 111, nr. 1829 en de daar aangehaalde citaten). Welnu subrogatie 
is slechts mogelijk zo de oorspronkelijke verkoper schuldeiser was van de opdracht
gever hetgeen nogmaals het bestaan van een rechtstreekse verhouding tussen 
opdrachtgever en verkoper veronderstelt. 

(1) S1MONT, L., « Le problème de la représentation dans Ie contrat de commission 
sur marchandises », Jur. comm. Brux., 1956, blz. 129 en volg. 

(2) Zie nochtans S1MONT, L., o.c., blz. 149, die het bestaan ener aktieve hoofde
lijkheid tussen kommissionair en opdrachtgever niet aanvaardt. De persoonlijke 
verweermiddelen, zoals schuldvergelijking, waarover de schuldenaar tegen één der 
schuldeisers beschikt, kunnen dan niet aan de andere schuldeisers worden tegen
geworpen. Over dit gevolg der aktieve solidariteit, zie KLUYSKENS, De Verbintenissen, 
nr. 132, blz. 228; VAN DER MADE, R., « Les obligations complexes ,, in Nov., 
Droit civil, IV, 2, nr. 143; anders : BROUW, R., « Het burgerrechtelijk en fiscaal 
statuut van de meerhoofdige rekening in België en in het buitenland ,, R. W., 1956-
1957, kol. 993 en volg. en wel in kol. 998. 



GELDEND RECHT 175 

tische gevolgen leidt wanneer opdrachtgever en derde elkaar 
kennen. Dit zal alleen het geval zijn wanneer de kommissionair 
door zijn opdrachtgever gemachtigd werd de identiteit van deze 
laatste aan de derde-medekontraktant mee te delen of wanneer 
de derde ingevolge het toeval, een indiskretie van de kommis
sionair (wiens verantwoordelijkheid dan in het gedrang komt) 
of andere omstandigheden de identiteit van de opdrachtgever 
te weten komt. Principieel moet de kommissionair de naam van 
de opdrachtgever immers verzwijgen alhoewel deze verplichting 
niet tot het wezen der kommissieovereenkomst behoort (1). De 
derde zou zelfs de mededeling van de identiteit van de opdracht
gever kunnen eisen indien hij een rechtmatig belang kan doen 
gelden bv. teneinde zijn verhaal (rechtstreeks of zijdelings naar
gelang de aangekleefde opvatting) tegen de opdrachtgever te 
kunnen uitoefenen in geval van insolvabiliteit van de kommis
sionair (2). 

In de hierboven samengevatte opvatting heeft de in eigen 
naam optredende houder derhalve een uitgebreide bevoegdheid 
tot rechtstreekse inwerking op andermans rechtssfeer. 

126. Er werd reeds op gezinspeeld dat de zoëven vermelde 
zienswijze diepe wortels schoot in Frankrijk en dan vooral na 
de grondige studie door een groep juristen aan de kommissie
overeenkomst gewijd onder leiding van de Parijse hoogleraar 
J. HAMEL (3). Onder deze juristen was het vooral STARCK die een 
lans brak voor het bestaan van rechtstreekse verhoudingen op 
alle vlakken tussen opdrachtgever en derde naar aanleiding van 
een door een goederenkommissionair afgesloten koopovereen
komst ( 4). Tot dit resultaat kwam hij na een diepgaand onderzoek 
der Franse wetgeving en vooral rechtspraak, die - het weze 
toegegeven - meer dan de onze stof biedt voor de opstelling 
der genoemde teorie. 

Inderdaad ook in Frankrijk vormt artikel 575 Faillissementswet, 

(1) VAN RYN, III, nr. 1806. 
(2) SIM0NT, L., o.c., blz. 133. Zie ook VAN DER PERRE, v., en LEJEUNE, A., in Nov., 

Droit commercial, I, Tw. Commission, nrs. 96 en volg.; Hrb. Brussel, 1 februari 1910, 
Jur. comm. Brux., 1911, 201; P.P., 1911, 876. 

(3) HAMEL, J ., Le contrat de commission, Parijs, 1949. 
(4) STARCK, B., « Les rapports du commettant et du commissionnaire avec les 

tiers », o.c., blz. 147 en volg., vooral op blz. 163 en volg. 
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dat overeenkomt met ons artikel 567 Faillissementswet (zie boven, 
nr. 123), de voornaamste pijler voor deze teorie. Daarnaast is 
de Franse rechtsleer ten aanzien van het revindikatierecht der 
voor rekening van de opdrachtgever aangekochte goederen in 
dezelfde zin gevestigd als de Belgische (zie boven, nr. 123) met 
dien verstande dat zij dit recht zowel tegen de kommissionair 
als tegen de derde-verkoper gelijkmatig aanvaardt (1). 

Naast deze gevallen biedt de Franse rechtspraak op het stuk der toe
laatbaarheid van agio-klausules bijkomende steun voor de teorie der 
rechtstreekse rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en kommissionair. 
Inderdaad de geldigheid van dergelijke klausules werd er ten tijde van 
het hiernavermelde arrest slechts aanvaard zo zij deel uitmaken van een 
internationale transaktie. Welnu het Franse Kassatiehof heeft deze voor
waarde voor vervuld aangezien in het geval van een Franse kommissionair 
die voor rekening van een buitenlandse opdrachtgever een overeenkomst 
sloot met een Franse tegenkontraktant, hetgeen er wel op wijst dat het 
Hof door de kommissionnair heen de werkelijke partijen van de overeen
komst in aanmerking nam om het internationaal karakter der overeen
komst te beoordelen (2). 

Op grond van deze en andere argumenten besloot STARCK 

tenminste voor wat de goederenkommissie betreft tot het bestaan 
van een rechtstreekse band tussen derde en opdrachtgever zowel 
op zakenrechtelijk a1s op verbintenisrechtelijk vlak. Alleen der
gelijke teorie is in staat wetgeving en rechtspraak op koherente 
wijze te verklaren. Zij is trouwens het meest verenigbaar met 
het doel en de geest der kommissieovereenkomst in het biezonder 
en van het handelsrecht in het algemeen doordat zij aan de derde 
een bijkomende zekerheid en aan de opdrachtgever een verhoogd 
krediet waarborgt (3). 

In zijn voorwoord tot de genoemde studie nam HAMEL deze 
teorie over en paste ze toe aan de hand van de gegevens opge
leverd door het kollektief onderzoek, op de andere vormen van 
kommissieovereenkomst in het biezonder op de effektenkommissie. 
Wanneer op dat terrein nooit rechtstreekse verbintenisrechtelijke 
verhoudingen tot stand komen tussen opdrachtgever en derde 
zou dit te wijten zijn aan het beroepsgeheim dat de effekten-

(1) Zie o.m. RIPERT, G., Traité élémentaire de droit commercial, 2• uitg., Parijs, 
1951, nr. 2351. , 

(2) Cass. fr., 8 juli 1931, S., 1931, 1, 387; STARCK, B., o.c., blz. 168. 
(3) STARCK, B., o.c., blz. 170. 
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kommissionair ten strengste verbiedt de identiteit van zijn op
drachtgever bekend te maken. Daarentegen bestaan er tussen 
derde en opdrachtgever rechtstreekse zakenrechtelijke verhou
dingen zoals dit bij de goederenkommissie het geval is (1). 

Het ontstaan ingevolge een door een kommissionair gesloten 
-0vereenkomst van een direkte rechtsband tussen opdrachtgever 
en derde-medekontraktant wordt thans vrijwel door alle moderne 
Franse auteurs aanvaard (2). 

127. Zowel de Nederlandse als de Duitse rechtspraktijk ont
kennen het ontstaan van een direkte rechtsband tussen kommittent 
en derde. 

In Nederland bestaat omtrent dit punt niet de minste betwisting. 
Alleen de opdrachthouder, niet de opdrachtgever kan aanspreken 
en aangesproken worden uit hoofde van een door de eerste in 
eigen naam maar voor rekening van de opdrachtgever gesloten 
verrichting (3). 

Deze zienswijze wordt er steeds even sereen volgehouden en dit al
hoewel ook in Nederland door de heersende mening aanvaard wordt 
dat de eigendom van door een aankoopkommissionair gekochte goe
deren rechtstreeks in het vermogen van de opdrachtgever terechtkomt 
zoals bij verkoopkommissie de overdragen goederen rechtstreeks eigen
dom worden van de derde-medekontraktant ( 4). Dit sluit nochtans niet 
uit dat de vordering tegenover de derde tot levering der gekochte goe
deren, de kommissionair en niet de opdrachtgever toebehoort (5). 

Het Nederlandse Koophandelswetboek houdt evengoed als 
het onze een met ons artikel 567 Faillissementswet gelijklopende 
bepaling in (6). Ook daarin vindt de Nederlandse rechtsleer geen 
aanleiding om haar standpunt te herzien. 

(1) HAMEL, J., o.c., blz. 14 en 15. 
(2)·· HEMARD, J., in EscARRA-RAULT, Droit commercial. Les contrats commerciaux, 

Il, 1955, Parijs, nr. 743; RIPERT, G., l.c. 
(3) AsSER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, blz. 47; 

DoRHOUT-MEES, T.J., Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, Haarlem, 1956, 
nr. 769; MoLENGRAAFF, W.L.P.A., Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse 
Handelsrecht, I, 8• uitg., Haarlem, 1947, blz. 163. 

(4) Zie ASSER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, o.c., blz. 43 en volg.; evenals MoLENGRAAFF, 
W.L.P.A., o.c., blz. 164 met verwijzingen naar de afwijkende mening. 

(5) AsSER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, o.c., blz. 45, in tegenstelling met H.R., 5 april 
1889, Weekblad van het Recht, 1889, nr. 5698, blz. 3. 

(6) Artikel 240, Ned. H.W., luidt inderdaad: • Zoo lang in commissie gegeven 
roerende goederen zich nog in natura bevinden onder den gefailleerden commis
sionair of onder eenen derde, die dezelve voor laatstgenoemden bezit of bewaart, 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid,. - 12 
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In Duitsland wordt de leer inzake de aanwezigheid van direkte 
rechtsbetrekkingen tussen kommittent en derde zo mogelijk nog: 
konsekwenter toegepast hoewel niet steeds zonder kritiek (1 ). 

Inderdaad daar wordt niet alleen aangenomen dat vorderingen alleen 
ontstaan tussen derde en kommissionair maar bovendien wordt er aan
vaard dat bij overdracht aan de aankoopskommissionair van de gekochte 
goederen normaliter ook de eigendom verworven wordt door de kommis" 
sionair, die dan verplicht is deze eigendom op zijn beurt over te dragen 
aan de kommittent (2). Dit zou dan tot gevolg hebben dat de kommittent, 
aan wie de reeds door de verkoper geleverde goederen nog niet verder 
werden overgedragen, deze goederen niet zou kunnen revindikeren tegen 
de failliete boedel van de kommissionair. Daarentegen zou hij wel de 
vordering tot levering der nog niet aan de kommissionair geleverde goe
deren uit de failliete boedel kunnen terugnemen (§ 392, 2• lid RGB) ~3). 

In het geval -ener verkoopskommissie wordt daarentegen aangenomen 
dat de eigendom der verkochte goederen onmiddellijk van de kommit
tent op de koper overgaat op voorwaarde natuurlijk dat de goederen niet 
met andere vermengd geraakten in het patrimonium van de kommis
sionair. Gevolg daarvan is dan ook dat de kommittent deze goederen 
kan revindikeren zolang de eigendom ervan door de kommissionair. niet 
werd overgedragen. Gebeurde dit wel dan kan de kommittent bij fail
lissement van de kommissionair niettemin de vordering tot betaling van 
de prijs tot zich trekken (§ 392, 2 RGB en § 43 Konkursordnung) (4). 

Teneindè het Nederlandse en Duitse standpunt in zijn juist 
daglicht te zien moet voor ogen worden gehouden dat in Neder
land en Duitsland anders dan in België en Frankrijk (art. 1583 
B.W. en C. civ.) de eigendom van een verkochte zaak eerst met 
de levering overgaat (art. 1495 Ned. B.W. en § 435 BGB). 

kunnen dezelve door den commissiegever worden teruggevorderd, onder gehouden
heid als bij art. 235 is uitgedrukt. 

• Hetzelfde regt van terugvordering heeft plaats, ten aanzien van den koopprijs 
van in commissie gegeven en door den commissionair verkochte en geleverde 
goederen, voor zoover de koopprijs niet vóór diens faillissement mogt zijn gekweten 
al ware het dat de commissionair eenig voordeel had berekend als waarborg voor 
den kooper of voor het zoogenaamd del credere •· 

(1) MUELLER-ERZBACH, R., ontwikkelde in zijn boek : Die Grundsätze der mittel
baren Stellvertretung aus der Interessenlage entwickelt, Berlijn, 1905, de lege ferenda 
een gelijkaardige stelling als diegene die door de heersende Franse en bepaalde 
Belgische rechtsleer als de juiste wordt voorgesteld (zie boven, nrs. 124 en 125). 

(2) SCHLEGELBERGER, F., Kommentar zum HGB, IV, Berlijn-Frankfurt, 1957, 
blz. 1881-1882; vgl. voor Zwitserland: GUHL, T., Das Schweizerische Obligationen
recht, Zurich, 1956, § 51, blz. 382-383. 

(3) SCHLEGELBERGER, F., o.c., blz. 1886-1887. Zie nochtans SCHMIDT-RIMPLBR, 
W., « Das Kommissionsgeschäft •, in Handbuch des gesammten Handelsrechts, V, 1, 1, 
1928, blz. 606 en volg., die voorstelt § 392, 2• lid, BGB analogisch op zakelijke 
rechten toe te passen. 

(4) SCHLEGELBERGER, F., o.c., blz. 1886-1887. 
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De voornaamste plicht van de verkoper is derhalve de eigendom der 
verkochte zaak aan de koper over te dragen. In België en Frankrijk heeft 
deze eigendomsoverdracht, behoudens andersluidend beding, auto
matisch krachtens de wet plaats. Gevolg hiervan is dat in Duitsland en 
Nederland het onderscheid tussen verbintenisrechtelijke en zakelijke 
gevolgen ener koopovereenkomst duidelijker wordt getrokken. Het is 
dan met dit onderscheid in het hoofd dat de Nederlandse en Duitse schrij
vers beweren dat de kommissionair niet gemachtigd is tot beschikken 
met andere woorden dat hij niet in staat is tussen kommittent en derde 
rechtstreekse vorderingen te doen ontstaan maar normaliter wel in staat is 
geldig de eigendom van een voorwerp voor rekening van de opdracht
gever aan een derde over te dragen of van een derde in ontvangst te nemen. 

128. In het voorgaand onderzoek kwamen vooral de in eigen 
naam optredende opdrachthouders wier opgave bestaat in het 
aan- of verkopen van goederen of effekten ter sprake. Hetzelfde 
geldt nochtans voor deze opdrachthouders wier zending in het 
sluiten van een andere rechtshandeling bestaat. Uiteraard zal 
ten aanzien van deze laatste kategorie van opdrachthouders de 
vraag naar het ontstaan van direkte verbintenisrechtelijke rechts
betrekkingen met de derde-medekontraktant aan belang winnen 
vermits zij er, bij gemis aan overgang van zakelijke rechten, de 
enige relevante vraag is. 

Tenslotte dient te worden vermeld dat, wordt het principe 
van het ontstaan van rechtstreekse betrekkingen aanvaard, de 
oplossing van de vraag naar de verhaalsaansprakelijkheid van het 
vermogen van de opdrachtgever dezelfde is als bij het handelen 
in vreemde naam (zie boven, nr. 122). 

AFDELING 3. - NAAMLOOS (OF NEUTRAAL) HANDELEN. 

129. Over de aard van deze biezondere, in België niet bij naam 
bekende kategorie van het handelen voor vreemde rekening werd 
reeds vroeger gehandeld (zie boven, nr. 116). Thans komt het 
er alleen op aan de aan deze kategorie verbonden rechtsgevolgen 
nader te omlijnen. Deze kunnen gemakkelijk uit de eigen aard 
van het naamloos handelen worden afgeleid (1). 

(1) Het ware verkeerd dergelijke deduktie als Begriffsjurisprudenz te willen 
beschouwen. DoELLB (• Neutrales Handeln im Privatrecht, ein Beitrag zur Lèhre 
vonder Stellvertretung •, in Festschrift Fritz Schulz, Weimar, 1951, op blz. 288) doet 
terecht opmerken : • Verwerfliche Begriffsjurisprudenz ist nur dort, wo der Begriff 
den Primat hat und aus ihm Folgerungen abgeleitet werden ohne Rücksicht darauf 
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Vermits de naamloos optredende opdrachthouder niet in eigen 
naam handelt kan er geen sprake van zijn hem als persoonlijk 
gebonden te beschouwen. Omgekeerd zullen de uit de verrichte 
rechtshandelingen voortspruitende rechtsvoordelen evenmin in 
het vermogen van de opdrachthouder terechtkomen. 

Anderzijds is zijn optreden evenmin gelijk te steJlen met dat 
van een in vreemde naam handelend tu,ssenpersoon. Anders dan 
een optreden in vreemde naam, is het naamloos handelen geen 
op een bepaald subjekt betrokken (subjektbezogen) handelen maar 
wel een op een zeker vermogen betrokken (objektbezogen) gedra
ging (zie boven, nr. 116). De opdrachtgever zonder meer ver
bonden achten door de handelingen van de tussenpersoon is dus 
minstens een overhaaste konklusie. 

Acht gevend op het objektbezogen karakter van het naamloos 
handelen bestaat een betere (dit is : een aan de belangensituatie 
meer beantwoordende) oplossing in het gehouden en ook gerech
tigd achten van het vermogen, waarover de naamloos optredende 
beheerder werd aangesteld. Alleen dit vermogen en niet bv. 
andere, aan dezelfde vermogensgerechtigde toebehorende ver
mogensbestanddelen zullen voor de uitvoering van door de 
opdrachthouder aangegane verbintenissen instaan. Omgekeerd 
zullen de door laatstgenoemde gekontrakteerde rechtsvoordelen 
ook naar dit Sondervermögen vloeien. Natuurlijk zal de ver
mogensgerechtigde van dit gehouden zijn de weerslag ondergaan 
en dit naar rato van genoemd Sondervermögen; dit zal nochtans 
niet zijn « jn hoedanigheid van opdrachtgever in wiens naam 
gehandeld wordt maar wel omdat het vermogen waarover de 
naamloos handelende bewindvoerder werd aangesteld, hem toe
behoort » (1). 

In werkelijkheid komt het aan de kategorie van het naaJJlloos 
handelen vastgehechte rechtsgevolg dus neer op een beperkte 
verhaalsaansprakelijkheid (zie in dit verband verder, nr. 130) 
althans wanneer men alleen de passieve kant ervan beschouwt. 
De vermogensgerechtigde is tot de betaling van de globale schuld 

ob man damit dem Rechtsleben dient oder nicht •· Draagt de begripsvorming 
daarentegen bij tot een beter ordenen en begrijpen der juridische en sociologische 
verschijnselen dan dient zij als broodnodige rechtsverfijning te worden toegejuicht. 

(1) Aldus DoELLE, l.c. Dit citaat werd boven onder nr. 116 in zijn oorspronkelijke 
bewoordingen aangehaald. 



GELDEND RECHT 181 

gehouden. Deze schuld kan evenwel alleen op het onder bewind 
gebracht vermogen worden verhaald. 

Naar zijn praktisch resultaat is deze soort van gebondenheid 
dus gelijk te stellen met deze van een opdrachtgever, in wiens 
naam gehandeld werd maar die zijn aansprakelijkheid tot een deel 
van zijn vermogen beperkt heeft (zie boven, nr. 122). 

130. De opportuniteit van het voorgaand inzicht vindt steun 
in de wettelijke bepalingen die in ons recht het statuut van naam
loos optredende bewindvoerders regelen. 

Dergelijke bewindvoerders zijn de faillissementscurator, de 
sekwesterbeheerder, de curator van een onbeheerde nalatenschap, 
de echtgenoot qua beheerder der goederengemeenschap, de erf
genaam onder voorrecht van boedelbeschrijving, wellicht ook 
de vereffenaars van vennootschappen (zie boven, nr. 116). 

Aldus verbindt de echtgenoot, beheerder der goederengemeen
schap en als dusdanig waarnemer van de vaak opponerende 
rechten, die hijzelf, zijn echtgenote en kinderen op deze goederen 
kunnen doen gelden, alleen de gemeenschappelijke goederen. 
Het persoonlijk vermogen van zijn echtgenote laat hij onberoerd. 
Weliswaar ku.nnen de schuldeisers der gemeenschap hun vorde
ringen ook op de persoonlijke goederen van de man verhalen 
maar dit is te verklaren doordat de bewindvoerder in dit geval 
tevens persoonlijk gerechtigd is tot het bewindsvermogen. 

Duidelijker is het geval van een erfgenaam onder voorrecht 
van boedelbeschrijving en van een curator over een onbeheerde 
nalatenschap. De door deze bewindvoerders binnen de perken 
van hun bevoegdheden aangegane verbintenissen kunnen alleen 
op de beheerde boedel worden verhaald. Eerst later namelijk 
nadat de nalatenschap werd aanvaard, dus bij het einde van de 
bewindsopdracht, kunnen zij krachtens een fiktie van de wet 
(art. 777 B.W.) ook op het vermogen van de aanvaardende erf
genaam worden verhaald. 

Min duidelijk komt de beperkte verhaalsaansprakelijkheid te 
voorschijn bij de faillissementscuratele en de vereffening van 
vennootschappen omdat het bewindsvermogen in die gevallen 
het ganse vermogen van de betrokken vermogensgerechtigde 
omvat. 

Tenslotte is er nog het bestuur over oorlogsekwestergoederen. 
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Hoewel er geen duidelijke uitspraken schijnen te zijn, lijkt de 
hypotese als zouden de onder sekwester gestelde goederen een 
duidelijk afgezonderd vermogen ( Sondervermögen) met biezonder 
statuut vormen, niettemin aan de werkelijkheid te beantwoorden. 
Dit is zeker het geval voor wat betreft het sekwesterbestuur 
over vijandelijke goederen. Ten aanzien van deze goederen heeft 
ons Kassatiehof inderdaad beslist dat zij niet meer tot het gemeen
schappelijk pand behoren van de schuldeisers van de onder 
sekwester gestelde (1). Het lijkt dan ook evident te zijn dat om
gekeerd de schuldeisers die met de beheerders van het sekwester 
kontrakteerden, hun vordering desgevallend alleen op het sekwes
tervermogen kunnen verhalen. Wat betreft de onder sekwester 
gestelde goederen toebehorend aan veroordeelden wegens mis
drijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, is de oplossing 
daarentegen meer twijfelachtig temeer daar dit soort van sekwester
bestuur behoudens andersluidend wettelijk beding, geen aan 
andere dan de gemeenrechtelijke beginselen onderworpen instituut 
uitmaakt (2) (zie ook boven, nr. 37). Acht slaand op het feit 
dat ook hier de sekwesterbeheerder op een voor derden duidelijk 
erkenbare wijze als neutraal handelend opdrachthouder optreedt, 
kan men een stilzwijgend akkoord van de kontrakterende schuld
eisers nopens de beperking van hun verhaalsaansprakelijkheid 
tot het sekwestervermogen, gebeurlijk uit de omstandigheden 
induceren (over deze problematiek, zie verder, nrs. 197 en volg.) 

(1) Cass., 28 april 1950, T.Not., 1950, 146; Pas., 1950, I, 487; J.T., 1950, 326. 
(2) Cass., 8 april 1948, Pas., 1948, I, 233 met konklusies van de toenmalige 

eerste-advokaat-generaal HAYOIT DB TBRMICOURT. 



HOOFDSTUK III. 

Verklaring van het verschijnsel 
der rechtstreekse inwerking op vreemde rechtssfeer 

krachtens gedelegeerde bevoegdheid. 

131. Het komt er nu op aan de in het vorig hoofdstuk onder
kende, positiefrechtelijke gegevens in een rechtskonstruktie die 
de ganse onderzochte stof dekt, samen te brengen. Daarbij mag 
het nochtans niet blijven en het past hier even te herinneren aan 
de rol die de Nederlandse rechtsgeleerde SCHOLTEN aan de rechts
konstruktie toebedacht : << een constructie>>, aldus ScHOLTEN, 

<< is alleen juist, indien wij er mede kunnen werken, indien zij 
niet alleen beter begrijpelijk en voorstelbaar maakt, wat als 
positief recht vaststaat, maar indien zij het mogelijk maakt verdere 
stq,ppen te doen d.w.z. indien zij op open vragen bevredigende ant
:woorden geeft>> (kursivering van mij) (1). 

De te vinden konstruktie moet dus ongetwijfeld bij machte 
zijn een verhelderend inzicht te verschaffen in het verschijnsel 
dJr 'inwerking op vreemde rechtssfeer. Zij zal in het biezonder 
.moeten begrijpelijk maken waarom een wildvreemd persoon : de 
opdrachthouder, onder zekere voorlopig nog in het vage gelaten 
omstandigheden ingevolge een door hem verrichte rechtshandeling 
een direkte rechtsband tussen zijn opdrachtgever en een derde 
vermag in het leven te roepen. In een rechtsorde zoals de onze, 
waarin het zelfbeschikkingsrecht aan de gedraging van elk rechts
s~bjekt ten grondslag ligt, doet dit verschijnsel vreemd aan zodat 
het een verk1aring behoeft. 

Met het suggereren van dergelijke verklaring mag men zich 
evenwel niet tevredenstellen. De voorgestelde konstruktie moet 
bovendien in staat zijn << verdere stappen >> mogelijk te maken 
door het bevredigend beantwoorden van' nog open zijnde vragen. 

· Zij zal dus minstens een aanknopingspunt moeten bevatten 
tot oplossing van de positiefrechtelijk betwiste vraag (zie boven, 

(1) SCHOLTBN, Algemeen deel, blz. 73. 
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nrs. 123-128) of ook een in eigen naam optredend opdracht
houder bij machte is een direkte rechtsband tussen zijn opdracht
gever en een kontrakterende derde te doen ontstaan. Met andere 
woorden zij zal als leidraad moeten kunnen dienen bij het 
onderzoek naar de juiste omvang van het bestudeerde verschijnsel 
der rechtstreekse inwerking op vreemde rechtssfeer (hierover 
in hoofdstuk IV). 

De rol der rechtskonstruktie als « vooruithelpend » instrument komt 
hiermee duidelijk tot uiting. In elk geval moet worden uitgegaan van 
het juridisch, op het eerste gezicht ongeordend feitenmateriaal : dit fei
tenmateriaal verzamelen was de bedoeling van hoofdstuk II. Eer&t dan 
begint de opgave van de rechtsteoreticus. Hij moet trachten een verklaring 
te vinden voor het grondgegeven dat het bindteken vormt tussen de 
gevonden gegevens : in casu komt het erop aan een verklaring te vinden 
voor het vastgestelde rechtsfeit volgens hetwelk een vreemd persoon 
gebeurlijk bij machte is andermans rechtstoestand in het biezonder ander
mans vermogen rechtstreeks te beïnvloeden. Het vinden van dergelijke 
verklaring wordt in dit hoofdstuk nagestreefd. De aldus gevonden tesis 
(feitenmateriaal) en antitesis (verklaring) moet dan evenwel tot een syn
tesis leiden. Met andere woorden de gevonden verklaring moet de onder
zoeker in staat stellen iets nieuws « uit te zeggen » betreffende het be
studeerde rechtsgegeven. Ter zake zal de gevonden verklaring, wil zij 
doelmatig zijn, een aanknopingspunt moeten bevatten aangaande de 
hardnekkig betwiste, juiste omvang van het verschijnsel der inwerking 
op vreemd vermogen. Een poging daartoe vindt men in hoofdstuk IV. 

132. Aan dit onderzoek dient een belangrijke bemerking vooraf 
te gaan. De hierna opgespoorde konstruktie strekt ertoe een 
verklaring te zijn voor de vastgestelde inwerking op andermans 
rechtssfeer. Daarentegen moet en wil zij geen uitleg verschaffen 
voor het eventueel bij de verrichte rechtshandeling persoonlijk 
betrokken zijn van de opdrachthouder. Diens persoonlijk betrok
ken zijn bij een voor rekening van zijn opdrachtgever aangegane 
rechtshandeling is immers terug te brengen op zijn eigen werke
lijke of met de werkelijkheid gelijk te stellen, schijnbare wil. 
Hierin is niets te vinden dat een biezondere verklaring behoeft. 
Dit gebonden zijn van de opdrachthouder is immers volledig 
in overeenstemming met het in het vorig nummer genoemd 
zelfbeschikkings beginsel. 

Het is daarentegen wel het vermelden waard hoe dit al dan niet 
persoonlijk betrokken zijn van de opdrachthouder vaak uit een 
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formalistische verklaring kan worden afgeleid. Opdat de opdracht
houder persoonlijk gebonden en ook gerechtigd weze, volstaat 
het dat hij zich op het ogenblik der kontraktsluiting de fatale 
woorden : << in eigen naam, zij het voor andermans rekening, 
optredend >> liet ontvallen. Omgekeerd brengt een opdrachthouder, 
die verklaart niet alleen voor andermans rekening maar bovendien 
in vreemde naam op te treden, op ondubbelzinnige wijze tot uiting 
dat hij bij de door hem verrichte handeling helemaal niet wenst 
betrokken te zijn. Dezelfde draagwijdte zou aan de, in het handels
verkeer nog niet gebruikelijke woorden : naamloos handelen, 
moeten worden toegemeten (1). 

Heeft de opdrachtgever zich integendeel in geen van genoemde 
termen uitgelaten dan zal het, zoals reeds opgemerkt werd, een 
vraag voor interpretatie zijn of het optreden van de tussen
persoon als een gedraging in eigen naam of in vreemde naam 
of als naamloze gedraging met al de gevolgen van dien moet 
worden gekwalificeerd (zie boven, nr. 121, in fine). Leidinggevend 
bij de oplossing van deze vraag dient het bij de derde-mede
kontraktant opgewekte vertrouwen te zijn. 

AFDELING 1. - BETEKENIS VAN HET VERTEGENWOORDIGINGSBEGRIP. 

DE VERTEGENWOORDIGINGSFIGUUR. 

133. Vooraleer een verklaring van het verschijnsel der inwerking 
op vreemde rechtssfeer voor te stellen, past het de rol te onder
zoeken die in dit verband door de vertegenwoordigingsfiguur 
wordt gespeeld. 

Inderdaad men doet wel eens de indruk op, bij het nalezen 
der rechtsleer, dat deze figuur het onderzochte verschijnsel -
althans in zover de inwerking op andermans rechtssfeer uit 
de verrichting van rechtshandelingen voortvloeit - voldoende 
verklaart. Indien een in vreemde naam optredende opdracht
houder zijn opdrachtgever rechtstreeks verbindt terwijl dezelfde, 
maar dan in eigen naam optredende opdrachthouder dit, aldus 
de heersende mening, niet vermag te doen (zie boven, nrs. 123 
en volg.) dan wordt dit wel eens toegeschreven aan het feit dat 

( I) Steeds onder voorbehoud natuurlijk van gebeurlijke gebreken in de toe-
stemming. Vgl. § 164, 2• lid, BGB. . 
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de eerste zijn opdrachtgever vertegenwoordigt terwijl de tweede 
dit niet doet. De verhouding tussen vertegenwoordiging en recht
streeks gebonden zijn van de opdrachtgever wordt dan als een 
verhouding van oorzaak tot gevolg voorgesteld. Omgekeerd zullen 
de voorstanders van het bestaan van een direkte rechtsband 
tussen kommissionair en medekontraktant (zie boven, nrs. 125-
126) zich eveneens beroepen op de aanwezigheid in hoofde van 
de kommissionair van een, zij het onvolkomen, vertegenwoor
digingsmacht (1 ). 

Om na te gaan in hoever de figuur der vertegenwoordiging 
in staat is enige verhelderende en tevens vooruithelpende ver
klaring te verschaffen voor het verschijnsel der inwerking op 
andermans rechtssfeer, moet men nagaan wat de huidige rechts
wetenschap onder vertegenwoordiging verstaat. 

134. Tijdens het jaar 1948 werd door de Association Henri 
Capitant pour la culture juridique française een bijeenkomst te 
Leiden belegd met als onderwerp : La représentation dans les actes 
juridiques. In het verslag voorgedragen door de Parijse hoogleraar 
RouAST werd vertegenwoordiging als volgt beschreven : Toute 
représentation suppose qu'un individu, Ze représentant, fait un acte 
juridique pour Ze compte d'un autre, Ze représenté, de telle manière 
que ce dernier se trouve directement engagé vis-à-vis du tiers avec 
lequel l' acte a été passé, et que Ze représentant n' est pas engagé 
lui-même (2). 

Opdat vertegenwoordiging zou voorliggen dienen, aldus de 
heersende rechtsleer, in hoofde van de vertegenwoordiger, drie 
voorwaarden vervuld te zijn. Vooreerst moet de vertegenwoordiger 
over de nodige b~voegdheden (pouvoirs) beschikken. Vervolgens 
moet hij toegestemd hebben in de met de derde gesloten rechts
handeling. Tenslotte moet hij op het ogenblik der kontrakt-

(1) STARCK, B., • Les rapports du commettant et du commissionnaire avec les 
tiers », in Le contrat de commission, onder leiding van J. HAMEL, Parijs, 1949, blz. 157 
en volg.; SIMONT, L., • Le problème de la représentation dans Ie contrat de commis
sion sur marchandises •, Jur. comm. Brux., 1956, blz. 129 en volg. - De vertegen
woordigingsfiguur wordt door deze schrijvers als onvolkomen (imparfaite) bestempeld 
omdat naast de rechtstreekse gebondenheid van de opdrachtgever ook de kommis
sionair partij blijft bij de gesloten rechtshandeling en dus persoonlijk gehouden is 
(STARCK, B., o.c., blz. 149 en volg.). 

(2) Travaux, IV, Parijs, 1949, blz. 112. - Dit verslag is ook verschenen in J. T., 
1948, blz. 341 en volg. 
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-sluiting het inzicht hebben gehad de uit de rechtshandeling 
voortspruitende rechten en verplichtingen in hoofde van zijn 
opdrachtgl!ver te doen ontstaan (contemplatio domini). Dit inzicht 
moet daarenboven door de derde, die zich rechtstreeks tegenover 
de vertegenwoordigde wenste te verbinden, gedeeld worden (1). 
Dit zou evenwel nog niet beduiden dat het alieno nomine agere, 
het handelen in naam van de opdrachtgever tot het wezen der 
vertegenwoordiging behoort (2). Of ook een in eigen naam (proprio 
nomine) handelend tussenpersoon als vertegenwoordiger kan 
worden aangemerkt wordt niettemin betwist. Het feit dat dergelijk 
tussenpersoon persoonlijk verbonden is, zou onverenigbaar zijn 
met het vertegenwoordigingsbegrip (3). Het is moeilijk deze tegen
strijdige meningen samen te rijmen. (Voor de oplossing van deze 
problematiek, zie verder, nrs. 149 en volg.) 

Hoe dit nu ook weze, nopens de uitwerking van het vertegen
woordigingsfenomeen bestaat er ruime eensgezindheid. Vertegen
woordiging is het verschijnsel dat hierin bestaat dat de handeling 
van een persoon, die voor hemzelf geen rechtsgevolgen heeft, 
deze rechtsgevolgen voor een ander tot stand brengt (4). Nog 
korter : << vertegenwoordiging is toerekening van een rechtshande
ling aan een ander dan de handelende >> (5). Bedoeld wordt daar
door het rechtstreekse betrokken zijn van de opdrachtgever bij 
de door de opdrachthouder aangegane rechtshandelingen (6). 

(1) DE PAGE, I, nr. 32; EsMEIN in PLANIOL-RIPERT, XI, nrs. 56 en volg. Vgl· 
DÈMOGUE, R., Des obligations, I, Parijs, 1923, nrs. 99 en volg. 

(2) Zie ESMEIN, l.c., nr. 61. Zie nochtans DE PAGE en DEKKERS, V, nr. 370. Voor 
Nederland zie ZEYLEMAKER, J., • Bewindvoerders, trustees en vertegenwoordigers •, 
Themis, 1949, blz. 390 en volg.; JAuw, K.H., Lastgeving, machtiging en volmacht, 
Brussel, 1938, blz. 32 en volg. 

(3) RoUAST, A., l.c., blz. 114; zie evenwel CARBONNIER, J., Droit civil, Il, Parijs, 
1°957, nr. 136 die daarin een andere soort van vertegenwoordiging ziet. Vgl. ook 

lboven, blz. 186, noot 1. 
(4) ZEYLEMAKER, J., l.c., blz. 394; DEMOGUE, R., o.c., nr. 132; ENNECCERUS

NIPPERDEY, 2, 1960, § 178, blz. 1087. Vgl. de in de tekst bovenaan nr. 134 aan
-gehaalde zinsnede van RouAST. 

(5) ASSER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, 1954, blz. 4. 
Nadien voegt ScHOLTEN aan deze bepaling nog toe dat de rechtshandeling die aan 
-de vertegenwoordigde wordt toegerekend, voor deze laatste, d.i. in zijn belang moet 
worden verricht (o.c., blz. 10). Deze nadere kwalifikatie wordt nochtans door 
SCHOLTENS' bewerker BREGSTEIN tegengesproken. Volgens BREGSTEIN is het rele
vante van de vertegenwoordigingsmacht « dat hij, aan wie deze macht is verleend, 
"gerechtigd is over de rechtspositie van een ander te beschikken • (o.c., blz. 10, noot). 
Op deze diskussie, die een loutere klassifikatiekwestie betreft wordt niet verder 
ingegaan. 

(6) Zogenaamde , middellijke • of « indirekte » vertegenwoordiging (niet te ver-
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135. Zo gedefinieerd houdt de vertegenwoordigingsfiguur noch
tans op enige verklaring voor het verschijnsel der inwerking 
op vreemde rechtssfeer te verschaffen. 

Inderdaad, zodra men de vraag << waarom vermag een opdracht
houder door het verrichten van rechtshandelingen op de rechts
sfeer van zijn opdrachtgever in te werken? >> beantwoordt met 
de bewering << omdat hij hem vertegenwoordigt dit is omdat de 
rechtshandeling van de opdrachthouder aan de opdrachtgever 
wordt toegerekend >>, is het evident dat men op de gestelde vraag 
geen enkel antwoord geeft. 

In plaats van verklaring te zijn van, is het vertegenwoordigings
begrip synoniem geworden voor rechtstreekse inwerking op ander
mans rechtssfeer krachtens gedelegeerde bevoegdheid ( over dit 
laatste begrip, zie boven, nrs. 77 en volg.). Het is in deze betekenis 
dat het begrip dan ook voortaan zal gebruikt worden. 

In werkelijkheid heeft de konstruktie der vertegenwoordiging 
opgehouden verklarend te werken toen men de fiktie die erachter 
schuilging opgaf. Zoals het woord zelf aanduidt bestaat het wezen 
der vertegenwoordigingsaktiviteit in het tegenwoordig stellen van 
iemand die afwezig is. Niet de in vlees en bloed aanwezige mens 
werd geacht tegenwoordig te zijn maar wel diegene die door de 
aanwezige tegenwoordig werd gesteld. Vanwaar komt deze fiktie 
dan wel? 

Het is een algemeen verworven en door iedereen aanvaard inzicht 
dat de Romeinen de vertegenwoordiging als dusdanig dit is als een op
treden voor andermans rekening niet kenden (1). De reden hiervoor zou 
zijn de zuiver individualistische rechtsopvatting die de Romeinse juristen 
erop nahielden en volgens dewelke de gebondenheid van de mens -in 
rechte, niet van zijn persoonlijk handelen kan gescheiden worden. Iedere 
verbintenis is een persoonlijke band tussen twee rechtssubjekten waarvan 
zij onder geen voorwendsel kan worden losgemaakt. In dezelfde gedach
tenorde moet trouwens de onmogelijkheid naar Romeinsrechtelijke be-
grippen van de overdracht van een vorderingsrecht worden gezien (2). 

warren met onvolkomen vertegenwoordiging, zie boven, nr. 133) is dus geen eigen
lijke vertegenwoordiging. Inderdaad de opdrachtgever is daar niet rechtstreeks 
gehouden of gerechtigd ingevolge de door zijn lasthebber gesloten rechtshandeling. 

(1) P0PESCO-RAMNICEANO, R., De la représentation dans les actes juridiques en· 
droit comparé, Parijs, 1927, blz. 25 en volg.; GIRARD, P.F., Manuel élémentairs
de droit romain, Parijs, 1929, 8• uitg., door F. SENN, blz. 713 en volg.; VAN OVEN, 
J.C., Leerboek van Romeinsch Privaatrecht, Leiden, 1946, blz. 294, nr. 174 en blz. 485, 
nr. 314. 

(2) GIRARD, P.F., o.c., blz. 776 en volg.; zie ook AssER-SCHOLTEN-BREGSTl!IN, 
o.c., blz. 5 en volg. ; P0PESCO-RAMNICEANO, R., o.c., blz. 36 en volg. 
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Toen dan de gedachte ener rechtstreekse gebondenheid van een op
<>pdrachtgever door de handelingen van zijn opdrachthouder in het oud
Franse recht doorbrak, werkte deze Romeinsrechtelijke idee nog steeds 
door. Dit kwam vooral tot uiting in de verklaring die de toenmalige rechts
wetenschap aan het verschijnsel gaf. Deze verklaring was inderdaad de 
fiktie dat het niet de opdrachthouder maar wel de opdrachtgever was 
die handelde zodat het ook als normaal voorkwam dat deze laatste door 
de verrichte handeling gebonden was. Aldus zegt PoTHIER nog dat de 
mandant geacht wordt zelf de overeenkomst te hebben gesloten (1). 

Hoewel deze verklaring bestaande in een vereenzelviging van 
opdrachtgever en opdrachthouder terecht als fiktief werd afge
wezen, toch kan niet ontkend worden dat zij een, al weze het 
zeer gebrekkige, verklaring verschafte voor het verschijnsel der 
inwerking op vreemde rechtssfeer. De bewering dat iemand 
gebonden is door de rechtshandelingen van een ander omdat 
die ander geacht wordt dezelfde te zijn als de gebondene en 
daarom vanzelfsprekend de bevoegdheid heeft deze laatste te 
binden houdt in ieder geval een verklaring in, hoe zeer zij dan 
-0ok in strijd weze met de werkelijke gang van zaken. 

136. Van het begrip vertegenwoordiging gaat thans bijgevolg 
_geen verklarende kracht meer uit. Het is daarentegen een ver
zamelnaam geworden van alle hypoteses waarin een door een 
bepaald persoon voor rekening van een ander verrichte rechts
handeling rechtstreeks aan die ander wordt toegerekend. Zodoende 
duidt het op de aanwezigheid van een bepaald rechtseffekt. De 
verklaring voor dit verschijnsel moet elders worden gezocht. 

Op de hoger vermelde vergadering van de Association Henri 
Capitant werd dit duidelijk aangevoeld door een ander Parijs 
hoogleraar C. EISENMANN, die in een korte tussenkomst het 
onderscheid maakte tussen l'idée de la représentation en l'institution 
.de la représentation (2). 

Het vertegenwoordigingsinstituut is in de termen van EISEN-

(1) PoTHIER, R.J., Traité du contrat de mandat, nr. 87 : • Lorsque le mandataire 
en exécution du mandat, et en se renfermant dans les bornes du mandat, a fait 
quelques contrats avec des tiers, s'il n'est intervenu dans ces contrats qu'en qualité 
de mandataire, ou de procureur, ou de fondé de procuration, d'un tel, son mandant, 
-c'est, en ce cas, le mandant qui est censé contracter par son ministère, et qui s'oblige 
-envers les personnes, avec lesquelles son mandataire a contracté en cette qualité ... ». 

Over deze geschiedkundige evolutie zie het uitvoerige overzicht bij PoPESco
RAMNICEANo, R., o.c., blz. 179 en volg.; JAUW, K.H., Lastgeving, Machtiging en 
Volmacht, Brussel, 1938, blz. 42 en volg. 

(2) Travaux de l' Association Henri Capitant, o.c., blz. 144 en volg. 
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MANN : Ze fait que de par la loi, des act es juridiques aient pour consé
quence d'imposer des obligations ou de faire acquérir des droits 
uniquement à des personnes qui n'y ont point participé ... , en wijst 
dus zoals hierboven gezegd op het verschijnsel der inwerking 
op een vreemde rechtssfeer in zover deze inwerking toe te schrijven 
is aan de verrichting van rechtshandelingen. Het vertegenwoor
digingsidee wil daarentegen een verklaring zijn voor dit ver
schijnsel waarvan de problematiek door de Franse hoogleraar 
zeer zuiver wordt gesteld. Het probleem der vreemde rechts
inwerking vindt zijn oorsprong, aldus EisENMANN, in het als 
vanzelfsprekend en bijna als natuurrechtelijk beschouwd beginsel 
dat rechtshandelingen alleen rechtskracht kunnen hebben ten 
aanzien van diegenen, die ze verrichten. Dat een rechtshandeling 
nu ook rechtskracht kan hebben ten aanzien van andere, aan de 
verrichte rechtshandeling vreemde rechtssubjekten wordt dan ook 
onmiddellijk als een anomalie, une monstruosité juridique aangezien. 
Voor deze paradoks moet het vertegenwoordigingsidee dan een 
verklaring zijn. 

Dat het aldus gemaakt onderscheid niet van bij de aanvang 
van de besprekingen der Association werd onderkend was de 
reden voor de verwarring en de bloedarmoede waarvan deze 
besprekingen blijk gaven. 

Tekenend hiervoor was de laatste tussenkomst namelijk deze van 
BOULANGER tijdens de voorafgaande bespreking die de Franse groep der· 
Association aan het boven geciteerde verslag van RoUAST wijdde. Hij 
zegde : Si bien qu' on s' aperçoit une fois de plus que la question qui est vrai
ment débattue, c' est la question de terminologie; il s' agit de savoir ce qu'il 
faut entendre exactement par représentation, waarna de voorzitter de 
vergadering besloot (1). Eerder een mager resultaat voor een bespreking 
waaraan bijna al de groten van de Franse rechtswereld deelnamen. 

AFDELING 2. - PROEVE VAN VERKLARING. 

§ 1. - Door de rechtswetenschap voorgestelde teorieën. 

137. Het beste bewijs dat het vertegenwoordigingsbegrip als 
dusdanig niet bij machte is tot het geven van een verklaring: 

( 1) Travaux, o.c., blz. 159. 
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en dat het integendeel plaats heeft genomen in de rij van de te 
verklaren begrippen, kan gevonden worden in het feit dat de 
rechtswetenschap tal van teorieën ter uitlegging van het ver
tegenwoordigingsfenomeen voorstelt. In werkelijkheid trachten 
deze teorieën het verschijnsel der rechtstreekse inwerking op 
andermans rechtssfeer krachtens gedelegeerde bevoegdheid uit 
te leggen voor zover deze inwerking te wijten is aan rechts
handelingen. 

Vooraleer over te gaan tot een proeve van verklaring past het 
bijgevolg de aldus voorgestelde teorieën in ogenschouw te nemen. 

138. Een eerste reeks tracht het verschijnsel der vertegen
woordiging terug te brengen hetzij op de wil van de vertegen
woordigde hetzij op de wil van de vertegenwoordiger hetzij op 
de wil van beiden. 

Volgens VON SAVIGNY en zijn volgelingen (1) is de verklaring 
van het vertegenwoordigingsverschijnsel te vinden in de wil van 
de vertegenwoordigde, die zich uit bij monde van een vertegen
woordiger. Zelfs wanneer aan de vertegenwoordiger een ruime 
vrijheid wordt gegeven bij het sluiten der opgedragen rechts
handeling doet hij in werkelijkheid niets anders dan één van 
de alternatieven die alle door de vertegenwoordigde gewild zijn, 
aan de derde-medekontraktant meedelen. De vertegenwoordiger 
strekt dus alleen tot spreekbuis van de wil van de vertegen
woordigde .. In deze opvatting is het fenomeen der vreemde 
inwerking vrij gemakkelijk te verklaren. Vermits de door de 
vertegenwoordiger uitgedrukte wil in werkelijkheid slechts de 
weergave is van die van de vertegenwoordigde, is het ook logisch 
en volledig verenigbaar met de aan elk rechtsobjekt toekomende 
autonomie, dat de rechtssfeer van laatstgenoemde wordt aan
getast. 

Deze teorie, die in België en Frankrijk waar aan het ganse 
probleem trouwens veel minder aandacht werd besteed, omzeggens 
zonder aanhang is gebleven, vindt zijn tegengewicht in een andere 
teorie, de representatieteorie, die in ons rechtsgebied vooral door 

(1) VON SAVIGNY, F.C., Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Römischen 
Rechts, Berlijn, 1851, II, § 57, in de vertaling van GERARDIN, C., en JozoN, P., 
Le droit des obligations, Parijs, 1863, II, biezonderlijk op blz. 194 en volg.; de aan
hangers van voN SAVIGNY's stelsel vindt men bij BOLAND, E., De la représentation 
dans les contrats, Verviers, 1927, blz. 56. 
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de Franse hoogleraar PILON met gezag werd verdedigd (1). Zij 
gaat uit van een volledig tegengestelde opvatting omtrent de aard 
der verbintenis. Terwijl VON SAVIGNY en zijn school sterk aan
leunden bij de Romeinsrechtelijke opvatting volgens dewelke een 
verbintenis een rechtsband is tussen twee personen waarvan hij 
niet kan worden losgemaakt, noemt PILON de verbintenis een 
band tussen vermogens (2). Deze band is dus geen rechtstreekse 
band tussen de vermogensgerechtigden, hoewel deze laatsten de 
normale organen zijn waarlangs de vermogensband tot stand 
wordt gebracht ; het is echter evengoed denkbaar dat aan een 
ander dan de vermogenstitularis wordt opgedragen orgaan te zijn 
waarlangs de verbintenis dit is een band tussen vermogens in 
het leven wordt geroepen. En hierin bestaat nu juist het ver
tegenwoordigingsverschijnsel. Ingevolge dit onpersoonlijk karakter 
der rechtsverbintenis waaraan de personen die de titularissen 
blijken te zijn der verbonden vermogens vreemd zijn, kan een 
vertegenwoordiger door zijn persoonlijke wil het vermogen van 
een ander binden. Het volstaat dat hij de kortsluiting tussen 
het vermogen van de vertegenwoordigde en dit van de derde
medekontraktant doet ontstaan. Ingevolge deze kortsluiting en 
de eruit voortvloeiende vermogensband zal de vermogenstitularis 
dan middellijk dit is langs zijn vermogen en dit van de mede
kontraktant om tegenover deze laatste gerechtigd en verbonden 
zijn (3). 

Beide teorieën oogstten door hun eenzijdigheid veel kritiek. 
Aan de eerste werd vooral tegengeworpen dat zij niet bij machte 
is om de wettelijke vertegenwoordiging of zelfs de vertegenwoor
diging bij rechtspersonen evenmin als de vertegenwoordiging 

(1) PILON, E., Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligations, 
Caen, 1897. Dit boek heb ik in geen der vele Belgische bibliotheken die ik raad
pleegde, kunnen terugvinden. PILON's teorie wordt hier dan uiteengezet aan de hand 
van de besprekingen bij andere auteurs in het biezonder RouAST, A., l.c., BoLAND, E., 
o.c., en LEVY-ULLMANN, H., hierna geciteerd. 

(2) Aldus het bij LEVY-ULLMANN, H., • La contribution essentielle du droit 
anglais à la théorie générale de la représentation dans les actes juridiques •, in 
Acta Academiae Universalis iurisprudentiae comparativae, I, 1928, blz. 341 en volg., 
op blz. 353 aangehaalde citaat. 

(3) Vgl. over deze teorie en haar aanhangers in het algemeen : BoLAND, E., o.c., 
blz. 78. Deze teorie gaat in werkelijkheid terug op VON IHERING : zie DEMOGUE, R., 
Des obligations, I, nr. 148, blz. 241; over de representatieteorie in Nederland, zie 
HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J., Travaux de l'Association Henri Capitant, IV, 1949, 
blz. 122 en volg. 
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in geval van zaakwaarneming te verklaren. In al deze gevallen 
ontbreekt de wil van de vertegenwoordigde of is hij althans 
zonder rechtskracht (1). Aan de tweede teorie werd verweten 
dat zij een splitsing tussen vermogen en persoon teweegbrengt 
hetgeen strijdig zou zijn met onze rechtsopvattingen en in het 
biezonder met artikel 7 Hypoteekwet (art. 2092 C. civ.) (2). 
Bovendien toont deze teorie niet aan dat de wil van de vertegen
woordiger alleen, het verschijnsel der vreemde inwerking ver
klaart (3). Om deze tekortkomingen te verhelpen vond dan de 
mening ingang, genoemd de koöperatieteorie, volgens dewelke 
het vertegenwoordigingsverschijnsel slechts kan verklaard worden 
door beroep te doen zowel op de wil van de vertegenwoordigde 
als op de wil van de vertegenwoordiger ( 4). Niettemin blijven 
de aanhangers van deze opvatting in gebreke wanneer het erop 
aankomt een nader inzicht te geven in de aard en de vorm van 
deze samenwerking tussen vertegenwoordiger en vertegenwoor
digde en dan vooral in de gevallen waarin de wil van de vertegen
woordigde zich niet duidelijk openbaart (5). Ook zijn zij natuur
lijk niet in staat om het verschijnsel der schijnvertegenwoordiging 
te verklaren. 

139. De voorgaande teorieën hebben alle gemeen dat zij het 
verschijnsel der vreemde inwerking en de paradoks die eruit 
voortvloeit, pogen terug te brengen op een of andere wil. Dit is 
te verklaren door het lang als onwrikbaar aangezien beginsel 

(1) R0UAST, A., l.c., blz. 119; DEM0GUE, R., o.c., nr. 147, blz. 240. Vgl. SAVA
TIER, R., « L'écran de la représentation devant !'autonomie de la volonté de la 
personne •, Dali., 1959, Chr., blz. 47 en volg. De in de laatst geciteerde bijdrage 
uitgedrukte beschouwingen leggen ongetwijfeld de vinger op de wonde en dan 
vooral sub nr. 4. Toch kan SAVATIERs opvatting niet worden bijgetreden in zover 
zij de verklaring van het vertegenwoordigingsverschijnsel bij rechtspersonen on
middellijk in de positieve rechtsorde en de noden van het sociaal verkeer schijnt 
te zien. Inderdaad, wanneer men de morele persoonlijkheid als een realiteit ziet 
en niet als een zuivere fiktie, dan blijken de aan de organen van de rechtspersoon 
toekomende bevoegdheden uiteindelijk ook gedelegeerde, dit zijn aan de rechts
persoon (en dus niet aan de leden der vennootschap of vereniging) eigen, bevoegd
heden te zijn (zie boven, nr. 89; vgl. MADRAY, G., De la représentation en droit 
privé, Parijs, 1931, blz. 190 en volg.). Ook voor deze vorm van vertegenwoordiging 
gaat dus de hierna gesuggereerde verklaring (zie verder, nrs. 140 en volg.) op. 

(2) RoUAST, A., o.c., blz. 118. 
(3) B0LAND, E., o.c., blz. 83. 
(4) Zie o.m. DEMOGUE, R., o.c., nrs. 149-150, blz. 241 en volg. met verdere 

verwijzingen. Vgl. de lijst van voorstanders van deze teorie bij B0LAND, E., o.c., 
blz. 87. 

(5) Vgl. RoUAST, A., o.c., blz. 119. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 13 
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der wilsautonomie, waarin zij alle wortelen. Een andere leer► 

die teruggaat op DuGUIT, maakt het zich gemakkelijker. Acht 
slaand op de tekortkomingen van de wilsteorieën maakt zij zich 
ervan af door de enige grondslag van het vertegenwoordigings
verschijnsel in de wet zegge het objektief recht te vinden : normaal 
beslist de wet dat een rechtshandeling haar uitwerking kent in 
het patrimonium van diegene door wie de handeling werd ver
richt ; het recht kan nochtans evengoed beslissen dat rekening 
houdend met de in het spel zijnde belangen de uitwerking van 
een rechtshandeling zal plaatsgrijpen in het vermogen van een 
ander persoon (1). 

Sommige van de aanhangers van deze leer spannen zich wel
iswaar in om aan te tonen dat de wil van vertegenwoordiger en 
vertegenwoordigde niettemin een belangrijke rol speelt om de 
objektieve rechtsregels die de vertegenwoordiging inhouden, in 
beweging te zetten (2). Anderen, die deze teorie verwerpen ter 
verklaring van de kontraktuele vertegenwoordiging, aanvaarden 
ze evenwel voor de andere vormen van vertegenwoordiging (3). 

140. Het kan niet geloochend worden dat elk van deze teorieën 
een kern van waarheid bevat. Liever dan elk van hen aan een 
kritisch onderzoek te onderwerpen - onderzoek dat trouwens 
op zijn beurt voor kritiek vatbaar zou zijn -, wordt hierna 
gepoogd een bijkomend, de andere verklaringen in de mate van 
het mogelijke overkoepelend inzicht in het onderzochte vertegen
woordigingsverschijnsel te suggereren. 

Men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat het nog steeds 

(1) DuGUIT, L., Traité de droit constitutionnel, I, Parijs, 1921, 2• uitg., blz. 339· 
en volg. - DUGUITS verwerping van het vertegenwoordigingsbegrip, dat volgens 
hem volledig nutteloos is, vloeit logisch voort uit zijn zienswijze betreffende de, 
rechtshandeling in het algemeen. Hierover slechts het volgende citaat : « ... il n'est 
pas exact de dire que l'effet de droit est produit par !'acte juridique, il faut dire, 
qu'un effet de droit est consécutif à un acte juridique et voilà tout; que la volonté 
individuelle est impuissante par elle-même à créer un effet de droit, qu'elle peut 
seulement déclancher une déclaration d'intention, à laquelle Ie droit objectif attache, 
certaines conséquences ... » (o.c., blz. 339). Met de rechtscheppende kracht van de 
menselijke wil verdwijnt volgens DuGUIT meteen de nood om het vertegenwoordi
gingsidee in te roepen telkens wanneer een bepaalde menselijke wil niet voorhanden·. 
is en dus dient vervangen te worden door een substituerende wil. Vgl. SAVATIBR, R., 
l.c., en hierboven, blz. 193, noot 1., 

(2) MADRAY, G., o.c., blz. 195 en volg. Hoewel MADRAY de zienswijze van DUGUIT 
ten zeerste kritizeert (blz. 100 en volg., en passim), wordt hij door latere auteurs· 
onder de volgelingen van DUGUIT gerangschikt: aldus ROUAST, A., l.c., blz. 120-121. 

(3) R0UAST, A., l.c., blz. 120-121. 
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gaat over de binnen de grenzen van zijn bevoegdheid optredende 
vertegenwoordiger (zie boven, nr. 120). Over de schijnvertegen.:.. 
woordïging wordt later gesproken. 

§ 2. - Gesuggereerde verklaring. 

141. Bewindsbevoegdheid in het biezonder en bevoegdheid 
tot het verrichten van handelingen voor andermans rekening 
in het algemeen zijn gedelegeerde bevoegdheden (zie boven, 
nrs. 65-92 en voornamelijk nrs. 87-90). Hieronder moet verstaan 
worden dat de aan de opdrachthouder toekomende bevoegdheden 
betreffende de rechtssfeer van zijn opdrachtgever geen eigen 
bevoegdheden van de opdrachthouder zijn maar wel afgeleide 
bevoegdheden, dit zijn bevoegdheden die van deze van de op
drachtgever zijn afgesplitst en aan de bevoegdheidssfeer van deze 
laatste participeren. 

De verklaring voor het verschijnsel der inwerking op vreemde 
rechtssfeer krachtens gedelegeerde bevoegdheid is dan ook niet 
ver te zoeken. 

Dat een bepaald rechtssubjekt, dit is een subjekt dat houder 
is van subjektieve rechten en van de deze rechten betreffende 
bevoegdheden (zie boven, nr. 65), bij machte is zijn eigen rechts
sfeer te beïnvloeden wordt althans in de private sektor als vol
komen oorbaar beschouwd. Het zelfbeschikkingsbeginsel der 
rechtssubjekten ligt immers aan onze private rechtsorde ten grond
slag : de bevoegdheden die aan iemand toekomen zijn, enkele 
uitzonderingen niet te na gesproken, principieel op de eigen 
rechtssfeer afgestemd zoals ook de aan een rechtssubjekt toe
komende rechten (in de enge zin van het woord) op de eigen 
behoeftenbevrediging gericht zijn. 

Wanneer nu echter een vreemd rechtssubjekt aan de eigen 
bevoegdheidssfeer van een bepaald subjekt participeert via de 
uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden, die evenwel aan 
laatstgenoemd rechtssubjekt blijven toebehoren en dus ook op 
dezes rechtssfeer blijven afgestemd, kan de oplossing niet ver
schillend zijn. De rechtssfeer van diegene, wiens bevoegdheden 
weliswaar door een vreemd persoon worden uitgeoefend, zal ook 
ingevolge deze uitoefening beïnvloed worden. Met andere woorden 
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de rechtssfeer van de vermogensgerechtigde, wiens bevoegdheden 
gedelegeerd werden, en niet deze van de opdrachthouder, die 
krachtens de hem gedelegeerde bevoegdheden optreedt, zal de 
rechtsgevolgen ondervinden van de door de opdrachthouder 
verrichte handeling. 

De aldus gevonden verklaring geldt zowel voor konventionele 
als voor wettelijke of gerechtelijke opdrachten. In beide gevallen 
beschikt de opdrachthouder immers over een gedelegeerde, aan 
de eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde deelhebbende 
bevoegdheid (zie boven, nrs. 88 en 89). 

Anders dan de vertegenwoordigingsfiguur strekt deze verklaring 
zich ook uit tot de beïnvloeding van vreemde rechtssfeer die 
het gevolg is van de verrichting van materiële handelingen of 
van het nemen van beslissingen. Ook dergelijk ingrijpen gebeurt 
krachtens de gedelegeerde bevoegdheid van de opdrachthouder; 
de gevolgen ervan zullen dus aan de vermogensgerechtigde recht
streeks worden toegerekend (zie ook verder, nr. 151). 

142. Uit het voorgaande volgt dat rechtstreekse beïnvloeding 
van een vreemd vermogen zal voorhanden zijn onder twee voor
waarden. 

In de eerste plaats moet diegene, wiens optreden in aanmerking 
wordt genomen, over een gedelegeerde bevoegdheid beschikken. 

In de tweede plaats moet hij krachtens deze gedelegeerde 
bevoegdheid en niet krachtens zijn eigen bevoegdheid om de 
beschouwde handeling te verrichten, waarover hij gebeurlijk ook 
kan beschikken, hebben gehandeld. 

Onder welke omstandigheden deze twee voorwaarden zullen 
vervuld zijn, wordt later onderzocht (zie verder, nrs. 149 en volg.). 

Men lette evenwel op ! Hiermee wil niet gesteld zijn dat beïnvloe
ding van een bepaalde rechtssfeer door een vreemde enkel en alleen kan 
intreden in geval van aanwezigheid van bevoegdheidsdelegatie alhoewel 
dit het enige geval is dat hier in het bestek van deze verhandeling grondig 
wordt onderzocht. Beïnvloeding van vreemde rechtssfeer kan uitzonder
lijk ook voortvloeien uit een door de rechtsorde aan een bepaald individu 
gegeven eigen bevoegdheid of macht tot het ingrijpen op vreemde rechts
sfeer (zie boven, nr. 91). 

Eén specifiek geval van beïnvloeding van vreemde rechtssfeer krach
tens eigen door de rechtsorde aan een bepaald individu gegeven macht 
(over het verschil tussen bevoegdheid en macht, zie boven, nrs. 73-76) 
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zal hierna nog ter sprake komen. Het betreft namelijk de macht van een 
schijnopdrachthouder tot beïnvloeding van het vermogen van de schijn
opdrachtgever (zie verder, nrs. 167 en volg.). De macht van de schijnbare 
opdrachthouder is geen bevoegdheid (met andere woorden het is een 
kunnen, geen mogen) en zeker geen gedelegeerde bevoegdheid. 

143. Het weze nog veroorloofd bij wijze van besluit de gesugge
reerde verklaring in het algemeen kader te plaatsen van de door 
de rechtswetenschap ter verklaring der vertegenwoordigingsfiguur 
voorgestelde teorieën (zie boven, nrs. 137-140). 

De teorie volgens dewelke de verklaring voor het vertegen
woordigingsverschijnsel uitsluitend in de wil van de vertegen
woordigde dient gevonden te worden, heeft ondanks haar een
zijdigheid terecht de nadruk gelegd op het aandeel dat de ver
tegenwoordigde in elk geval heeft in de beïnvloeding van zijn 
rechtssfeer. Het is immers duidelijk geworden dat het optreden 
van de vertegenwoordiger steeds gebeurt krachtens een gedele
geerde bevoegdheid, die haar diepste wortel heeft in de eigen 
bevoegdheid van de vertegenwoordigde. Deze eigen bevoegdheid 
van de vermogensgerechtigde kan eventueel in een rustende toe
stand aanwezig zijn zoals dit bv. het geval is bij het voogdij
beheer; zij is daarom niet minder reëel (zie boven, nr. 89). 

De representatieteorie, die een rechtstreekse band ziet tussen 
het vermogen van de derde en dit van de vertegenwoordigde, 
band die omwille van zijn onpersoonlijk karakter ook door de 
vertegenwoordiger en niet noodzakelijk door de vermogenstitularis 
kan worden aangeknoopt, heeft daarentegen met evenveel recht 
de aandacht getrokken op het aandeel van de vertegenwoordiger. 
Welnu ook in de hierboven gesuggereerde verklaring komt dit 
aandeel duidelijk tot uiting. Niet alleen stelt de vertegenwoor
diger door zijn optreden het vertegenwoordigingsmechanisme in 
werking (zie verder, nr. 152), maar bovendien neemt hij via 
de hem toebedeelde gedelegeerde bevoegdheid aan de recht
streekse beïnvloeding van het vermogen van de vertegenwoor
digde effektief deel. Krachtens deze gedelegeerde bevoegdheid 
brengt hij het vermogen van de derde rechtstreeks in kontakt 
met het vermogen van de vertegenwoordigde. 

De rol, die door beiden : vertegenwoordiger en vertegenwoor
digde, in het globale vertegenwoordigingsverschijnsel wordt ge
speeld, is derhalve evident en dit benadrukt te hebben was de 
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grote verdienste van de koöperatieteorie. Zij is er nochtans niet 
in geslaagd het juiste aandeel van elk en de vorm der samen
werking duidelijk te omschrijven. Ook dit tekort ondervangt de 
voorgestelde verklaring met het erin vervatte onderscheid tussen 
eigen en gedelegeerde bevoegdheid. 

Tenslotte toont de gesuggereerde verklaring eveneens aan dat 
het vertegenwoordigingsfenomeen niet altijd volledig buiten de 
wet of beter : de positieve rechtsorde om, kan worden verklaard. 
Enerzijds kan de voorhanden zijnde bevoegdheidsdelegatie gebeur
lijk haar oorsprong vinden in de wet en dit zonder tussenkomst 
van de vertegenwoordigde (zie boven, nr. 87, in fine). Anderzijds 
vindt ook de schijnleer, die, zoals later zal worden opgemerkt 
(zie verder, nrs. 167 en volg.), in het belang van derden te goeder 
trouw de scherpe kanten van het vertegenwoordigingsverschijnsel 
bijschaaft, haar onmiddellijke basis in de positieve rechtsorde. 
Ook de teorieën die het objektief recht als grondslag van het 
bestudeerde verschijnsel beschouwen, houden dus een kern van 
juistheid in. 



HOOFDSTUK IV. 

Omvang van het onderzochte verschijnsel. 

144. Aan de hand van de hierboven gesuggereerde verklaring 
"kan nu het onderzoek naar de juiste omvang van het verschijnsel 
der rechtstreekse inwerking op vreemd vermogen krachtens gede
legeerde bevoegdheid kortweg vertegenwoordigingsverschijnsel 
genoemd (zie boven, nr. 135), hernomen worden. Inderdaad, 
zoals reeds opgemerkt moet het thans mogelijk zijn de nog open 
zijnde vragen bevredigend te beantwoorden (zie boven, nr. 131). 
Lukt dit llÎet, dan dient de voorgestelde verklaring immers als 
ondoelmatig te worden verworpen. 

Vooraleer dit onderzoek aan te vangen, en omdat de enige 
belangrijke nog open zijnde vraag de rechtstreekse gebonden
heid van de opdrachtgever ingevolge handelingen, door zijn 
opdrachthouder in eigen naam verricht, betreft, zal eerst het 
Engelse rechtsinstituut der undisclosed agency bij wijze van entrée 
.en matière nader bestudeerd worden. 

AFDELING 1. - DE ENGELSE FIGUUR 

DER << UNDISCLOSED AGENCY >>. 

145. Reeds vroeger werd het begrip undisclosed principal 
beschreven. Het is een opdrachtgever waarvan de derde-mede
kontraktant niet eens het bestaan kent. De overeenkomst werd 
derhalve met een in eigen naam optredend opdrachthouder 
gesloten (zie boven, nr. 118). 

Niettegenstaande het feit dat de opdrachtgever op het ogenblik 
van de kontraktsluiting totaal verborgen blijft voor de mede
kontraktant, die meent met de opdrachthouder persoonlijk te 
doen te hebben, put hij uit de aldus voor zijn rekening verrichte 
rechtshandeling rechtstreekse rechten en plichten : ontdekt de 
derde later het bestaan van de opdrachtgever dan kan hij hem 
aanspreken zoals hij ook door hem kan aangesproken worden. 
Dit verschijnsel vormt vanzelfsprekend een ernstige inbreuk op 
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het beginsel van de relativiteit der overeenkomsten (privity of 
contract) dat aan het Engelse verbintenissenrecht blijkbaar nog 
meer dan aan het onze ten grondslag ligt (1). De figuur der 
undisclosed agency wordt dan ook door menig Engels (en Ameri
kaans) auteur als een anomalie bestempeld (2). In Europa daaren
tegen heeft zij steeds nieuwsgierigheid opgewekt en veelal bewon
dering afgedwongen (3). Hoe dit ook weze, anomalie of geen, 
Engelse rechtsgeleerden nemen vrij algemeen aan dat de figuur 
tot rechtvaardige en praktische resultaten leidt ( 4). 

Op de regel volgens dewelke de aan de derde onbekende 
opdrachtgever rechtstreeks betrokken is bij de rechtshandeling 
door zijn opdrachthouder in eigen naam gesloten, bestaan er 
niettemin enkele uitzonderingen. Zo speelt de regel niet wanneer 
de termen van de bewuste overeenkomst doen uitschijnen dat 
de opdrachthouder de echte kontraktspartij is. Het bestaan van 
een verborgen opdrachtgever werd dan als het ware door partijen 
van meet aan uitgesloten (5). Ook de overeenkomsten met de 
opdrachthouder intuitu personae aangegaan kunnen geen recht
streekse betrekkingen met een verborgen opdrachtgever doen 
ontstaan (6). 

(1) Een beding ten behoeve van derde wordt, in het Engelse recht, om die reden 
evenals op grond van het beginsel Consideration must move /rom the promises 
voor ongeldig gehouden. Zie GUEST, A.G., in ANS0N, W.R., English Law of Contract, 
21° uitg., Oxford, 1959, blz. 347 en volg.; LAWS0N, F., The Rational strength of 
English Law, Londen, 1951, blz. 56. 

(2) GooDHART en HAMS0N, « Undisclosed Principals in Contracts •, Cambridge 
Law Journal 4 (1932), 328; AMBs, Lectures on Legal History, Camb. (Mass.), 1913, 
blz. 453; H0LMES, 0. W., • The History of Agency •• in Select essays in Anglo
American Legal History, 111, 1909, blz. 404. 

(3) LEVY-ULI.MANN, H., • La contribution essentielle du droit anglais à la théorie 
générale de la représèntation dans les actes juridiques •, in Acta Academiae uni
f/ersalis iurisprudentiae comparativae, I, 1927, blz. 341 en volg.; P0PESC0-
RAMNICEAN0, M., De la représentation dans les actesjuridiques, Parijs, 1927, blz. 303; 
J AMBU-MERLIN, R., in J. HAMEL, Le contrat de commission, Parijs, 1949, blz. 317; 
MUELLER-FREIENFELS, W., « Die Anomalie der verdeckten Stellvertretung (un
disclosed agency) des Englischen Rechts •, RabelsZeitschrift, 1952, blz. 578 en volg., 
en 1953, blz. 12 en volg.; dezelfde,• The undisclosed Principal • (1953), 16, Modern 
Law Review, blz. 299 en volg. 

(4) CHESHIRE, G.C., en FIF00T, C.G.S., The Law of Contract, 5° uitg., Londen, 
1960, blz. 401; FRIDMAN, The Law of Agency, Londen, 1960, blz. 164. De figuur 
der undisclosed agency werd ook opgenomen in de Amerikaanse Restatement of the 
Law Second, Agency 2nd., I, St. Paul, Minn., 1959, §§ 186 en volg. 

(5) Zie HANBURY, H.G., The Principles of Agency, Londen, 2• uitg., 1960, blz. 163 
en volg. 

(6) GUEST, A.G., in ANS0N, W.R., o.c., blz. 519 en de daar geciteerde recht:
spraak; FRIDMAN, o.c., blz. 166-167. 
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146. Hoe doet zich nu dit rechtstreeks betrokken zijn van de 
verborgen opdrachtgever voor? 

Natuurlijk fungeert de in eigen naam optredende tussen
persoon tot bij het bekend worden aan de tegenpartij van de 
identiteit van de opdrachtgever als de ware kontraktspartner, die de 
uitvoering van de overeenkomst kan vorderen en op zijn beurt 
verplicht is de opgenomen verbintenissen na te leven. Vanaf het 
bekend worden van de opdrachtgever verbeurt de tussenpersoon 
dit recht op tenuitvoerlegging tenzij hij vanwege de opdrachtgever 
volmacht kreeg tot inontvangstname van de prestatie der tegen
partij (1). Daarentegen kan de tegenpartij, ook na het bekend 
worden van de identiteit van de opdrachtgever, deze laatste 
zowel als de agent voor het geheel aanspreken zonder daarbij 
enige rangorde te moeten in acht nemen. Zij is nochtans ver
plicht binnen een redelijke termijn een keuze te doen tussen 
beide schuldenaars. Op deze keuze kan zij nadien niet terug
komen (2). De derde-medekontraktant kan dus niet het minste 
nadeel ondervinden bij de verrichting. Naast de oorspronkelijke 
schuldenaar (de agent) krijgt hij op het ogenblik van het naar 
voor treden van de opdrachtgever nog een tweede schuldenaar 
(de undisclosed principal) bij. Op dat ogenblik zal hij kunnen 
kiezen op wie van beiden hij zijn schuldvordering wenst te 
verhalen. 

Het idee : bescherming van de medekontraktant:, ligt aan de 
ganse instelling ten grondslag. Zo kan de tegenpartij zich tegen 
de aanspraak uitgaande van de agent verweren door hem een 
kwijting of een kwijtschelding, door de intussen bekend geworden 
principal verleend, tegen te werpen. Omgekeerd kan zij een tegen 
haar gerichte aanspraak van de opdrachtgever ontzenuwen door 
hem een, vóór het bekend worden van de principal ingetreden 
schuldvergelijking met een eigen schuldvordering op de agent, 
tegen te werpen. Hetzelfde geldt natuurlijk ten aanzien van een 
vóór het bekend worden van de opdrachtgever, aan de agent 

(1) MUELLER-FREIENFELS, W., • Die Anomalie der verdeckten Stellvertretung •• 
l.c., blz. 593 en volg. met verwijzingen naar de rechtspraak. - Toch behoudt 
de agent onder bepaalde omstandigheden een retentierecht dat hij tegenover de 
derden en de principal kan doen gelden : FRIDMAN, o.c., blz. 172. 

(2) CHESHIRE, G.C., en FIF00T, C., o.c., blz. 169; GUEST, A.G., in ANS0N, W.R.,. 
o.c., blz. 520. 
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gedane betaling. De reden voor dit alles is dat de derde-mede
kontraktant niet kan gedwongen worden to accept a per/ ormance 
different /rom that which he bargained (I). 

In hetzelfde perspektief moet ook de regel gezien worden 
volgens dewelke al wat tussen opdrachthouder en opdrachtgever 
voorvalt vóór het te voorschijn treden van deze laatste, niet 
vermag in te werken op de verhoudingen met de tegenpartij. 
Zo zal het feit dat de principal zijn rekening met de agent regelde, 
geen verweer zijn tegen een vordering tot betaling door de derde 
tegen de principal ingeleid. Vroeger werd wel eens anders beslist 
zogezegd omdat het onbillijk ware de principal tweemaal te doen 
betalen (2) maar deze beslissing zou geen goede authority meer 
uitmaken (3). 

147. Onder de Anglo-Amerikaanse rechtsgeleerden ontstond 
een felle redetwist om een passende verklaring te vinden voor 
de figuur der undisclosed agency ( 4). Verschillende kontinentale 
juristen namen trouwens aan dit debat deel en leverden een niet 
geringe bijdrage ter verduidelijking van deze zozeer omstreden 
konstruktie (5). Het moge hier volstaan de twee voornaamste 
zienswijzen weer te geven. 

Volgens een eerste opvatting voorgestaan door de Engelse 

(1) Soms doet men tot verklaring van deze uit de praktijk en de rechtspraak 
gegroeide rechtsregels beroep op de • doctrine of estoppel •, en namelijk als volgt : 
• It would be inconsistent with fair dealing that a latent principal should by his 
-0wn act or omission lead a purchaser to rely upon a right of set-off against the 
agent as the real seller, and should nevertheless be permitted to intervene and 
deprive the purchaser of that right at the very time when it had become necessary 
for his protection • (LORD WATSON in Cooke v. Eshelby (1887), 12 App. Cas. 278). 
Zie GUEST, A.G., in ANSON, W.R., o.c. blz. 520 Door anderen wordt deze doctrine 
die namelijk veronderstelt dat de tegenpartij tot het sluiten van de overeenkomst 
bewogen werd door haar vertrouwen in het « principal-zijn • van de agent, als te eng 
beschouwd om de genoemde rechtsregels te schragen : FRIDMAN, o.c., blz. 170; 
MUELLER-FREIENFELS, W., < Die Anomalie ... •, l.c., blz. 596. 

(2) Amstrong v. Stokes (1872), L.R. 7 Q.B. 598. 
(3) FRIDMAN, o.c., blz. 168. 
( 4) Zie o.m. GoODHART en HAMSON, • Undisclosed Principals in Contracts •, 

Cambridge Law Journal 4 (1932), blz. 320 en volg.; MONTROSE, • The Basis of the 
Power of an Agent in Cases of Actual and Apparent Authority •, Canadian Bar 
Review, 16 (1938), blz. 755 en volg.; POLLOCK-WINFIELD, Principles of Contract, 
1950, blz. 81 en volg.; SEAVEY, W.A., • The rationale of Agency • (1919), 29, Yale 
Law Journal, blz. 859 en volg. 

(5) Zie vooral LEVY-ULLMANN, H., • La contribution essentielle du droit anglais ... •, 
o.c.; MUELLER-FREIENFELS, W., • Die Anomalie .... , o.c., en • The undisclosed 
Principal •, o.c.; WUERDINGER, H., Die Geschichte der Stellvertretung in Eng/and. 
Marburg, 1933. 
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hoogleraars GOODHART en HAMSON, gaat het hier helemaal niet 
om een geval van vertegenwoordiging d.i. een geval van recht
streekse inwerking door de agent op de rechtssfeer van de principal 
maar gaat het in werkelijkheid om een geval van overdracht 
ipso jure van door de agent verworven schuldvorderingen op het 
hoofd van de principal. Deze laatste was dus geen aanvankelijke 
partij bij de door de agent gesloten overeenkomst ; eerst later 
stapt hij in de schoenen van de agent, wiens rechten hij over
neemt. Dergelijke overdracht van schuldvorderingen maakt na
tuurlijk het gehouden zijn van de agent voor de tegenover de 
derde aangegane schulden niet ongedaan ; integendeel de derde 
heeft voortaan twee schuldenaars (1). 

Het ziet er nochtans naar uit dat deze verklaring niet bij machte is 
om de rechtspraak bestaande op het stuk der undisclosed agency op een
zelfde leest te schoeien. Zo verklaarde Lord LINDLEY in Keighley Maxsted 

& Co v. Durant : The explanation of the doctrine that an undisclosed prin
cipal can sue and be sued on a contract made in the name of another person 
with his authority is that the contract is, in truth although not in form, that 
of the undisclosed principal himself. Both the principal and the authority 
~xist when the contract is made, and the person who makes it for him is only 
the instrument by which the principal acts. In allowing him to sue and to 
be sued upon it, effect is given, so f ar as he is concerned, to what is true in 
f act, although the truth may not be known to the other party (2). 

Een ander geval dat moeilijk verenigbaar is met de teorie der rechts
-overdracht en dat integendeel in de richting van vertegenwoordiging 
wijst, is Danziger v. Thompson waar een door een minderjarige voor reke
ning van een undisclosed principal gesloten huurovereenkomst door de 
rechtbank geldig werd geacht (3). 

Door de Duitse hoogleraar MUELLER-FREIENFELS, wiens weten
schappelijk werk inzake vertegenwoordiging nog ter sprake kwam 
(zie· boven, nrs. 88-90), werd dan ook een andere uitleg voor
·gesteld ( 4). Zijn standpunt, dat ook in Engeland weerklank 
vond (5), is een poging om de figuur van de undisclosed principal 

(1) Zie GoODHART en HAMSON, o.c. Deze stelling werd ook overgenomen door 
MONTROSE, o.c., en door JAMBU-MERLIN, R., in J. HAMEL, Le contrat de commission, 
1949, blz. 321 en volg. 

(2) [1901) A.C. 261. 
(3) [1944) K.B. 654. 
(4) MUELLER-FREIENFELS, W., « Die Anomalie der verdeckten Stellvertretung ... », 

RabelsZeitschr1ft, 1953, blz. 33 en volg. evenals zijn in de volgende noot geciteerde 
bijdrage. 

(5) Zijn bijdrage « The Undisclosed Principal ,, in (1953), 16 Modern Law Review, 
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haar plaats te geven tussen de andere vormen van vertegen
woordiging. 

In het kort samengevat is, naar de opvatting van MUELLER-FREIENFBLS, 

het verschijnsel der undisclosed agency terug te brengen op twee essen
tiële gegevens. Enerzijds, gezien vanuit het standpunt van de opdracht
gever, is er de machtiging van de opdrachthouder of een daarmee gelijk 
te stellen toerekeningsgrond zoals schijnvolmacht; anderzijds, gezien 
vanuit het standpunt van de derde-medekontraktant, is er de van de· 
verborgen opdrachtgever afkomstige consideration (vrij vertaald : tegen
prestatie), waardoor laatstgenoemde bij het rechtsgebeuren dat zich 
schijnbaar tussen opdrachthouder en medekontraktant afspeelt, recht
streeks betrokken wordt. Deze twee elementen samen : machtiging van 
de opdrachthouder door de opdrachtgever en de van de opdrachtgever 
afkomstige en zodoende naar hem verwijzende tegenprestatie (conside
ration) vormen de voorwaarden en de verklaring voor de rechtstreekse 
band die naar Engels recht tussen derde en opdrachtgever tot stand komt. 
Steun voor deze opvatting vindt MUELLER-FREIENFELS onder vele andere 
aanduidingen ook in de rechtsregel die de mogelijkheid van undisclosed 
agency uitsluit in het geval van sealed contracts. In dergelijke kontrakten 
neemt de formaliteit van de seal de plaats in van een consideration (1) 
die in dergelijke kontrakten onbestaand kan zijn. 

Zo gezien wordt het begrijpelijk dat het principe der rechtstreekse 
gebondenheid van een opdrachtgever door handelingen, door een opdracht
houder voor zijn rekening maar in eigen naam gesloten, meer tegemoet
komendheid ondervond in de Common Law landen dan op het vasteland. 
Inderdaad, terwijl hier het principe der wilsovereenstemming tussen par
tijen fundamenteel is, werd dit beginsel ginds door een ander, voor de gel
digheid van een overeenkomst essentiëler beginsel met name dit van de 
noodzaak ener voldoende consideration overklast. Het is dan ook normaal 
dat een Common Law systeem vlugger de rechtstreekse gebondenheid 
van een verborgen blijvende principal die de consideration verschaft voor 
een overeenkomst welke nochtans zonder zijn naar buiten blijkende 
wilstoestemming tot stand komt, aanneemt. 

148. Het zal de lezer ongetwijfeld opgevallen zijn dat er tussen 
de teorie der undisclosed agency en de teorie der rechtstreekse 
gebondenheid van de kommittent voor rechtshandelingen van 
zijn kommissionair, zoals zij door het overgroot deel der Franse 
rechtsleer evenals door bepaalde Belgische rechtsleer wordt voor
opgesteld (zie boven, nrs. 125 en 126), grote gelijkenis bestaat. 

blz. 299 en volg., wordt door de Engelse schrijvers druk geciteerd : zie GUBST, A.G .• 
in ANSON, W.R., English Law of Contract, 1959, blz. 518, noot 9, en FRIDMAN, 
The Law of Agency, 1960, blz. 164, noot 14. 

(1) GUBST, A.G., in ANSON, W.R., o.c., 1959, blz. 63. 
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In de verzameling studies, onder leiding van J. HAMEL aan 
de kommissieovereenkomst gewijd (zie boven, nr. 126), kwam 
dit onvoldoende tot uiting omdat de auteur van het rechtsverge
lijkend deel JAMBU-.MERLIN zich voor de uiteenzetting van de 
figuur der undisclosed agency grotendeels liet leiden door de 
opvatting van de Engelse hoogleraars GooDHART en IIAMsoN 

die zoals hierboven opgemerkt het vertegenwoordigingskarakter 
der figuur verwerpen . 

.AFDELING 2. - HET GEVAL VAN DE BINNEN DE GRENZEN 

VAN ZIJN BEVOEGDHEID BLIJVENDE OPDRACHTHOUDER. 

149. Ten aanzien van de oplossing van de vraag naar de juiste 
omvang van de rechtstreekse toerekening aan een opdrachtgever 
van door zijn opdrachthouder verrichte (materiële of juridische) 
handelingen of zelfs : genomen beslissingen, hield de boven 
gesuggereerde verklaring van het verschijnsel der vreemde in
werking een aanduiding in. Uit deze verklaring volgde dat twee 
voorwaarden samen moeten voorhanden zijn, wil er van recht
streekse beïnvloeding van het vermogen van de opdrachtgever 
sprake kunnen zijn. Vooreerst moet de opdrachthouder over een 
gedelegeerde bevoegdheid beschikken. Vervolgens moet hij 
krachtens die gedelegeerde bevoegdheid zijn opgetreden (zie 
boven, nr. 142; vgl. ook boven, nr. 147, kleine tekst, in fine). 

Over wat onder deze voorwaarden juist dient verstaan te worden 
.en over de gevolgen van hun afwezigheid wordt thans gehandeld. 

§ 1. - Voorwaarden van een rechtstreekse toerekening. 

150. Eerste voorwaarde is dus de aanwezigheid van gedele
geerde bevoegdheid. Na hetgeen hierover werd verteld (zie boven, 
nrs. 65 en volg., in het biezonder, nrs. 73 en volg. en 85 en volg.) 
kan de bespreking van deze voorwaarde tot het meest essentiële 
beperkt worden. 

Bevoegdheid, in tegenstelling tot het zuivere machtsbegrip, 
wijst op een legitimatie : een machtiging. Deze laatste kan haar 
oorsprong vinden zowel in de wil van de opdrachtgever als in 
-een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing. Zij omvat 
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zowel een externe machtiging als een intrinsieke ( dit is het inzicht 
waarmee de beschouwde handeling werd verricht, betreffende) 
legitimatie (hierover, zie boven, nrs. 96 en volg.). Deze laatste 
soort van legitimatie is vooral belangrijk ten overstaan der bewinds
bevoegdheid (ib.). 

De term gedelegeerde bevoegdheid wijst op zijn beurt op een 
aan het eigen kunnen van de vermogensgerechtigde deelhebbende 
bevoegdheid. Dergelijke bevoegdheid staat in tegenstelling tot 
een eigen, niet van andermans macht afgeleide bevoegdheid. 

Om uit te maken of een bepaalde aan iemand toekomende bevoegdheid 
een eigen dan wel een gedelegeerde bevoegdheid is dient men op haar 
oorsprong af te gaan. Gaat het om een bevoegdheid die zich, althans 
virtueel (zie bv. boven, nr 89), nog in het patrimonium van de vermogens
gerechtigde bevindt en nopens dewelke geen enkele ( ook niet gedeelte
lijke) overdracht onder de levenden of bij overlijden kan worden aange
wezen, dan heeft men met een gedelegeerde bevoegdheid te doen. 

151. Zodra een bepaald persoon over een gedelegeerde bevoegd
heid beschikt en in de veronderstelling dat hij krachtens die 
gedelegeerde bevoegdheid optreedt (zie hierover verder, nr. 152), 
zal dus een rechtstreekse beïnvloeding van het vermogen waarop 
de gedelegeerde bevoegdheid betrekking heeft met andere woorden 
van het aan de bevoegdheidsdelegant toebehorende vermogen 
intreden. 

Zoals reeds opgemerkt beduidt dit niet dat een beïnvloeding van vreemde 
rechtssfeer alleen maar krachtens de uitoefening van een gedelegeerde 
bevoegdheid kan gebeuren (zie boven, nr. 142, in fine). Zij zal onder meer 
telkens wanneer uitoefening van gedelegeerde bevoegdheid aanwezig is, 
voorkomen. 

Dit betekent dan dat de titularis van het beïnvloede vermogen 
zich bij deze inwerking dient neer te leggen en dit geldt zowel 
voor juridische handelingen als voor materiële handelingen of 
ten aanzien van het vermogen getroffen beslissingen. In elk geval 
moet de vermogenstitularis de inbreuk op zijn rechtssfeer dulden 
en goedschiks aanvaarden. 

Aldus zal de vermogensgerechtigde zich moeten laten wel
gevallen dat zijn opdrachthouder zijn eigendom betreedt of zijn 
commerciële uitrusting gebruikt wanneer zulks nodig is voor 
de vervulling van de hem toevertrouwde taak. 
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Ontbreekt een gedelegeerde bevoegdheid daarentegen in hoofde. 
van een zich als opdrachthouder voordoend persoon, dan zal 
de door hem verrichte handeling of genomen beslissing ten aanzien 
van de opdrachtgever principieel, dit is onder voorbehoud van 
wat hierna omtrent de schijnopdracht wordt gezegd (zie verder, 
nrs. 167 en volg.), elke geldingskracht ontberen. 

In beginsel wil dit dan zeggen dat de verrichte (materiële 
of juridische) handeling of genomen beslissing in zover zij blij
vende gevolgen meesleept, aan de vermogensgerechtigde niet 
tegenstelbaar moet worden verklaard (1) of dat de ophouding 
ervan dient te worden bevolen. Heeft de zonder legitimatie 
verrichte handeling of genomen beslissing daarentegen geen blij
vende toestand in het leven geroepen dan zal de vermogens
gerechtigde zich met een aanspraak. op geldelijke schadeloos
stelling moeten tevredenstellen. 

152. De tweede voorwaarde voor de rechtstreekse toerekening 
van een verrichte handeling of genomen beslissing aan een 
ander dan de handelende persoon, is het vereiste dat deze laatste 
wel degelijk krachtens de hem gedelegeerde bevoegdheid is op
getreden. 

Het blote feit dat een bepaald persoon over een gedelegeerde 
bevoegdheid beschikt volstaat natuurlijk niet opdat de vreemde 
rechtssfeer waarop de gedelegeerde bevoegdheid gericht is, ipso 

(1) Door de rechtspraak wordt een zonder gedelegeerde bevoegdheid verrichte 
rechtshandeling principieel als nietig beschouwd. Deze nietigheid zou dan, vermits 
alleen de bescherming van private belangen op het spel staat (DE PAGE, I, nrs. 95 
en volg.), een relatieve nietigheid zijn met als gevolg dat de handeling door de 
opdrachtgever, die in werkelijkheid geen opdrachtgever is, kan bekrachtigd worden 
(over de terugwerkende kracht van dergelijke bekrachtiging, zie cass., 6 februari 1953, 
Rev. prat. soc., 1953, 224, met advies van eerste-advokaat-generaal R. HAYOIT 
DE TERMICOURT en noot; vgl. eveneens art. 10, 2°, Benelux voorontwerp van wet 
betreffende de volmacht) en dat zij door de derde-medekontraktant niet kan worden 
ingeroepen : Hrb. Luik, 9 december 1952, Jur. Liège, 1952-1953, 124, bevestigd 
door Luik, 28 januari 1954, Jur. Liège, 1953-1954, 235; zie evenwel het zojuist 
geciteerde kassatiearrest in fine maar dan in verband met een bijkomend middel 
en zonder diepgaand onderzoek. 

In plaats van een door een opdrachthouder zonder bevoegdheid verrichte hande
ling nietig te noemen is het beter ze als • aan de opdrachtgever », die in werkelijkheid 
geen opdrachtgever was en dus volledig vreemd is aan de gesloten overeenkomst, 
• niet-tegenstelbaar • te betitelen. De nietigheid van een gesloten overeenkomst 
kan immers alleen door partijen bij de overeenkomst of hun algemene rechts
verkrijgenden worden ingeroepen. Derden dienen zich daarentegen te vergenoegen 
met te vragen dat de overeenkomst hun niet zou kunnen worden tegengesteld. 
Over dit onderscheid, zie DE PAGE, I, nr. 100 en II, nr. 788. 
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Jacto een wijziging of beïnvloeding zou ondergaan. Het is immers 
zeer goed denkbaar dat de houder der gedelegeerde bevoegdheid 
het vertikt van de hem meegedeelde bevoegdheid ten aanzien 
van andermans rechtssfeer gebruik te maken en dienvolgens zijn 
bevoegdheid onaangewend en de rechtssfeer van de opdracht
gever onberoerd laat (1). 

In de eerste plaats zal het dus nodig zijn opdat van beïnvloeding 
der vreemde rechtssfeer sprake zou kunnen zijn, dat de opdracht
houder handelend optreedt en voor zoveel als nodig de vereiste 
wilsuitingen uitbrengt. 

Daarentegen is het niet nodig, wat de verrichting van rechtshande
lingen betreft en afgezien van de interne verhoudingen tussen opdracht
gever en opdrachthouder, dat de opdrachthouder handelingsbekwaam 
is tenminste voor zover zijn optreden het rechtstreeks bij de voorgenomen 
verrichting betrekken van de opdrachtgever beoogt (vgl. artikel 1990 B.W.). 
Wil hij bovendien zichzelf persoonlijk kunnen verbinden dan moet hij 
natuurlijk over de nodige handelingsbekwaamheid beschikken. Omgekeerd 
is het daarentegen wel nodig voor het rechtstreeks betrokken zijn van de 
opdrachtgever dat deze laatste de vereiste bekwaamheid bezit (2). Deze 
beginselen lijden natuurlijk uitzondering wanneer het gaat over de wet
telijke vormen van vertegenwoordiging van onbekwame personen. 

In de tweede plaats moet de opdrachthouder zijn optreden 
bedoeld hebben als een optreden krachtens de hem verleende 
bevoegdheid ten overstaan van de vreemde rechtssfeer. Het is 
inderdaad zeer goed mogelijk dat een opdrachthouder die over 
de nodige volmacht beschikt om een bepaalde rechtshandeling 
voor andermans rekening te verrichten, genoemde rechtshandeling, 
al dan niet in strijd met de hem gegeven instrukties, voor eigen 
rekening aangaat. In dat geval kan er tenminste principieel en 
nogmaals onder voorbehoud van gebeurlijke bescherming van 
derden te goeder trouw (zie verder, nrs. 167 en volg.), geen 
sprake zijn van een toerekening der verrichte handeling aan de 
opdrachtgever. 

(1) Gebeurlijk komt hij zodoende aan zijn verplichtingen tekort. Meestal zal 
,de opdrachthouder niet alleen over de nodige volmacht beschikken om een bepaalde 
handeling te verrichten maar bovendien zal hij verplicht zijn van de hem gegeven 
volmacht gebruik te maken. Aldus bv. in geval van lastgevingsovereenkomst waarbij 
de lasthebber de aanvaarde last niet alleen kan en mag maar bovendien moet uit
voeren. 

(2) DE PAGE en DEKKERS, V, nrs. 382 en volg. Zie ook art. 6, Benelux vooront
·werp van wet betreffende de volmacht, 1960. 
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Door de rechtsleer wordt deze voorwaarde der rechtstreekse 
toerekening van handelingen aan een ander dan de handelende 
persoon gewoonlijk met de Latijnse term contemplatio domini 
.aangeduid. Hieronder moet dan het bij de opdrachthouder op 
het ogenblik der kontraktsluiting bestaande inzicht worden ver
staan om de uit de verrichte handeling voortvloeiende rechten 
en verplichtingen onmiddellijk in hoofde van de opdrachtgever 
te doen ontstaan (zie boven, nr. 134). 

153. Het is dan in verband met deze laatste voorwaarde dat 
de beruchte twistvraag rijst of de zogenoemde contemplatio domini 
ook in hoofde van de derde-medekontraktant dient te bestaan 
wil er van vertegenwoordiging sprake kunnen zijn. 

Stelt men zich op het standpunt van de heersende mening 
(zie boven, nr. 134) volgens dewelke ook de derde ervan kennis 
moet hebben dat de opdrachthouder rechtstreeks zijn opdracht
gever en niet zichzelf bij de verrichte rechtshandeling heeft 
willen betrekken, dan wordt het uiterst moeilijk vertegenwoor
diging dit is rechtstreekse toerekening van de handeling aan 
een ander dan de handelende persoon, te aanvaarden in al die 
gevallen waarin de opdrachthouder in eigen naam is opgetreden 
(over deze betwisting zie boven, nrs. 123-128 alsook nr. 134). 
Hoogstens kan men dan van vertegenwoordiging spreken in 
de gevallen waarin de opdrachthouder weliswaar in eigen naam 
optrad maar niettemin zijn statuut van tussenpersoon op het 
ogenblik der kontraktsluiting aan de derde kenbaar maakte. In 
die zin moet dan wellicht de weinigzeggende uitlating worden 
begrepen volgens dewelke : l'agissement au nom d'une personne 
déterminée, qui est de la nature de la représentation, n' est pas de 
son essence ... (1). 

De geschetste problematiek zal zich vooral stellen ten overstaan 
van de in eigen naam optredende opdrachthouder bij uitstek, 
met name de kommissionair. Het is dan ook met de kommissie
overeenkomst voor ogen dat deze problematiek zal worden onder
zocht (zie verder, nrs. 155 en volg.) . 

.154. In aansluiting met het voorgaande weze opgemerkt dat 

(1) ESMEIN in PLANIOL-RIPERT, VI, nr. 61. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 14 
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de derde normaal van de aanwezigheid bij de opdrachthouder
van het inzicht om rechten en verplichtingen rechtstreeks voor
een ander te verwerven op de hoogte zal worden gebracht doordat 
de opdrachthouder op het ogenblik der kontraktsluiting verklaard 
heeft dat hij in naam van een door hem genoemd persoon optrad. 
Dergelijke verklaring moet niet in sakramentele bewoordingen 
en zelfs niet uitdrukkelijk gebeuren. Zij kan ook uit de omstandig:.. 
heden blijken (1). 

Zo geeft de opdrachthouder die verklaart in zijn hoedanigheid van 
voogd op te treden, op voldoend duidelijke wijze te kennen dat hij de
handeling verricht in naam en voor rekening van zijn pupil. Wellicht kan 
ook het feit dat de ganse briefwisseling met betrekking tot de aangegane 
overeenkomst op firmapapier van de opdrachtgever gebeurde of nog dat 
alle voorafgaande besprekingen in de lokalen van laatstgenoemde door
gingen (2) als voldoende aanduiding gelden dat de rechtshandeling in 
naam van de opdrachtgever werd gesloten. 

Mededeling aan de derde van het inzicht om de gekontrakteerde 
rechten en verplichtingen in hoofde van een ander te doen 
ontstaan kan ook blijken uit het door de opdrachthouder mee
gedeelde inzicht om naamloos op te treden. Dit zal bv. het geval 
zijn wanneer de opdrachthouder bij de kontraktsluiting te kennen 
gaf dat hij in zijn hoedanigheid van faillissementscurator, sekwes
terbeheerder enz. optrad. 

Uit deze beschouwingen blijkt eens te meer het belang dat aan de 
woorden in vreemde naam (of ook naamloos) optreden dan wel in eigen 
naam optreden moet worden gehecht. In de eerste plaats geeft de op
drachthouder daardoor aan derden zijn persoonlijk statuut in verband 
met de aangegane verrichting te kennen (zie boven, nr. 132); in de tweede 
plaats kunnen deze termen (althans de eerst genoemde) ertoe strekken 
aan derden de bij de opdrachthouder aanwezige contemplatio domini 
kenbaar te maken. 

(1) In dit verband kan§ 164 BGB, 1• lid, geciteerd worden. Het luidt: • Eine 
Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht 
im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertre
tenen. Es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen 
des Vertretenen erfolgt ader ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen· 
erfolgen soli • (kursief van mij). 

(2) Aldus PALANDT, 0., Bürgerliches Gesetzbuch, München-Berlijn, 1954, ad§ 164., 
blz. 148. 
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§ 2. - Rechtstreekse toerekening bij het handelen 
in eigen naam maar voor vreemde rekening. 

211 

155. Treedt het vertegenwoordigingsverschijnsel in ingeval 
de opdrachthouder in eigen naam handelt? Met andere woorden 
kunnen de door de opdrachthouder in eigen naam verrichte 
rechtshandelingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden toe
gerekend? Of nog : is een in eigen naam optredend tussenpersoon 
bij machte direkte rechtsbetrekkingen tussen zijn opdrachtgever 
en de derde-medekontraktant in het leven te roepen? Ziedaar 
de vragen die in deze paragraaf nader worden bestudeerd. 

In werkelijkheid gaat het dus insgelijks om de vraag of het 
voor het intreden van het vertegenwoordigingsverschijnsel nodig 
is dat de derde-medekontraktant van het bij de opdrachthouder 
bestaande inzicht rechten en verplichtingen in hoofde van zijn 
opdrachtgever te doen ontstaan op het ogenblik der kontrakt
sluiting op de hoogte was (zie boven, nr. 153). 

Zoals gezegd zullen deze vragen voornamelijk in verband met 
de kommissieovereenkomst worden onderzocht (ib.). 

156. Wanneer men zich op het vlak der beginselen houdt, 
dan valt niet in te zien waarom de in de eerste alinea van vorig 
nummer gestelde vragen ontkennend zouden moeten worden 
beantwoord. 

Immers in het licht van de boven gegeven verklaring van het 
vertegenwoordigingsverschijnsel (nrs. 141-143) werden ten over
staan van dit verschijnsel twee toepassingsvoorwaarden gesteld 
met name : het voorhanden zijn van een gedelegeerde bevoegdheid 
krachtens dewelke de opdrachthouder gelegitimeerd is op het 
vermogen van zijn opdrachtgever in te werken en een optreden 
vanwege de opdrachthouder krachtens genoemde gedelegeerde 
bevoegdheid (zie boven, nr. 142 en verder, nrs. 150-154). 

Aan de eerste voorwaarde is in geval van kommissieovereen
komst ongetwijfeld voldaan. 

Met het oog op de vervulling van de tweede voorwaarde kan 
op het eerste gezicht niet worden ingezien waarom de derde
medekontraktant kennis moet hebben van het feit dat de opdracht
houder krachtens de hem gedelegeerde bevoegdheid en niet 
krachtens zijn persoonlijke bevoegdheid is opgetreden. Principieel 
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gezien volstaat het dat de opdrachthouder op het ogenblik dat 
hij de rechtshandeling verrichtte het inzicht had vanuit de 
bevoegdheid van zijn opdrachtgever te handelen. 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat diegene, die zich nadien 
op het bestaan van dit inzicht bij de opdrachthouder op het 
ogenblik der kontraktsluiting en derhalve op de totstandkoming 
van rechtstreekse betrekkingen tussen opdrachtgever en derde 
beroept, het bewijs van deze bewering zal moeten brengen (zie 
hierover verder, nrs. 164 en volg.). Bovendien is het, in feite, 
noodzakelijk, opdat de derde of de opdrachtgever het bestaan 
van rechtstreekse rechtsbanden tussen hen beiden zouden kunnen 
opwerpen, dat zij elkaars identiteit op de een of andere wijze zijn 
te weten gekomen. 

Ook in het geval van een kommissionair dit is een in eigen 
naam optredend tussenpersoon zijn de twee voorwaarden opdat 
vertegenwoordiging met andere woorden rechtstreekse betrek
kingen tussen de vertegenwoordigde en de derden voorhanden 
zouden zijn, derhalve vervuld. 

157. Van de aldus bekomen oplossing mag alleen worden 
afgeweken indien zij zou leiden tot onbillijke gevolgen en in het 
biezonder tot benadeling van de belangen van de derde-mede
kontraktant. 

Inderdaad, een strak vasthouden aan een rechtsgevolg dat 
weliswaar op onberispelijke wijze uit de algemene beginselen 
logisch werd afgeleid maar dat niettemin aanleiding geeft tot 
een ongewettigde en overdreven verkorting van de belangen van 
één der betrokken partijen dient onverwijld geweerd te worden. 
De rechtsteoretische metode moet op elk ogenblik door de metode 
der juiste belangenafweging worden gekontroleerd en aangevuld. 

Een vraag die bijgevolg nog op antwoord wacht is deze : kan 
de medekontraktant er nadeel bij ondervinden wanneer het hem 
plotseling in de loop van de uitvoering der aangegane overeen
komst ter kennis komt dat de partij met wie hij meende persoon
lijk te handelen, in werkelijkheid een voor andermans rekening 
kontrakterende tussenpersoon was en dat er tussen hem en de 
tot dan toe verborgen gebleven opdrachtgever een rechtstreekse 
kontraktuele band met al de gevolgen van dien tot stand kwam? 

158. Voor de oplossing van deze vraag moeten de in het spel 
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zijnde belangen zorgvuldig worden geïnventarizeerd en tegen 
elkaar afgewogen. ' 

Vooreerst zijn er de belangen van de kommittent. Hij heeft 
in de eerste plaats belang bij een korrekte uitvoering van de 
overeenkomst waartoe hij opdracht heeft gegeven. In ruil voor 
de rechtsvoordelen die eruit voortvloeien en die hem onder geen 
voorwendsel mogen ontvallen, zal hij dus moeten zorgen voor 
de nodige provisie om de ontstane verplichtingen te honoreren. 
Hij kan er een gerechtvaardigd belang bij hebben dat zijn bestaan 
of althans zijn naam tegenover de medekontraktant verzwegen 
wordt. 

Daartegenover staan de belangen van de kommissionair. Hij 
heeft er alle belang bij dat de gedane kosten en voorschotten 
hem te allen prijze worden terugbetaald. Zo ook heeft hij recht 
op de betaling van het overeengekomen kommissieloon. Dikwijls 
is het om reklameredenen belangrijk voor hem dat de voorgenomen 
rechtshandeling in zijn naam wordt gesloten terwijl hij er vaak 
op zal staan dat opdrachtgever en derde met elkaar geen kontakt 
hebben zodat toekomstige relaties weer langs hem om moeten 
gebeuren. 

Tenslotte is er de derde-medekontraktant, die van zijn kant 
eveneens belang heeft bij het verkrijgen van de bedongen voor
delen. Vermits hij de overeenkomst sloot met de opdrachthouder 
en dus op diens solvabiliteit voortging is het billijk dat deze laatste 
in elk geval voor de opgenomen verbintenissen instaat. Omgekeerd 
zal hij de verweermiddelen die hij tegen de opdrachtgever kan 
doen gelden, onder alle omstandigheden willen kunnen inroepen. 

159. Voor de opdrachtgever kan het bestaan van rechtstreekse 
betrekkingen met de derde-medekontraktant alleen voordelig zijn. 
Enerzijds is het hem om het even of hij zijn verplichtingen recht
streeks aan de derde voldoet dan wel onrechtstreeks langs de 
opdrachthouder om (1). Anderzijds zullen dank zij deze direkte 
band alle zakelijke zowel als vorderingsrechten die uit de tot 
stand gekomen rechtsverhouding voortvloeien, rechtstreeks in 

(1) Weliswaar kan hij dan de verweermiddelen, die hij persoonlijk tegen de 
opdrachthouder bezit, niet tegen de derde doen gelden. Dit resultaat is nochtans 
inherent aan de aard van de door hem gewilde vertichting, die een rechtshandeling 
is met de derde en geen rechtshandeling met de opdrachthouder. 
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zijn patrimonium en niet in dat van de opdrachthouder terecht
komen. Aan de opdrachtgever komt derhalve ook het recht toe 
de derde-medekontraktant onmiddellijk aan te spreken. Dit brengt 
mee dat hij veel beter beschermd is tegen het faillissement van 
de opdrachthouder, die bovendien, behoudens het geval van 
vermenging met andere vermogensbestanddelen, nooit de eigen
dom verwerft van goederen die hij krachtens zijn opdracht onder 
zich houdt. 

Dat dit een wenselijk resultaat is blijkt reeds uit de toegevingen die 
onze rechtsleer en ook rechtspraak in die zin deden en dit alhoewel zij 
naar hun overgrote meerderheid bij de afwezigheid van kontraktuele 
banden tussen opdrachtgever en derde blijven zweren (zie boven, nr. 123). 

Opdat derde en opdrachtgever rechtstreeks tegen elkaar zouden 
kunnen ageren, is het echter vereist dat zij elkaar kennen. Aan 
de plicht van geheimhouding der identiteit van de opdracht
gever blijft het bestaan van rechtstreekse verhoudingen onder
geschikt. Voor de direkte overgang van zakelijke rechten tussen 
de vermogens van opdrachtgever en derde vormt dit evenwel 
geen hinderpaal. 

160. Ook de derde heeft slechts voordeel bij een rechtstreekse 
band tussen hem en de opdrachtgever. Niet alleen vanwege de 
opdrachthouder die zich persoonlijk verbond, kan hij thans de 
uit de overeenkomst spruitende voordelen opvorderen maar ook 
vanwege de opdrachtgever. Dit natuurlijk weer in de veronder
stelling dat hij de identiteit van laatstgenoemde te weten is 
gekomen. Beiden : opdrachthouder en opdrachtgever zijn solidair 
tegenover de derde gehouden. Deze solidariteit, waarvan het 
bestaan niet mag vermoed worden (art. 1202 B.W.), vloeit voort 
uit de onmiskenbare en duidelijke wil van beide schuldenaars 
- waarvan de ene, de opdrachthouder, zijn wil persoonlijk uitte 
en de andere zijn wil bij monde van de eerste te kennen gaf -, 
om elk gehouden te zijn voor het geheel der tegenover de derde 
opgenomen verbintenissen (1). Gaat het om handelsrechtelijke 
verbintenissen dan is de solidaire gebondenheid van beide schul
denaars trouwens algemene regel (2). 

(1) KLUYSKENS, De Verbintenissen, blz. 231 en daar aangehaalde rechtspraak. 
- Zie ook VAN DER MADE, R., • Les obligations complexes •• in Nov., Droit civil, 
IV, 2, nrs. 72 en volg. 

(2) VAN RYN, 1, nr. 17; VAN DER MADE, R., o.c., nr. 163. 
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Weliswaar krijgt de derde-medekontraktant in de bekend ge
worden opdrachtgever een bijkomende schuldeiser. Tussen deze 
laatste en de opdrachthouder bestaat er evenwel aktieve hoofde
lijkheid zodat een betaling gedaan in handen van de ene ook 
bevrijdend werkt ten aanzien van de andere. Hetzelfde geldt 
voor de persoonlijke verweermiddelen zoals schuldvergelijking 
die de derde aan één van beiden kan tegenwerpen (1 ). 

161. Er blijft tenslotte nog de toestand te bespreken van de 
opdrachthouder. Het is alleen in dit opzicht dat de aanwezigheid 
van een rechtstreekse band tussen derde en opdrachtgever een 
min gelukkige uitwerking kent. Inderdaad in de gevallen waarin 
deze laatsten elkaar leren kennen kan de opdrachtgever de derde 
aanspreken met het oog op de rechtstreekse levering der bij 
hypotese voor zijn rekening aangekochte koopwaren of tot betaling 
der voor zijn rekening verkochte goederen. Daardoor zou in het 
geval van een kommissieovereenkomst de kommissionair vrij 
gemakkelijk kunnen beroofd worden van het voorwerp van zijn 
voorrecht, dat hem door de wet wordt verleend tot zekerheid 
van de hem wegens kommissieloon of gedane voorschotten en 
onkosten verschuldigde bedragen (art. 14 en volg., wet van 
5 mei 1872, titel 7 H.W.) (2). 

Er moet nochtans opgemerkt worden dat de gevallen waarin 
dit risico zich buiten de wil van de opdrachthouder zal voltrekken 
eerder gering zijn. Vooreerst duikt dit risicJ uiteraard alleen op 
in de kommissieovereenkomsten die een overdracht of tenminste 
een konsignatie van goederen veronderstellen. Vervolgens moeten 
opdrachtgever en derde elkaar kennen. Welnu, of dit zo is zal 
in het merendeel der gevallen afhangen van de kommissionair 
zelf, die bv. om redenen van gemakkelijkheid bij de uitvoering 
der overeenkomst de naam van de opdrachtgever opgeeft. 

Komen derde en opdrachtgever elkaars naam evenwel op een 
andere wijze te weten, dan nog zal het zonder tussenkomst van 
de opdrachthouder of raadpleging van diens boekhouding niet 
altijd met volstrekte zekerheid kunnen worden vastgesteld of en 
voor hoeveel de kommissionair voor rekening van die welbepaalde 

(1) KLUYSKENS, o.c., nr. 132, blz. 228; VAN DER MADE, R., o.c., nr. 143; anders 
BROUW, R., « Het burgerrechtelijk en fiscaal statuut van de meerhoofdige rekening 
in België en in het buitenland», R. W., 1956-1957, kol. 998. 

(2) VAN RYN, III, nr. 1848, blz. 151 en volg. 
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opdrachtgever bij die bepaalde verkoper heeft besteld of om
gekeerd aan die bepaalde koper heeft verkocht. Buiten het geval 
van faillissement van de kommissionair, waarbij het bestaan van 
rechtstreekse betrekkingen tussen opdrachtgever en derde juist 
het nuttigst zijn, zullen deze laatsten dan toch altijd aarzelen 
hun wederzijdse verbintenissen onder elkaar en zonder tussen
komst van de kommissionair te voldoen uit vrees nadien opnieuw 
door de kommissionair te worden aangesproken. Dit zal vooral 
het geval zijn wanneer men te doen heeft met gespecialiseerde 
kommissionairs-ondememingen, die dagelijks globale verhande-· 
lingen doen voor tal van opdrachtgevers. 

Daarbij komt nog dat in het internationale handelsverkeer 
- het enige waar het kommissiekontrakt in koopwaren nog een 
beduidende rol zou spelen (1) - de rechtstreekse betrekkingen 
tussen opdrachtgever en derde die elkaar slechts van naam 
kennen, steeds zullen belemmerd worden ingevolge technische 
en taalkundige moeilijkheden of wegens gebrek aan vertrouwen. 

Tenslotte dient er opgemerkt te worden dat in de veronderstelling van 
rechtstreekse betrekkingen tussen derde en opdrachtgever aan de kom
missionair de mogelijkheid toekomt om na betaling van de derde de recht
streeks aan de kommittent geleverde en nog geïndividualiseerde goe
deren te revindikeren op grond van artikel 1251, 3° B.W. (wettelijke 
subrogatie). De voorstanders van de afwezigheid van een rechtstreekse 
kontraktuele band dienen de kommissionair dit rechtsmiddel te ontzeggen 
vermits in hun opvatting de opdrachtgever geen schuldenaar van de 
derde is ; hierdoor voelen zij het eventueel verlies van het voorrecht 
van de kommissionair des te scherper aan (2). 

Uit de voorgaande beschouwingen blijkt dus dat zelfs wanneer 
in rechte de teorie van het bestaan van direkte rechtsbetrekkingen 
tussen opdrachtgever en derde wordt aanvaard, in feite van de 
aldus aan de opdrachtgever en de derde geboden mogelijkheid 
om rechtstreeks tegen elkaar op te treden slechts in de hoogst
nodige gevallen zal worden gebruik gemaakt. Zodoende biedt 
de leer van het bestaan van rechtstreekse betrekkingen aan 
opdrachtgever en derde een bijkomende waarborg. Vermits zij 
ingevolge feitelijke omstandigheden slechts in geval van noodzaak 
tot deze bijkomende waarborg hun toevlucht zullen nemen~ 

(1) SCHLEGELBERGER, F., Kommentar zum HGB, IV, 1957, blz. 1866-1867. 
(2) VAN RYN, lil, nr. 18291 blz. 138. 
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wordt het nadeel dat de opdrachthouder wegens het bestaan 
der rechtstreekse betrekkingen zou kunnen ondervinden, tot een· 
minimum herleid. 

162. Uiteindelijk komt gans het meningsverschil betreffende 
het al dan niet toelaten van rechtstreekse betrekkingen tussen 
opdrachtgever en derde neer op een verschillende belangen
afweging. Het toelaten ervan verbetert de toestand van opdracht
gever en derde, verslecht evenwel de toestand van de in eigen 
naam optredende opdrachthouder. De voorstanders van de teorie 
der afwezigheid van een direkte rechtsband - teorie die nochtans 
niet altijd konsekwent wordt doorgevoerd - leggen de nadruk 
op het belang van de kommissionair, die volgens hen de spil is 
waaromheen de ganse verrichting draait (1). Voorstanders van 
èen rechtstreekse band beroepen zich daarentegen op de belangen 
van opdrachtgever en derde, die ingeval hun opvatting wordt 
aanvaard beter beschermd blijken. 

Deze laatste opvatting wordt hier bijgetreden. Dit in de eerste 
plaats omdat het nadeel dat voor de kommissionair uit het bestaan 
van direkte rechtsbanden tussen opdrachtgever en derde voort
vloeit en dat ingevolge feitelijke omstandigheden eerder gering is 
(zie boven, nr. 161, in fine) niet kan opwegen tegen het voordeel 
dat de derde-medekontraktant zowel als de opdrachtgever bij 
het bestaan van direkte rechtsbanden kunnen hebben (zie boven, 
nrs. 159 en 160). 

Het is trouwens omdat de traditionele rechtsleer de billijkheid 
van deze gedachtengang inziet dat zij op het zakenrechtelijke 
vlak, en zonder daarom het beginsel der afwezigheid van recht
streekse betrekkingen op te geven, een direkte kortsluiting tussen 
opdrachtgever en derde aanvaardt (zie boven, nrs. 123 en 124). 

Het bestaan van rechtstreekse rechtsbanden beantwoordt ook beter aan 
het globaal beeld van het handelen voor vreemde rekening. Evenals het 
optreden in naam van de opdrachtgever en het naamloos of neutraal 
optreden, maakt het optreden in eigen naam een techniek uit om twee 
of meerdere partijen en hun vermogens met elkaar in betrekking te bren
gen en dit langs een tussenpersoon om en zonder dat hun fysieke aan
wezigheid of medewerking vereist wordt. Niettemin blijven opdracht
gever en derde in elk geval de ware kontraktspartijen en hun belang moet 

(1) VAN RYN, 111, nr. 1848, blz. 151. 
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dus in de eerste plaats in aanmerking worden genomen. De tussenpersoon 
tot spil promoveren van de ganse verrichting is wellicht niet in strijd 
met de aan het procédé eigen werkverdeling maar is zeker onverenigbaar 
met het onderliggend belangencomplex, dat zich verzet tegen elke juri
dische konstruktie die de voor vreemde rekening optredende opdracht
houder gelijkschakelt met een voor eigen rekening optredend persoon (1). 

Het feit dat de opdrachthouder in eigen naam optreedt verandert hieraan 
niets. Hieruit mag alleen worden afgeleid dat hij - in tegenstelling met een 
naamloos of een in vreemde naam optredend opdrachthouder - de gesloten 
rechtshandeling met zijn persoonlijk krediet wil ondersteunen. Aan dit 
feit nog een ander rechtsgevolg hechten, met name het niet-betrokken
zijn van de opdrachtgever bij de aangegane overeenkomst, is een overijlde 
gevolgtrekking die zoals gezegd in strijd is met het wezen van de kate
gorie van het handelen voor vreemde rekening. 

Soms wordt tegen de leer der rechtstreekse betrekkingen nog 
opgeworpen dat zij het belang van de opdrachtgever en van de 
kommissionair bij de geheimhouding van de identiteit van de 
ware kontraktanten in het gedrang brengt. Dit is een drogreden. 
De teorie der rechtstreekse betrekkingen verzet zich evenmin 
als deze der niet-rechtstreekse betrekkingen tegen dit karakter 
van geheimhouding, dat van de gedraging van opdrachthouder 
of opdrachtgever zoals ook van het toeval afhangt. Eens aan deze 
geheimhouding terecht of ten onrechte een einde werd gemaakt, 
baten beide teorieën deze toestand uit : de eerste door het toe
laten van rechtstreekse vorderingen, de tweede door het toelaten 
onder bepaalde omstandigheden van zijdelingse vorderingen 
(art. 1166 B.W.) (2). 

Tenslotte valt er ten voordele vari äe leer der direkterechrs- -
betrekkingen tussen opdrachtgever en derde. nog een belangrijk 
argumentum auctoritatis aan te halen. Dit argument bestaat name
lijk in de Engelse praktijk der undisclosed agency waarvan algemeen 
aanvaard wordt dat zij tot billijke en vooral praktische resultaten 
voert (zie boven, nrs. 145 en volg.). 

163. Wat betreft de aard van de driepartijen-overeenkomst, 
waaraan het bestaan van rechtstreekse betrekkingen tussen op-

(1) In die zin MUELLER-ERZBACH, R., Die Grundsätze der mittelbaren Stellvertre
tung aus der Interessenlage entwickelt, Berlijn, 1905, zoals aangehaald en besproken 
bij ScHMIDT-RIMPLER, W., « Das Kommissionsgeschäft », in Handbuch des gesamten 
Handelsrechts, V, 1, 1, 1928, blz. 606 en volg. 

(2) Zie over deze laatste mogelijkheid VAN RYN, 111, nr. 1845, blz. 148 en volg. 
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drachtgever en derde het ontstaan geeft, kan nog het volgende 
worden opgemerkt. 

Tussen opdrachtgever en opdrachthouder zou dus ten aanzien 
van de vorderingen die uit de verrichte rechtshandeling voort
spruiten, een aktieve solidariteit bestaan (zie boven, nr. 160 en ook 
nr. 125, blz. 174, noot 2). Deze mening werd wel eens betwist : 
vermits de opdrachthouder niet het inzicht heeft persoonlijk 
partij te worden bij de aangegane verrichting, zouden in zijnen 
hoofde geen aktieve maar alleen passieve rechtsgevolgen met 
andere woorden verplichtingen ontstaan (1 ). Hangt men deze 
opvatting aan, dan wordt de positie van de opdrachthouder nog 
verzwakt vermits deze dan na het bekend worden van de opdracht
gever niet meer zelfstandig kan optreden tegen de derde-mede
kontraktant. Zijn rechtstoestand wordt dan gelijk aan deze van 
een borg (2). Deze opvatting wordt hier niet bijgetreden : de 
opdrachthouder heeft met zijn persoonlijk krediet de gesloten 
verrichting willen waarborgen door in eigen naam op te treden 
en zich dus persoonlijk te verplichten ; ingevolge de weder
kerigheid der prestaties uit de aangegane rechtshandeling voort
spruitend is het dan ook niet meer dan logisch dat hij zich ook 
langs de aktieve kant met de opdrachtgever solidair heeft willen 
verklaren. 

De iure constituendo valt er evenwel veel te zeggen voor het Engelse 
standpunt volgens hetwelk de derde-medekontraktant, na het bekend 
worden van de juiste toestand, binnen een redelijke termijn moet kiezen 
wie van beide schuldenaars, opdrachtgever of opdrachthouder, hij voor 
het voldoen van de hem toekomende schuldvorderingen zal aanspreken 
(zie boven, nr. 146). De opdrachthouder heeft het recht niet te lang in de 
,onzekerheid te worden gelaten of hij al dan niet persoonlijk de opgenomen 
verbintenissen zal moeten uitvoeren. 

164. Opdat een direkte rechtsverhouding tussen derde en 
•opdrachtgever zou ontstaan volstaat het dus dat de opdracht
houder, in de veronderstelling dat hij over de nodige legitimatie 
beschikt (zie hierover nrs. 150-1.51), op het ogenblik van de 
kontraktsvorming het, daarom niet noodzakelijk aan de tegen
partij kenbaar inzicht heeft de voorgenomen rechtshandeling voor 

(1) SIMONT, L., • Le problème de la représentation dans Ie contrat de commission 
:sur marchandises •, Jur. comm. Brux., 1956, blz. 149. 

(2) VAN RYN, III, nr. 1848, blz. 152. 
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rekening van zijn opdrachtgever en dus vanuit diens bevoegd
heidssfeer en niet voor eigen rekening te sluiten. 

Derde en opdrachtgever die nadien tijdens de uitvoering der 
overeenkomst elkaars identiteit te weten komen, kunnen princi
pieel rechtstreeks met elkaar in verbinding treden en desnoods 
tegen elkaar optreden. Eerst zullen ze nochtans een voorafgaande
lijke hinderpaal moeten uit de weg ruimen. Deze hinderpaal 
bestaat in de bewijslevering dat de opdrachthouder de beschouwde 
overeenkomst wel degelijk krachtens de hem gedelegeerde be
voegdheid en dus voor rekening van zijn opdrachtgever heeft 
willen sluiten. 

Hoe kan dit bewijs gebracht worden? 
Bewijs, zo werd betoogd, is elke << handeling van een geding

voerende partij of van de rechter, waardoor deze laatste over
tuigd wordt van de juistheid van het betwiste feit >>. Dit feit mag 
voor bewezen beschouwd worden wanneer het << in zo hoge mate 
waarschijnlijk is, dat de rechter niet ernstig meer aan het tegendeel 
moet denken, ook al is dit teoretisch nog mogelijk» (1). 

In casu komt het er dus op aan het zo waarschijnlijk mogelijk 
te maken dat de opdrachtgever op het ogenblik der kontrakts
vorming het· inzicht had niet voor eigen rekening maar wel voor 
rekening van die welbepaalde opdrachtgever op te treden. 

De gevallen waarin de opdrachthouder op een voor derden 
en dus ook voor de tegenpartij duidelijke wijze voor rekening 
van deopdrachtgeveris opgetreden namelijk doordat hij uitdrukke
lijk verklaard heeft dat hij voor diens rekening optrad (waaraan 
hij eventueel nog kan hebben toegevoegd dat hij bovendien in 
diens naam optrad) kunnen hier verder buiten beschouwing 
worden gelaten. Het bewijs is dan voor de hand liggend. De 
gevallen waarin het optreden van de opdrachthouder in naam 
van de opdrachtgever - of gebeurlijk het naamloos optreden 
van de opdrachthouder - duidelijk uit de omstandigheden blijkt 
(zie boven, nr. 154) kunnen eveneens buiten beschouwing blijven. 

De kat komt eerst op de koord wanneer de opdrachthouder 
in eigen naam optreedt zonder op het ogenblik der kontrakt
sluiting een welbepaalde opdrachtgever aan te duiden voor wiens 

(1) RONSE, J., A.P.R., Tw. Schade en schadeloosstelling, 1957, nrs. 63 en volg .• 
voornamelijk nrs. 67 en 91 met verdere verwijzingen. 
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'l'ekening hij handelt. Er moet dan aan andere bewijsmiddelen 
worden gedacht. 

165. Een uitstekend bewijsmiddel is voorhanden in al die 
gevallen waarin de opdrachthouder bevoegdheden uitoefent die 
geen andere dan gedelegeerde bevoegdheden kunnen zijn omdat 
hijzelf ten aanzien van de voorgenomen verrichting geen eigen 
persoonlijke bevoegdheid of macht kan doen gelden. In die 
gevallen zal het handelen van de opdrachthouder vanuit een 
vreemde bevoegdheid vrij aanvaardbaar zijn. Inderdaad aannemen 
dat de opdrachthouder krachtens een eigen bevoegdheid heeft 
gehandeld zou dan op hetzelfde neerkomen als de nietigheid van 
de1 verrichte handeling konstateren hetgeen in strijd ware met 
,de interpretatieregel neergelegd in artikel 1157 B.W. 

Aldus een opdrachthouder die, over de nodige legitimatie beschikkend, 
in eigen naam een species bv. een schilderij verkoopt waarop hij zelf geen 
,enkel recht heeft. Wanneer de koper nadien ontdekt dat het schilderij 
niet aan de schijnverkoper met name de opdrachthouder maar aan de 
opdrachtgever toebehoort en in de veronderstelling dat hij het bestaan 
der legitimatie (of schijnlegitimatie) kan bewijzen, zal hij zich direkt 
tegen de ware eigenaar kunnen keren om de levering van het verkochte 
schilderij op te eisen. Inderdaad in de gegeven omstandigheden is er geen 
twijfel mogelijk omtrent het feit dat de opdrachthouder vanuit de be
voegdheidssfeer van zijn opdrachtgever en niet krachtens een eigen be
voegdheid, die hij niet bezit (art. 1599 B.W.), handelde. Anders is de 
·oplossing wanneer het gaat over de verkoop van generieke zaken. In dat 
_geval zal het minder gemakkelijk zijn om te bewijzen dat de opdracht
houder niet krachtens zijn eigen bevoegdheid optrad. Het feit dat hij 
_gemachtigd was om voor vreemde rekening te verkopen is weliswaar 
,een aanduiding maar sluit toch niet volstrekt uit dat de opdrachthouder 
in casu de verrichting voor eigen rekening aanging. 

Een ander nog duidelijker voorbeeld is het geval van een minderjarige 
- vóór de wet van 30 april 1958 ook dat van een gehuwde vrouw - die 
inkopen doet voor het huishouden. Het kind, dat onbekwaam is om krach
tens zijn persoonlijke bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten 
,op te treden, handelt klaarblijkelijk krachtens een hem gedelegeerde be
voegdheid (een soort Schlüsselgewalt). Voor de aldus aangegane verplich
tingen zullen vader of moeder rechtstreeks gehouden zijn. 

Men zou kunnen zeggen dat ten aanzien van door een opdracht
bouder verrichte materiële handelingen en getroffen beslissingen 
,de verwijzing naar de bevoegdheidssfeer van de opdrachtgever 
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steeds uit de afwezigheid van een eigen bevoegdheid in hoofde
van de opdrachthouder kan worden afgeleid en zodoende bewezen. 

Wanneer iemand bv. gemachtigd wordt om andermans wagen te ge
bruiken of andermans grond te betreden, dan zal de verwijzing naar de 
bevoegdheidssfeer van de vermogenstitularis uit het feit zelf van het 
gebruik van de wagen of het betreden van de grond blijken. Dat de houder 
der gedelegeerde bevoegdheid tot het gebruiken van de auto respektievelijk 
het betreden van de grond wel degelijk krachtens deze bevoegdheid heeft 
gehandeld en niet krachtens een eigen, bij veronderstelling onbestaande 
bevoegdheid ten overstaan van de wagen respektievelijk de grond, kan 
niet ernstig in twijfel worden getrokken. 

Opdat door een opdrachthouder verrichte materiële handelingen or 
getroffen beslissingen rechtstreeks aan de opdrachtgever zouden worden 
toegerekend met andere woorden opdat laatstgenoemde zich bij de ver
richte handelingen of getroffen beslissingen zou dienen neer te leggen 
volstaat het dus in werkelijkheid dat de opdrachthouder over de nodige 
legitimatie beschikt en bovendien de handeling of beslissing, waartoe hij. 
gelegitimeerd werd, verricht respektievelijk neemt. 

166. Nog in andere gevallen en niettegenstaande het feit dat 
de opdrachthouder de verrichting ook voor eigen rekening kon 
aangaan, zal het met een voldoende graad van waarschijnlijkheid 
vaststaan dat de opdrachthouder krachtens de hem gedelegeerde 
bevoegdheid handelde. Aldus in de gevallen waarin de verrichte 
handeling nauw betrekking heeft op aan de opdrachtgever toe
behorende vermogensrechten. 

Zo bv. wanneer een opdrachthouder die daartoe gemachtigd is, een 
huis van zijn opdrachtgever verzekert. In dergelijk geval volhoudl!n dat 
de opdrachthouder niettemin voor eigen rekening handelde met andere 
woorden de uit de verrichte handeling voortspruitende verplichtingen 
uitsluitend in zijn eigen vermogen wenst te zien ontstaan, ware tenminste 
in strijd met de normale gang van zaken. 

Ook in zulke gevallen kan de hypotese van het handelen voor 
vreemde rekening geredelijk worden aanvaard. Het is op dit stuk 
dat het louter feit der onderbewindstelling een belangrijke bewijs
rol zal spelen (zie verder, nrs. 190 en volg.). 

Ligt geen van de opgesomde gevallen en de eruit voortvloeiende 
vermoedens voor, dan dient het bewijs aan de hand van andere 
bewijsmiddelen te worden gebracht. Van groot belang zal in dit 
opzicht de boekhouding van de opdrachthouder zijn. Werd de 
overeenkomst daar op rekening van de opdrachtgever geboekt,. 
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dan is verdere twijfel uitgesloten. Ook het feit dat een welomschre
ven legitimatie werd verleend en dat nadien de erin vermelde 
handeling door de opdrachthouder werd verricht houdt natuurlijk 
een sterke aanduiding in de zin van een voor rekening van de 
opdrachtgever verrichte handeling in. 

AFDELING 3.- HET GEVAL VAN DE ONBEVOEGDE OPDRACHT

HOUDER. - DE LEER VAN DE TOEREKENBARE SCHIJN. 

167. Tot nog toe werd het verschijnsel der rechtstreekse in:.. 
werking op vreemde rechtssfeer of kortweg het vertegenwoor
digingsverschijnsel enkel en alleen onderzocht in zover de beïn
vloeding der vreemde rechtssfeer teruggaat op een binnen de 
grenzen van zijn bevoegdheid blijvende opdrachthouder. Opdat 
dergelijke inwerking zou voorhanden zijn, dienen twee voor
waarden vervuld te zijn: enerzijds een gedelegeerde bevoegdheid, 
anderzijds een optreden van de opdrachthouder krachtens deze 
gedelegeerde bevoegdheid (zie boven, nrs. 142 en 149 en volg.). 

De jttiste omvang van het vertegenwoordigingsverschijnsel is 
daarmee evenwel niet volledig weergegeven. Immers, zelfs bij 
afwezigheid van één der of zelfs van beide genoemde voorwaarden 
kan rechtstreekse beïnvloeding van het patrimonium van de 
vermogensgerechtigde voorhanden zijn en wel wanneer de ontbre
kende voorwaarde(n) schijnbaar aanwezig is (zijn). Dit is namelijk 
het geval wanneer de derde te goeder trouw, die met de schijnbare 
opdrachthouder te doen had, er redeJijkerwijze op mocht betrou
wen dat de voorwaarden voor rechtstreekse beïnvloeding van het 
vermogen van de schijnbare opdrachtgever wel degeJijk ver
wezenlijkt waren. 

Het komt er thans op aan de juiste voorwaarden van deze 
schijnvertegenwoordiging nader te omschrijven. 

Er weze van bij de aanvang aan herinnerd dat de macht van de schijn
vertegenwoordiger om het vermogen van zijn schijnbare opdrachtgever 
te beïnvloeden een zuivere macht is en geen bevoegdheid, Iaat staan een 
gedelegeerde bevoegdheid (over deze begrippen, zie boven, nrs. 67 en 
volg., in het biezonder nr. 75, in fine). De schijnvertegenwoordiger kan, 
ook zonder het te mogen, het vermogen van de schijnvertegenwoordigde 
beïnvloeden. 

Het spreekt dan ook vanzelf dat de verklaring die vroeger voor het 
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vertegenwoordigingsverschijnsel · werd gegeven en die voortging op de 
diepere aard der aan de opdrachthouder meegedeelde bevoegdheid (zie 
boven, nrs. 131 en volg.), geen verklaring inhoudt voor het verschijnsel 
der schijnvertegenwoordiging (zie boven, nrs. 139, in fine, en ook 143, 
in fine). Voor dit laatste verschijnsel kan tot nog toe geen andere verklaring 
worden gegeven dan dat het hier gaat over een positiefrechtelijke be
krachtiging van een feitelijke machtspositie, een aanvaarding tegen wil 
en dank van het recht van de sterkste en dit tot bescherming van de be
langen van derden te goeder trouw. 

168. In werkelijkheid komt het fenomeen der schijnvertegen
woordiging, dat slechts één toepassing is van de algemene, thans 
onder de naam schijnleer (théorie de l'apparence) bekende teorie (1), 
neer op een vervanging van werkelijkheid door schijn : aan een 
schijnbare toestand worden dezelfde rechtsgevolgen vastgeknoopt 
als aan de overeenkomstige werkelijke toestand. Schijn wordt 
voor werkelijkheid genomen. 

Al is de schijnvertegenwoordiging zoals gezegd slechts één toepas
sing van de algemene schijnleer, zij is ongetwijfeld met de leer inzake 
schijnvennootschappen onder de voornaamste en ook oudste (2) toe
passingen te rekenen. 

Het resultaat dat men langs het instituut der schijnvertegen
woordiging wil bereiken, bestaat hierin : met het oog op de bescher
ming van derden, die er redelijkerwijze op konden vertrouwen 
dat de zich als opdrachthouder voordoende persoon wel degelijk 

(1) Voor de opsomming en een korte bespreking van de voornaamste andere 
toepassingen, zie BooNEN, H., « De rechtsschijn », R.W., 1950-1951, kol. 293. 
Andere bijdragen over deze leer zijn: DE HARVEN, P., « Etude sur la notion de l'appa
rence en droit privé•• Rev. dr. b., X, 1938, blz. 91 en volg.; VINCENT, L., • La 
théorie de l'apparence », in Travaux et Conférences de l' Université Libre de Bruxelles, 
V, 1957, blz. 156. Voor Frankrijk, zie vooral CALAIS-AULOY, J., Essai sur la 
notion d' apparence en droit commercial, Parijs, 1959, met verdere verwijzingen. 
Een zeer volledige literatuuropgave is ook te vinden bij PATRY, R., Le principe 
de la conjiance, Genève, 1953, op blz. 273, noot 43. 

(2) Zie bv. POTHIER die reeds een duidelijk inzicht had in de door de schijn 
gespeelde rol. In zijn Traité des Obligations, nr. 79, zegt hij : • Pour que je sois 
censé avoir contracté par Ie ministère de mon procureur, et que Ie contrat qu'il a 
fait en mon nom m'oblige, il suffit que Ie contrat n'excède pas ce qui est contenu 
dans Ie pouvoir qu'il a fait apparoir à celui avec lequel il a contracté ; et il ne servirait 
de rien de rapporter un autre pouvoir contenant des instructions secrètes qu'il 
n'aurait pas suivies. Ce secret me donne bien une action en dommages et intérêts 
contre mon procureur pour n'avoir pas suivi les instructions secrètes que je lui avais 
données; mais il ne peut me dégager envers celui avec qui il a contracté en mon 
nom, conformément au pouvoir apparent qu'il lui a représenté; autrement il n'y 
aurait aucune sûreté à contracter avec les absents ». 
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bevoegd was tot het verrichten der met hen aangegane rechts
handeling, beschouwt men de schijnbare opdrachtgever onder 
de hierna besproken voorwaarden voor persoonlijk gehouden en 
dit in tegenstelling met wat artikel 1998 B.W. zou laten ver
moeden (1). 

Men lette wel op. De vraag die zich hier stelt is dus uitsluitend 
de vraag naar de gebondenheid van de schijnvertegenwoordigde. 
Een andere, eveneens zeer boeiende vraag is deze naar het gebeur
lijk persoonlijk gebonden zijn van de buiten de grenzen van zijn 
bevoegdheid of gewoonweg zonder bevoegdheid optredende op
drachthouder (zie art. 1997 B.W.). Deze vraag kan in dit verband, 
waar het gaat over de beïnvloeding van het vermogen van de 
werkelijke of schijnbare opdrachtgever buiten beschouwing blij
ven. Bij de oplossing ervan stellen zich nochtans gelijkaardige 
moeilijkheden als deze waarover hierna gesproken wordt (2). 

169. Ter verantwoording van de schijnleer in het algemeen 
en van de schijnvertegenwoordiging in het biezonder zijn voor
namelijk twee opvattingen mogelijk (3). Naargelang men de ene 
of de andere dezer opvattingen aankleeft, zullen de toepassings
voorwaarden van het verschijnsel verschillen. 

Een eerste, in België nagenoeg algemeen aanvaard stelsel is 
datgene dat in de schijnleer en haar rechtsgevolgen een toepassing 
ziet van artikel 1382 B.W. (l'apparence-faute). 

In beginsel is de opdrachtgever niet gebonden door de rechts
handelingen die van een zonder bevoegdheid optredende opdracht-

(1) Dit artikel bepaalt immers : « De lastgever is gehouden de verbintenissen 
na te komen, die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft 
a11angegaan. Hij is niet gebonden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan 
voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd heeft •· 

(2) De vraag naar de persoonlijke gehoudenheid van de zonder of zonder vol
doende legitimatie optredende opdrachthouder en dit natuurlijk buiten het geval dat 
de opdrachthouder in eigen naam optrad, geval waarin zijn persoonlijke gebonden
heid als een paal boven water staat, vindt men uitvoerig behandeld bij RONSE, J., 
• De aansprakelijkheid van de onbevoegde vertegenwoordiger in het wisselrecht •• 
R. W., 1961-1962, kol. 969 en volg., nrs. 13-25 waar men ook alle nodige rechts
vergelijkende gegevens vindt. Een derde, die om een of andere reden mislukt is 
in zijn vordering tegen de schijnvertegenwoordigde kan zich eventueel nog tegen 
de schijnvertegenwoordiger keren : zie bv. Hrb. Brussel, 6 november 1928, Jur. 
,eomm. Brux., 1928, 318. 

(3) Een bespreking van de andere zienswijzen die ter verantwoording der schijn
leer werden naar voor gebracht, vindt men o.m. bij VINCENT, L., l.c. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 15 
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houder uitgaan (art; 1998 B.W.). Nochtans, wanneer de opdracht
gever ingevolge een hem toerekenbaar feit aan derden heeft doen 
geloven dat de opdrachthouder wel degelijk met het oog op de 
beschouwde rechtshandeling zijn opdrachthouder was of wanneer 
hij hem een opdracht heeft verleend waarvan de omvang in het 
licht der omstandigheden onnauwkeurig afgelijnd is gebleven, 
dan heeft hij tegenover de derden te goeder trouw een fout 
begaan. De schade door deze schuldige gedraging veroorzaakt" 
moet vergoed worden. Welnu de meest aangepaste vorm van 
schadeloosstelling bestaat juist in een herstel in natura met name 
het persoonlijk gehouden zijn van de opdrachtgever voor de uit 
de verrichte rechtshandeling voortspruitende verplichtingen (1). 
Dit stelsel draagt ook de goedkeuring weg van de rechtspraak (2). 

In Frankrijk is dit stelsel eveneens heersend zowel in rechtsleer 
als, wanneer men voortgaat op het zeggen der auteurs, in de 
rechtspraak (3). Een recente studie kwam deze eensgezindheid 
evenwel breken (zie verder, nr. 170). 

De juistheid of beter : de opportuniteit van deze opvatting 
kan evenwel in twijfel worden getrokken. Er zijn inderdaad 
gevallen waarin een persoon, die de schijn heeft verwekt dat 
een ander zijn opdrachthouder is of die althans tot deze schijn
verwekking heeft bijgedragen (zie hierover verder, nr. 170), hele
maal geen schuld kan worden aangewreven. Men denke bv. aan 
het geval van een bediende die bestellingen doet op het firma
papier van zijn werkgever zonder dat deze laatste dit papier 

(l) DE PAGE, V, nr. 448; DE HARVEN, P., l.c., blz. 111-112 en 115; VINCENT, L., 
l.c., blz. 162, nr. 13; R.P.D.B., Tw. Mandat, nr. 815. 

(2) Duidelijke uitspraken zijn: Gent, 4 januari 1952, Pas., 1953, II, 16; Brussel, 
15 januari 1936, Rev. prat. not., 1936, 252; Gent, 21 mei 1912, Pas., 1912, II, 190 ;. 
Hrb. Kortrijk, 6 februari 1960, R. W., 1960-1961, kol. 1207 (zie nochtans verder, 
nr. 170, laatste noot); Hrb. Brussel, 19 februari 1947, Jur. comm. Brux., 1949, 25 
(zelfde opmerking) ; andere uitspraken, die zonder uitdrukkelijk van schuld te 
gewagen niettemin volledig in de lijn blijken te liggen van de gevestigde rechtsleer 
en rechtspraak, zijn : cass., 11 april 1929, Pas., 1929, I, 154; Brussel, 3 april 1926, 
Pas., 1928, II, 96; Wr. Ber. Brussel, 13 mei 1948, R.C.J.B., 1950, 213, met noot 
HoRION, P.; Hrb. Leuven, 4 november 1958, R.W., 1960-1961, kol. 1732; Rb. 
Antwerpen, 3 april 1956, R.W., 1955-1956, kol. 1834; Hrb. Sint-Niklaas, 3 januari 
1956, R.W., 1956-1957, kol. 540; Hrb. Brussel, 27 juni 1941, Jur. comm. Brux., 
1945, 267 (samenvatting); Hrb. Brussel, 14 december 1936, Jur. comm. Brux., 1937, 
349. - Vgl. Brussel, 17 mei 1934, Jur. Anvers, 1934, 261. 

(3) SAVATIER, R., in PLANIOL-RIPERT, XI, 1954, blz. 949 en volg., nr. 1500; 
BOULANGER, J., in PLANIOL-RIPERT, III, 1958, blz. 709, noot 1; MAzEAUD, H., 
L. en J., Leçons de droit civil, III, Parijs, 1960, blz. 1145, nr. 1391. - Zie nochtans 
DEMOGUE, R., Des Obligations, I, 1923, blz. 190 en volg., biezonderlijk nrs. 103 en 109 •. 
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op slordige wijze liet rondslingeren. Het is denkbaar dat men 
de werkgever voor dergelijke bestellingen niettemin gehouden 
zou achten en dit alhoewel hem geen onvoorzichtigheid kan worden 
ten laste gelegd (1). Wil men ook dan nog met de schuldteorie 
uitkomen dan is de enige oplossing, tegen beter weten in, schuld 
in hoofde van de werkgever aanwezig te achten. Dat men hier 
wel degelijk toe komt bewijst volgende in de rechtsleer aan
getroffen uitspraak : Gelui qui crée au laisse se créer une apparence 
commet une f aute Jont il doit réparation. La création de l' apparence 
est, comme telle, un mensonge, une tromperie (2). Legt men zich 
hierbij neer, dan bepaalt men het schuldbegrip vanuit een bepaald, 
wenselijk geacht eindresultaat. Dat dit tot een verregaande mis
tekening van het schuldbegrip leidt, dat daardoor elke eigen 
betekenis verliest en geassimileerd wordt aan het schadebegrip, 
is evident. 

Dit verschijnsel namelijk het fenomeen dat men achter elk schadetoe
brengend gebeuren een schuldige zoekt is psychologisch wellicht gemak
kelijk te verklaren. Voor zover het leidt tot de gelijkschakeling van twee 
juridisch streng te onderscheiden begrippen en bijgevolg tot een deva
luatie van het schuldbegrip, moet het hardnekkig bestreden worden (3). 

Ook historisch is het verschijnsel der gelijkschakeling van schuld en 
schade verklaarbaar. Wanneer zich een nieuwe schadetoebrengende 
situatie voordoet zullen het vooral de meest krasse, ons rechtsgevoel hevigst 
storende gevallen zijn waarin de schade ook werkelijk aan de schuld van 
een derde kan worden toegeschreven, die voorlopig het forum van de 
rechtbanken bereiken en daar beslecht worden. Hieruit kan men dan de 
indruk gaan opdoen dat schuld een toepassingsvoorwaarde is voor de 
rechtzetting van de aangeklaagde toestand. Dit toont meteen aan dat 
artikel 1382 B.W. als het ware de vont is waarover vele, later tot sui generis 
uitgegroeide instellingen met eigen specifieke toepassingsvoorwaarden 

(1) Men kan moeilijk gaan beweren dat de werkgever zijn briefpapier achter slot 
en grendel moet bewaren en dit zelfs ten aanzien van zijn bedienden of familie
leden. Ook het argument dat de werkgever niet de nodige zorg aan de dag legde 
bij de aanwerving van zijn personeel treft niet altijd. Vgl. Hrb. Brussel, 27 juni 1941, 
Jur. comm. Brux., 1945, 267 (samenvatting). Zie ook verder het in nr. 170 geciteerde 
geval uit de Nederlandse rechtspraak. 

(2) VINCENT, L., l.c., blz. 162. 
(3) Over het geleden onrecht als faktor tot rechtsvorming hield Prof J. RONSE 

te Leuven een voordracht getiteld : « Uit Onrecht wordt Recht geboren »; - voor 
een ander specifiek voorbeeld van gelijkschakeling van schuld en schade ditmaal 
in het burenrecht, zie DABIN, J., « Le devoir d'indemnisation en cas de troubles 
de voisinage », R.C.J.B., 1960, blz. 286 en volg., vooral nr. 2; VAN GERVEN, W., 
<·Over de vordering tot ophouden ... », R.W., 1960-1961, kol. 626 en volg. 
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ten doop worden gehouden. Ook hier houdt de volksspreuk : « de vonte 
smet » waarheid in. 

Ook tot een mistekening van het kausaliteitsbegrip geeft deze 
opvatting aanleiding. Wil men immers de aanspraak van een 
derde te kwader trouw afwijzen, dan dient men in de besproken 
opvatting te aanvaarden dat genoemde kwade trouw de tussen 
de << schuldige >> gedraging van de schijnverwekkende opdracht
gever en de schade bestaande kausaliteitsband verbreekt. Dit 
verklaart dan evenwel nog niet waarom dit steeds ipso facto tot 
een vrij uitgaan van de schijnverwekker en bv. niet tot een 
gedeelde aansprakelijkheid leidt. 

170. Het is dan ook op grond van deze en andere overwegingen 
dat een recent Frans auteur CALAIS-AULOY tot de overtuiging 
komt dat de verantwoording voor de schijnleer in het algemeen 
en voor de leer der schijnvertegenwoordiging in het biezonder, 
elders te zoeken is (1). 

Een verwijt dat deze schrijver nochtans kan worden gemaakt is dat 
hij het burgerlijk en het handelsrecht te scherp van elkaar gescheiden 
houdt. De door hem ontworpen verklaring zou alleen voor de handels
rechtelijke instituten gelden. Mede aan de hand van rechtsvergelijkende 
bevindingen kan de opportuniteit van deze scheidingslijn ook hier be
twijfeld worden. Hiermee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat er geen graden 
bestaan en dat de hierna voorgestelde verklaring niet vooral voor het 
handelsrecht geldt, waar het vereiste van rechtszekerheid zich immers 
het scherpst stelt. 

Volgens deze auteur is de grondslag voor het persoonlijk 
gehouden zijn van de schijnbare opdrachtgever niet zijn schuldige 
gedraging maar wel het door hem ingevolge zijn gedraging 
(handelen of nalaten) in het leven geroepen risico dat een niet 
met de werkelijkheid overeenstemmende schijn kan tot stand 
komen. Hieraan beantwoordt dan in hoofde van de derde te 
goeder trouw het recht om schijn voor werkelijkheid te nemen. 
Dit recht vindt van zijn kant zijn grondslag in de rechtmatige 
dwaling van de derde of positiever uitgedrukt : in het bij hem 
opgewekt rechtmatig vertrouwen op de in het leven geroepen 
schijn. Uiteindelijk vindt de schijnleer in het algemeen, de leer 

( 1) CALAIS-AULOY, J ., Essai sur la notion d' apparence en droit commercial, Parijs, 
1959, o.m. op blz. 21 en volg., nrs. 9-10. 
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der schijnvertegenwoordiging in het biezonder haar grondslag 
in het vereiste der rechtszekerheid in het handelsverkeer (1). 

Er valt op te merken dat dit standpunt ook aan de Belgische 
rechtsleer en rechtspraak niet volslagen onbekend is. Enerzijds 
werd het door één Belgisch auteur zij het op enigszins aarzelende 
wijze en trouwens aan de hand van rechtsvergelijkende gegevens 
opgemerkt (2) ; anderzijds zijn ook in de rechtspraak enige sporen 
van de thans besproken zienswijze weer te vinden (3). 

171. Het hierboven door CALAIS-AULOY ingenomen standpunt 
vindt steun in de rechtsleer en rechtspraak der ons omringende 
landen. 

In Nederland wordt de gebondenheid aangenomen van een 
opdrachtgever die door zijn eigen gedraging bij de tegenpartij 
het vertrouwen heeft gewekt dat hij door het optreden van de 
zich als opdrachthouder voordoende tussenpersoon wil gebon
den zijn. Het volstaat dus niet dat de tegenpartij erop vertrouwd 
heeft en erop mocht vertrouwen dat de opdrachthouder wilde 
gebonden zijn. Nodig is bovendien dat dit vertrouwen aan de 
gedraging van de opdrachthouder te wijten is. Met andere woorden 
de verwekte schijn moet aan laatstgenoemde toerekenbaar zijn ( 4). 
Dit wil evenwel weer niet zeggen dat de gedraging van de op
drachthouder schuldig dient geweest te zijn. Ook zonder schuldige 
gedraging kan hij genoemde schijn in het leven hebben geroe
pen (5). 

Een betwisting is in Nederland gerezen betreffende de vraag of de 
schijn met de eraan verbonden rechtsgevolgen ook kan worden tegenge-

(1) CALAIS-AULOY, J., o.c., blz. 19 en volg. 
(2) BooNEN, H., « De rechtsschijn », R.W., 1950-1951, kol. 293 en volg. 
(3) Zie bv. Hrb. Kortrijk, 6 februari 1960, R. W., 1960-1961, kol. 1207; na de 

schuld van de schijnbare lastgever benadrukt te hebben voegt de rechtbank aan 
haar argumentatie nog een overweging toe waarin gezegd wordt dat de derde op 
de konkrete gedragingen van de lastgever mag voortgaan « omdat de dubieuze 
toestand van de lastgever uitgaat en hij dienvolgens het risico van verkeerde inter
pretatie der bevoegdheid draagt». Zie ook Hrb. Brussel, 19 februari 1947, Jur. 
comm. Brux., 1949, 25, waar eenzelfde dubbele argumentatie voorkomt : naast 
de schuld van de opdrachtgever worden hier de billijkheid en de noden van het 
handelsverkeer als grondslag voor de leer der schijnvertegenwoordiging aangehaald. 

(4) Vgl. het in de vorige noot geciteerde vonnis van de Hrb. Kortrijk van 6 fe
bruari 1960. 

(5) Zie over dit alles HOUWING, PH., « De gebondenheid van rechtspersonen 
door onbevoegd verrichte vertegenwoordigingshandelingen », W.P.N.R., 1943, 
nrs. 3841 en volg., blz. 245 en volg. 
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geworpen aan een opdrachthouder, die de schijn niet door zijn eigen 
gedraging heeft verwekt maar die door zijn eigen handelingen aan een 
derde de mogelijkheid heeft geboden zich als gevolmachtigde voor te 
doen. Door ScHOLTEN wordt deze vraag ontkennend beantwoord (1), 
door BREGSTEIN daarentegen bevestigend (2). 

Teneinde dit verschil in standpunt duidelijk te maken weze het door 
SCHOLTEN aangehaalde en trouwens uit de Nederlandse rechtspraak 
geputte voorbeeld geciteerd. A voert een beheer voor C aan wie hij uit 
hoofde van dit beheer een rekeningsaldo verschuldigd is. C's zoon, Eugène, 
die hiervan op de hoogte is slaagt er in o.a. door het gebruiken van het 
briefpapier van zijn vader, A in de waan te brengen dat hij, Eugène, door 
zijn vader gemachtigd is tot inontvangstname van het saldo. Is A die 
via Eugène betaalt, bevrijd tegenover C? 

De schijn is hier dus door het optreden van de schijngemachtigde in 
het leven geroepen maar is toch ook mede aan de gedraging van de op
drachtgever C te wijten. Had deze zijn briefpapier weggestopt (men kan 
nochtans niet zeggen dat het nalaten hiervan een fout uitmaakt : ten
slotte mag men zijn briefpapier toch nog wel in de eigen woning onop
geborgen laten liggen: zie ook boven, nr. 169) dan had zijn zoon de schijn 
niet in het leven kunnen roepen. 

Kleeft men ScHOLTENs opvatting aan dan is het antwoord op de ge
stelde vraag ontkennend. BREGSTEIN daarentegen meent dat de billijk
heid van het geval verlangt dat de vraag bevestigend worde beantwoord. 

Een goede verklaring voor de in Nederland er op nagehouden 
opvatting kan men bij Houw1NG terugvinden (3). Twee begin
selen liggen aan de Nederlandse zienswijze ten grondslag. Voor
eerst is er de billijkheid die de bescherming van derden te goeder 
trouw verlangt. 

Twee belangen staan tot elkaar in tegenstelling : enerzijds is er het 
belang van de schijnopdrachtgever, anderzijds dit van de derde-mede
kontraktant. Is de verwekte schijn aan een schuldige gedraging van eerst
genoemde te wijten dan is de oplossing duidelijk : het belang van de 
derde te goeder trouw moet het halen; de opdrachtgever is derhalve 
verbonden. Is er daarentegen geen schuldige gedraging in hoofde van 
de opdrachtgever vast te stellen, dan blijft de oplossing niettemin in 
dezelfde zin luiden. Inderdaad indien er te kiezen valt tussen het belang 
van de in deze veronderstelling niet eens schuldige schijnopdrachtgever 
en het belang van de derde te goeder trouw dan nog moet laatstgenoemde 
het halen : billijkst is dat diegene, die door zijn gedragingen het risico 
van de verwekte schijn in het leven riep, het eruit voortvloeiende nadeel 

(1) ASSER-SCHOLTEN-BREGSTEIN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, blz. 28 
en volg. met verdere verwijzingen. 

(2) lb., blz. 31, noten. 
(3) HOUWING, PH., l.c., blz. 245-246. 
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,draagt. Hij moet dus de aan de derde veroorzaakte schade vergoeden 
(zie hierover verder, nr. 172, in fine). 

Vervolgens is er het vereiste der zekerheid in het rechts- en 
het handelsverkeer dat mede de rechtstreekse gebondenheid van 
de opdrachtgever ingevolge een aan hem toerekenbare sèhijn 
verklaart. 

Omwille van het steeds sneller verlopend rechtsverkeer moet ten aan,
zien van op grondslag van een zekere toestand te verrichten handelingen, 
met de aannemelijkheid dat dergelijke toestand voorhanden is genoegen 
worden genomen. Zou men zich met deze aannemelijkheid niet tevreden 
·stellen dan ware het verlies aan tijd en geld voor diegene, die de aanwe
zigheid van een bepaalde toestand (in casu de aanwezigheid van een op
dracht) dient te onderzoeken, wellicht buiten verhouding met het belang 
·der zaak. Dit zou er kunnen toe leiden dat de te verrichten handeling 
gewoonweg achterwege wordt gelaten. Bij dergelijke veralgemeende 
toestand zou het handelsverkeer slecht varen. Daarbij komt nog dat het 
:aantasten van een door een derde in volle vertrouwen op een schijnbare 
stand van zaken verrichte handeling van die aard is dat het het rechtsverkeer 
-0p losse schroeven stelt. In tegenstelling met het billijkheidsvereiste is 
het nodig, wil men ook het vereiste der rechtszekerheid eerbiedigen, 
-dat de verrichte handeling behouden blijft met andere woorden dat de 
schijnopdrachtgever onmiddellijk ( en zonder langs het principe der scha
deloosstelling in natura om te gaan) gehouden is ingevolge de door de 
onbevoegde opdrachthouder verrichte handeling (zie verder, nr. 172, 
-in fine). 

De zienswijze der ondoelmatigheid van het schuldbegrip als 
grondslag voor de schijnleer wordt ook in Duitsland en in Enge
land bijgetreden. 

Volgens de Duitse rechtsgeleerde NIPPERDEY moet onder de leer van de 
toerekenbare schijn inzake volmacht thans verstaan worden dat der:-

jenige, der den Rechtsschein einer Vollmacht oder Ermächtigung veranlasst 
hat, sich gegenüber gutgläubige Dritten nach Treu und Glauben (§ 242) so 
behandeln lassen muss als ob er tatsächlich eine Vollmacht oder Ermächti

_gung erteilt habe. Auf ein Verschulden des Veranlassers kommt es nicht an. 
Entscheidend ist vielmehr allein, wie Dritte das Verhalten des Geschäf ts
.herrn zu dem Auftreten eines Unbefugten als Vertreter oder Ermächtigter 
nach Treu und Glauben werten müssen (1). Deze leer geldt in het alge
meen en niet alleen voor het handelsverkeer stricto sensu. Opdat de schijn
-Opdrachtgever gebonden weze is het nochtans vereist dat hij tenminste de 

(1) ENNECCERUS-NIPPERDEY, I, 2, § 184, blz. 1133-1134. Zie ook PALANDT, 0., 
Bürgerliches Gesetzbuch, München-Berlijn, 1954, ad § 178, blz. 155. 
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objektieve mogelijkheid gehad heeft het optreden van de schijnvertegen
woordiger te verhinderen (1). Dit lijkt neer te komen op het in Nederland 
genoemd vereiste der toerekenbaarheid van de schijn aan de opdracht
gever (zie boven, nr. 171, aanvang). 

Ook in het Engelse recht wordt de toepasselijkheid van de 
teorie der ostensible authority blijkbaar niet afhankelijk gemaakt 
van het al dan niet aanwezig zijn van schuld in hoofde van de 
schijnopdrachtgever maar wel van het redelijk en rechtmatig 
vertrouwen van een derde te goeder trouw die zijn optreden 
op de door de opdrachtgever verwekte schijn afstemde. Zoals 
men weet steunt genoemde leer er op de beroemde rule of 
estoppel (2). 

In het klassieke handboek Ansons principles of the English Law of contract 
vat GUEST de teorie der schijnopdracht als volgt samen : Where a person 
permits or represents another to act on his behalf, so that a reasonable man 
would inf er that relations hip of principal and agent had been created, he will 
not be permitted to relieve himself of his obligations to a third party by pro
ving that no such relationship in f act existed. Provided that the third party 
acted in reliance on this assumption, and to his detriment, the « principal » 

will be estopped (dit is : verhinderd) from denying his agent's authority (3). 

172. Aan het voorgaande dienen nog twee belangrijke op
merkingen te worden vastgeknoopt. 

De eerste opmerking betreft de tegenstelling tussen de schuld
teorie (zie boven, nr. 169) en de leer van het rechtmatig vertrouwen. 
op een aan de opdrachtgever toerekenbare schijn (zie boven, 
nrs. 170 en volg.). Deze tegenstelling dient in een nog ruimer 
kader te worden gesitueerd. Genoemde tegenstelling hangt immers 
nauw samen met een gelijkaardige ideeënstrijd die zich op het 
stuk van de interpretatie en de totstandkoming van overeen
komsten voordoet. Het kan ook moeilijk anders : tenslotte handelt 
het leerstuk der vertegenwoordiging over een biezondere wijze 
van totstandkoming van kontrakten ( 4). 

Welnu ook bij de interpretatie en de totstandkoming van overeenkomsten 

(1) ENNECCERUS-NIPPERDEY, o.c., blz. 1134. 
(2) Over deze regel in tegenstelling tot het in Duitsland en Zwitserland geldende 

Vertrauensprinzip (zie verder, nr. 172): STAEHELIN, B., « Estoppel und Vertrauens-• 
prinzip », in Aequitas und Bona Fides, Festgabe A. Simonius, Basel, 1955, blz. 381 
en volg. 

(3) GUEST, o.c., Oxford, 1959, 21• uitg., blz. 501 en volg. 
(4) Vgl. HOUWING, PH., l.c., blz. 245, aanvang. 
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staan op het principiële vlak twee strekkingen tegenover elkaar. Er is 
vooreerst de leer van de werkelijke wil van partijen, wil, die voor de oplos
sing van alle moeilijkheden richtinggevend zou moeten zijn ; dit was onge
twijfeld de leer die de opstellers van de Code Napoléon voor ogen stond. 
Er is langs de andere kant de leer van het rechtmatig vertrouwen, in 
Duitsland en Zwitserland das Vertrauensprinzip, Ie principe de la con
fiance genoemd ; volgens deze opvatting is niet de werkelijke wil van 
partijen maar wel een hypotetische wil met name de wil waarvan de tegen
partij rechtmatig kon vertrouwen dat hij aan de wilsuiting van zijn partner 
ten grondslag lag, leidinggevend (1). Waar, ruw geschetst, de eerste leer 
in België en blijkbaar ook in Frankrijk, althans bij naam, hoogtij viert 
zou de tweede teorie het rechtsdenken in Nederland, Duitsland en Zwitser
land hebben bevrucht (2). Het mag dan ook niet verwonderen dat in de 
eerstgenoemde landen de teorie van het rechtmatig vertrouwen op een 
aan de opdrachtgever toerekenbare schijn tot verklaring van de figuur 
der schijnvertegenwoordiging tot nog toe weinig ingang vond (3). 

Een tweede opmerking betreft het rechtsgevolg dat aan de 
toerekenbare schijn wordt vastgehecht. Eens dat men heeft uitge
maakt dat een schijnbaar opdrachtgever persoonlijk aansprakelijk 
moet worden gesteld voor de door de schijnvertegenwoordiger 
verrichte rechtshandelingen, zijn verschillende oplossingen moge
lijk omtrent de uit deze vaststelling te trekken konklusies. Ofwel 
kan men de vertegenwoordigde rechtstreeks en onmiddellijk 
gehouden achten voor de opgenomen verbintenissen ofwel kan 
men hem tot het vergoeden der aan de medekontraktant toe
gebrachte schade veroordelen. In dit tweede geva1 kan men hem 

(1) MEIER-HAYOZ, A., • Das Vertrauensprinzip beim Vertragsabschluss », in 
Zürcher Beitrage zur Rechtswissenschaft, N.F., 151, 1948, blz. lil. - De band 
met de leer van het rechtmatig vertrouwen inzake schijnvertegenwoordiging ligt 
dan hierin dat in beide gevallen aan de tegenpartij haar onschuldige onwetendheid 
van de werkelijke toestand niet euvel wordt geduid. Dat de verdoken werkelijke 
toestand in het geval der schijnvertegenwoordiging een rechtstoestand is (afwezig
heid van opdracht) en in het geval der totstandkoming en interpretatie van kontrakten 
een feitelijke toestand (de werkelijke wil der tegenpartij) biedt geen voldoende 
grond voor discriminatie : aldus PATRY, R., Le principe de la confiance, Genève, 
1953, blz. 273; zie evenwel MEIER-HAYOZ, A., o.c., blz. 155, noot 8. - Om deze 
reden is het ook beter over de teorie van de schijn dan wel over de teorie van de 
rechtsschijn te spreken : aldus nochtans BOONEN, H., « De Rechtsschijn », R. W., 
1950-1951, kol. 293. 

(2) Voor Nederland zie o.m. VAN DER HEYDEN, E.J.J., « De toerekenbare schijn 
en de bronnen der verbintenis», Rechtsgeleerd Magazijn, 1928, blz. 1 en volg.; 
voor Duitsland : ENNECCERUS-NIPPERDEY, I, 2, § 153, blz. 942 en volg., biezonder
lijk sub IV, A, a, [3, op blz. 949 en volg., evenals § 205; voor Zwitserland : de in 
de vorige noot geciteerde werken. Zie ook de volgende noot. 

(3) Voor de huidige stand der geschetste-problematiek inzake de interpretatie 
en totstandkoming van overeenkomsten, zie het recente boek van RIEG, A., Le röle 
de la volonté dans /'acte juridique en droit civil français et allemand, Parijs, 1961. 
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.gehouden achten hetzij tot vergoeding van het negatief belang 
dit is het belang dat de tegenpartij had bij het niet-optreden 
van de schijnvertegenwoordiger hetzij tot vergoeding van het 
positief belang dit is het belang dat de tegenpartij had bij de 
geldigheid der verrichte rechtshandeling (1). Het beste middel 
om het positief belang te vergoeden is dus schadeloosstelling 
in specifieke vorm dit is in natura; zodoende komt men dan tot 
het resultaat dat de opdrachthouder gehouden is tot het nakomen 
der opgenomen verbintenissen maar dan langs het beginsel der 
schadeloosstelling in natura om. 

Het is niet de bedoeling thans verder op dit veelzijdig probleem in te 
gaan in de eerste plaats omdat dit probleem zich nog veel meer stelt in 
verband met de persoonlijke gebondenheid van de onbevoegde vertegen
woordiger en de behandeling ervan dus veeleer op dat gebied thuishoort (2) 
en in de tweede plaats omdat rechtsleer en rechtspraak zich tot nu toe 
over dit probleem weinig het hoofd hebben gebroken. Het wordt vrijwel 
algemeen aanvaard dat de schijnopdrachtgever persoonlijk gebonden is 
voor de opgenomen verbintenissen. Of men dit resultaat bereikt langs 
het beginsel der schadeloosstelling in specifieke vorm (zie boven bv., 
nr. 169) dan wel langs het beginsel der onmiddellijke gehoudenheid van 
de opdrachtgever wordt hier verder onbesproken gelaten. 

173. Tot besluit van de voorgaande beschouwingen over de 
verantwoording der schijnleer kan het volgende worden voorop
gesteld. Of men de schuldteorie ( dit is de opvatting dat de schijn
opdrachtgever alleen voor de aan zijn schuldige gedraging te 
wijten schijn kan worden aansprakelijk gesteld) dan wel de teorie 
van het rechtmatig vertrouwen op een aan de opdrachtgever 
toerekenbare schijn (dit is de opvatting volgens dewelke laatst
genoemde instaat voor elke schijn die aan zijn, of mede aan zijn, 
al dan niet schuldige gedraging te wijten is) aanvaardt is een 
kwestie van belangenafweging en dan vooral in verband met 
de vraag of men het belang van de niet-schuldige opdrachtgever 
al dan niet voorrang geeft op het belang van de derde-mede
kontraktant. 

Beide opvattingen kunnen worden verdedigd. Uiteindelijk is 

(1) Over dit onderscheid zie RONSE, J., • De aansprakelijkheid van de onbevoegde 
vertegenwoordiger in het wisselrecht», R.W., 1961-1962, kol. 969 en volg., nr. 18, 
met verdere verwijzingen. 

(2) Zie over deze problematiek, RONSE, J., l.c., nrs. 16 en volg. 
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.dit evenwel een vraag van persoonlijke appreciatie. Wanneer men 
het mij vraagt dan lijkt me, acht slaand op de huidige drang 
naar rechtszekerheid in een steeds meer ingewikkeld wordend 
en geïnternationaliseerd handelsverkeer, het belang van de derde 
gezien in het perspektief van het algemeen belang hoger te moeten 
worden geschat temeer daar de opdrachtgever een voor hemzelf 
kenbaar (en eventueel verzekerbaar) risico in het leven heeft 
geroepen. Wat nochtans in ieder geval verkeerd is, is de tweede 
leer aankleven onder de mom van de eerste. Iemand die de 
Belgische rechtsleer en rechtspraak erop na1eest, doet de indruk 
op dat zij de schuldleer met de mond, de leer van het rechtmatig 
vertrouwen evenwel met het hart belijden (zie ook boven, nr. 169). 

174. Eens de verantwoording der schijnleer in het klare getrok
ken wordt het relatief gemakkelijk de toepassingsvoorwaarden 
ervan nader te omschrijven. 

Zoals door CALAIS-AULOY duidelijk werd aangetoond (zie ook 
boven, nr. 170) berust de toepasselijkheid der schijnleer en dus 
ook van de leer der schijnvertegenwoordiging op de aanwezigheid 
van drie bestanddelen. Deze zijn : een verborgen element dit is 
de werkelijke door de derde niet-gekende toestand, een zichtbaar 
element dit is de schijn of de werkelijkheid zoals zij aan de derde 
toeschijnt en tenslotte een psychologisch element met name de 
goede trouw van de derde dit is het niet-kennen door de derde 
van de werkelijke toestand en dit buiten zijn schuld (1). 

175. Het eerste bestanddeel vergt geen biezonder kommentaar. 
Wat het tweede bestanddeel betreft : de schijn, is het na het 
voorgaande duidelijk geworden dat deze schijn aan de schijnbare 
opdrachtgever moet kunnen toegerekend worden. Er kan immers 
_geen reden worden aangewezen waarom de belangen van iemand, 
die volledig vreemd is aan de verwekte schijn, moeten wijken 
voor de belangen van een derde, zelfs a1 is die te goeder trouw. 

In verband met dit vereiste der toerekenbaarheid dat zoals 
gezien niet noodzakelijk schuld impliceert, rijzen enkele delikate 
problemen, die we hier slechts eventjes willen aanraken. 

Vooreerst is er het probleem in hoofde van welke organen de toereken-

(1) CALAIS-AULOY, J., o.c., o.m. op blz. 60 en volg. 
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baarheid van de schijn, die aan een rechtspersoon wordt tegengeworpen> 
moet worden onderzocht. Dit probleem werd uitvoerig behandeld door 
de Nederlandse rechtsgeleerde H0UWING (1). 

Vervolgens stelt zich de vraag of een toerekenbare schijn kan worden 
in het leven geroepen door handelingsonbekwame personen. Voor de 
beantwoording van deze vraag moet men uitgaan van het onderscheid 
tussen rechtshandelingen en materiële handelingen. Rechtshandelingen 
kan de onbekwame in beginsel niet rechtsgeldig verrichten. Daarentegen 
kunnen de aan een materiële handeling bv. een onrechtmatige daad vast
zittende rechtsgevolgen wel aan een onbekwame worden tegengeworpen 
op voorwaarde dat hij bij het verrichten der materiële handeling over 
het nodige onderscheidingsvermogen beschikte om de draagwijdte van 
zijn handeling te beseffen. Het is dus duidelijk dat een zekere schijn in 
het leven roepende daarom niet noodzakelijk schuldige, materiële gedra
ging niet aan een onbekwame zonder onderscheidingsvermogen kan worden 
tegengeworpen. Hetzelfde geldt trouwens voor feitelijk onbekwame per
sonen zoals niet onbekwaam verklaarde krankzinnigen buiten de lucida 
intervalla. Omgekeerd draagt de gestelde regel evenwel niet : ook aan juri
disch onbekwame maar niettemin over het nodige onderscheidingsvermogen 
beschikkende personen kunnen een door hun gedraging opgewekte schijn 
en de daaraan vastgeknoopte rechtsgevolgen niet worden tegengeworpen (2). 
Anders beslissen ware in strijd met de bescherming van onbekwamen 
zoals zij in onze wetgeving wordt opgevat. Aan het belang van de onbe
kwame wordt, althans op het kontraktuele vlak, steeds de voorkeur gegeven. 
Dit blijkt bv. uit de nietigheid van handelingen door de voogd of wettelijke 
beheerder zonder naleving der voorgeschreven formaliteiten verricht. 
Deze nietigheid kan door de onbekwame worden ingeroepen ongeacht de 
goede trouw van de derde. Wellicht moet uitzondering worden gemaakt 
(althans binnen de perken van artikels 1305 en volg. B.W.) voor door een 
schijnvoogd verrichte handelingen, die normaal door de voogd alleen 
kunnen worden verricht. 

De toepasseJijkheid van de schijnleer Jijdt dus uitzondering 
ten overstaan van door de wet onbekwaam verklaarde personen (3) 
onverschillig of de onbekwaam verklaarde a] dan niet over vo]
doende onderscheidingsvermogen beschikt (zie verder, nr. 186). 

Tenslotte rijst in verband met de toerekenbaarheid van de schijn nog 
een laatste vraag. Kan een verwekte schijn ook worden tegengeworpen 
aan een opdrachthouder, die door zijn gedraging de schijnverwekking 
heeft mogelijk gemaakt of in de hand gewerkt terwijl de schijn in werke
lijkheid door een an~er bv. de opdrachthouder werd in het leven geroepen? 

(1) HOUWING, PH., l.c. 
(2) Het blijft natuurlijk mogelijk de onbevoegde vertegenwoordiger aan te spreken. 
(3) In dezelfde zin ENNECCERUS-NIPPERDEY, 1, 2, § 184, blz. 1132. 
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Hier weer is er plaats voor persoonlijke appreciatie bij de afweging der 
tegenover elkaar staande belangen. Om dezelfde reeds vroeger aangeduide 
redenen (zie boven, nr. 173) komt het mij voor dat het belang van de 
derde te goeder trouw gezien in het perspektief van het algemeen belang 
-_het weze herhaald-, de bovenhand moet hebben. Voor de rest moge 
hier verwezen worden naar wat hieromtrent vroeger werd gezegd in 
verband met de in Nederland geldende opvattingen (zie boven, nr. 171). 

De oplossing van deze vraag heeft veel belang wanneer het 
erop aankomt de toepasselijkheid van de schijnleer op het stuk 
der wettelijke of door de rechtbanken ingestelde bewindsfiguren 
te bepalen (zie verder, nr. 186). 

176. De derde toepassingsvoorwaarde ditmaal van psycho
logische aard voor het aanwezig zijn van schijnvertegenwoordiging 
is de goede trouw van de derde die zich op de schijnbare toestand 
beroept. 

Inderdaad een derde die op de hoogte is van de onbevoegdheid 
van de schijnvertegenwoordiger behoeft geen bescherming. De 
redenen, die anders beslissend zijn om aan de belangen van de 
derde voorrang te geven en dienvolgens de belangen van de 
schijnvertegenwoordigde te slachtofferen, zijn niet langer aan
wezig. 

Met de derde die van de afwezigheid van bevoegdheid in hoofde 
van de zich als opdrachthouder voordoende tussenpartij op de 
hoogte is, moet ook hij worden gelijkgesteld, die van genoemd 
feit op de hoogte behoorde te zijn. Immers wanneer het juist is 
dat de derde rechtmatig mag vertrouwen op een door of met 
behulp van de schijnvertegenwoordigde in het leven geroepen 
schijnbare toestand is het evenzeer waar dat diegene, tegen wie 
de verwekte schijn wordt ingeroepen er mag op betrouwen dat 
de derde bij het interpreteren van de werkelijkheid met de nodige, 
een bonus pater familias respektievelijk een voorzichtig koopman 
passende zorgvu)digheid en zonder lichtzinnigheid is te werk 
gegaan. Kan de derde ontslagen worden van een met het belang 
der zaak onevenredig kostelijk en tijdrovend onderzoek (zie boven, 
nr. 171) dan kan hij nochtans geen vrijstelling bekomen van elke 
onderzoeksplicht. Alleen wanneer hij de nodige, aan de omstan
digheden van het geval aangepaste opzoekingen en inlichtingen 
heeft gedaan respektievelijk ingewonnen en wanneer de werke
lijke toestand hem dan nog verborgen is gebleven, mag de derde 
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zich op de aan derden te goeder trouw verleende bescherming 
beroepen. 

In dit verband zullen wettelijk voorgeschreven bekendmakingen 
een belangrijke rol spelen. Normaal mag van de derde immers 
verwacht worden dat hij ervan kennis zou nemen (1). Stemt de 
bekendmaking daarentegen niet overeen met de werkelijkheid 
dan kan aan de derde niet het minste verwijt worden gemaakt (2). 

177. Nu de toepassingsvoorwaarden der schijnleer nader werden 
afgelijnd, lijkt het nuttig enkele van de meest voorkomende toe
passingsgevallen op het stuk der schijnvertegenwoordiging na 
te gaan. 

Zoals vroeger opgemerkt kan de in het leven geroepen schijn 
beide voorwaarden van het vertegenwoordigingsverschijnsel met 
name de aanwezigheid ener gedelegeerde bevoegdheid en het 
optreden krachtens deze gedelegeerde bevoegdheid betreffen (zie 
boven, nr. 167). 

Het kan in de eerste plaats voorvallen dat de persoon, waarvan 
de derde voortgaande op de schijn rechtmatig verwacht dat hij 
de nodige legitimatie bezit om de rechtssfeer van een ander 
te beïnvloeden, in werkelijkheid ofwel niet over dergelijke ofwel 
over een onvoldoend uitgebreide bevoegdheid beschikt om de 
handeling te verrichten waartoe hij gemachtigd scheen (3). 

In het eerste alternatief heeft men met iemand te doen, die 
heJemaal geen (dus ook geen stilzwijgende) opdracht heeft hetzij 
omdat hij er nooit een gekregen heeft of omdat aan de ontvangen 
opdracht een einde is gekomen hetzij omdat de gegeven machti
ging om één of andere reden nietig en zonder uitwerking is geble
ven. Tegenover de aldus geschetste werkelijke toestand staat dan 

(1) Vgl. Hrb. Brussel, 6 november 1928, Jur. comm. Brux., 1928, 318. Vóór 
de rechtsingang waarop het geciteerde vonnis tussenkwam, had de eiser een ven
nootschap aangesproken wegens door een onbevoegd vertegenwoordiger verrichte 
handelingen. Hoewel de eiser geen werkelijke kennis had van de statuten waarin 
de bevoegdheidsbeperkende klausule voorkwam, werd hem de publikatie in het 
Staatsblad niettemin tegengesteld en zijn eis afgewezen. Nadien spande hij een 
nieuwe vordering in ditmaal tegen de onbevoegde vertegenwoordiger. Deze eis 
werd toegewezen : de publikatie in het Staatsblad maakt de statuten en hun inhoud 
tegenstelbaar aan derden : maar alleen in hun verhoudingen met de vennootschap, 
en niet in hun verhoudingen met een onbevoegde vertegenwoordiger der ven
nootschap. 

(2) CALAIS-AULOY, J., o.c., blz. 40 en volg. 
(3) Over al die gevallen en de hierna gemaakte onderscheidingen, zie CALAIS

AULOY, J., o.c., blz. 60 en volg. 
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de schijn die derden aan een andere werkelijkheid doet geloven. 
Deze schijn kan voortvloeien hetzij uit een formele akte (bv. het 
gepubliceerd uittreksel van de algemene vergadering die de 
beheerders van een vennootschap benoemde) hetzij uit de gedra
ging van de zogezegde opdrachthouder, gedraging die overeen
stemt ofwel met wat voor een dergelijke opdrachthouder gebrui
kelijk is (1) ofwel met de gedraging van een vroegere opdracht
houder. Het is natuurlijk nodig dat de aldus verwekte schijn 
op een of andere wijze op de opdrachtgever teruggaat. Het gaat 
bv. niet op iemand, wiens vroegere of huidige aktiviteit geenszins 
laat veronderstellen dat hij bij de uitoefening daarvan beroep 
zou doen op de diensten van een lasthebber, een schijn toe te 
rekenen die verwekt wordt door een zichzelf opdrachthouder 
noemend persoon. De aldus verwekte schijn kan trouwens moei
lijk worden aangezien als zijnde bij machte het vertrouwen van 
een voorzichtig derde op te wekken. Aan het vereiste van goede 
trouw bij de derde zou dus ook niet voldaan zijn. 

00k in het tweede alternatief met name de gevallen waarin 
weliswaar een legitimatie maar dan een onvoldoend uitgebreide 
legitimatie om de door de opdrachthouder verrichte handeling 
te dekken, voorhanden is kan de schijnleer toepassing vinden. 
Het eerste element : de voor de derde verborgen werkelijke 
toestand (zie boven, nr. 174) kan zich hier onder twee vormen 
voordoen. Ofwel overschrijdt de opdrachthouder de hem gegeven 
bevoegdheden (bevoegdheidsoverschrijding, excès de pouvoirs) 
ofwel bJijft hij binnen het formeel kader van zijn bevoegdheden 
maar gebruikt hij ze voor een ander doel dan datgene waartoe 
zij hem werden gegeven (bevoegdheidsafwending, détournement 
de pouvoirs). Het tweede element : de schijn kan hier voortvloeien 
ofwel uit de vorm (bv. gebruik van de maatschappelijke naam 
of van een andere vermelding bij de handtekening) (2) ofwel 
uit de aard der verrichte handeling; in dit laatste verband zal 
met het oog op de gevallen van bevoegdheidsoverschrijding 

(1) Zie Hrb. Brussel, 19 februari 1947, Jur. comm. Brux., 1949, 25: persoon die 
zich voordoet als werfoverste (chef de chantier), in die hoedanigheid ondertekent 
en op de werf werkt. 

(2) Hrb. Brussel, 27 juni 1941, Jur. comm. Brux., 1945, 267 (samenvatting) : 
persoon die zijn aktiviteit op de zetel der vennootschap uitoefent en die een brief 
op firmapapier met direkteur ondertekent. 
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vooral de normaliteit van de handeling bepalend zijn : belangrijk 
is of de verrichte handeling binnen de bevoegdheden valt, die 
normaal aan die welbepaalde kategorie van lasthebbers toe
komen (1). Daarentegen is voor de gevallen van bevoegdheids
afwending voornamelijk de finaliteit van de handeling van belang. 
Zo uit niets blijkt dat de handeling door de opdrachthouder 
met zijn persoonlijk belang voor ogen werd verricht, mag de derde 
erop vertrouwen dat geen bevoegdheidsafwending voorligt (2) 
(ten aanzien van de afwending van bewindsbevoegdheid zijn 
nochtans strengere eisen gesteld : zie boven, nrs. 98 en 110, 
en verder, nr. 187). Tenslotte moet ook hier de derde te goeder 
trouw zijn. Zoals reeds opgemerkt zal het feit dat ten overstaan 
van de bevoegdheidsomvang van bepaalde kategorieën van op
drachthouders speciale bekendmakingsformaliteiten voorgeschre
ven zijn (3), op dit stuk een belangrijke rol spelen (zie boven, 
m. 176, in fine). 

178. Niet alleen een onbestaande legitimatie kan door een 
schijnbare legitimatie vervangen worden ; ook ten aanzien van 
de tweede toepassingsvoorwaarde opdat vertegenwoordiging voor
handen zou zijn met name het optreden krachtens de gegeven 
legitimatie en niet krachtens de eigen bevoegdheid van de op
drachthouder, kunnen aan een schijnbare toestand gelijkaardige 
rechtsgevolgen als aan de werkelijke toestand worden vastge
knoopt. 

In casu zal de werkelijke maar aan de derde verborgen gebleven 
toestand bestaan in het inzicht van de lasthebber om vanuit 
zijn eigen bevoegdheid en dus voor eigen rekening op te treden. 
Naar buiten moet daarentegen de schijn verwekt zijn dat genoemde 

(1) Vgl. Gent, 21 mei 1912, Pas., 1912, II, 190 : schijnbare bevoegdheid van 
verzekeringsagent om zekere wijzigingen in verband met de betaling der premies 
aan de polissen aan te brengen. Vgl. ook Hrb. Kortrijk, 6 februari 1960, R. W., 
1960-1961, kol. 1207 : teruggave van geleverde machine aan aanvaardend handels
reiziger. 

(2) Zie Hrb. Leuven, 4 november 1958, R.W., 1960-1961, kol. 1732: acceptatie 
door voorzitter-beheerder van N.V. van ruiterijwissels. Vgl. ENNECCERUS-NIPPERDEY, 
o.c., I, 2, § 183, blz. 1125. 

(3) Zie over de noodzaak van publikatie in het Staatsblad van een door de beheer
raad ener N.V. in overeenstemming met de statuten verleende volmacht : cass., 
7 januari 1960, Pas., 1960, I, 506; R.W., 1960-1961, kol. 749; Rev. prat. soc., 
1960, 72, met noot P.D. (niet vereist opdat de volmacht aan derden zou kunnen 
worden tegengesteld; vertonen van volmacht volstaat). 
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lasthebber voor andermans rekening optrad. Dergelijke schijn 
kan bv. in het leven geroepen worden doordat de opdracht
houder zich van het briefpapier of van het materiaal van een 
ander bediende (1). Hier weer zoals in al de voorgaande gevallen 
zal een derde te goeder trouw de aan de schijnvertegenwoordigde 
toerekenbare schijn voor werkelijkheid mogen nemen en laatst
genoemde rechtstreeks kunnen aangaan (2). Hij zal zich dus 
mogen gedragen alsof vertegenwoordiging dit is rechtstreekse 
beïnvloeding door de opdrachthouder van het vermogen van de 
-opdrachtgever werkelijk voorhanden was. 

BESLUIT VAN DIT HOOFDSTUK. 

179. Voortgaande op de vroeger gesuggereerde verklaring voor 
het verschijnsel der inwerking op vreemd vermogen (zie vorig 
hoofdstuk) werd de juiste omvang van genoemd verschijnsel 
afgelijnd. Opdat rechtstreekse beïnvloeding van het vermogen 
van een opdrachtgever voorhanden weze, moeten twee voor
waarden vervuld zijn : de opdrachthouder moet over een gedele
geerde bevoegdheid dit is de nodige legitimatie beschikken ; 
bovendien moet hij krachtens deze gedelegeerde bevoegdheid zijn 
opgetreden (zie boven, nrs. 150-154). Aan andere voorwaarden 
dient niet voldaan te worden. In het biezonder is het niet vereist 
opdat rechtstreekse beïnvloeding van het vermogen van de op
drachtgever zou aanwezig zijn, dat de opdrachthouder in naam 
van de vermogensgerechtigde (gebeurlijk naamloos) zou optre
den. Ook een in eigen naam optredende tussenpersoon kan het 
vermogen van zijn opdrachtgever rechtstreeks verbinden mits hij 

(1) Zie in dit verband Hrb. Brussel, 16 november 1950, Jur. comm. Brux., 1951, 
276. Een beheerder-bediende had voor eigen rekening maar in naam van de vennoot
schap en zich bedienend van het drukwerk en de stempels van deze laatste, bestel
lingen gedaan. De rechtbank besliste dat de vennootschap niet kontraktueel gehouden 
was tot het voldoen der nog onbetaalde fakturen. Zij vermeed evenwel de vraag 
of de vennootschap ook deliktueel gehouden was (in dit verband zou gebeurlijk 
de vraag naar een schijnmandaat opgekomen zijn ; inderdaad zoals gezegd is volgens 
<ie heersende Belgische mening art. 1382 B. W. grondslag van de schijnleer : zie 
boven, nr. 169) door te beslissen dat de vennootschap in ieder geval aansprakelijk 
was voor de handelingen door haar aangestelde - de beheerder was tevens bediende 
- verricht (art. 1384, 3• lid, B.W.). 

(2) Hrb. Sint-Niklaas, 3 januari 1956, R.W., 1956-1957, kol. 540: moeder blijft 
gehouden op grond van schijnbare toestand voor bestellingen door zoon voor eigen 
rekening (na aan derden niet meegedeelde overname der handelszaak) gedaan. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 16 
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op het ogenblik van de verrichting der voorgenomen handeling 
wel degelijk het inzicht daartoe had (zie boven, nrs. 155-166). 
Deze oplossing is trouwens in overeenstemming met de in Enge
land op het stuk der Undisclosed Agency voorgehouden zienswijze 
(zie boven, nrs. 145-148). 

Daarmee is het verschijnsel van beïnvloeding van andermans 
vermogen door een daartoe gedelegeerde opdrachthouder evenwel 
nog niet volledig weergegeven. Inderdaad met dit verschijnsel 
houdt een tweede, ditmaal niet meer op dezelfde wijze te verklaren 
rechtsfenomeen verband, dat met het eerste slechts door zijn naam 
verwant is. Bedoeld wordt het verschijnsel der schijnvertegen
woordiging. Met het oog op de bescherming van derden te goeder 
trouw en vooral met het ideaal van rechtszekerheid en ook billijk
heid voor ogen, knoopt de rechtsorde aan een, aan zekere voor
waarden voldoende schijnbare toestand gelijke rechtsgevolgen 
vast als deze die het gevolg zijn van de overeenkomstige werke
lijke toestand (zie boven, nrs. 167-178). Wil men het verschijnsel 
der rechtstreekse beïnvloeding van andermans rechtssfeer krach
tens gedelegeerde bevoegdheid dus in zijn juiste omvang en 
perspektief zien dan is het nodig met deze, de rechtszekerheid 
en de billijkheid beogende korrekties rekening te houden. De 
grondslag voor dit bijkomend verschijnsel kan dan ook slechts 
in deze pragmatische verzuchtingen worden gevonden. Een andere 
grondslag, meer bepaald de wettelijke bepalingen inzake onrecht
matige daad, moesten daartoe als ondoelmatig worden terzijde 
geschoven (zie boven, nrs. 169-173). In overeenstemming met 
deze bevindingen konden dan ook van dit verschijnsel de toe
passingsvoorwaarden worden afgebakend (zie boven, nrs. 174-176) 
en kon de rol gespeeld door deze, de werkelijke toepassings
voorwaarden van het vertegenwoordigingsverschijnsel vervan
gende schijntoestanden worden belicht (zie boven, nrs. 177-178). 



HOOFDSTUK V. 

Toepassing der gevonden resultaten 
op het geval der bewindsbevoegdheid. 

180. Tot nog toe werd de ganse kategorie van het handelen 
krachtens gedelegeerde bevoegdheid in het onderzoek betrokken. 
Het past de gevonden resultaten nu op de biezondere soort van 
gedelegeerde bevoegdheid, die de bewindsbevoegdheid uitmaakt, 
toe te passen. 

Zoals van bij de aanvang van deze verhandeling opgemerkt is 
de permanente band tussen bewindvoerder en bestuurd vermogen 
kenschetsend voor de bewindsverhouding. De bewindvoerder 
wordt over een bepaald vermogen aangesteld : zijn opdracht 
groeit uit tot een ware funktie, een ambt in dienst van de bewinds
opdracht (zie boven, nr. 7). Dit aanstellingsgegeven dat de 
bewindsbevoegdheid, zowel naar binnen (zie boven, nrs. 93 en 
volg.) als naar buiten, van een opdracht tot het verrichten van 
een zekere geïsoleerde handeling ( of reeks geïsoleerde hande
lingen) onderscheidt kan niet anders dan ook hier in verband 
met de rechtstreekse beïnvloeding van het vermogen van de 
vermogensgerechtigde zijn invloed doen gelden. 

Inderdaad het feit dat een bepaald persoon over een afgetekende 
groep van vermogensrechten wordt aangesteld moet noodzake
Jijkerwijze bij derden, die van deze aanstelling getuige zijn 
en erop afgaan, bepaalde redelijke verwachtingen doen ontstaan. 

Men lette evenwel op! Onder derden die op de aanstelling 
afgaan wordt hier een welbepaalde groep van derden bedoeld 
met name diegenen die effektief met het oog op de bewinds
boedel of op één of meerdere bestanddelen ervan hebben gekon
trakteerd. Daarentegen worden hier niet bedoeld deze derden, 
die hebben gekontrakteerd met het oog op het persoonlijk ver
mogen van de bewindvoerder waarin gebeurlijk één of meerdere 
goederen voorkwamen, die tot de bewindsboedel behoorden. 
Zonder twijfel kunnen ook deze goederen, waarvan op het eerste 
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gezicht niet· kon worden uitgemaakt dat ze aan een ander dan de 
bewindvoerder toebehoorden (zogenaamd reputed ownership), 
hebben bijgedragen tot het globaal beeld dat de derde zich 
betreffende de solvabiliteit van zijn schuldenaar heeft gevormd 
zodat ook ten aanzien van deze goederen vragen kunnen rijzen 
betreffende hun al of niet deel uitmaken van het onderpand 
van de derde-schuldeiser. 

Deze vragen die betrekking hebben op het bestaan van een 
<< verhaalsrecht van schuldeisers op roerende goederen die hun 
schuldenaar in detentie heeft>> (1), worden hier verder buiten 
beschouwing gelaten. 

Wél bedoeld zijn dus de derden, die wel degelijk met het oog 
op het bewindsvermogen of delen ervan hebben gekontrakteerd 
onverschillig of zij al dan niet wisten dat het vermogen met het 
oog waarop zij handelden niet aan de (bv. fo eigen naam optre
dende) bewindvoerder toebehoorde. 

Een voorbeeld zal dit onderscheid tussen groepen van derden ( en proble
men) verduidelijken. Stel het geval van een derde, die aan een bewindvoer
der met het oog op diens persoonlijke handel een lening toestaat. Het is niet 
ondenkbaar, hoewel in strijd met de op de bewindvoerder rustende ver
plichting om de bewindsboedel van zijn eigen vermogen gescheiden te 
houden (zie boven, nr. 14), dat zich in de handel van de bewindvoerder 
ook goederen bevinden die in werkelijkheid aan de onder bewind ge
stelde persoon toebehoren. Gebeurlijk zal de geldschieter, bij de bereke
ning van de solvabiliteit van zijn schuldenaar, deze goederen hebben 
in aanmerking genomen zodat de vraag rijst of de geldschieter zich op 
deze goederen kan verhalen (2). 

Gans verschillend is het geval van de geldschieter die aan de zetbaas 
van een handelszaak met het oog op deze aan een ander toebehorende 
handelszaak een lening toestaat of nog dat van een ondernemer die met 
een voogd een overeenkomst sluit tot het doen van herstellingswerken 
aan een, aan de pupil toebehorend huis. Het zijn deze laatste gevallen 
waarover het hier gaat. 

181. De problemen die hier dan rijzen zijn deze in verband 

(1) Aldus de titel van het preadvies door Prof. G. VAN HECKE voorgelegd aan 
de• Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland», 
Jaarboek VIII, Zwolle-Antwerpen, 1958-1959, blz. 167 en volg., evenals blz. 306 
en volg.; zie ook het Nederlands zusteradvies van Prof. A. PITL0, • Welk bewijs 
dient de eigenaar van een goed niet op naam te leveren in geval van beslag door 
een crediteur van de detentor », l.c., blz. 178 en volg., evenals blz. 307 en volg. 

(2) Vgl. hierover de bespreking in de privaatrechtelijke sectie van de hierboven 
(noot 1) genoemde vereniging op 6 juni 1958, o.c., bi. 5 en volg. 
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met de rechtstreekse gehoudenheid van de titularis van het 
bewindsvermogen voor de door zijn bewindvoerder met het oog 
op genoemd vermogen verrichte handelingen. De vragen, die 
het verhaalsrecht van de medekontraktanten op de bewinds
boedel in het biezonder en op het vermogen van de vermogens
gerechtigde in het algemeen betreffen, komen hier slechts op 
de tweede plaats en namelijk nadat de eerste vraag, deze naar 
de rechtstreekse gehoudenheid van de vermogensgerechtigde 
beantwoord werd (zie verder, nrs. 197 en volg.). 

Zo afgelijnd zijn de in een eerste afdeling te behandelen 
vragen dan de volgende : in welke mate en onder welke voor
waarden mogen derden die met de bewindvoerder betreffende de 
bewindsboedel kontrakteren, uit het feit der aanstelling van de 
bewindvoerder over genoemd vermogen tot de rechtstreekse 
gehoudenheid van de vermogensgerechtigde besluiten? En daarbij 
aansluitend : onder welke voorwaarden mogen de bewindvoerder 
en de vermogensgerechtigde beweren dat laatstgenoemde recht
streeks bij de verrichte handeling betrokken is ? 

Aan de hand van de in het vorig hoofdstuk gevonden resultaten 
kunnen deze vragen licht beantwoord worden : nodig is dat de 
bewindvoerder over een werkelijke of aan de nodige vereisten 
voldoende schijnbare bewindslegitimatie beschikte en dat hij 
bovendien krachtens de hem aldus gedelegeerde bewindsbevoegd
heid werkelijk of schijnbaar is opgetreden. De weerslag van de 
aanstelling van de bewindvoerder over de bestuurde boedel op 
deze twee toepassingsvoorwaarden van het verschijnsel der recht
streekse beïnvloeding van het bewindsvermogen wordt hierna 
onderzocht. 

En weze hierbij nog opgemerkt dat aanstelling over een ver
mogen niet noodzakelijk de detentie van dit vermogen impliceert 
(men denke bv. aan de beheerders van een kollektief effekten
portefeuille : de effekten zullen meestal bij een bank in verzekerde 
bewaring worden gegeven). Wel zal de aanstelling in de meeste 
gevallen ook de detentie van het bewindsvermogen omvatten. 
Onder aanstelling wordt echter in de eerste plaats de intellektuele 
zeggenschap, de heerschappij over en de verantwoordelijkheid 
voor het bewindsvermogen bedoeld. 
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AFDELING 1. - WEERSLAG VAN HET MATERIËLE FEIT 

DER AANSTELLING OP DE RECHTSTREEKSE TOEREKENING 

VAN BEWINDSHANDELINGEN AAN DE VERMOGENSGERECHTIGDE. 

§ 1. - Aanstelling en Bewindslegitimatie. 

182. Ten aanzien van twee verschillende soorten van legiti
matie speelt de aanstelling een rol. Vooreerst ten overstaan van 
een werkelijke maar stilzwijgend gegeven bewindsbevoegdheid. 
Vervolgens ten aanzien van een niet werkelijke maar schijnbaar 
aanwezige bevoegdheid. In het eerste geval kan de aanstelling 
van de bewindvoerder het bewijs leveren van het bestaan en ook 
van de omvang der stilzwijgend gegeven legitimatie ; in het tweede 
geval kan zij de omstandigheid zijn waarop de aan de vermogens
gerechtigde toerekenbare schijn teruggaat. 

Deze dubbele rol kan de aanstelling op twee verschillende 
vlakken spelen : in de verhoudingen van bewindvoerder en ver
mogensgerechtigde met de buitenwereld en in de onderlinge 
verhoudingen tussen bewindvoerder en vermogenstitularis. Het 
spreekt vanzelf dat ten aanzien van door de bewindvoerder 
verrichte materiële handelingen of genomen beslissingen alleen 
het tweede vlak in aanmerking komt. 

183. Beschouwen we eerst de door de aanstelling ten aanzien 
ener stilzwijgende bewindslegitimatie gespeelde bewijsrol. 

Uiteraard zal dit nut der aanstelling zich alleen vertonen ten aanzien 
van konventionele bewindsopdrachten (met inbegrip van het scheeps
bestuur). Inderdaad wat betreft wettelijke bewindsfiguren zal de legi
timatie, tegenover derden zoals ook in de onderlinge betrekkingen tussen 
bewindvoerder en vermogensgerechtigde, nu eens blijken uit een formele 
benoemingsakte (vb. : door familieraad benoemde voogd; door algemene 
vergadering verkozen vennootschapsbeheerder) dan weer uit de wet zelf 
(vb. : maritaal beheer, wettelijke voogdij; wettelijk beheer). Ook de be
voegdheidsomvang van dergelijke beheerders zal nu eens uit de benoemings
akte (vb. : verkiezing van vennootschapsbeheerder met aanduiding van 
bevoegdheden of tenminste verwijzing naar de statuten) dan uit de wet, 
zoals zij werd geïnterpreteerd door rechtspraak en rechtsleer, blijken. 
Hetzelfde geldt voor, met tussenkomst van de rechterlijke macht benoemde 
bewindvoerders ofschoon hier vaak meer onzekerheid zal bestaan over 
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de juiste bevoegdheidsomvang (vb. : voorlopige bewindvoerder over aan 
hun lot overgelaten goederen). 

Bij konventionele bewindsfiguren kan het voorkomen dat geen 
uitdrukkelijke legitimatie-akte kan worden aangewezen en dat bij 
gebreke zelfs van enige mondelinge opdracht de legitimatie en 
haar omvang uit de omstandigheden moet worden afgeleid. 

In dergelijke gevallen is het feit dat een vermogensgerechtigde 
een bepaald deel van zijn vermogen of gans zijn vermogen onder 
de heerschappij en de zeggenschap brengt van een ander een 
sterke aanduiding in de zin van het bestaan ener bewindslegi
timatie. Derden die niet in staat waren zich een schriftelijk 
bewijs der opdracht te verschaffen namelijk door het zich doen 
afgeven der prokuratie, kunnen op dit feit ongetwijfeld beroep 
doen om het bestaan en de omvang der bewindsopdracht te 
bewijzen (1). Het is evenwel nodig dat uit de omstandigheden 
of voorgebrachte bewijsstukken niet zou blijken dat de inbezit
stelling van de beweerde bewindvoerder op een andere rechts
verhouding bv. een huurovereenkomst kan worden terugge
bracht. 

De rechtbank van koophandel te Brussel had bij vonnis van 14 december 
1936 de gelegenheid deze principes in herinnering te brengen. Zij over
woog o.m.: 

Attendu que certes il est de doctrine et de jurisprudence que celui qui 
laisse dans la gestion de ses affaires une personne se comporter de f açon telle 
que les tiers puissent légitimement ou doivent croire qu' elle est son manda
taire pour l'accomplissement de certains actes, engage sa responsabilité quant 
à ceux-ci (met verwijzingen) ; Attendu qu'il n'en reste pas moins qu'il 
faut qu'aucun doute ne soit possible sur la portée des actes ou des faits d'ou 
l'on entend faire découler l'existence du mandat tacite et que l'intention des 
parties soit bien manifeste (2). 

Ten aanzien van de omvang der gegeven opdracht zullen de 
aard van het opgedragen bewind en de gebruiken en gewoonten 

(1) KLUYSKENS, De Contracten, nr. 514, blz. 634; DE PAGE, III, nr. 713bis en V, 
nrs. 399 en volg.; LIMPENS, J ., en VAN DAMME, J ., « Examen de jurisprudence, 
Les Obligations », R.C.J.B., 1960, nrs. 69bis en volg., blz. 108 en volg., met ver
wijzingen. 

(2) Jur. comm. Brux., 1937, 349. Vgl. verder Hrb. Kortrijk, 18 december 1954, 
R.W., 1955-1956, kol. 762; Hrb. Antwerpen, 15 mei 1899, P.P., 1901, blz. 818, 
nr. 1240. 
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richtinggevend zijn (1). Geheim gebleven beperkingen zijn aan 
derden niet tegenstelbaar (2). 

Tussen de vermogensgerechtigde en de bewindvoerder zal het 
bestaan en de omvang der opdracht daarentegen met behulp 
van de gewone bewijzentechniek moeten worden aangetoond (arti
kels 1315 en volg. B.W.). De aanstelling van de bewindvoerder 
over het bestuurd vermogen kan nochtans als uitvoering der 
overeenkomst en dus als bekentenis worden beschouwd (3). 

184. Het onbreken van een duidelijke akte van bewindvoering 
waaruit zowel het bestaan als de omvang van de gegeven opdracht 
blijkt, en zelfs van enige schriftelijke of ook mondelinge verkJaring 
nopens de omvang der opdracht komt herhaaldelijk voor bij door 
beoefenaars van vrije beroepen verleende bewindsopdrachten. 

Wanneer een advokaat of een geneesheer tijdens de verlofperiode 
opdracht geeft aan een jongere confrater om zijn kabinet waar te nemen" 
gebeurt dit vrijwel altijd bij mondelinge afspraak. Hetzelfde komt trou
wens voor in het zakenleven wanneer een bedrijfsleider zich door een 
vriend of familielid tijdens zijn afwezigheid laat vervangen ( 4). Het is 
duidelijk dat de bewindslegitimatie in die gevallen blijkt uit de verzame-• 
ling van feitelijke gegevens (beschikken over de burelen, soms de woning> 
het sekretariaat, de dokumentatie, de briefwisseling, de kliënteellijsten, 
de dossiers of de boekhouding van de eigenlijke titularis ... ), die samen 
van een bewindsopdracht blijk geven. Ten aanzien van de omvang van 
de aldus meegedeelde bewindsbevoegdheden, die gezien de relatief korte 
duur in ieder geval voorlopig zijn, moeten de desbetreffende gebruiken 
geraadpleegd worden. 

Een ander voorbeeld is het geval van een persoon die zich 
tegenover de huurders van een huis zoals tegenover derden 
voordoet als de verantwoordelijke van het huis : hij int de huur
gelden, verhuurt leegstaande appartementen, doet de plaats
opnamen, gaat na of er herstellingen moeten gebeuren en doet 
de nodige bestellingen, beschikt over alle sleutels enz. Ook hier 

(1) Vgl. de volgende overweging uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank 
van 10 juni 1927, N.J., 1927, 1164: « dat immers deze beperking hunner bevoegd
heid niet voortvloeit uit de aard der betrekking van filiaalhouder en gedaagde, 
die deze beperkende bepaling niet ter kennis van derden heeft gebracht, tegenover 
hen daarop geen beroep kan doen ». 

(2) Hrb. Brussel, 27 juni 1941, Jur. comm. Brux., 1945, 267 (samenvatting); 
Hrb. Brussel, 16 juli 1936, Jur. comm. Brux., 1938, 228. 

(3) Vgl. cass., 23 oktober 1959, Pas., 1960, I, 230, met verwijzingen; zie ook. 
vorige blz., noot 1. 

(4) Zie bv. Hrb. Aalst, 13 december 1927, Jur. comm. Fl., 1928, 289. 
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mogen huurders en derden het bestaan van een bewindsopdracht 
voor bewezen achten. 

Een kassatiearrest van 8 november 1956 levert hiervan een duidelijke 
toepassing (1). Een handelshuis behoort in onverdeeldheid toe aan twee 
eigenaars : vader en zoon. De huurder had zich ertoe beperkt het verzoek 
tot verlenging der huurovereenkomst aan één der medeëigenaars met 
name de vader te betekenen. De feitenrechter die over de doelmatigheid 
van het verzoek uitspraak moest doen, had in hoofde van de vader zaak
waarneming aanvaard voor rekening van zijn zoon met het gevolg dat 
de betekening geldig aan de vader alleen was gedaan. Het Kassatiehof 
weigerde in de verhouding tussen vader en zoon een verhouding van 
zaakwaarneming te zien en besloot daarentegen tot het voorhanden zijn 
van een stilzwijgende lastgeving. Het overwoog o.m. : qu' en statuant 
ainsi le jugement ne se jonde pas sur une gestion d'affaires au sens de l'arti
cle 1372 du Code civil, c'est-à-dire une immixtion du père dans les affaires 
du demandeur (de zoon) sans convention préalable ainsi que l'allègue le 
moyen mais sur une gestion de l'immeuble assumée par le père seul du plein 
accord du demandeur, ce qui révèle l'existence d'un mandat. 

De burgerlijke rechtbank te Luik moest zich in dit verband over een 
interessant geval uitspreken. Een zoon had in eigen naam herstellings
werken besteld bij een ondernemer aan het huis dat hij samen met zijn 
vader betrok en dat eigendom was van laatstgenoemde. De rechtbank 
achtte vader en zoon solidair gehouden voor de betaling der gedane kosten. 
In het vonnis komt volgende overweging voor : 

Attendu qu'il (le père), a donc eu connaissance des transformations litigieuses, 
qu'il les a admises et que l'on doit induire des circonstances qu'il avait donné 
mandat, tacitement à tout le moins, à son fils de les faire exécuter (2). 

De rechtbank riep ten overvloede de leer der verrijking zonder oor
zaak in. 

185. Naast het geval waarin de aanstelling over een bewinds
vermogen tot bewijs strekt van een stilzwijgend gegeven bewinds
opdracht, zijn er bovendien al die gevallen waarin uit de aan
stelling de aanwezigheid ener schijnbare bewindslegitimatie kan 
worden afgeleid. 

Het verschijnsel der schijnvertegenwoordiging betreft alleen de verhou
dingen van vertegenwoordiger of vertegenwoordigde met de buitenwereld; 
in de interne verhoudingen tussen vertegenwoordiger en vertegenwoor
digde vindt het geen plaats. Toch kan het beginsel van het rechtmatig 
vertrouwen op een in het leven geroepen schijn ook toepassing vinden 

(1) Pas., 1957, 1,244; J. T., 1956, 727; besproken bij LIMPENS, J., en VAN DAMME, 
J., l.c., nr. 4, blz. 59. 

(2) Rb. Luik, 5 december 1936, Pas., 1937, 111, 132. 
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in genoemde interne verhoudingen. Dit zal het geval zijn wanneer men 
voor de interpretatie en de totstandkoming der bewindsovereenkomst 
niet zozeer de werkelijke wil van partijen, maar wel een hypotetische 
wil, met name de wil waarvan de tegenpartij rechtmatig kan vertrouwen 
dat hij aan de wilsuiting van zijn partner ten grondslag lag, relevant acht 
(zie hierover meer, nr. 172). 

In ieder geval zal de aanstelling van de vermogensbestuurder over de 
bewindsboedel de bedoeling van partijen en dus de juiste draagwijdte der 
bewindsovereenkomst aan het licht brengen. 

Opdat schijnbare bewindslegitimatie voorhanden weze, moeten 
drie bestanddelen samen aanwezig zijn : 1 ° de verborgen werke
lijkheid, dit is in casu de afwezigheid van een bewindsopdracht 
of van een voldoend uitgebreide bewindsopdracht ; 2° de schijn
bare toestand dit is een uit de omstandigheden in casu uit het 
aanstellingsgegeven voortvloeiende en aan de vermogensgerech
tigde toerekenbare schijn dat een voldoend uitgebreide bewinds
legitimatie wel degelijk voorhanden is ; 3° de goede trouw van 
de derde die, na de nodige inlichtingen en opzoekingen nopens 
de werkelijke toestand te hebben ingewonnen respektievelijk 
ondernomen, in de onwetendheid is gebleven omtrent de afwezig
heid van een bewindsopdracht. Is de derde op de schijnbare 
toestand voortgegaan dan mag hem dit niet kwalijk worden 
genomen (zie boven, nrs. 174 en volg.). 

186. In verband met het tweede bestanddeel : de aan de 
vermogensgerechtigde toerekenbare schijn, werd vroeger reeds 
opgemerkt dat een schijnbare toestand en de eraan vastgeknoopte 
rechtsgevolgen niet kunnen worden toegerekend aan hetzij niet 
over het nodige onderscheidingsvermogen beschikkende hetzij bij 
de wet onbekwaam verklaarde vermogensgerechtigden. Dit is een 
belangrijke uitzondering op het fenomeen der schijnvertegen
woordiging (zie boven, nr. 175). 

Aldus bv. in het geval van een moeder die geweigerd heeft het voogdij
schap over haar minderjarige kinderen te aanvaarden (art. 394 B.W.). 
Gaat zij, zelfs na de benoeming van een voogd, door met het bestuur 
van het vermogen van haar kinderen waar te nemen dan zal een derde 
te goeder trouw zich tegenover de kinderen in geen geval op de schijn
leer mogen beroepen teneinde de geldigheid der verrichte handelingen 
te poneren. Natuurlijk kan hij dit wel doen tegen de ten onrechte als voogdes 
optredende moeder. 
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Anderzijds werd erop gewezen dat schijnvertegenwoordiging 
volgens de hier verdedigde opvatting wel kan worden tegen
geworpen aan een vermogensgerechtigde die door zijn gedraging 
(handelen of nalaten) de verwekking van schijn heeft mogelijk 
gemaakt. Hoewel hij zelf door zijn gedraging de schijn niet heeft 
verwekt wordt het ontstaan ervan hem toch toegerekend omdat 
hij door zijn gedraging de nodige voorwaarden heeft tot stand 
gebracht waarin de schijnverwekking door een ander mogelijk 
werd. Dit is van groot belang bij de oplossing van de vraag of 
schijnvertegenwoordiging ook kan worden tegengeworpen aan 
iemand wiens vermogen krachtens de wet of krachtens rechter
lijke beslissing onder bewind werd gesteld. Immers ook in dit 
geval kan het feit der aanstelling derden te goeder trouw in de 
waan brengen dat de bewindvoerder bepaalde handelingen mocht 
verrichten, waartoe hij in werkelijkheid niet gelegitimeerd was. 
De toepasselijkheid der schijnleer lijkt hier te moeten worden 
aangenomen telkens wanneer de vermogensgerechtigde door zijn, 
hem toerekenbaar (dit is niet altijd gelijk aan schuldig : zie boven, 
nrs 170 en volg.) handelen of stilzitten de bewindsinstelling 
heeft nodig gemaakt (aldus bv. het bestuur over de goederen 
van een afwezige, indien dezes afwezigheid niet aan overmacht 
te wijten is) . 

. Zoals het onderzoek naar de aanwezigheid van schuld op het stuk der 
•onrechtmatige daad zal de kwestie der toerekenbaarheid van schijn aan 
,de rechter vaak delikate problemen stellen. 

Ook hier blijft de mogelijkheid om tegen de schijnverwekkende 
bewindvoerder op te treden natuurlijk open (zie boven, nr. 168, 
in fine). Dit zal meestal in het geval van rechterlijke of wettelijke 
bewindsinstellingen waar de kwestie der toerekenbaarheid van 
,de schijn vaak betwist zal blijven, de meest aangepaste procedure
weg zijn. 

187. Er is tenslotte het derde element voor de toepasselijkheid 
van de schijnvertegenwoordiging met name de goede trouw van 
de derde. Zoals vroeger opgemerkt dient de derde niet alleen 
in de onwetendheid te verkeren nopens de werkelijke toestand 
in casu de afwezigheid van een voldoend ruim gestelde bewinds
-0pdracht maar bovendien weegt op hem een onderzoeksplicht 
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dit wil zeggen een verplichting om bij het interpreteren van de 
als werkelijk voorkomende toestand met de passende zorgvuldig
heid te werk te gaan (zie boven, nr. 176). 

Terzake zal de derde zich ervoor moeten hoeden het feit 
der aanstelling over een bepaald vermogensbestanddeel al te 
lichtzinnig of te overijld als een aanduiding voor het voor
handen zijn ener bewindsverhouding te interpreteren dan wanneer 
de aanstelling klaarblijkelijk terug te brengen is op een meer 
gangbare rechtsverhouding zoals een huurovereenkomst of een 
vruchtgebruiksverhouding. Het is overbodig te zeggen dat de 
aanstelling niet als alleenstaand feit mag worden beschouwd 
maar wel in zijn maatschappelijk verband moet worden gesi
tueerd. 

Een biezondere opmerking viseert het geval van een door de 
bewindvoerder met bevoegdheidsafwending verrichte handeling. 

Er werd vroeger reeds opgemerkt dat ten aanzien van dit geval 
van onbevoegd optreden, op de derde, die met een bewind
voerder in tegenstelling tot een gewoon opdrachthouder te doen 
heeft, een biezondere onderzoeksplicht weegt. Terwijl de derde 
zowel ten aanzien van een bewindvoerder als ten aanzien van 
een volmachthouder en in het algemeen ten aanzien van elk 
fiduciaire machtshouder steeds moet attent zijn op de mogelijk
heid dat zij de hun gegeven bevoegdheden voor persoonlijke 
doeleinden zouden gebruiken (in de veronderstelling dat ze 
niet met het oog daarop werden verleend zoals in het 
geval ener procuratio in rem suam) moet hij zich evenwel in het 
geval ener gewone volmacht geen buitennormale zorgen maken 
over het doel waaraan de volmacht gebonden is. Tenzij het 
tegendeel uit een biezondere aanduiding blijkt is dit doel voor 
hem een res inter alios acta (zie boven, nrs. 98, llO en 177, in fine). 
De zaken liggen nochtans anders wanneer de derde met iemand 
te doen heeft waarvan hij weet of behoorde te weten dat hij 
een bewindvoerder is. In dergelijk geval moet de derde naar 
het doel der bewindsopdracht informeren : hij moet ernaar 
informeren of hij met een voorlopig, een gewoon dan wel een 
vereffeningsbewindvoerder te doen heeft. Met andere woorden 
in dit geval behoort de doelgerichtheid der bewindsopdracht> 
zoals het bestaan van elke overeenkomst, tot de elementen die 
aan derden tegenstelbaar zijn. Dit verschil ligt aan het institu-
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tioneel karakter der bewindsverhouding (ib.). Alleen wanneer 
de derde zijn best heeft gedaan om de werkelijke draagwijdte 
van het bewindsdoel te kennen, heeft hij aan zijn onderzoeks
plicht voldaan en kan hij zich op het statuut van derde te goeder 
trouw beroepen. 

188. Beschouwen we tot besluit van deze overwegingen nog 
enkele konkrete gevallen waarin het feit der aanstelling van een 
schijnlegitimatie doet blijken. 

Een eerste hypotese is die waarin de schijnbewindvoerder 
helemaal geen legitimatie heeft hetzij omdat hij er nooit een 
gekregen heeft hetzij omdat de gegeven legitimatje een einde 
heeft genomen. 

Van het eerste geval biedt een vonnis van de Brusselse rechtbank van 
koophandel van 19 februari 1947 een interessante illustratie (1). Een 
derde had te doen met een persoon die zich op de werf als werfoverste 
uitgaf. In deze waan was de derde gesterkt geworden doordat genoemde 
" werfoverste » als dusdanig ondertekende, zich wel degelijk op de werf 
bevond en aldaar werkte. De eigenaar van de werf werd door de recht
bank persoonlijk gebonden geacht tegenover de derde voor de door de 
« werfoverste » opgenomen verbintenissen en dit omdat hij door zijn 
schuld een schijnmandaat had in het leven geroepen door de leiding van 
het werk aan de zogenaamde « werfoverste » toe te vertrouwen of althans 
door deze leiding toe te vertrouwen aan een andere werfoverste die het 
optreden van de eerste niet verhinderd had. 

Een ander voorbeeld is het geval van een echtgenoot die bewinds
daden verricht ten overstaan van het vermogen van zijn van goederen 
gescheiden echtgenote. De derde, die met het oog op het vermogen van 
de vrouw gekontrakteerd heeft, - die bv. herstellingen aan een huis 
van de vrouw heeft uitgevoerd (2) -, en die rechtstreeks betaling wil 
vorderen vanwege de echtgenote, kan zich beroepen hetzij op een stil
zwijgende opdracht hetzij wanneer de afwezigheid daarvan op een of 
.andere wijze kan worden waarschijnlijk gemaakt, op een schijnopdracht. 
In dit laatste geval zal de goede trouw van de derde natuurlijk aan de 
tand worden gevoeld. De vraag zal dan gebeurlijk rijzen of de derde 
wel de nodige opzoekingen heeft gedaan nopens het huwelijksvermogens
rechtelijk statuut der echtgenoten. Zijn beide echtgenoten of één hunner 
handelaar, dan is trouwens een biezondere vorm van bekendmaking 
voorgeschreven (art. 12 en volg. H.W.). 

Een voorbeeld van het tweede geval : datgene, waarin aan een legiti-

(1) Jur. comm. Brux., 1949, 25. 
(2) Vgl. het boven onder nr. 184 geciteerde geval uit de rechtspraak (Rb. Luik, 

5 december 1936, Pas., 1937, III, 132). 
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matie die wel degelijk bestaan heeft thans een einde is gekomen, is het geval 
van een voogd die bij de meerderjarigheid van zijn pupil in het bezit 
blijft van diens vermogen en voortgaat met het voeren van het bestuur 
over dit vermogen. Vermits de minderjarige in deze hypotese thans 
meerderjarig geworden is, zal nu ook tegenover hem de schijnvertegen
woordiging kunnen worden ingeroepen (zie boven, nr. 186). 

Een tweede hypotese is dan deze waarin de bewindvoerder 
zijn bevoegdheden is te buiten gegaan ofwel doordat hij ze over
schreden heeft (excès de pouvoirs) ofwel doordat hij ze van het 
bewindsdoel heeft afgewend (détournement de pouvoirs). 

Het spreekt vanzelf dat, voor de derde geheim gehouden beper
kingen aan de bewindsbevoegdheid, hem niet kunnen worden 
tegengeworpen (1). 

Volgens de strikte logika kan de hypotese van aan de derde niet tegen
stelbare overschrijding der bewindsbevoegdheden zich op het stuk van 
bepaalde wettelijke bewindsfiguren, waarin de bewindsbevoegdheden 
door de wetgever op dwingende wijze zijn vastgesteld, niet voorkomen. 
Derden moeten immers geacht worden de wet te kennen zelfs al is ze in 
werkelijkheid onkenbaar voor de best gevormde juristen. Zij zouden 
dus steeds te kwader trouw moeten worden geacht. Of men de wets
logika echter zover mag drijven lijkt ons zeer twijfelachtig. 

Een illustratie van aan derden onkenbare bevoegdheidsafwending 
bieden de feiten waarover de koophandelsrechtbank van Brussel zich bij; 
vonnis van 16 november 1950 had uit te spreken: een beheerder-bediende 
had, blijkbaar binnen het formeel kader van zijn bevoegdheden blijvend,. 
in naam der vennootschap, maar op een voor derden onkenbare en in 
werkelijkheid onbekend gebleven wijze, voor eigen rekening bestellingen 
gedaan bij een leverancier der vennootschap (2) (zie ook boven, met 
verdere voorbeelden, nr. 108). 

Een ander geval van voor derden niet altijd gemakkelijk vast te stellen 
afwending van bewindsbevoegdheid is het geval van een vereffenings
bewindvoerder die naar buiten als een normale bewindvoerder voorkomt 
en ook als dusdanig optreedt. Een konkreet voorbeeld is de zaakvoerder 
of beheerder ener vennootschap wier aandelen in één hand verenigd 
worden zodat zijn bewind meteen tot een vereffeningsbewind uitgroeit 
(zie boven, nr. 112). 

(1) Hrb. Brussel, 27 juni 1941, Jur. comm. Brux., 1945, 267 (samenvatting) •. 
De samenvatting van dit vonnis luidt : « Les tiers ne doivent tenir compte que 
de l'étendue apparente des pouvoirs du mandataire; s'ils ont pu légitimement 
croire que Ie mandataire avait pouvoir d'agir, le mandant est tenu envers eux, 
les réserves secrètes apportées aux pouvoirs des mandataires leur étant inoppo
sables •. 

(2) Hrb. Brussel, 16 november 1950, Jur. comm. Brux., 1951, 276. Over de afloop· 
van deze zaak, zie boven, nr. 178, blz. 241, noot 1. Vgl. Hrb. Leuven, 4 november· 
1958, R.W., 1960-1961, kol. 1732. 
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§ 2. - Aanstelling en het vereiste van optreden 
krachtens de verleende (werkelijke of schijnbare) legitimatie. 

189. Ook hier kunnen zich twee verschillende situaties voor
doen. In elk van deze situaties heeft het aanstellingsgegeven 
een rol te spelen (zie ook boven, nr. 182). Ofwel had de bewind
voerder het werkelijke inzicht om krachtens de hem verleende 
bewindsbevoegdheid te handelen en niet vanuit zijn persoonlijke 
bevoegdheidssfeer ofwel had de bewindvoerder het werkelijke 
inzicht om vanuit de eigen bevoegdheidssfeer de onderzochte 
handeling te verrichten maar werd naar buiten de schijn verwekt 
dat hij het inzicht had om krachtens een hem gedelegeerde 
bewindsbevoegdheid op te treden. In het eerste geval kan de 
aanstelling van de bewindvoerder over het bestuurd vermogen 
ertoe bijdragen om dit werkelijk, nadien betwist inzicht van de 
bewindvoerder te bewijzen ; in het tweede geval zal op grond 
van de toerekenbare schijn gehandeld worden alsof de bewind
voerder wel degelijk voor andermans en niet voor eigen rekening 
heeft willen optreden. In rechte zijn deze twee situaties goed 
onderscheiden, in feite zullen ze vaak moeilijk van elkaar kunnen 
gescheiden worden. Dit heeft ook niet zoveel belang vermits ze 
beiden tot hetzelfde resultaat : persoonlijke gebondenheid van 
de vermogensgerechtigde, leiden. 

Zoals vroeger zullen nogmaals de interne verhoudingen tussen 
bewindvoerder en vermogensgerechtigde van de verhoudingen 
van laatstgenoemde met de buitenwereld moeten onderscheiden 
worden. 

190. Eerst komt de rol van de aanstelling als bewijsmiddel 
aan de beurt. 

Normaal zal het inzicht van de bewindvoerder om krachtens 
de bewindsbevoegdheid op te treden (dit is de tweede toepasse
lijkheidsvoorwaarde opdat rechtstreekse beïnvloeding van ander
mans vermogen zou voorliggen : zie boven, nrs. 171 en volg.) 
blijken uit een door hem op het ogenblik der kontraktsvorming 
afgegeven verklaring dat hij de voorgenomen rechtshandeling in 
andermans naam wenst aan te gaan. Niettemin kan dit inzicht 
ook uit andere omstandigheden worden afgeleid, die tot uiting 
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doen komen dat de bewindvoerder in werkelijkheid in andermans 
naam of tenminste naamloos optreedt. 

Zelfs wanneer de bewindvoerder verklaard heeft in eigen naam 
op te treden of wanneer dit uit de omstandigheden bleek maar 
wanneer kan bewezen worden dat hij niettemin op het ogenblik 
der kontraktsvorming het inzicht had voor andermans rekening 
op te treden dient de aldus verrichte handeling rechtstreeks aan 
de vermogensgerechtigde toegerekend te worden (zie boven, 
nrs. 155 en volg.). 

Welnu ook in dit verband met name op het stuk der bewijs
levering van het inzicht van de opdrachthouder op het ogenblik 
der kontraktsluiting, om de voorgenomen handeling voor ander
mans rekening te sluiten, speelt het feit der aanstelling een belang
rijke rol. 

Zoals vroeger opgemerkt en hierboven in herinnering gebracht 
zal deze bewijslevering aan de betrokkenen uiteraard het meest 
zorgen baren wanneer de opdrachthouder in eigen naam optrad. 
De taak aan de aanstelling als bewijsmiddel weggelegd is hier 
evident. Immers het feit dat een afgetekende groep van, aan een 
ander toebehorende vermogensbestanddelen onder de zeggenschap 
wordt gebracht van een ander persoon die op de aldus ter 
zijner beschikking gestelde vermogensbestanddelen geen andere 
dan bewindsbevoegdheden verwerft, roept noodzakelijkerwijze 
het vermoeden op dat de handelingen die door de bewindvoerder 
met het oog op het onder zijn heerschappij gebracht vermogen 
worden verricht, voor rekening van de vermogensgerechtigde en 
niet voor eigen rekening werden aangegaan (zie hierover meer, 
nrs. 165-166). 

Een denkbeeldig voorbeeld zal dit duidelijk maken. Stel een bewind
voerder die zekere, specifiek-bepaalde bewindsgoederen verhuurt of 
verkoopt. De graad van waarschijnlijkheid, nodig bij elke bewijslevering, 
dat het hier, krachtens de bewindsbevoegdheid en niet krachtens de 
eigen bevoegdheid van de bewindvoerder verrichte handelingen betreft 
is zeer hoog. Immers ten aanzien van genoemde goederen bezit de bewind
voerder helemaal geen eigen bevoegdheid. Maar zelfs in het geval van 
een bewindvoerder die met het oog op het bewindsvermogen aankopen 
doet (bv. een filiaalhouder die bestellingen doet om de stocks van het 
bestuurd filiaal aan te vullen) of die het beheerde goed laat verzekeren 
zal de, ditmaal juridisch mogelijke, hypotese als zou de bewindvoerder 
voor eigen rekening en niet voor rekening van de vermogensgerechtigde 
zijn opgetreden als zeer onwaarschijnlijk voorkomen. 
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Er valt nog op te merken dat het bij de opdrachthouder be
staande inzicht om voor andermans rekening op te treden een 
materieel feit is waarvan het bestaan zowel door (en ook tegen) 
derden als door de opdrachthouder en de opdrachtgever in hun 
onderlinge betrekkingen, met alle bewijsmiddelen, getuigen en 
vermoedens inbegrepen, mag worden aangetoond. 

191. Ter illustratie van de bewijsrol door de aanstelling in 
dit verband gespeeld, kunnen twee vonnissen : een Belgische en 
een Nederlandse beslissing worden geciteerd. 

Er is vooreerst de reeds vermelde beslissing van de rechtbank van 
eerste aanleg te Luik (1) (zie boven, nr. 184, in fine). Een zoon bestelde 
in eigen naam herstellingswerken aan het huis dat eigendom is van zijn 
vader en dat ze samen betrokken. De onbetaald gebleven ondernemer 
daagt beiden, vader en zoon, voor de rechtbank die hen samen solidair
lijk tot betaling der verschuldigde sommen veroordeelt. 

Uit dit vonnis komt duidelijk te voorschijn dat de rechtbank, die een 
stilzwijgend mandaat in hoofde van de zoon aanwezig achtte (zie boven, 
nr. 184), bovendien het inzicht van de zoon om voor rekening van de 
vader dit is voor rekening van de eigenaar van het huis en niet voor eigen 
rekening op te treden voor bewezen beschouwde en dit alhoewel de zoon, 
voor zover uit het feitenrelaas blijkt, genoemde bestellingen in eigen 
naam deed. 

Uit dit vonnis blijkt tevens dat de steeds weerkomende bewering 
als zouden de Belgische rechtbanken nooit het ontstaan van 
rechtstreekse obligatoire betrekkingen tussen een derde en een 
opdrachtgever ingevolge door een opdrachthouder in eigen naam 
maar voor rekening van zijn opdrachtgever verrichte rechts
handelingen aannemen (zie boven, nr. 123), met een korreltje 
zout dient genomen te worden. 

De Nederlandse beslissing, waarvan hierboven sprake, is een vonnis 
van de rechtbank van Amsterdam van 10 juni 1927 (2). Een vennootschap 

(l) Rb. Luik, 5 december 1936, Pas., 1937, III, 132. Vgl. ook Hrb. Gent, 16 sep
tember 1952, J.T., 1953, 141 : een in eigen naam optredend echtgenoot, die aldus 
handelt in het kader van de door hem behartigde handelszaak van zijn vrouw, 
wordt samen met zijn vrouw en solidairlijk voor de opgenomen verbintenis veroor
deeld. De veroordeling van de vrouw gebeurde echter op grond van haar bekentenis 
tot betaling van de door haar man opgenomen verbintenis gehouden te zijn. Zie 
tenslotte cass., 3 april 1950, J. T., 1950, blz. 463; Pas., 1950, I, 548. Dit arrest 
overweegt : « Attendu que, iorsqu'un fonctionnaire déciare agir en qualité de délégué 
de l'administration, dont il dépend, sa déciaration est présumée exacte jusqu'à 
preuve contraire ». Ook hier speelt het materiële feit der aanstelling over een bepaalde 
dienst een bewijsrol. 

(2) N.J., 1927, 1164. Deze beslissing wordt besproken bij AssER-SCHOLTEN
BREGSTEIN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, blz 27. 

VAN GERYEN, Bewindsbevoegdheid. - 17 
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onder firma, die handel drijft in konfektie-artikelen, verkocht haar bedrijf 
aan een Naamloze Vennootschap evenwel met dien verstande dat de 
vennoten onder firma bedrijfsleiders blijven van het filiaal van de naam
loze vennootschap, dat hun zaak aldus geworden is. Derden zijn dus van 
de voltrokken overgang volledig onbewust en gaan door met het filiaal 
te handelen alsof het een zelfstandige vennootschap onder firma ware. 
Dit is o.a. het geval van een Duitse leverancier, die nadat hij, onbekend 
zijnde met het feit der overdracht, een veroordeling bekomen had van 
de vennootschap onder firma tot betaling der geleverde goederen, nadien 
een vordering instelt tegen de naamloze vennootschap tot betaling der 
sommen die door de in likwidatie zijnde vennootschap onder firma niet 
betaald werden. De rechtbank willigde deze eis in overwegende : 

« dat vaststaat, dat in het Handelsregister de gedaagde stond ingeschre
ven en bij die inschrijving was vermeld, dat gedaagde een filiaal had, 
waarvan de beheerders waren de voornoemde heren C & v. d. L., die 
onder hun gemeenschappelijken naam dat beheer voerden; 

» Dat hieruit reeds dadelijk voortvloeit, dat alle transacties door genoem
de personen aangegaan onder den naam van C & v. d. L. op het gebied van 
fabricatie en verkoop van dames- en kinderconfectiegoederen, door hen 
gedaan worden als orgaan van gedaagde, derhalve door gedaagde zelf 
(kursief van mij) ; dat dit ook geldt voor de bij dagvaarding gestelde koop 
die betrof stoffen voor de vervaardiging dier goederen nodig, nu niet 
is gesteld dat C & v. d. L. zouden hebben verklaard, die transactie niet 
te doen als filiaal van gedaagde doch voor persoonlijke rekening of voor 
rekening hunner vennootschap ». 

Uit de laatste zinsnede wordt het duidelijk dat de rechtbank 
van oordeel is dat alle handelingen - ook deze door de bewind
voerder in eigen naam aangegaan -, die betrekking hebben op 
de onder bewind gestelde boedel, moeten geacht worden door 
de vermogenstitularis zelf te zijn verricht zolang het tegendeel 
niet werd verklaard op het ogenblik van de kontraktsluiting. 
Ook hier haalt de rechtbank dus uit het feit dat een bewind
voerder over andermans vermogen is aangesteld, het bewijs dat 
een handeling verricht met het oog op de bestuurde boedel 
met het inzicht voor andermans rekening op te treden werd 
verricht. 

192. De zoëven besproken beslissingen hadden betrekking op 
de verhoudingen van bewindvoerder en vermogensgerechtigde 
met derden. Het feit der aanstelling kan nochtans eveneens een 
bewijsrol spelen in de onderlinge betrekkingen tussen de zojuist 
genoemden. 
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Een voorbeeld dàarvan levert een recent arrest van het beroepshof 
te Brussel (1). De tegen dit arrest ingediende voorziening in kassatie 
werd verworpen (2). 

Een zetbaas aan wie het bestuur over een drankgelegenheid werd toe
vertrouwt weigert, na aanzegging van zijn opzeg in deze betrekking, het 
huis waarin de handelszaak wordt uitgebaat te verlaten omdát hij zogezegd 
voor eigen rekening de tijdens zijn bewind verstreken huurovereenkomst 
met de eigenaar van het huis heeft verlengd. lnderdàad, deze overeenkomst 
van huurverlenging was op naam van de zetbaas en zijn echtgenote met 
de huiseigenaar aangegaan. 

Niettemin heeft het Hof van Beroep beslist dàt de aldus door de zet
baas in eigen naam gesloten verlenging van huurovereenkomst en ondànks 
diens beweringen dàt hij ze ook voor eigen rekening had aangegaan, in 
werkelijkheid voor rekening van de titularissen der handelszaak werd 
gesloten. 

Het Hof overwoog o.m. : que la conclusion du nouveau bail rentrait 
tant dans le cadre des pouvoirs d' administration confiés. à l' appelant que dans 
celui de ses obligations de mandataire; que lorsque le mandataire traite avec 
les tiers en nom personnel, il n'en conserve pas moins sa qualité de mandataire 
à l'égard du mandant; qu'il doit exécuter ce mandat tant que celui-ci subsiste; 
qu'il est censé avoir agi dans l'intérêt du mandant; qu'il est tenu de lui prester 
les droits et actions qu'il a acquis personnellement en vertu du mandat ... 

193. Zoals gezegd speelt het feit der aanstelling ook ten aanzien 
van het thans besproken toepassingsvereiste voor rechtstreekse 
toerekening der door de bewindvoerder verrichte handeling aan 
de vermogensgerechtigde, een schijnverwekkende (en niet alleen 
een bewijs-) rol (zie boven, nr. 189). 

Het geval dat hier bedoeld wordt is datgene waarin een bewind
voerder in werkelijkheid het inzicht had om voor eigen rekening 
de voorgenomen handeling te verrichten maar daarbij ingevolge 
zijn aanstelling over het bestuurde vermogen een aan de ver
mogensgerechtigde toerekenbare schijn verwekte dat de handeling 
eigenlijk voor rekening van laatstgenoemde werd verricht. Derden 
te goeder trouw die op deze schijn afgingen, mogen hem voor 
werkelijkheid nemen en de vermogensgerechtigde (in de veronder
stelling dat een werkelijke of schijnbare bewindslegitimatie voor
handen was) rechtstreeks aanspreken. 

Een typisch voorbeeld hiervan is een vonnis van de koop
handelsrechtbank te Sint-Niklaas van 3 januari 1956 (3). 

(l) Brussel, 10 december 1958, J.T., 1959, 225. 
(2) Cass., 5 januari 1961, Pas., 1961, I, 481. 
(3) Hrb. Sint-Niklaas, 3 januari 1956, R. W., 1956-1957, kol. 540. 
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Door een leverancier werd tot betaling van een faktuur een vordering 
ingesteld tegen een zekere dame waarvan de leverancier ingevolge vroe
gere betrekkingen wist dat zij de litigieuze handel dreef. In werkelijk
heid werden de onbetaalde bestellingen gedaan door de zoon van genoemde 
dame, die zijn moeder bij het besturen van het bedrijf hielp. De dame liet 
als verweer gelden dat op het ogenblik der bestellingen zij haar handel 
reeds had overgedragen aan haar zoon, die genoemde bestellingen derhalve 
voor eigen rekening deed. Deze overdracht der handelszaak was de leveran
cier evenwel nooit medegedeeld en bovendien bleek zij uit geen enkele 
feitelijke omstandigheid (firmanaam bleef gelijk terwijl ook op de brie
venbus geen wijzigingen werden aangebracht). De rechtbank overwoog dus: 

• Overwegende dat al die omstandigheden ten genoege van recht be
wijzen dat opposante (genoemde dame) ten aanzien van derden minstens 
de schijn heeft verwekt van een lastgeving door haar aan de zoon gegeven 
om zich met haar zaken te bemoeien ; 

» Dat zij als schijnbare opdrachtgeefster gehouden is de aankopen te 
betalen die door haar schijnbare volmachthouder werden aangegaan • 
(met verwijzingen). 

De rechtbank liet derhalve aan de derde toe de schijnbare 
toestand waarop hij betrouwd had ( doen van bestellingen voor 
rekening van de moeder) voor werkelijkheid te nemen (1). 

§ 3. - Besluit en Eindperspektief. 

194. Overschouwt men voorgaande bevindingen in verband 
met de aanstelling van een bewindvoerder over een zekere groep 
van vermogensbestanddelen, dan bemerkt men dat het materiële 
feit der aanstelling ten behoeve van derden, die met het oog 
op genoemde vermogensbestanddelen met de aangestelde hebben 
gekontrakteerd, een waar feitelijk vermoeden van rechtstreekse 
gebondenheid van de eigenaar van het vermogen voor de aldus 
aangegane rechtsbetrekkingen in het leven roept. 

Inderdaad, ten aanzien van beide bestanddelen die nodig zijn 
opdat rechtstreekse toerekening aan een vermogenstitularis van 
door een ander verrichte handelingen zou voorhanden zijn, speelt 
de aanstelling een stimulerende rol. Enerzijds doet zij derden 
een middel aan de hand tot het bewijzen van een stilzwijgende 
bewindslegitimatie of een element uit wier aanwezigheid genoemde 

(1) Vgl. ook het reeds meermaals geciteerde vonnis : Hrb. Brussel, 16 novem
ber 1950, Jur. comm. Brux., 1951, 276. 
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derden gebeurlijk tot het voorhanden zijn van een bewinds
legitimatie mogen besluiten. Stemt deze konklusie niet overeen 
met de werkelijkheid, dan zullen zij zich toch op deze schijnbare 
toestand mogen beroepen (zie boven, nrs. 182 en volg.). Ander
zijds bewijst de aanstelling - of maakt zij toch elke redelijke 
vergissing dienaangaande vergeeflijk en bijgevolg niet tegenstel
baar aan diegene die zich vergist - dat de houder der bewinds
legitimatie, wanneer hij, zelfs in eigen naam, met het oog op de 
boedel waarover hij werd aangesteld kontrakteerde, wel degelijk 
krachtens de hem gedelegeerde bewindsbevoegdheid optreedt (zie 
boven, nrs. 189 en volg.). In dit verband is het enige verschil 
tussen de in eigen naam optredende en de niet in eigen naam 
handelende bewindvoerder dat eerstgenoemde ook zichzelf recht
streeks bij de verrichte rechtshandeling betrekt (zie boven, nr. 132). 

Wil de vermogensgerechtigde dit vermoeden ontzenuwen dan 
zal hij moeten aantonen - de bewijslast rust dus op zijn schouders 
- ofwel dat de zich als bewindvoerder opwerpende persoon zonder 
(uitdrukkelijke of stilzwijgende) bewindslegitimatie of minstens 
buiten de formele of intrinsieke grenzen ervan heeft gehandeld 
en dat ook geen of geen hem, vermogensgerechtigde, toereken
bare en tegenwerpelijke schijnlegitimatie voorhanden is ofwel 
dat de, weliswaar binnen de grenzen van zijn werkelijke of 
schijnbare bevoegdheid blijvende bewindvoerder niet krachtens 
deze bevoegdheid is opgetreden en dat derden redelijkerwijze 
ook niet konden afgaan op een hem, vermogensgerechtigde, 
toerekenbare en tegenwerpelijke schijn dat de bewindvoerder 
krachtens genoemde bevoegdheid handelde. 

De keerzijde van de rechtstreekse gebondenheid van de ver
mogenstitularis tegenover de derde is natuurlijk het recht van 
eerstgenoemde om tegen de derde rechtstreeks op te treden 
( over de verhouding tussen de vermogensgerechtigde en de in 
eigen naam optredende bewindvoerder : zie boven, nr. 163). Dit 
geldt ook voor het geval der schijnvertegenwoordiging. Door een 
schijnvertegenwoordiger verrichte handelingen zijn inderdaad 
geldig : hun sanktie bestaat in hun niet-tegenstelbaarheid aan dé 
schijnvertegenwoordigde (zie boven, nr. 151, noot 1). 

Tenslotte weze nog opgemerkt dat het feit der aanstelling ook 
in de interne verhoudingen tussen bewindvoerder en vermogens
titularis zijn invloed doet gelden. In geval van stilzwijgende of 
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onnauwkeurig omlijnde bewindsopdrachten, zal de omvang der 
aanstelling, aanstelling die op de tenuitvoerlegging der bewinds
verhouding duidt, het bestaan en mogelijks ook de omvang der 
bewindslegitimatie bewijzen (zie boven, nr. 183, in fine). Dit geldt 
natuurlijk zowel voor materiële handelingen als voor de rechts
handelingen en de te nemen beslissingen waartoe de bewinds
opdracht zich uitstrekt. Anderzijds houdt de aanstelling ook voor 
de interne verhoudingen tussen bewindvoerder en vermogens
gerechtigde een vermoeden in dat de met het oog op de bewinds
boedel verrichte handeling wel degelijk voor rekening van laatst
genoemde werd verricht (zie boven, nr. 192). 

195. Het materiële feit der aanstelling van een bewindvoerder 
over een bewindsboedel schept dus een vermoeden van recht
streekse gehoudenheid van de vermogenstitularis en dit in de 
in het vorig nummer aangeduide voorwaarden. Het gaat hier 
wel te verstaan over een feitelijk vermoeden alhoewel het idee 
van wettelijk vermoeden, althans historisch gezien, niet zo veraf 
lijkt. 

Om dit aan te tonen moge verwezen worden naar hoofdstuk VI 
van het tweede deel van P0THIBR's Traité des Obligations (1). 
In het tweede artikel van de achtste afdeling van genoemd hoofd
stuk, heeft P0THIBR het over les commettans. Daar vinden we 
de kern van het hierboven opgezette betoog terug. 

PoTHIER schrijft er o.m. : 
Lorsqu'un négociant a commis quelqu'un à une maison de commerce ou 

au gouvernement d'un vaisseau marchand, et pareillement lorsque les f er
miers du Roi ont préposé quelqu'un à la direction d'un Bureau; dans tous 
les engagemens que ce préposé contracte, quoiqu' en son propre nom, pour 
les affaires auxquelles il est préposé, il s'oblige comme débiteur principal 
et il oblige en même temps son commettant, comme débiteur accessoire; car 
ce commettant est censé, par la commission qu'il lui a donnée, avoir consenti 
par avance à tous les engagemens qu'il contracterait pour toutes les affaires 
auxquelles il l'a préposé, et s'en être rendu responsable (2). 

En verder : Pour qu'il y ait lieu à cette obligation accessoire du commet
tant, il faut que Ie préposé ait contracté en son propre nom, quoique pour les 
affaires du commettant; mais lorsqu'il contracte dans la qualité de facteur 

(I) Dit hoofdstuk handelt over : • Les obligations accessoires des fidéjusseurs 
et autres qui accèdent à celle d'un principal débiteur ,. 

(2) POTHIER, Traité des Obligations, 1764, nr. 447. 
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ou. de fondé de procuration de son commettant, c' est son commettant qui con
tracte par son ministère, supra n. 74 le préposé en ce cas ne s'oblige pas; 
c'est le commettant seul qui par Ze ministère de son préposé contracte une 
obligation principale. 

Lorsque Ze préposé contracte en son propre nom, pour qu'il oblige son com
mettant, il faut que Ze contrat concerne les affaires auxquelles il est préposé, 
et que Ze préposé n'ait pas excédé les bornes de sa commission ... (1). 

Deze bemerkingen van POTHIER, waaraan door de opstellers 
van het B.W. zowel als door de eerste en ook latere kommentatorèn 
stilzwijgend werd voorbijgegaan, werpen een eigenaardig licht 
op de persoonlijke aansprakelijkheid van de vermogenstitularis 
voor de rechtshandelingen door de bewindvoerder in eigen naam 
verricht. Inderdaad, zij laten wellicht uitschijnen dat dit per
soonlijk gehouden zijn voor de door de bewindvoerder aan
gegane overeenkomsten het verloren gegaan, aktief facet is van 
een rechtsregel waarvan alleen het passief aspekt in de Code 
Napoléon behouden bleef. Bedoeld wordt het, ditmaal wettelijk, 
vermoeden van aansprakelijkheid van diegenen die anderen aan
stellen (commettants) voor de onrechtmatige daden door hun 
aangestelden (préposés) bedreven (art. 1384, 3° lid, B.W.). 

PoTHIER vervolgt zijn betoog inderdaad : . Ge n' est pas seulement en con
tractant que les préposés obligent leurs commettans : quiconque a commis quel
qu'un à que/que fonction, est responsable des délits et quasi-délits que son 
préposé a commis dans l' exercice des fonctions auxquelles il était préposé ... , 
èt s'ils sont plusieurs qui l'ont préposé, ils en sont tous tenus solidairement 
sans aucune exception de division ni de discussion ..• (2). De Leuvense lektor 
MoLITOR, die in 1827 een geannoteerde uitgave van PoTHIER's Traité 
des Obligations liet verschijnen, verwijst overigens na de geciteerde zins
snede uitdrukkelijk naar artikel 1384 van de Code Napoléon (3). Deze op
vatting vindt wellicht ook steun in de vroeger heersende mening omtrent 
de toenmaals ruimer opgevatte aard van de verhouding meester-aange
stelde in de zin van artikel 1384, 3° lid, B.W. Anders dan nu (4), werd 
toen ook een meester, die geen recht van toezicht en leiding bezat ten 
overstaan van zijn aangestelde bv. een lastgever ten overstaan van zijn 
lasthebber voor de door deze laatste begane fouten aansprakelijk geacht (5), 

(1) lb., nr. 448. 
(2) lb., nr. 453. 
(3) MoLITOR, A.M.J., Traité des Obligations de Pothier, I, Leuven, 1827, nr. 421, 

blz. 325. 
( 4) DALCQ, R., • Traité de la responsabilité civile », in Nov., Droit civil, V, 1, 

nrs. 1784 en volg. 
(5) Zie VAN HECKE, G., • La responsabilité des sociétés pour faits de leurs admi-
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Zie ook artikel 46, § 1 Zeevaart- en binnenscheepvaartwet zoals ge
wijzigd door de wet van 28 november 1928 : « Ieder eigenaar van een 
schip is persoonlijk aansprakelijk voor zijn eigen handelingen, verzuimen 
of verbintenissen; hij is burgerlijk aansprakelijk voor de handelingen 
van de kapitein en staat in voor de verbintenissen, door laatstgenoemde 
aangegaan in de uitoefening van zijn dienst ... » Ook hier wordt de aan
sprakelijkheid van de vermogenstitularis voor de deliktuele zowel als 
kontraktuele handelingen van de bewindvoerder in één adem opgenoemd. 

Het is op grond van deze verwantschap dat het verantwoord lijkt de 
term aanstelling, die in de eerste plaats de in artikel 1384, 3e lid, B.W. 
bedoelde verhouding verwoordt, ook hier te gebruiken om de band tussen 
bewindvoerder en bewindsvermogen weer te geven. 

PoTHIER's beschouwingen inzake het persoonlijk gehouden zijn 
van de onder bewind gestelde voor de overeenkomsten door de 
bewindvoerder aangegaan, gaan trouwens terug op het Romeinse 
recht. Ook daar was de regel der rechtstreekse gebondenheid 
van de vermogenstitularis voor de rechtshandelingen door een 
bewindvoerder aangegaan niet onbekend. Hiervan getuigt het 
verlenen van rechtstreekse vorderingen ( de actiones exercitoriae 
en institoriae) tegen een pater familias voor rechtshandelingen 
verricht door zijn zoon of zijn slaaf, die door hem over een schip, 
een handelszaak of een industriële onderneming werd aange
steld (1). Door VAN OVEN wordt trouwens gerapporteerd dat 
dergelijke rechtstreekse gebondenheid van de pater familias ook 
uitgebreid werd tot de rechtshandelingen gekontrakteerd doQr 
een scheepskapitein of een filiaalhouder, die niet de zoon of de 
slaaf van de pater familias maar wel een vrij man was (2). 

196. Niet alleen met het verleden ook met de meest aktuele 
opvattingen inzake vertegenwoordiging knoopt het hierboven 
gevonden resultaat aan. Om dit aan te tonen moge het volstaan 
te verwijzen naar het voorontwerp van eenvormige wet betref
fende vertegenwoordiging opgesteld door het Institut international 
pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) en in 1955, 

nistrateurs en droit beige », Rivista delle società, 1956, blz. 1010 en de verdere 
verwijzing naar LAURENT, XX, nrs. 570 en volg. 

(1) CoRNIL, G., Droit romain, Brussel, 1921, blz. 141 en 143; GERARD, P.F., 
Manuel élémentaire de droit romain, Parijs, 1929, 8• uitg. door SENN, F., blz. 713 
en volg. 

(2) VAN OVEN, J.C., Leerboek van Romeinsch Privaatrecht, Leiden, 1946, blz. 485. 
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vergezeld van een toelichting, door de Nederlandse hoogleraar 
MEYERS te Rome uitgegeven (1). 

Artikel 8 van dit voorontwerp bepaalt onder de titel: Etendue de l'habili
tation induite d'une situation hetgeen volgt : 

En cas d'habilitation induite d'une situation, Ie représentant est habilité 
à accomplir au nom du représenté tous les actes que sa situation implique 
normalement. 

Si une personne est chargée par une autre de la gestion d'une entreprise, 
elle est de ce fait habilitée à accomplir tous les act es qu' entraîne normalement 
cette gestion. 

Overeenkomstig artikel 4 van genoemd voorontwerp moet onder habi
litation induite d'une situation verstaan worden : 

Une personne est habilitée à accomplir des actes au nom d'une autre per
sonne lorsqu' elle se trouve, du consentement de celle-ci, dans une situation 
qui comporte, d' apr is la loi et les usages applicables, laf aculté d' agir au nom 
de l'autre. 

AFDELING Il. - WEERSLAG VAN HET MATERIËLE FEIT 

DER AANSTELLING OP DE VERHAALSAANSPRAKELIJKHEID 

VAN HET VERMOGEN VAN DE VERMOGENSGERECHTIGDE. 

197. De in naam van de vermog<!nsgerechtigde of naamloos 
optredende bewindvoerder put dus uit de voor vreemde rekening 
gesloten rechtshandelingen geen andere rechten of plichten dan 
diegene die aan zijn hoedanigheid van bewindvoerder vastzitten. 
De in eigen naam optredende bewindvoerder wordt daarentegen 
hoofdelijk met de vermogensgerechtigde bij de door hem voor 
rekening van laatstgenoemde gesloten rechtshandeling betrokken 
(zie boven, nrs. 123 en 132). 

Anderzijds geldt ten overstaan van de vermogensgerechtigde 
als algemene regel dat de bewindvoerder, ongeacht het nominaal 
karakter van zijn optreden, rechtstreeks op het vermogen van 
eerstgenoemde vermag in te werken (zie boven, nrs. 152 en volg.). 
Het materiële feit der aanstelling roept trouwens een feitelijk 
vermoeden in het leven dat elke door de bewindvoerder ten 
aanzien van de bewindsboedel verrichte handeling het zojuist 
genoemde rechtseffekt teweegbrengt (zie boven, nrs. 194-195). 

(1) De Franse titel van difin twee talen: Frans en Engels opgestelde voorontwerp 
luidt : • Avant-projet d'une loi uniforme sur la représentiltion en matière de droit 
privé patrimonia! dans les rapports internationaux · et Rapport illustratif •· 
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In verband met de laatst geciteerde regel rijst nu de vraag 
in welke mate de aldus door de bewindvoerder verrichte hande
lingen rechtstreeks op het vermogen van de vermogensgerechtigde 
inwerken. Beperken de gevolgen dezer inwerking zich tot het 
bestuurde vermogen of slaan zij terug op het ganse vermogen 
van de onder bewind gestelde? 

De vraag betreft zowel de passief- als de aktiefzijde van het 
patrimonium van de onder bewind gestelde. Aan de passiefzijde 
gaat het dan om het aanvaarden van een tot het beheerd vermogen 
beperkte verhaalsaansprakelijkheid dan wel om een onbeperkte 
dit is een zich tot gans het vermogen van de onder bewind gestelde 
uitstrekkende verhaalsaansprakelijkheid (over dit begrip, zie boven, 
nr. 122) voor de door de bewindvoerder opgenomen verplich
tingen .. Aan de aktiefzijde stelt zich daarentegen de vraag of de 
door de bewindvoerder gekontrakteerde rechtsvoordelen in het 
globaal vermogen van de onder bewind gestelde dan wel in het 
bewindsvermogen, dat dan een .waar Sondervermögen uitmaakt, 
terechtkomen. 

198. De laatste vraag kan, in de huidige stand van de Belgische 
wetgeving en rechtspraak vrij gemakkelijk beantwoord worden. 
Zij betreft de vraag naar de verdeelbaarheid van het patrimonium 
van een rechtssubjekt. Kan een vermogenstitularis in het hem 
toekomende vermogen een scheiding doortrekken die ook aan 
de buitenwereld tegenstelbaar is ? Immers, wanneer men aan
vaardt dat de door de bewindvoerder voor rekening van de ver
mogensgerechtigde verworven rechtsvoordelen niet in het alge
meen vermogen van de vermogensgerechtigde maar wel in een 
aan laatstgenoemde toekomend Sondervermögen, in _casu de be
windsboedel terechtkomen dan aanvaardt men meteen, en dit 
behóort tot de essentie van het Sondervermögen in de eigenlijke 
zin van het woord, dat niet alle schuldeisers van de vermogens
titularis maar alleen een welbepaalde groep onder hen hun vorde
ringen op het aldus afgezonderd vermogen kunnen verhalen (1). 

Welnu, in de huidige stand der Belgische rechtspraktijk dient 
men, zelfs wanneer men er de meest recente en vooruitstrevende 

(1) Over het « Sondervermögen •, zie o.m. voN TUHR, A., Der Allgemeine Teil 
des Deutschen Bürgerlichen Rechts, I, 1957 (nieuwe uitgave), § 20, blz. 348-349; 
ENNECCERUS-NIPPERDEY, 1, § 132, blz. 845 en volg. 
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auteurs op naleest, de vraag naar de verdeelbaarheid van een 
patrimonium op eigen initiatief van de vermogensgerechtigde 
ontkennend te beantwoorden. De reden hiervoor is de nodige 
zekerheid in het handelsverkeer en meer biezonder in het krediet
verkeer. Dit laatste zou er sterk onder lijden moest men aan elk 
vermogensgerechtigde toelaten zekere delen van zijn vermogen, 
en dit tot het oneindige toe, voor bepaalde groepen van schuld
eisers af te zonderen en zodoende, in strijd met artikel 8 Hypo
teekwet (1), aan het algemeen onderpand der andere schuld
eisers te onttrekken (2). Alleen een positieve wettelijke rechtsregel, 
volgens sommigen ook een gewoonterechtelijke of jurisprudentiële 
regel kan dergelijke, aan derden tegenstelbare vermogenssplitsing 
voltrekken (3). 

Het scherpst rijst de gestelde vraag ten aanzien van de éénmanszaak ( 4). 
Is een handelszaak een afgezonderd vermogen met een eigen aktief en 
een eigen, dit aktief belastend passief of maakt de handelszaak een ver
zameling van in het algemeen vermogen geïntegreerde bestanddelen uit? 

Het lijdt dan ook geen twijfel dat een bewindsvermogen prin
cipieel dit is bij afwezigheid van een andersluidende wettelijke 
bepaling, in ons recht geen Sondervermögen uitmaakt. Met andere 
woorden het feit dat bepaalde vermogensbestanddelen onder het 
bestuur worden gebracht van een daartoe geroepen bewind
voerder, vormt van de aldus afgezonderde vermogensbestanddelen 
geen afgezonderd vermogen met eigen aktief en passief. Dit 
betekent evenwel niet dat in de schoot van de bewindsboedel 
het principe der zaakvervanging (substitution réelle) geen rol zou 
kunnen spelen. De toepasselijkheid van dit beginsel is niet gebon
den aan het al of niet bestaan van een afgezonderd, een zelf
standige juridische entiteit vormend vermogen (5). 

(I) Dit artikel bepaalt immers : « De goederen van de schuldenaar strekken 
tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs ervan wordt 
onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er tussen de 
schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan •· 

(2) DE PAGE en DEKKERS, V, nr. 577. 
(3) Zie SPETH, F.H., La divisibilité du patrimoine et l'entreprise d'une personne, 

Parijs-Luik, 1957, blz. 149 en volg., nr. 159. 
(4) Hierover LIMPENS, J., « La notion juridique du fonds de commerce et la 

subrogation réelle », Rev. Ban., 1950, nrs. 5-6 en 7-8, blz. 269 en volg., en 326 
en volg. 

(5) Hierover LIMPENS, J ., l.c., blz. 337 en volg., nrs. 29 en volg. 
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199. Wenden we ons nu tot de tweede vraag: kunnen de door 
de bewindvoerder voor rekening van de vermogensgerechtigde 
aangegane verbintenissen door de derden, in wier voordeel 
genoemde verpintenissen werden opgenomen, op gans het ver
mogen van de vermogensgerechtigde dan wel alleen op de be
windsboedel worden verhaald? 

Uitgangspunt voor de beantwoording van deze tweede vraag 
dient artikel 7 Hypoteekwet te zijn : « Ieder die persoonlijk 
verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder 
verband van al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, 
zo tegenwoordige als toekomstige >>. 

Principieel kunnen de schuldeisers van door de bewindvoerder 
voor rekening van de onder bewind gestelde gesloten en in diens 
patrimonium rechtstreeks ontstane verplichtingen, hun vorde
ringen dus op gans het vermogen van hun schuldenaar en niet 
alleen op het bewindsvermogen verhalen. 

Op dit beginsel, dat slechts van openbare orde is in de mate 
dat het de bescherming van schuldeisers beoogt, kan nochtans 
uitzondering worden gemaakt hetzij door een biezondere wet 
hetzij ook door onderling akkoord tussen schuldeiser en schulde
naar. Dit akkoord, zoals elk akkoord, hoeft niet uitdrukkelijk 
te zijn en kan uit de omstandigheden worden afgeleid (1) (zie 
ook boven, nr. 122). 

Welnu ook op dit punt met name ten aanzien van de vast
stelling van dergelijk verhaalsaansprakelijkheid-beperkend akkoord 
kan het feit der aanstelling een stimulerende rol vervullen. 

Is de aldus gevonden regel niet flagrant in strijd met wat hier
boven omtrent de onverdeelbaarheid van een vermogen (zie voorgaand 
nummer) werd gezegd? Hier wordt aangenomen dat een schuldenaar 
met het akkoord van zijn schuldeiser de verhaalsaansprakelijkheid van 
zijn vermogen tot bepaalde bestanddelen ervan kan beperken en dus de 
overige bestanddelen aan het verhaalsrecht van genoemde schuldeiser 
onttrekken. Daar werd gezegd dat een schuldenaar niet bij machte is 
in zijn vermogen een splitsing door te voeren zodanig dat een deel van 
zijn vermogen uitsluitend strekt tot betaling van bepaalde schulden en 
met het gevolg dat de andere schuldeisers hun onderpand zien vermin
deren. Het verschil ligt hierin : in het eerste geval ziet een bepaald schuld
eiser A, met zijn eigen goedvinden, zijn verhaalsrecht beperkt worden ; 

(1) DB PAGE en DEKKERS, VI, nr. 753. 
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de andere schuldeisers ondervinden hiervan niet het minste nadeel wel 
integendeel. Zij kunnen immers rustig voortgaan hun vorderingen op 
die vermogensbestanddelen te verhalen, waartoe A zijn verhaalsrecht 
beperkt heeft. Omgekeerd kan A zijn vordering niet meer op andere 
vermogensbestanddelen verhalen hetgeen alleen maar in het voordeel 
der overige schuldeisers kan uitvallen. In het tweede geval worden de 
verhaalsrechten van de overige schuldeisers, dit zijn de schuldeisers 
wier vorderingen niet tot de het Sondervermögen belastende passiva be
horen, door hun schuldenaar eigenmachtig ingekort : voortaan kunnen 
zij hun vorderingen alleen nog op de niet tot het biezonder vermogen 
behorende rechten verhalen. Dergelijke inkorting van hun rechten ware 
alleen met hun aller goedvinden (dit der toekomstige schuldeisers inbe
grepen) mogelijk. Teoretisch is het geval dus wel denkbaar dat een schul
denaar met het akkoord van al zijn tegenwoordige en toekomstige schuld
eisers een Sondervermögen in het leven roept. De schuldeisers wier vor
dering tot het passief van het biezonder vermogen behoort, zouden zich 
akkoord moeten verklaren hun vorderingen alleen op het biezonder aktief 
te verhalen. De overige schuldeisers van hun kant moeten hun toestem
ming geven om hun vorderingen alleen uit de goederen die niet tot het 
biezonder vermogen behoren, te voldoen. 

200. Vooraleer de bij de aanvang van vorig nummer geschetste 
problematiek verder te onderzoeken past het even terug te komen 
op de biezondere kategorie van het neutraal of naamloos handelen 
voor vreemde rekening (zie boven, nrs. 116 en 129 en volg.). 

Immers, zoals vroeger opgemerkt bestaat het specifiek, aan deze 
biezondere vorm van optreden voor andermans rekening vast
gehechte rechtsgevolg erin dat dergelijk bewindvoerder, wiens 
biezonder statuut aan derden bekend is, ingevolge de door hem 
opgenomen verbintenissen a11een het bewindsvermogen verbindt 
(zie boven, nrs. 129-130). Andere, eventueel nog aan de vermo
gensgerechtigde toebehorende en van de bestuurde boedel geen 
deel uitmakende vermogensbestanddelen laat hij daarentegen 
onberoerd. 

De reden voor dergelijke beperkte verhaalsaansprakelijkheid 
lijkt voor de hand te liggen. Naamloos handelen, zo werd opge
merkt, is objektbezogenes (zaakgericht) handelen, dit is handelen 
voor rekening van een vermogen en niet voor rekening van een 
persoon. Inderdaad, de tussenkomst van de neutraal handelende 
bewindvoerder is juist voorzien om de tegenstrijdige rechten 
en belangen, die verschillende personen of groepen op het bewinds
vermogen kunnen doen gelden, met elkaar zoveel mogelijk in 
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overeenstemming te brengen. In werkelijkheid handelt de bewind
voerder dus voor rekening van verschillende bij het vermogen 
betrokken personen of groepen van personen zonder dat hij zijn 
optreden op één van hen kan betrekken. De door de bewind
voerder opgenomen verplichtingen zullen dan ook uitsluitend het 
vermogen, voor wiens rekening en met het oog waarop zij werden 
gekontrakteerd, betreffen. Slechts onrechtstreeks verbinden zij 
ook de titularis van het vermogen, wiens identiteit vaak op het 
ogenblik van het aangaan der verplichtingen niet eens vaststaat, 
en' dan alleen maar naar rato van het bewindsvermogen. Derden 
kunnen zich door deze regel niet benadeeld voelen omdat zij 
in hun verwachtingen niet bedrogen worden : alleen het vermogen, 
en niet de personen die erachter schuilgaan, werd hun als waar
borg aangewezen. 

201. Vanuit de wettelijk geregelde gevallen van neutrale bewind
voering en voortbouwend op het kenmerk der Objekt- in plaats 
van Subjektbezogenheit dat de grondslag is van het eraan vast
geknoopte rechtsgevolg der beperkte verhaalsaansprakelijkheid, 
kan men thans opnieuw de hierboven gestelde vraag benaderen. 

Vatten we eerst nog even de geschetste problematiek samen : 
van de uit artikel 7 Hypoteekwet voortvloeiende onbeperkte 
aansprakelijkheid van het vermogen van de schuldenaar kunnen 
schuldeiser en schuldenaar bij gemeenschappelijk akkoord af
wijken. In casu kan een schuldeiser ervan afzien zijn met de 
bewindvoerder gekontrakteerde vordering op andere goederen 
dan het bewindsvermogen te verhalen. Dit akkoord kan stil
zwijgend tot stand komen. 

De vraag rijst thans of dergelijk stilzwijgend akkoord niet moet 
aanwezig worden geacht zodra de bewindvoerder bij het verrich
ten ener rechtshandeling de aandacht van de derde-medekontrak
tant op opvallende wijze van de persoon van de vermogens
titularis heeft afgetrokken om zijn aandacht daarentegen op het 
bewindsvermogen te vestigen met andere woorden telkenmale 
zijn optreden klaarblijkelijk zaakgericht (objektbezogen) was. Door
dat de derde niettemin aanvaard heeft de voorgenomen rechts
handeling aan te gaan, heeft hij dan zijn akkoord met dergelijk 
zaakgericht handelen en de eruit voortspruitende verhaalsaan
sprakelijkheid betuigd. Het is natuurlijk nodig dat de zaak-
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gerichtheid van het optreden van de bewindvoerder voldoend 
uitgesproken was zodat de derde-medekontraktant zich ervan 
bewust was of minstens zich ervan bewust behoorde te zijn. 

In dit verband ware het feit der aanstelling dus nogmaals eèn 
faktor waarmee ongetwijfeld rekening dient gehouden te worden. 
Uit de gedraging van een gewone opdrachthouder, wiens opdracht 
zich beperkt tot één of meerdere geïsoleerde handelingen, kan 
moeilijk afgeleid worden dat partijen de verhaalsmogelijkheid 
van de kontrakterende schuldeiser tot een bepaalde groep van 
vermogensbestanddelen hebben willen beperken. Wil men dit 
resultaat toch bereiken dan moet hieromtrent een uitdrukkelijk 
akkoord voorhanden zijn. In het geval ener bewindsopdracht en 
de daarmee gepaard gaande, voor derden zichtbare duurzame 
band tussen bewindvoerder en bewindsvermogen, is het klimaat 
daarentegen veel gunstiger om de zaakgerichtheid van de gedra
ging van de bewindvoerder en derhalve een stilzwijgend akkoord 
tot beperkte verhaalsaansprakelijkheid te aanvaarden. 

Op zichzelf genomen volstaat het aanstellingsgegeven onge
twijfeld niet om tot het genoemde rechtsgevolg te besluiten : 
wel vormt het een belangrijk element dat de aanwezigheid van 
een stilzwijgend akkoord waarschijnlijker maakt. De omringende 
omstandigheden zullen dan verder uitkomst moeten brengen. 

Zo is de omstandigheid dat de bewindvoerder de vermogens
titularis aanduidt in wiens naam hij optreedt een faktor die het 
aanvaarden van de aanwezigheid van een stilzwijgende klausule 
van beperking der verhaalsaansprakelijkheid zonder twijfel in de 
weg staat. De voorgenomen handeling wordt daardoor duidelijk 
subjektbezogen en de aandacht van de derde-medekontraktant 
wordt op de persoon van de tegenpartij en daardoor op haar 
globale kredietwaardigheid getrokken. 

Treedt de bewindvoerder over een duidelijk af getekend ver
mogensbestanddeel weliswaar in vreemde naam op maar zonder 
evenwel de juiste identiteit van de opdrachtgever die volledig 
op de achtergrond blijft, aan te duiden, dan lijken de voorwaarden 
voor de aanvaarding van een beperking van verhaalsaansprakelijk
heid weer veel gunstiger te zijn. 

Een wettelijk voorbeeld van het voorgaande geval biedt de aansprake-
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lijkheid van de scheepseigenaar voor bepaalde door zijn kapitein of hem
zelf (1) opgenomen verbintenissen. 

Artikel 46, § 2 Zeevaart- en Binnenscheepvaartwet luidt thans als volgt : 
« De eigenaar van een zeeschip is slechts aansprakelijk tot het beloop 

van de waarde van het schip, van de vracht en van het toebehoren van 
het schip : ... 8° Voor de verplichtingen, voortspruitende uit de over
eenkomsten of handelingen, door de kapitein buiten de thuishaven van 
het schip krachtens zijn wettelijke bevoegdheden gesloten of verricht 
ter voorziening in de wezenlijke behoeften voor het behoud van het schip 
of de voortzetting van de reis, mits die behoeften geen gevolg zijn van de 
ontoereikende of de gebrekkige uitrusting of bevoorrading bij de aanvang 
van de reis en de eigenaar van het schip voormelde verplichtingen niet 
bijzonder toegelaten of bekrachtigd heeft ». 

Deze beperking zou haar bestaansgrond vinden in het feit dat het hier 
gaat over een reële aansprakelijkheid van het schip (2) (vgl. het kenmerk 
der Objektbezogenheit of zaakgerichtheid). 

Nog van aard om een beperkte verhaalsaansprakelijkheid te 
suggereren is het optreden, ditmaal in eigen naam, van een 
bewindvoerder die uit niets laat blijken dat hij voor andermans 
rekening handelt. In overeenstemming met de vroeger uiteen
gezette principes zal de bewindvoerder in dergelijk geval zichzelf 
verbinden omdat hij de gesloten rechtshandeling met zijn eigen 
krediet heeft ondersteund. Anderzijds wordt ook de opdracht
gever, vanuit wiens bevoegdheidssfeer de bewindvoerder optreedt, 
rechtstreeks verbonden. Nochtans uit het feit dat derden alleen 
een bepaald deel van het vermogen van de hun op het ogenblik 
der kontraktsluiting onbekende opdrachtgever voor ogen hadden, 
kan men wellicht afleiden dat het optreden van de bewindvoerder 
ook ditmaal zaakgericht was zodat de onder bewind gestelde tegen
over de medekontraktant slechts met het bewindsvermogen voor 
de opgenomen verbintenissen instaat. 

Een illustratie van deze mogelijkheid zou een in eigen naam optredend 
filiaalhouder kunnen zijn waarvan niets laat vermoeden dat hij voor vreem
de rekening optreedt. Dergelijk bewindvoerder verbindt, in onze opvat
ting, niet alleen zijn eigen vermogen maar ook het vermogen van zijn 
opdrachtgever zodat de derden wanneer zij het bestaan en de identiteit 
van de opdrachtgever te weten komen zich ook tegen deze laatste kunnen 

(1) In die zin : SMEESTERS, c., en WINKELMOLEN, G., Droit maritime et droit 
fiuvial, I, 2° uitg., Brussel, 1929, blz. 172, nr. 121. 

(2) SMEESTERS, c., en WINKELMOLEN, G., o.c., blz. 153, nr. 109. 
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keren (zie boven, nrs. 155 en volg.). Dit verhaal tegen de opdrachtgever 
zou dan, volgens de thans besproken zienswijze, beperkt blijven tot een 
welbepaald deel van diens vermogen met name het filiaal. 

Tenslotte kan de Objektbezogenheit van het optreden van de 
bewindvoerder nog blijken uit het feit dat de opdrachtgever een 
bewindvoerder heeft aangesteld, wiens taak het is in navolging 
van de wettelijke neutrale bewindvoerders tegenstrijdige belangen 
waar te nemen en bijgevolg naamloos op te treden. 

Aldus een bewindvoerder die tot opdracht heeft een effektenporte
feuille te beheren waarvan de naakte eigendom aan een, het vruchtge
bruik aan een ander persoon toebehoort. Wanneer de bewindvoerder 
deze biezondere toestand ter kennis brengt van de medekontraktant en 
hem er zodoende op gewezen heeft dat hij in werkelijkheid voor een 
bepaald vermogen optreedt, dan kan wellicht uit de omstandigheden 
worden afgeleid dat ook in dit geval de derde vrede nam met het bewinds
vermogen als enig verhaalsobjekt van zijn vordering. 

Een ander geval, ofschoon hier eigenlijk geen sprake is van een neu
traal bewind ingevolge de afwezigheid van werkelijk tegenstrijdige be
langen, is het beheer van een aan verschillende onverdeelde eigenaars 
toebehorende effektenportefeuille (investment trust). Ook in dit geval is 
het wellicht veel realistischer en meer in overeenstemming met de werke
lijke partijwil het verhaal van de derden bv. wisselagenten, die met de 
in eigen naam (1) maar voor vreemde rekening optredende bewindvoerder 
hebben gekontrakteerd, te beperken tot de beheerde portefeuille onder 
voorbehoud natuurlijk van hun verhaal op het persoonlijk vermogen 
van de bewindvoerder. In dit geval is er immers geen twijfel mogelijk 
dat de onder bewind gestelden hun aansprakelijkheid hebben willen be
perken tot hun inbreng terwijl alle redenen voorhanden zijn om te geloven 
dat de derden, die met het oog op de effektenportefeuille met de bewind
voerder kontrakteerden, dit verlangen stilzwijgend hebben ingewilligd (2). 

Uit de voorgaande voorbeelden blijkt tevens dat van een echt 
zaakgericht of objektbezogen optreden van de bewindvoerder slechts 
dan sprake kan zijn wanneer het bewind op een afgetekende 
groep van vermogensrechten zoals een huis, een effektenporte
feuille of een handelszaak, draagt. Alleen dan zal de band tussen 

(1) Aldus bv. artikels 8 en 23 van het Beheersreglement van het Belgisch depot 
der N.V. BEMAB (beheer van individuele en kollektieve effektenportefeuilles). 

(2) In het geval van een investment-trust zal de beperking van verhaalsaansprake
lijkheid tot de effektenportefeuille trouwens reeds uit feitelijke omstandigheden 
voortvloeien : zie VAN GERVEN, W., • La forme juridique d'un investment trust 
en B~lgique, en France et aux Pays-Bas •, Rev. int. dr. comp., 1960, blz. 527 en volg., 
onder nr. 22. 

VAN GERVEN, Bewindsbeooegdheid. - 18 
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bewindvoerder en bewindsvermogen voor derden duidelijk zicht
baar zijn. 

202. Aan de in de vorige afdel.jng meegedeelde bevindingen 
moet dus een verdere nuance worden toegevoegd. Niet alleen 
brengt het materiële feit der aanstelling een vermoeden mee dat 
de titularis van een onder bewind gesteld vermogen rechtstreeks 
betrokken is bij de handelingen, die de bewindvoerder ten aanzien 
van het bewindsvermogen heeft verricht (zie boven, nrs. 182 
en volg.); het wijst bovendien op de mogelijkheid dat een stil
zwijgend akkoord tot beperking van verhaalsaansprakelijkheid tot 
stand kwam : schuldeisers, die met de bewindvoerder met het 
oog op het bewindsvermogen kontrakteerden, zagen er gebeurlijk 
van af hun vordering op andere, aan de vermogensgerechtigde 
toebehorende goederen dan de bewindsgoederen te verhalen. 
Hun (stilzwijgend) akkoord moet nochtans duidelijk uit de omstan
digheden blijken. 

Zonder wetgevende tussenkomst kan deze verhaalsaansprake
lijkheid dus geenszins bij wijze van algemene regel worden voor
opgesteld. De lege f erenda kan er wellicht aan gedacht worden 
dergelijke regel te introduceren. 

Tot deze oplossing kwam het Ontwerp MEYERS voor een Nieuw 
Nederlands B.W. Artikel 12, ze lid, van de eerste afdeling van titel 6 van 
het derde boek luidt : 

« Voor daden, door de bewindvoerder ter vervulling van zijn taak 
verricht, is de rechthebbende niet verder dan met de onder bewind 
staande goederen aansprakelijk ». 

Terloops weze vermeld dat deze regel ook geldt voor een onrechtmatige 
daad door de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak verricht. 

Onbillijk kan deze oplossing niet genoemd worden, wel integen
deel. Derden, die met een vermogensbestuurder kontrakteren 
- gebeurlijk zonder te weten of de bestuurder, bewindvoerder 
dan wel eigenaar van het vermogen is -, hebben voornamelijk 
zoniet uitsluitend het vermogen, waarop de verrichte rechts
handeling betrokken is, voor ogen. Voortgaande op dit vermogen 
hebben zij zich een idee gevormd nopens de solvabiliteit van 
hun schuldenaar. Het is derhalve billijk dat alleen dit vermogen, 
eventueel samen met het persoonlijk vermogen van de in eigen 
·naam optredende bewindvoerder, het onderpand uitmaakt voor 
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de uitvoering der aangegane verbintenissen. Om deze derden 
evenwel voor pijnlijke verrassingen (met name samenloop op 
de bewindsboedel met niet-bewindschuldeisers) te vrijwaren, is 
het dan ook gewenst het bewindsvermogen aan de persoonlijke 
schuldeisers van de vermogenstitularis te onttrekken. 

Tot deze gevolgtrekking komt ook MEYERS, tenminste voor het • bij 
rechtshandeling ingesteld bewind ». Artikel 3. 6. 2. 3. Ontwerp MEYERS 
bepaalt : 

« De rechthebbende kan niet zonder medewerking van de bewind
voerder over de onder bewind gestelde goederen onder de levenden be
schikken en daarop kunnen slechts die schulden worden verhaald, welke 
die goederen betreffen » (kursief van mij). 



AANHANGSEL. 

Inwerking op vreemde rechtssfeer 
op processueel vlak. 

203. In dit aanhangsel worden twee reeksen van vragen behan
deld. 

Het voorgaand onderzoek liet toe de juiste toepasselijkheids
voorwaarden der rechtstreekse inwerking op vreemde rechtssfeer 
krachtens gedelegeerde bevoegdheid in het algemeen en krachtens 
bewindsbevoegdheid in het biezonder te onderkennen. Deze 
voorwaarden zijn : werkelijke (gebeurlijk schijnbare) legitimatie 
en optreden van de opdrachthouder krachtens de hem aldus 
gedelegeerde bevoegdheid ; een gekwalificeerd nominaal optreden 
van de opdrachthouder is daarentegen als dusdanig geen zelf
standige toepasselijkheidsvoorwaarde (zie over dit alles boven, 
nrs. 149 en volg.). 

De zo gedane bevindingen zijn meteen beslissend voor de 
oplossing van de vraag naar het rechtstreeks verplicht of gerech
tigd zijn van de vermogenstitularis ingevolge het in eigen naam, 
in vreemde naam of naamloos optreden van de opdrachthouder. 

Vooraleer dit onderzoek af te sluiten lijkt het niettemin wense
lijk de gesuggereerde oplossingen << in processuele termen te 
vertalen >>. Inderdaad zolang de vermogensgerechtigde de voor 
zijn rekening verworven rechten en omgekeerd zolang de derden 
hun ten laste van de vermogensgerechtigde verworven rechten 
in geval van betwisting of van stilzitten van de schuldenaar niet 
gerechtelijk iure publico et optima kunnen horen bekrachtigen, 
is hun toestand zeer precair. Het is dus van belang de door de 
opdrachthouder voor of tegen de vermogensgerechtigde aan
gegane rechtsvoordelen respektievelijk -lasten in termen van eis 
en verweer om te zetten. Dit wordt in een eerste afdeling onder
nomen. 

In een tweede afdeling wordt het probleem van de toepasselijk
heidsvoorwaarden ener rechtstreekse beïnvloeding van vreemde 
rechtssfeer hernomen voor zover het handelingen betreft van 
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processuele aard. De vraag is dan : onder welke voorwaarden 
kan een opdrachthouder, meer biezonderlijk een bewindvoerder, 
door het verrichten van processuele handelingen de gedingtoe
stand van de vermogensgerechtigde rechtstreeks beïnvloeden en 
daarbij aansluitend : in welke omstandigheden werkt een vonnis 
verleend ten verzoeke of ten laste van een opdrachthouder, in 
het biezonder een bewindvoerder, rechtstreeks voor of tegen de 
vermogenstitularis? Dit is met andere woorden het probleem 
van de vertegenwoordiging in rechte. Het verschijnsel der direkte 
inwerking op vreemde rechtssfeer heeft hier een biezonder facet 
ingevolge de beweerde aanwezigheid in· ons recht van de recht
spreuk Nul ne plaide par procureur. 

AFDELING J. - R.ESPEKTIEVELIJKE BEVOEGDHEDEN 

VAN VERMOGENSGERECHTIGDE EN OPDRACHTHOUDER 

OP HET STUK DER RECHTSVORDERING. 

204. Zijn de boven genoemde voorwaarden voor rechtstreekse 
beïnvloeding van de rechtssfeer van de vermogensgerechtigde 
ingevolge een door de opdrachthouder verrichte rechtshandeling 
voorhanden - en dit is het uitgangspunt van het huidig onder
zoek -, dan ontstaan in het vermogen van de opdrachtgever 
nieuwe rechten en plichten en dit ongeacht het feit of de opdracht
houder in eigen naam:, in naam van de opdrachtgever dan wel 
naamloos optreedt. 

Dit rechtstreeks verwerven van rechten en plichten door de 
vermogenstitularis betekent op het procesrechtelijk v]ak dat laatst
genoemde als titularis van een bij hypotese niet door een voor
waarde of e~n tijdsbepaling opgeschorst recht, de bevoegdheid 
bezit om tot afdwinging van de aldus verworven rechten een 
rechtsvordering in te leiden zoals omgekeerd tegen hem op basis 
van de te zijnen laste opgenomen verp1ichtingen een vordering 
kan worden ingespannen (1). Nodig is natuurlijk dat de andere 
vereisten, waarvan het instellen ener vordering afhanke1ijk is, 
met name een aktueel belang bij de vordering en de juridische 

(1) Natuurlijk steeds in de veronderstelling dat de derde-medekontraktant, die 
met een in eigen naam optredende opdrachthouder te doen had, de naam van de 
opdrachtgever te weten is gekomen. 
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bekwaamheid om in rechte te staan, in hoofde van de eiser voor
handen zijn. Dit is alles zeer vanzelfsprekend. 

Ingewikkelder wordt de toestand wanneer ook de procesrechte
lijke positie van de opdrachthouder, terzake de bewindvoerder, 
mede in het onderzoek betrokken wordt. In dat geval moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen de in vreemde naam en ook 
naamloos optredende opdrachthouder enerzijds en de in eigen 
naam optredende opdrachthouder anderzijds. 

In het eerste geval verwerft de opdrachthouder principieel 
geen eigen rechten evenmin als hij eigen verplichtingen op zich 
neemt. In beginsel is hij dus ingevolge de afwezigheid van een 
recht waarop zijn vordering kan gebaseerd worden, niet bij 
machte om op grond van de door hem voor rekening van de 
opdrachtgever verrichte rechtshandeling een vordering ten per
soonlijken titel in te leiden zoals ook tegen hem persoonlijk op 
basis van de verrichte rechtshandeling geen eis kan worden 
ingesteld door derden met wie hij voor rekening van de opdracht
gever kontrakteerde. Dit betekent evenwel niet dat tegen de 
opdrachthouder helemaal geen verhaal openstaat in verband met 
de door hem voor andermans rekening gesloten handeling. De 
bewindvoerder respektievelijk opdrachthouder heeft immers de 
plicht de aanvaarde bewindsopdracht als een bonus pater familias 
ten uitvoer te leggen. Komt hij aan deze verplichting te kort 
dan zal aan de vermogenstitularis en gebeurlijk ook aan bena
deelde derden de mogelijkheid openstaan een rechtseis tegen hem 
in te leiden. 

In het geval van een in eigen naam maar voor vreemde rekening 
optredend bewindvoerder is de toestand fundamenteel verschil
lend. De bewindvoerder heeft dan inderdaad van zijn inzicht 
blijk gegeven om de voorgenomen verrichting met zijn persoonlijk 
krediet te ondersteunen. Hij zal dus naast de vermogenstitularis 
persoonlijk gehouden zijn voor datgene waartoe de derde-mede
kontraktant ingevolge de aangegane rechtshandeling gerechtigd is. 
Laatstgenoemde kan tegen beiden, vermogenstitularis en opdracht
houder, een solidaire veroordeJing tot tenuitvoerlegging der over
eenkomst vorderen (zie boven, in het biezonder nr. 160). Het zou 
alleen anders zijn wanneer men het Anglo-Amerikaanse standpunt 
bijtreedt volgens hetwelk de schuldeiser binnen een redelijke 
termijn moet kiezen tegen wie van beide schuldenaars hij de 
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uitvoering van de overeenkomst in rechte zal vorderen (zie boven, 
nrs. 146 en 163). In dat geval zou ook op dit stuk het beginsel 
Electa una via, non datur recursus ad alteram toepasselijk zijn'. 

Omgekeerd is de in eigen naam optredende bewindvoerder 
gerechtigd om eveneens in eigen naam de uitvoering van de voor ' . 

rekening van de vermogenstitularis aangegane overeenkomst in 
rechte te vorderen (1). Ingevolge de verknochtheid der weder
zijdse prestaties in een wederkerige overeenkomst is de bewind
voerder, die persoonlijk gehouden is voor de opgenomen ver
bintenissen, immers evenzeer persoonlijk gerechtigd tot de uit 
de gesloten overeenkomst voortvloeiende rechtsvoordelen (zie 
boven, nr. 163). Het primordiaal vereiste voor het instellen 
van een rechtsvordering namelijk een (bij hypotese niet door een 
voorwaarde of een tijdsbepaling opgeschorst) recht is bijgevolg 
in zijnen hoofde voorhanden. Vermits tussen vermogensgerech
tigden en bewindvoerder een aktieve solidariteit bestaat (zie 
boven, nr. 160) zal de schuldenaar eens dat hij door één van beide 
schuldeisers gerechtelijk vervolgd is zich van elke betaling ten 
voordele van de andere schuldeiser moeten onthouden (arti
kel 1198, 18 lid, B.W.). Dit lijkt te impliceren, hoewel de rechtsleer 
zich hierover niet uitlaat, dat een vordering door één van beide 
schuldeisers ingeleid nadat de andere reeds een rechtseis instelde, 
onontvankelijk moet worden verklaard. De tweede schuldeiser 
kan natuurlijk wel in het tussen zijn kollega en hun gemeen
schappelijke schuldenaar hangend geding vrijwillig tussenkomen 
(art. 339 Rv.) (2). 

Het voorgehouden standpunt kan aan de hand van het hierna volgende 
voorbeeld worden verduidelijkt. Stel een zetbaas (gérant) van andermans 
handelszaak of industriële onderneming, die in eigen naam voor de noden 
der bestuurde zaak leveringen opnam. De onbetaald gebleven leverancier 
kan overeenkomstig de hierboven voorgestane oplossing de solidaire 
veroordeling vragen van de eigenaar der zaak én van de zetbaas. De aldus 
bekomen veroordeling kan dan ook op het vermogen van beiden worden 
uitgevoerd (zie nochtans hierna, nr. 205). Omgekeerd zullen eigenaar 

(1) Zie bv. Hrb. Antwerpen, 13 oktober 1958, Jur. Anvers, 1959, 360. Dit natuur
lijk onder de verplichting om het aldus verkregene in overeenstemming met de 
regels, die de grondverhouding tussen opdrachthouder en opdrachtgever regelen, 
aan de opdrachtgever over te maken. 

(2) Zie R.P.D.B., Tw. Intert1ention en matière civile, nrs. 62 en volg., in het bie
zonder nr. 65. 
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en zetbaas samen of afzonderlijk de veroordeling kunnen vragen van 
de leverancier. Hun aanspraken kunnen evenwel niet gekumuleerd worden 
vermits zij optreden als solidaire schuldeisers. 

205. De in het vorig nummer weergegeven beschouwingen 
strekken tot beantwoording van de vragen : << wie kan de tenuit
voerlegging van de door de bewindvoerder voor rekening van 
de vermogenstitularis aangegane overeenkomsten in rechte vor
deren? >> enerzijds en << wie kan tot tenuitvoerlegging van de uit 
genoemde overeenkomsten voortspruitende verbintenissen veroor
deeld worden? >> anderzijds. 

Een tweede problematiek, die eerst na de oplossing van deze 
vragen oprijst, houdt verband met de verhaaJsaansprakelijkheid 
van het vermogen van diegenen, die tot uitvoering der opgenomen 
verbintenissen worden veroordeeld. Ten aanzien van elk individu, 
waarvan het persoonlijk gehouden zijn (Bindung) vaststaat, rijst 
de vraag naar het gehouden zijn van zijn vermogen (Ha/tung) 
(zie boven, nr. 122). Deze vraag betreft de gedwongen tenuitvoer
legging der veroordeling. 

Onbeperkte verhaalsaansprakelijkheid is de regel zowel voor 
de vermogenstitularis als voor de bewindvoerder, die beiden met 
gans hun vermogen instaan voor alle verbintenissen waartoe ze 
persoonlijk gehouden zijn (art. 7 Hypoteekwet). Uitzonderingen, 
zo werd opgemerkt, komen evenwel voor (zie boven, in het bie
zonder nrs. 122 en 199). 

Zo is het kenmerkend voor de gevallen waarin het . optreden van de 
bewindvoerder als neutraal of naamloos optreden werd bestempeld, dat 
de voor rekening van de vermogensgerechtigde opgenomen verbintenissen 
uitsluitend op de bewindsboedel kunnen worden verhaald (zie boven, 
nrs. 129-130). De ratio legis van deze beperkte verhaalsaansprakelijk
heid ligt in het boedel- of zaakgericht (objektbezogen) karakter van het 
optreden van de bewindvoerder (zie boven, nr. 200). 

Ook wanneer de bewindvoerder in eigen naam of in vreemde naam 
optreedt kan het voor de derden-schuldeisers zichtbaar en door hen 
aanvaard boedelgericht· handelen van de bewindvoerder een beperking 
der verhaalsaansprakelijkheid van de vermogenstitularis tot het bewinds
vermogen impliceren {zie boven, nrs. 201-202). 

In het onder het vorig nummer geciteerde voorbeeld zou .dit dan im
pliceren dat de bekomen veroordeling tegenover de eigenaar der handels
zaak alleen op de handelszaak en niet. op de .overige eigendom van laatst
genoemde zou kunnen worden ten uitvoer gelegd. 
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AFDELING Il. - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE. 

206. Kan een opdrachthouder, meer biezonder een bewind
voerder, de gedingtoestand van de titularis van een recht direkt 
beïnvloeden en zo ja, onder welke voorwaarden? Met andere 
woorden onder welke voorwaarden ligt vertegenwoordiging in 
rechte voor, indien ze überhaupt mogelijk is? 

Onder het begrip vertegenwoordiging in rechte worden hier 
alle gevallen gegroepeerd waarin een opdrachthouder bij machte 
is voor rekening van de opdrachtgever een rechtsgeldige procedure
handeling te verrichten waardoor op de gedingtoestand van laatst
genoemde rechtstreeks wordt ingegrepen. Het betreft dus de 
rechtstreekse toerekening aan een vermogensgerechtigde van door 
een ander verrichte procedurehandelingen. 

207. Overeenkomstig de vroeger ontwikkelde teorie is inwerking 
op de rechtssfeer van de vermogenstitularis en dus ook op zijn 
processuele rechtstoestand een gevolg van de deelname door de 
bewindvoerder aan de eigen bevoegdheidsuitoefening van eerst
genoemde (zie boven, nrs. 141 en volg.). Opdat dergelijke vreemde 
bevoegdheidsuitoefening aanwezig zou zijn, moeten twee voor
waarden samen vervuld zijn : legitimatie dit is gedelegeerde 
bevoegdheid tot het uitoefenen van andermans rechten enerzijds, 
optreden krachtens deze legitimatie en dus betrokkenheid der 
verrichte handeling op de te beïnvloeden rechtssfeer anderzijds 
(zie boven, nrs. 149 en volg.). Onder bepaalde omstandigheden 
kan aan het schijnbaar aanwezig zijn van één van beide of van 
beide voorwaarden hetzelfde rechtsgevolg (rechtstreekse toereke
ning) worden vastgeknoopt als aan de werkelijke aanwezigheid 
ervan (zie boven, nrs. 167 en volg.). De aanstelling van een 
bewindvoerder over het bewindsvermogen wijst trouwens in de 
richting van een werkelijk of minstens schijnbaar voorhanden 
zijn van beide voorwaarden en roept dus ter gelegenheid van een 
in verband met de bewindsopdracht verrichte handeling een 
feitelijk vermoeden van vreemde rechtsuitoefening en bijgevolg 
van inwerking op de vreemde rechtssfeer in het leven (zie boven, 
nrs. 182 en volg.). 

Toegepast op de biezondere soort van rechtshandelingen die 
ons thans bezighoudt, met name . de proceshandelingen komt dit 
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dus hierop neer dat een opdrachthouder, die werkelijk (of schijn
baar [1]) gelegitimeerd is tot het verrichten van een welbepaalde 
proceshandeling en die in werkelijkheid (of schijnbaar) krachtens 
deze legitimatie optreedt met andere woorden die het inzicht 
heeft voor rekening van zijn opdrachtgever te handelen, dat 
dergelijke opdrachthouder een aan zijn opdrachtgever recht
streeks toerekenbare proceshandeling verricht. Is bedoelde op
drachthouder bovendien een bewindvoerder dan zal er zelfs een 
feitelijk vermoeden ontstaan van vertegenwoordiging in rechte 
dit is van toerekening aan de vermogensgerechtigde van de 
door de bewindvoerder in verband met zijn opdracht verrichte 
proceshandeling (in zover deze laatste niet boven het normale 
mandaat ad /item uitstijgt). 

Aldus zal een pleitbezorger of advokaat (in geval de verlening van het 
ambt van pleitbezorger niet wettelijk vereist is), die daartoe gemachtigd 
werd en wiens bedoeling het is krachtens deze machtiging op te treden 
hetgeen in casu uit het louter feit van zijn optreden in de zaak van de 
opdrachtgever blijkt, laatstgenoemde rechtsgeldig vertegenwoordigen : 
de door hem genomen konklusies evenals alle andere van hem uitgaande 
procesakten zijn aan de opdrachtgever toerekenbaar. De legitimatie van 
de pleitbezorger respektievelijk de advokaat zal trouwens reeds uit het 
vertoon der stukken blijken hetgeen tenslotte een vorm van aanstelling 
is over een bepaald belangencomplex ( over de verwantschap tussen advo
kaat en bewindvoerder, zie ook boven, nr. 97, in fine). 

Niet alleen aan professionele vertegenwoordigers maar ook aan anderen, 
die zich dan eventueel nog door professionele vertegenwoordigers kunnen 
of moeten laten bijstaan, kan opdracht gegeven worden om voor rekening 
van een rechtstitularis een procedure in te leiden. Het meest typische 
geval is dit van een vennootschap, die uiteraard niet pèrsoonlijk kan 
optreden en die opdracht geeft aan haar beheerraad om rechtsvorderingen 
voor haar rekening in te spannen. Het spreekt vanzelf dat het tussen
komend vonnis zoals de ganse procedure door en tegen de vennootschap 
zelf kan worden ingeroepen. 

Ook een fysiek persoon kan een ander niet-professioneel persoon 
machtigen om voor zijn rekening en in zijn naam een geding in te span-

(1) Er valt niet in te zien waarom de schijnleer op het gebied van het procesrecht 
geen gelding zou hebben. Wanneer een derde te goeder trouw erop mocht betrouwen 
dat een vertegenwoordiger in rechte over de nodige legitimatie beschikte om voor 
rekening van de opdrachtgever in rechte te staan en wanneer nadien blijkt dat deze 
aan laatstgenoemde toerekenbare schijn niet met de werkelijkheid overeenstt:mt 
kan de derde, in casu de tegenpartij in het proces, wanneer hij dit nuttig acht, 
niettemin de geldigheid van de tot dusver verrichte proceshandelingen inroepen. 
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nen (1). Geeft de gemachtigde hieraan gevolg dan zal hjj effektief zijn, 
volmachtgever verbinden. Het eropvolgend vonnis zal geacht worclen 
rechtstreeks tegen de opdrachtgever en uitsluitend tegen hem uitgesproken 
te zijn. 

In de gegeven voorbeelden verwekt het resultaat der recht
streekse toerekening geen opzien en wel omdat de opdrachthouder 
steeds duidelijk in naam van zijn opdrachtgever zal optreden. 
De naam van laatstgenoemde zal in alle procesakten op de ere
plaats prijken. Er weze trouwens opgemerkt dat een opdracht
gever niet alleen als eisende partij maar ook als verwerende partij 
via de persoon van zijn opdrachthouder aan het geding recht
streeks kan deelnemen. Is de tegenpartij op de hoogte van de 
legitimatie van de opdrachthouder om in rechte te staan (en in 
geval van bewind kan hij voor betwistingen die verband houden 
met de bewindsboedel, deze legitimatie uit het materiële feit der 
aanstelling afleiden), dan kan hij de opdrachtgever in de persoon 
van zijn opdrachthouder dagvaarden (2). 

In de hierboven gegeven voorbeelden zullen dan beider namen, die 
van de opdrachtge\-er in wiens naam en voor wiens rekening de opdracht
houder gedagvaard wordt én die van de opdrachthouder (in casu de pleit
bezorger, de beheerraad der vennootschap of de procurator ad /item) 
in het inleidend exploot voorkomen. 

Ook ten aanzien van een naamloos optredend opdrachthouder 
komt het resultaat der rechtstreekse beïnvloeding van de geding
toestand van de rechtstitularis als volledig normaal voor. 

Niemand zal er bv. aanstoot aan nemen dat een faillissementscurator 
die krachtens zijn funktie - hetgeen hij ook duidelijk te kennen geeft -
voor rekening van de failliete boedel proceshandelingen verricht, genoemde 
failliete boedel procesrechtelijk verbindt. Omgekeerd kan de failliete 
boedel ook in zijn persoon qualitate qua geldig gedagvaard en veroor
deeld worden. 

208. Het probleem der vertegenwoordiging in rechte wordt 

(1) Zie o.m. R.P.D.B., Tw. Action, nr. 73; VAN LENNEP, R., Belgisch Burgerlijk 
Procesrecht, I, Leuven, z.d., nrs. 468 en volg. 

(2) Het tweede vereiste der rechtstreekse toerekening met name het inzicht 
van de opdrachthouder om voor rekening van zijn opdrachtgever op te treden 
mag hier verwaarloosd worden. Het is immers eigen aan het procesrecht dat een 
eisende partij de gedaagde, behoudens het wettelijk geregelde middel van verzet, 
kan dwingen zijn verantwoordelijkheid op te nemen en van de hem gegeven bevoegd
heid tot rechtsuitoefening gebruik te maken. 
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eerst akuut wanneer de vraag wordt gesteld of ook een in eigen 
naam optredend opdrachthouder de gedingtoestand van zijn 
opdrachtgever rechtstreeks kan beïnvloeden. 

Past men de vroeger opgestelde regels logisch toe (zie boven, 
nrs. 155 en volg.), dan laat het antwoord niet op zich wachten. 
Gegeven de aanwezigheid der nodige legitimatie en gegeven het 
inzicht om krachtens deze legitimatie te handelen vermag ook 
een in eigen naam maar voor vreemde rekening handelend 
opdrachthouder rechtstreeks op de rechtssfeer van zijn opdracht
gever in te werken. Vermits de opdrachthouder in eigen naam 
aan de procedure deelneemt, zal hij evenwel ook persoonlijk 
naast zijn opdrachtgever, als volwaardige gedingpartij kunnen 
worden aangemerkt (1). 

Een paar voorbeelden, waarvan later onderzocht wordt wat 
ervan in de praktijk terechtkomt, zullen toelaten het praktische 
nut van deze principiële oplossing in het licht te stellen. 

Een advokaat of beter nog : een magistraat wenst een geding in te leiden 
tot vrijwaring van zijn rechten. Ingevolge zijn funktie verkiest hij niet 
persoonlijk voor de bevoegde rechtbank te verschijnen. Hij geeft dien
volgens opdracht aan een vriend of een familielid om voor zijn rekening 
maar in eigen naam een vordering in te stellen. Zodoende zal hij zijn 
verlangen om niet persoonlijk in een procedure gewikkeld te worden 
althans gedeeltelijk kunnen verwezenlijken : zijn naam zal niet bovenaan 
de procesakten voorkomen en zal, zoveel als mogelijk is, uit de debatten 
worden geweerd ; de zaak zal niet onder zijn naam gerubriceerd worden. 

Een verzekeringsmaatschappij die haar verzekerde de bedragen heeft 
uitbetaald waarop hij ingevolge het verwezenlijkt risico recht heeft en 
die zodoende in de rechten van haar verzekerde gesubrogeerd is, wenst 
de betaalde sommen gedeeltelijk of geheel te verhalen tegen de derde 
die schuld had aan het ongeval. Omdat zij niet persoonlijk voor de recht
bank wil vorderen geeft zij mandaat aan de verzekerde om in eigen naam 
maar voor haar rekening de procedure te voeren. 

Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid wenst één van haar leden 
of een derde die met de vereniging kontrakteerde (zie verder, nr. 209, 
tweede hypotese) zoals bv. een leverancier, voor de rechtbank te dagen. 

(1) Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het tussenkomend vonnis een veroordeling 
ten voordele of ten nadele van de opdrachthouder· zal inhouden : of dit het geval 
dient te zijn moet in funktie van de aan hèt geschil ten grondslag liggende materieel
techtelijke rechtsregels worden uitgemaakt bv. doordat de thans voor andermans 
rekening maar in eigèn naam Optredende vertegenwoordiger. in rechte ook in de 
aan de rechtSbetwisting ten grondslag liggende rechtsverhouding in eigen naam 
is opgetreden. Wel zal de uitspraak op naam luiden van de opdrachthouder zodat 
zij hem in ieder geval tegenstelbaar is (zie ook verder, n~. 209). 
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Omdat de vereniging ingevolge het niet bezitten der rechtspersoonlijk~ 
heid de juridische bekwaamheid mist om zelf in rechte op te treden, 
treden de personen, die het bestuurkomitee der vereniging uitmaken 
en die daartoe - al dan niet uitdrukkelijk - gemachtigd zijn, voor haar 
rekening maar in eigen naam op. Omgekeerd : een derde of een lid wenst 
de vereniging tot nakoming van haar verbintenissen te dagvaarden. Op 
de hoogte van de onmogelijkheid om de rechtspersoonlijkheid ontbe
rende vereniging zelf te dagvaarden maar kennis hebbend van de machti
ging van de bestuurders der vereniging om voor deze laatste in rechte 
te staan - deze machtiging, indien zij niet in de statuten voorkomt vloeit 
behoudens tegenbewijs voort uit het materiële feit van de aanstelling 
der bestuurders over het vermogen der vereniging -, dagvaardt hij 
genoemde bestuurders in eigen naam maar voor rekening der vereniging. 

De eigenaar van een huis wenst de eigenaar van het naburig huis wegens 
burenschade te dagvaarden. Het blijkt evenwel dat het huurhuis, een 
groot flatgebouw, in onverdeelde eigendom toebehoort aan enkele tien
tallen medeëigenaars, waarvan gebeurlijk enkelen in het buitenland ver
toeven. Om dagvaardingskosten te vermijden daagt hij de syndicus in 
eigen naam maar voor rekening der onverdeelde eigenaars voor de recht
bank. 

In al deze gevallen is volgens de hier verdedigde opvatting 
de opdrachtgever rechtstreeks verbonden door de proceshande.
lingen door zijn vertegenwoordiger verricht. De advokaat of 
magistraat, de verzekeringsmaatschappij zowel · als de vereniging 
zegge : haar leden en ook de onverdeelde eigenaars zullen via 
hun in eigen naam optredende opdrachthouder rechtstreeks be
trokken zijn bij de procedure. Door alle procesakten van deze 
laatste, of op zijn initiatief verricht, zullen zij verbonden zijn 
zoals zij ook de door het vonnis erkende rechten rechtstreeks 
in hun voordeel zullen kunnen ten uitvoer leggen op voorwaarde 
natuurlijk dat zij hun ware status aan de tegenpartij kenbaar 
maken. 

Omgekeerd zal een vonnis uitgesproken tegen de bestuurders 
van de vereniging of tegen de syndicus rechtstreeks gelden tegen 
de leden der vereniging of tegen de onverdeelde eigenaars op 
wier goederen de beslissing ook direkt zal kunnen worden ten 
uitvoer gelegd. Daarentegen zal het niet op de persoonlijke goe
deren van de bestuurders respektievelijk de syndicus (inzover 
laatstgenoemden geen verenigingsleden zijn respektievelijk mede
eigenaar is) kunnen worden ten uitvoer gelegd. 

Om dit laatste punt te verduidelijken is het nodig een onder-
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scheid te maken tussen een in eigen naam optredende vertegen
woordiger in rechte die tevens in de aan de basis van het rechts
geding liggende grondverhouding als vertegenwoordiger in eigen 
naam optrad en de vertegenwoordiger in rechte voor wie dit niet 
het geval was. Dit gebeurt in een volgend nummer. 

209. Beschouwen we de eerste hypotese. Stel bv. een a:ankoopkom
missionair die in eigen naam maar voor vreemde rekening goederen heeft 
aangekocht. Volgens het geldende Belgische recht kan de verkoper alleen 
vanwege de aankoopkommissionair de beta:ling van de koopprijs in rechte 
vorderen (zie boven, nrs. 123 en volg.). Tussen de verkoper en de op
drachtgever zijn immers geen rechtstreekse kontra:ktuele banden tot 
stand gekomen. In tegenstelling met deze heersende mening werd hoger 
een andere mening voorgestaan : kontraktuele rechtsbanden tussen op
drachtgever en derde zijn er volgens de in deze verhandeling verdedigde 
opvatting wel ontstaan (zie boven, nrs. 155 en volg.) met het gevolg dat 
de verkoper de koopprijs zowel vanwege de kommissionair als vanwege 
de opdrachtgever, achter wiens naam hij bij veronderstelling gekomen 
is, in rechte· kan vorderen (zie boven, nr. 204). De aldus bekomen soli
daire veroordeling kan dan ook tegen beiden geëxecuteerd worden. Een 
ander voorbeeld is dit van de bestuurder van een vereniging zonder rechts
persoonlijkheid die binnen de grenzen zijner bevoegdheid in eigen naam 
een overeenkomst aanging voor rekening van de vereniging of beter : 
van de leden der vereniging. De uitvoering dezer overeenkomst kan volgens 
het geldend recht vanwege genoemde bestuurder, in de hier verdedigde 
opvatting ook vanwege zijn opdrachtgever met name de leden der ver
eniging (althans ten belope van hun inbreng), in rechte worden gevorderd. 

In de tweede hypotese heeft men daarentegen met een gans andere 
problematiek te doen. Stel bv. het geval van de verenigingsbestuurder 
die ditmaal niet in eigen naam heeft gekontra:kteerd maar wel in naam 
der vereniging dus van haar leden : hij heeft bv. drukwerk besteld op brief
papier der vereniging zodat de derde-leverancier zeer goed wist dat hij 
met een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid te doen had en niet 
met een privaat persoon. Wil de leverancier thans een vordering inleiden 
dan zit hij, althans volgens de heersende mening, in een straatje zonder 
eind : tegenover de bestuurder, die niet in eigen naam optrad, heeft hij 
geen recht en dus ook geen op dit recht gesteunde rechtsvordering; tegen
ovèr de leden der vereniging bezit hij weliswaar een recht én een vor
dering maar deze vordering dient gericht te worden tegen alle leden 
hetgeen hem in de praktische onmogelijkheid brengt ze überhaupt in te 
leiden (zie hierover verder, nrs. 210 en 213). Wanneer men daarentegen 
aanvaardt, zoals hier in beginsel gedaan wordt (zie aanvang nr. 208), 
dat - ook in rechte - vertegenwoordiging in eigen naam mogelijk is, 
dan kan de leverancier zijn vordering tegen de vereniging op naam van 
diegene, die gebruikelijk de bevoegdheid heeft voor rekening van de ver
eniging in rechte op te treden, inleiden en de aldus bekomen veroordeling 
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op het vermogen van de vereniging doen uitvoeren. Dit biedt dan ook 
een uitweg voor een derde die een vordering tot schadevergoeding bezit 
tegenover een groepering zoals tegenover een syndikaat of een groepe
ring van onverdeelde eigenaars. Het is nochtans duidelijk dat in deze 
tweede hypotese de derde, die - rekening houdend met de grondver
houding waarop het rechtsgeding steunt - geen enkel persoonlijk recht 
kan doen gelden tegenover de processueel in eigen naam optredende 
vertegenwoordiger in rechte, de bekomen veroordeling niet ook op het 
vermogen van laatstgenoemde maar alleen op het vermogen van de op
drachtgever kan laten uitvoeren. Wel zal het een gevolg zijn van het in 
eigen naam optreden van de vertegenwoordiger in rechte dat deze laat
ste als volwaardige gedingpartij moet worden aangemerkt met alle daaraan 
verbonden prerogatieven en lasten (zie ook boven, nr. 208) (1). 

210. Aan de hand van de gegeven voorbeelden kan van de 
in de voorgaande nummers uiteengezette oplossing (zie vooral 
nr. 208) gezegd worden dat zij enerzijds toelaat rekening te houden 
met de rechtmatige noden van sommige op geheimhouding 
gestelde gedingpartijen terwijl zij het anderzijds mogelijk maakt 
geen rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of groepe
ringen van onverdeelde eigenaars (bv. onverdeelde eigenaars van 
een flatgebouw of van een kollektieve effektenportefeuille), die 
om praktische redenen als echte out-laws voorkomen, als eisende 
of als verwerende partij bij het processueel rechtsverkeer te 
betrekken. 

De voorgestane oplossing heeft bovendien het voordeel dat zij 
uit de vroeger vastgestelde algemene beginselen inzake beïnvloe
ding van andermans rechtssfeer logisch voortvloeit en dat zij 
eenvormig is met de oplossing die op het stuk van andere dan 
procesrechtelijke handelingen geldt. 

Van de aldus voorgestelde principiële oplossing inzake ver-

(1) Het in eigen naam bij de procedure betrekken van een vertegenwoordiger 
in rechte en zodoende van zijn opdrachtgever kan ook nuttig zijn in de eerste 
hypotese namelijk deze waarin de vertegenwoordiger in rechte tevens als in eigen 
naam handelend tussenp,rsoon bij het tot stand brengen der grondverhouding 
is opgetreden. Zo bv. in het geval van de verenigingsbestuurder (of ook de beheerder 
van een kollektieve effektenportefeuille), die in eigen naam de overeenkomst had 
gesloten. De leverancier die dan een verhaalsrecht bezit zowel tegen de vereniging 
als tegen haar bestuurder maar die om praktische redenen de vereniging moeilijk 
voor de rechtbank kan brengen, kan de vereniging langs haar bestuurder· om, op 
voorwaarde dat diens werkelijke of schijnbare bevoegdheid zich ook tot de vertegen
woordiging in rechte uitstrekt, · bij de procedure betrekken, Daartoe volstaat het 
dat hij de bestuurder zowel in eigen naam als qualitate qua, dit is voor rekening 
der vereniging dagvaardt. 
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tegenwoordiging in rechte door een in eigen naam optredend 
opdrachthouder komt er in de praktijk evenwel niet al te veel 
terecht. Of beter : in de praktijk wordt de sereniteit en de een
vormigheid van de voorgestelde oplossing noodzakelijkerwijze 
verstoord wegens de aanwezigheid in ons rechtssysteem van de 
aloude rechtspreuk Nul ne plaide par procureur. Doordat de 
rechtspraak in bepaalde gevallen niettemin de opportuniteit van 
een in eigen naam optredende vertegenwoordiger in rechte erkent, 
wordt deze rechtspreuk evenwel vrij vaak terzijde geschoven 
en dit om de meest diverse redenen. Eenvormigheid en logika 
in de aldus bereikte oplossingen zijn daardoor evenwel zoek 
geraakt. 

211. Over de betekenis van de rechtspreuk Nul ne plaide par 
procureur, die nergens in ons positief recht werd opgenomen, 
zijn rechtsleer en rechtspraak het ongeveer eens. Op het huidig 
ogenblik moet onder deze spreuk verstaan worden dat niemand 
zich aan de verplichting mag onttrekken in eigen naam eigen 
vorderingen in te stellen (1 ). Deze rechtspreuk verzet zich dus 
geenszins tegen de verlening van een mandaat ad litem maar 
de aldus gemandateerde mag niet in eigen naam optreden : 
hij moet zijn hoedanigheid kenbaar maken en de naam van zijn 
mandant moet in alle procesakten, het vonnis inbegrepen, naast 
de zijne worden vermeld (2). In werkelijkheid maakt de beschouw
de rechtspreuk dus een afwijking uit op het algemeen beginsel 
volgens hetwelk een mandataris in eigen naam zowel als in naam 
van zijn opdrachtgever mag optreden (3). 

Oorspronkelijk beduidde genoemde rechtspreuk, die uit het Oud-Frans 
recht komt, datgene wat eenieder erin lezen kan namelijk dat iedereen, 
met uitzondering van de koning ( 4), in hoogsteigen persoon voor de 
rechtbank moet verschijnen. Toen de systemen van rechtsvordering 
evenwel schriftelijk en ingewikkelder werden liet de noodzaak zich voelen 

(1) VAN LENNEP, R., Belgisch Burgerlijk Procesrecht, I, Leuven, z.d., nr. 469; 
noot CH. v. R., onder Vred. Elsene, 14 februari 1947, J.T., 1947, 331. 

(2) R.P.D.B., Tw. Action, nrs. 73 en volg. en de daar aangeduide rechtspraak; 
GLASSON, E., en TISSIER, A., Traité théorique et pratique de procédure civile et com
merciale, Parijs, 1925, I, nr. 718; Brussel, 23 januari 1957, J.T., 1957, 403; Hrb. 
Brussel, 30 april 1957, J. T.,, 1957, 406. 

(3) GARSONNET, E., en CÉZAR-BRu, C., Traité théorique et pratique de procédure 
eivile et commerciale, Parijs, 1912, I, nr. 368. 

(4) Eigenlijk luidt de regel : Nul en France ne plaide par procureur, hormis Ie roi. 
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voor de gedingpartijen zich door een onderlegd persoon te laten vertegen
woordigen, hetgeen dan ook eerst toegelaten en nadien in de 16e eeuw 
verplicht werd gesteld. Niettemin bleef het als regel gelden dat de aldus 
voor de gedingpartijen optredende opdrachthouders dit zouden doen 
in naam van hun opdrachtgevers. De regel Nul ne plaide par procureur 
kreeg zodoende de betekenis die hij thans nog heeft. 

Het is moeilijk te verklaren waarom aan de bevoegdheid zich voor de 
rechtbanken te laten vertegenwoordigen deze beperking van het in vreemde 
naam handelen bleef vastgeknoopt en dit alhoewel het klassieke Romeinse 
recht in zijn eindfase de procuratores ad !item toeliet in eigen naam op 
te treden (1). Een plausibele reden is wellicht dat het hier gaat om een 
uitvinding van de legisten, die zodoende de heren verplichtten in eigen 
naam recht te vragen aan de koninklijke rechtbanken (2). 

212. Hoe dit ook zij, de rechtbanken, die zich ervan bewust 
zijn dat de zuiver historisch te verklaren rechtspreuk, althans 
in de betekenis die zij thans heeft, door geen enkele reële praktische 
behoefte wordt ingegeven en dat zij daarentegen tal van recht
matige noden in de weg staat, hebben zich steeds ingespannen 
om de draagwijdte ervan drastisch in te perken zodat men zich 
zelfs kan afvragen hoeveel er in werkelijkheid van deze regel 
nog overblijft. 

Onder de duidelijke, konsekwent doorgevoerde afwijkingen van 
de regel Nul ne plaide par procureur, die de rechtbanken - en 
dit is reeds een belangrijke toegeving - niet van openbare orde 
achten (3), wezen er twee aangehaald. 

In de eerste plaats is het aan de wettelijke vertegenwoordigers 
toegelaten in eigen naam maar voor vreemde rekening in rechte 
te staan. Een voogd kan dus in persoonlijke naam maar qualitate 
qua een rechtsvordering instellen zoals hij op dezelfde manier 
voor de rechtbanken kan worden gedaagd. De veroordeling zal 
op zijn persoonlijke naam luiden maar zal rechtstreeks ten ver
zoeke of ten laste van de (bv. intussen meerderjarig geworden) 

(IJ Zie de verwijzingen bij GARSONNET, E., en CÉZAR-BRU, c., o.c., nr. 368, 
noot 10. 

(2) GLASSON, E., en TISSIER, A., o.c., nr. 218. Zie ook GARSONNET, E., en CÉZAR
BRU, c., o.c., nr. 368. 

(3) VAN LENNEP, R., o.c., I, nr. 468; DEMEUR, P., en PASSELECQ, F.,• La maxime 
Nul ne plaide par procureur et le droit d'ester en justice pour les droits d'autrui », 

Rev. prat. soc., 1924, blz. 194 en volg. en wd op blz. 196; R.P.D.B., Tw. Action, 
nr. 80; Brussel, 3 november 1958, R. W., 1958-1959, kol. 1701; zie ook GLASSON, E., 
en TISSIER, A., o.c., nr. 222. 

VAN GERVEN, Bewinàsbevoegdheid. - 19 
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pupil kunnen worden ten uitvoer gelegd. De naam van de pupil 
moet in geen enkele akte der rechtspleging vermeld worden (1). 

Een andere duidelijke uitzondering is diegene die in het zee
recht geldt ten aanzien van scheepskapiteins. Overeenkomstig een 
konstante rechtspraak (2) kan een kapitein in eigen naam maar 
voor rekening van de scheepseigenaar dagvaarden en gedagvaard 
worden voor al wat het schip aangaat (3). Weer zal de op naam 
van de kapitein luidende rechterlijke uitspraak rechtstreeks ten 
verzoeke of ten laste van de rederij kunnen worden uitgevoerd. 

De tot nog toe geciteerde uitzonderingen op de onderzochte 
rechtspreuk hebben een welafgelijnd toepassingsgebied en laten 
bijgevolg de principiële geldingskracht van de regel onaangetast. 
Dit is nochtans niet meer het geval met een andere afwijking, 
die wellicht geen uitzondering op de letter maar dan toch een zeer 
ernstige uitzondering op de geest van de rechtspreuk uitmaakt. 

Bedoeld wordt de algemeen aanvaarde toelaatbaarheid voor een 
naamlener (prête-nom) om in eigen naam een rechtsvordering 
in te leiden nopens een recht dat hem slechts schijnbaar toe
behoort (4). Weliswaar wordt de letter van de rechtspreuk geëer
biedigd: gaat men op de schijn af, dan is de naamlener de titularis 
van het recht zodat de door hem in eigen naam ingestelde rechts
vordering ook een eigen vordering lijkt. Nochtans wanneer men 
de werkelijke toestand onder ogen ziet dan kan het onderscheid 

(1) R.P.D.B., Tw. Action, nr. 85 en de daar aangeduide rechtspraak; VAN 
LENNBP, R., o.c., I, nr. 471. 

(2) Een embryo van wettelijke grondslag is te vinden in artikel 253 Zee- en 
Binnenscheepvaartwet betreffende vertegenwoordiging inzake schadevergoeding na 
aanvaring. 

(3) SMEESTERS, C., en WINKELMOLEN, G., Droit maritime et droit jluvial, 1, Brussel, 
1929, nr. 169, blz. 266; VAN BAUWEL, L., Handboek van het Burgerlijk Procesrecht, I, 
Brussel, 1934, blz. 232. Zie onlangs nog Brussel, 24 februari 1961, R. W., 1961-1962, 
kol. 169, met noot houdende verdere verwijzingen. Dit arrest moest zich uitspreken 
over de geldigheid en ontvankelijkheid van een vordering gericht tegen een kapitein 
die op het ogenblik der feiten het bevel voerde over het schip, maar niet meer 
op het ogenblik van de betekening der dagvaarding. Anders dan de rechtbank 
in eerste aanleg oordeelde het Hof de vordering ontvankelijk. 

(4) R.P.D.B., Tw. Action, nr. 86; DEMEUR, P., en PASSELECQ, F., l.c., blz. 200 
en volg.; GLASS0N, E., en TISSIER, A., o.c., nr. 220; GARSONNET, E., en CÉZAR-BRU, 
C., o.c., nr. 366. Natuurlijk mag de naamleningsovereenkomst, op straffe van 
nietigheid, niet strekken tot wetsontduiking of bedrieglijke benadeling van de rechten 
van derden : cass., 21 oktober 1948, Pas., 1948, I, 585; cass., 6 mei 1915, Pas., 
1915, I, 285; Gent, 26 februari 1960, Pas., 1961, II, 145; Gent, 24 januari 1959, 
Pas., 1959, II, 277; R. W., 1959-1960, kol. 1996; Brussel, 3 november 1958, R. W., 
1958-1959, kol. 1701; Brussel, 11 juli 1953, Jur. Anvers, 1954, 331\1:; Hrb. Brussel, 
28 februari 1952, Jur. comm. Brux., 1953, 285. 
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tussen het optreden in rechte door middel van een naamlener, 
hetgeen toegelaten is, - zo bv. het optreden van een verzekerings
maatschappij onder de naam van een door haar volledig vergoèd 
verzekerde - en het optreden in rechte door middel van een in 
eigen naam sprekende mandataris, hetgeen verboden blijft, niet 
worden ingezien. 

De toelaatbaarheid van een naamleningsovereenkomst inzake 
vertegenwoordiging in rechte is trouwens ook een doeltreffend 
antwoord op de soms voor de regel Nul ne plaide par procureur 
voorgestelde rechtvaardigingsgrond. 

Er wordt inderdaad wel eens beweerd dat de bestaansreden 
van genoemde rechtspreuk te vinden is in het feit dat te elkeii 
prijze moet voorkomen worden dat aan de tegenpartij een ver
weermiddel zou worden ontnomen dat zij wel tegen de opdracht.,. 
gever had kunnen aanwenden maar niet tegen de in eigen naam 
optredende opdrachthouder (1). Welnu, uit de toelaatbaarheid van 
het naamleningskontrakt dat tot hetzelfde misbruik aanleiding 
kan geven, blijkt dat dit niet de ware of althans niet de enige 
reden voor de instandhouding van bewuste rechtspreuk kan zijn. 
Trouwens het verwijt als zou het optreden in rechte door middel 
van een in eigen naam handelend vertegenwoordiger de tegen
partij bepaalde verweermiddelen uit de handen slaan treft niet, 
althans niet in de overgrote meerderheid der gevallen. Normaal 
zal de tegenpartij de identiteit van haar ware tegenstander in: de 
mate van het nodige te weten komen uit de toedracht der zaak 
en uit de overgelegde bescheiden, die de opdrachthouder, wil hij 
zijn belang bij het instellen der rechtsvordering aantonen, zal 
moeten prijsgeven. Wanneer het optreden in eigen naam van 
een vertegenwoordiger in rechte bedacht zou zijn met het oog 
op wetsontduiking of benadeling van de rechten van derden zou 
het vanzelfsprekend moeten gewraakt worden. Dit wordt door 
de rechtspraak ook nu reeds ten aanzien van de aanwending 
van een naamleningsovereenkomst aanvaard (2). 

Een andere belangrijke bres in het toepassingsgebied van de 
regel Nul ne plaide par procureur is de door sommige rechtbanken 

(I) Vgl. omtrent dit bezwaar en de weerlegging ervan: DEMEUR, P., en PASSELECQ, 

F., l.c., blz. 206 en volg.; GARSONNET, E., en CÉZAR-BRU, C., o.c., nr. 368. 
(2) Zie de hierboven, vorige blz., onder noot 4 geciteerde rechtspraak. 
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erkende mogelijkheid voor een vereniging zonder rechtspersoon
lijkheid of voor een groepering van onverdeelde eigenaars om 
in bepaalde omstandigheden, zonder al haar leden of alle mede
eigenaars als medegerechtigden te doen optreden of zonder bie
zondere volmacht van elk van hen, in rechte te verschijnen door 
de personen die het bestuur der vereniging of der onverdeeldheid 
waarnemen (1 ). 

Dit zou namelijk het geval zijn wanneer de vereniging of de 
groepering van onverdeelde eigenaars een rechtsvordering wenst 
in te spannen tegen één van haar leden of zelfs tegen een derde, 
die met de vereniging via haar bestuurders kontrakteerde ; de 
juridische grondslag voor deze mogelijkheid ziet de rechtsleer 
in het niet-dwingend karakter van de regel Nul ne plaide par 
procureur : voor een gedingpartij is het derhalve steeds mogelijk, 
ook op voorhand, van de toepasselijkheid van de regel af te zien. 
Welnu, doordat zij tot de groepering toetreden of, wat de derden
medekontraktanten betreft, doordat zij ermee instemden met de 
bestuurder loco de leden der groepering te kontrakteren, ver
zaakten de leden respektievelijk de medekontraktanten aan hun 
recht de niet-ontvankelijkheid van een door de bestuurders in 
eigen naam maar voor rekening van de groepering ingespannen 
rechtsvordering op te werpen (2). 

213. Ongetwijfeld hebben de door de rechtspraak gedane af
breuken aan het verbod van vertegenwoordiging in rechte in 
eigen naam, de inopportuniteit van dit verbod enigszins gemilderd. 
Zolang het verbod en dus de regel Nul ne plaide par procureur 
in zijn huidige betekenis niet terzijde wordt geschoven, zullen 

(1) Rb. Brugge, 2 juli 1934, Pas., 1935, 111, 156 (vereniging zonder rechtspersoon
lijkheid); Rb. Luik, 31 juli 1923, Pas., 1924, II, 143 (id.); dit vonnis werd evenwel 
hervormd na beroep : Luik, 28 januari 1924, Pas., 1924, II, 143; Rb. Brussel, 
26 juni 1959, Ann. not. enreg., 1960, blz. 168 met noot (onverdeelde eigenaars 
van flatgebouw); Vred. Sint-Joost-ten-Node, 16 maart 1956, J.T., 1956, 346 (id.). 
Zie ook Rb. Brussel, 11 februari 1961, J.T., 1961, 686; Rb. Gent, 15 februari 1905, 
Pas., 1905, 111, 289. Vgl. nochtans Brussel, 2 januari 1957, T.S.R., 1958, 23, waar
door Rb. Brussel, 8 juli 1955, l.c., 25, bevestigd wordt (syndikaat); Vred. Elsene, 
14 februari 1947, J.T., 1947, 331, met noot CH. v. R. (onverdeelde eigenaars van 
flatgebouw), 

(2) DBMBUR, P., en PASSBLBCQ, F., l.c., blz. 210; VAN HOUTTB, J., • Les associa
tions non douées de la personnalité juridique et la jurisprudence beige •, Rev. prat, 
soc., 1930, blz. 1 en volg.; P.B., Tw. Nul ne plaide par procureur, nrs. 14 en volg. 
Voor Frankrijk : zie V1z1oz, H., Etudes de procédure, Bordeaux, 1956, nr. 261, 
blz. 468. 
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bepaalde, nochtans wenselijke resultaten niet kunnen verwezen
lijkt worden. 

Vooral op het stuk van de vertegenwoordiging in rechte van 
verenigingen of groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid hetzij 
als verwerende partij hetzij ook als eisende partij, in de mate 
waarin de door de rechtspraak onder bepaalde voorwaarden 
gebillijkte konstrukties van naamlening of vertegenwoordiging 
door het bestuurskomitee geen uitkomst kunnen brengen (1), 
blijft het verbod nefaste gevolgen hebben. 

Zo kan in de huidige stand van wetgeving en rechtspraak 
een groepering zonder rechtspersoonlijkheid bv. een syndikaat 
voor geen enkele rechtbank worden gedaagd tot vergoeding van 
door haar veroorzaakte schade. Het is immers al te dikwijls een 
praktische onmogelijkheid alle leden der vereniging te dagvaarden. 
De konstruktie van naamlening, indien ze überhaupt in dit geval 
te realiseren ware, is uiteraard onbruikbaar : zij veronderstelt 
een simulatie waaraan de groepering als verwerende partij niet 
zal willen meewerken. De konstruktie van vertegenwoordiging 
door het bestuurskomitee is evenmin mogelijk omdat zij steunt 
op een althans stilzwijgende afstand door de verwerende 
partij van haar recht de uit de rechtspreuk Nul ne plaide par 
procureur voortspruitende onontvankelijkheid op te werpen. Der.:. 
gelijke rechtsafstand zal in casu natuurlijk nooit voorhanden 
zijn. 

De enige mogelijkheid om ook hier tot het gewenste resultaat 
te komen ligt in de afschaffing van de alleen geschiedkundig 
te verantwoorden rechtspreuk Nul ne plaide par procureur in 
zover deze spreuk de aanduiding van de naam van de opdracht
gever( s) in alle procesakten vereist. Zodra een persoon of een 

(1) In de praktijk zoeken en vinden de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 
nochtans vaak een andere uitweg om de voordelen der rechtspersoonlijkheid (de 
bekwaamheid tot het bezitten van goederen, tot het verkrijgen van schenkingen 
of overheidssubsidiën en tot het inleiden van rechtsvorderingen) te genieten zonder 
daarom de eraan verbonden nadelen (bekwaamheid om tot vergoeding van de 
door de vereniging veroorzaakte schade gedagvaard te worden) op de koop toe te 
moeten nemen. Zij richten daartoe in hun schoot een rechtspersoon op met een 
zeer beperkte opdracht bv. het in eigendom bezitten der onroerende goederen 
der vereniging. Dergelijke rechtspersoon met zijn beperkte doelstelling staat natuur
lijk niet in voor door de vereniging verrichte onrechtmatige daden. Over deze 
• caesuur • tussen vereniging en rechtspersoon, zie LrNDEMANS, J., « Verenigings
overeenkomst en rechtspersoonlijkheid : eenheid of dualiteit •• Jaarboek VI van 
het Vlaams Rechtsgenootschap, Leuven, 1960, blz. 99 en volg. 
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groep personen in rechte kan verschijnen door een in eigen 
naam optredend vertegenwoordiger, is er geen enkel bezwaar 
tegen het dagvaarden van een groepering zonder rechtspersoon
lijkheid op naam van haar bestuurders en dit zonder aanduiding 
van de naam der leden. Ingevolge hun aanstelling over het ver
mogen der groepering mogen derden de bestuurders als rechts
geldig gelegitimeerd beschouwen tot het verschijnen in rechte 
voor rekening van de leden der groepering voor alle betwistingen 
of rechtsvorderingen die de bestuurde boedel tot voorwerp 
hebben (1). Tegen de bestuurders bekomen vonnissen zouden 
dan rechtstreeks op het vermogen der vereniging kunnen worden 
verhaald (zie ook boven, nrs. 208-209). Omgekeerd zouden 
genoemde bestuurders ook in eigen naam maar voor vreemde 
rekening met andere woorden qualitate qua rechtsvorderingen 
kunnen inleiden (2). 

Een eerste stap in de richting van de afschaffing van genoemde 
rechtspreuk werd reeds gezet door de rechtbanken, die zoals 
gezegd de regel als niet van openbare orde zijnde beschouwen 
(zie boven, nr. 212). 

E€:n tweede stap in de goede richting is weer te vinden in recente 
beslissingen, die aan de rechtspreuk Nul ne plaide par procureur 
een nieuwe, meer aan de huidige noden aangepaste betekenis 
trachten te geven. 

Aldus kan in een arrest van 23 november 1932 van het Beroepshof te 
Brussel naar aanleiding van een procedure ingeleid door een naamlener 
(een verzekerde) voor andermans rekening namelijk voor rekening van 
de verzekeraar, volgende overweging worden teruggevonden : 

Attendu que c' est sans plus de fondement que l' appelante invoque contre 
l'intimée la maxime « Nul ne plàide par procureur » ; que cette règle nes' applique 
pas au cas ou Ie mandataire indique la qualité en laquelle il agit,fait connaître 

(1) Inderdaad de bewindsopdracht - en deze blijkt of mag vermoed worden uit 
het feit der aanstelling (zie boven, nrs. 182 en volg.) - omvat impliciet de bevoegd
heid om in rechte te staan voor alle betwistingen die dit bewind aanbelangen : zie 
DEMEUR, P., en PASSELllCQ, F., l.c., blz. 215 en de daar geciteerde uitspraken. Zie 
nog onlangs Gent, 28 april 1961, R;W., 1961-1962, kol. 805. 

(2) Het gaat niet op deze oplossing strijdig te achten met artikel 61, 1 ° en 2°, Rv. 
Aan het vereiste van aanduiding van naam en adres van eiser en verweerder wordt 
voldaan door de vermelding in de- dagvaarding van de naam en het adres van de 
în eigen naam optredende vertegenwoordiger. Aldus Hof Amsterdam, 21 juni 1951, 
'N.J., 1952, nr. 102. Zie in dit verband verder, DllMllUR, P., en PASSELECQ, F., l.c., 
blz. 208. 
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son mandat et ne cherche nullement à dissimuler l'individualité de ceux au 
profit de qui il plaide (1). 

Een vonnis van de vrederechter van St.-Joost-ten-Node nam deze over
weging bijna letterlijk over : 

Attendu qu'à tort les défendeurs invoquent l'adage « Nul ne plaide par pro
cureur », étant donné qu'il ne s' applique point au cas ou Ze mandataire indique 
- comme en la cause - la qualité en laquelle il agit et ne cherche pas à dis
simuler l'individualité de celui ou de ceux au profit de qui il plaide. 

Terecht doet dit vonnis dan nog opmerken dat in de huidige 
omstandigheden de rechtspreuk Nul ne plaide par procureur zich 
alleenlijk verzet tegen een bewuste vermomming van de indi
vidualiteit der ware gedingpartijen, vermomming waaruit wets
ontduiking of benadeling van de rechten van derden zou kunnen 
voortspruiten. Geeft de in eigen naam optredende opdracht
houder daarentegen duidelijk te kennen voor wiens rekening 
hij optreedt zonder zijn opdrachtgevers daarom nominatim aan 
te duiden, dan kan de tegenpartij haar verweer doelmatig voor
bereiden zodat haar rechten genoegzaam gevrijwaard zijn. Op 
grond van deze overwegingen liet de rechtbank een syndicus 
van een aan verschillende eigenaars toebehorend flatgebouw toe 
een rechtsvordering in eigen naam maar voor rekening van de 
meerderheid der onverdeelde eigenaars in te leiden (2). 

Kan deze evolutie zich doorzetten en wordt ze bovendien 
uitgebreid tot de vertegenwoordiging in rechte van een vereniging 
of groepering zonder rechtspersoonlijkheid die als verwerende 
partij voor de rechtbank wordt gedaagd (3), dan zal de remmende 

(1) Brussel, 23 november 1932, Jur. Anvers, 1932, 338. Vgl. ook Brussel, 11 juli 
1953, Jur. Anvers, 1954, 334. 

(2) Vred. Sint-Joost-ten-Node, 16 maart 1956, J.T., 1956, 346. Zie ook Rb. 
Brussel, 26 juni 1959, Ann. not. enreg., 1960, blz. 168. Anders Vred. Elsene, 14 fe
bruari 1947, J.T., 1947, 331, met noot CH. v. R. 

(3} In die zin ook wat betreft de vertegenwoordiging in rechte van onverdeelde 
eigenaars : AEBY, F., La propriété des appartements, Brussel, 1960, nr. 384, blz. 290 
en volg. Vgl. Vred. Brugge, 13 november 1961, R.W., 1961-1962, kol. 906 : een 
syndicus van een appartementsgebouw werd in eigen naam gedagvaard blijkbaar 
zonder vermelding dat het was in zijn hoedanigheid van syndicus. De rechtbank 
overwoog : « Overwegende dat, in zake het beheer van appartementengebouwen 
en op voorwaarde dat het reglement van mede-eigendom dit voorziet mag aan
genomen worden dat, zo de derde de gemene eigendom dagvaardt, hij de moeilijk
heden en vooral de kosten voortspruitende uit de dagvaarding gegeven aan ieder 
van de mede-eigenaars zal vermijden door te dagvaarden ter domicilie van de 
beheerder of in het gemeen gebouw (AEBY, La propriété des appartements, nr. 384); 

• Overwegende dat het nochtans vereist is dat alsdan de identiteit van al de mede
eigenaars vermeld wordt of minstens de hoedanigheid van beheerder » (mijn kursief). 
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invloed, die van de rechtspreuk Nul ne plaide par procureur 
uitgaat, eens en voorgoed uit de wereld worden geholpen. 

214. Een blik op de rechtspraktijk bij onze Noorder- zowel 
als Zuiderburen laat uitschijnen dat zich ook daar een gelijk
aardige evolutie voordoet. 

Dit is wellicht mirider het geval in Frankrijk, waar het nog 
steeds als algemene regel wordt vooropgesteld door rechtspraak 
en rechtsleer dat de naam van de opdrachtgevers, gebeurlijk 
samen met die van de vertegenwoordiger ad litem, tenminste 
in het inleidend exploot moet voorkomen (1). Toch wordt ook 
daar aanvaard dat de regel niet langer meer van openbare orde is, 
dat partijen er dus zelfs op voorhand en stilzwijgend kunnen 
van afwijken (2) en dat hij meer en meer van zijn belang inboet (3). 

In Nederland, waar tot voor kort insgelijks aanvaard werd 
dat op grond van de aldaar in de wet zelf voorziene rechtspreuk 
Nul ne plaide par procureur hormis Ze roi ( 4) de namen van de 
opdrachtgevers althans in de dagvaarding dienen voor te 
komen (5), lijkt zich thans een kentering af te tekenen. Ken
schetsend is bv. de volgende overweging uit een arrest van het 
Hof te Amsterdam van 21 juni 1951 : 

• Overwegende dat, om in zijn vordering ontvangen te worden, hij 
(de lasthebber) bij dagvaarding voldoende duidelijk zal moeten stellen, 
namens wie hij optreedt ; 

» Overwegende dat zulks niet onder alle omstandigheden medebrengt, dat 
hij den naam (namen) van zijn lastgever(s) noemt, doch de aanduiding 
ook op andere wijze mogelijk is, mits voor den gedaagden voldoende 
duidelijk wordt aangegeven namens wie de procedure wordt ingesteld ; 

(1) GLASSON, E., en TISSIER, A., o.c., nr. 219; VIZIOZ, H., Etudes de procédure, 
Bordeaux, 1956, nrs. 259 en volg., blz. 466 en volg. 

(2) V1z1oz, H., l.c., nr. 261, blz. 468, met verwijzing naar de rechtspraak. 
(3) DELPECH, H., Dalloz, Répertoire de procédure ci'IJile et commerciale, II, Tw. Re

présentation en justice, Parijs, 1956, nr. 4. 
(4) Artikel 6 Rv. luidt inderdaad:• In alle gedingen waarin de Koning als eischer 

optreedt zal het exploit geschieden en de zaak worden voortgezet, ten name van 
en door zoodanigen gexnagtigde als hij zal aanduiden. 

• Alle gedingen tegen den Koning worden voortgezet ten name van zoodanigen 
gemagtigde als hij zal aanwijzen. Indien zoodanige gemagtigde ten beteekenden 
regtsdage niet verschijnt, wordt indien daartoe termen bestaan, het verstek ver
leend en vonnis gewezen ten name van den procureur-generaal bij den hoogen 
raad•· 

(5) H.R., 3 december 1937, N.J., 1938, nr. 352, met noot E.M.M.; zie ook 
STAR BuSMANN, C.W., Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, nieuwe uitgave, 
2• herziene druk, Haarlem, 1955, nr. 139, blz. 107 en volg. 
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» Overwegende dat in het onderhavige geval de inleidende dagvaarding 
is uitgebracht « ten verzoeke van Dr. Jr. Philip Levert, als lasthebber 
• van de erven van wijlen Mr. Dr. J.A. Levert en door dezen uitdrukke
» lijk gemachtigd » (1). 

Op grond van deze en andere overwegingen liet het Hof de 
genoemde lasthebber toe in eigen naam maar voor rekening 
van de erven, die samen een handelszaak dreven onder de handels
naam Levert, op basis van een door gedaagde met genoemde 
erven gesloten overeenkomst te vorderen. Gedaagde begreep 
voldoende met wie hij te doen had vermits hij de overeenkomst, 
waarop het geding betrekking had met de onder de genoemde 
handelsnaam optredende erven had gesloten (2). 

(1) Hof Amsterdam, 21 juni 1951, N.J., 1952, nr. 102. 
{2) Zie verder ook CoOPS, J.A.H., Grondtrekken van het Nederlandsch Burgerlijk 

Procesrecht, 5• druk, Zwolle, 1947, door F.M. WESTEROVEN VAN MEETEREN, blz. 35 
en volg. 



TITEL IV 

DE BEWINDSBEVOEGDHEID 
IN HAAR VERHOUDING 

TOT DE EIGEN BEVOEGDHEID 
VAN DE VERMOGENSGERECHTIGDE. 

215. In de voorgaande titel werd de omvang onderzocht van 
de aan de bewindvoerder toekomende bevoegdheid tot inwerking 
op het vermogen van de vermogensgerechtigde. De mogelijke 
weerslag van het bestaan en de uitoefening der bewindsbevoegd
heid op het vermogen van diegene die houder is van de bevoegd
heid waarvan de bewindsbevoegdheid is afgeleid, maakte het 
voorwerp uit van het in dat deel doorgevoerde onderzoek. 

Deze titel wil een ander aspekt van de omvang en de uit
werking der bewindsbevoegdheid belichten. Hier gaat het er om 
de grenzen van de bewindsbevoegdheid ten opzichte van de 
eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde af te bakenen. 
Ditmaal is de weerslag van het bestaan en de uitoefening der 
bewindsbevoegdheid op de bevoegdheid van de vermogensgerech
tigde het voorwerp van het onderzoek. 

Terwijl het vorig deel de reële uitwerking der bewindsbevoegd
heid dit is de uitwerking der bewindsbevoegdheid ten aanzien 
van het patrimonium van de vermogenstitularis bestudeerde, 
beklemtoont dit deel de personele uitwerking van diezelfde be
voegdheid dit is de weerslag ervan op de eigen bevoegdheid van 
de vermogensgerechtigde. 

Bij dit onderzoek wordt nogmaals uitgegaan van de logische 
primauteit der bevoegdheid van de vermogenstitularis (zie boven, 
in het biezonder nrs. 85 en volg.). Zijn bevoegdheid is de - ten
minste logisch - eerdere bevoegdheid waarvan de bewinds
bevoegdheid een uitloper en een verlenging is. 

In een eerste hoofdstuk wordt het probleem gesteld der onher
roepelijke bewindsopdracht. Immers, de onherroepelijkheid der 
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opdracht verleent aan de bevoegdheden van de bewindvoerder 
een nog meer zelfstandig karakter ten overstaan van de eigen 
bevoegdheid van de vermogensgerechtigde. Het tweede hoofd
stuk handelt biezonderlijk over alle problemen die verband houden 
met het mogelijk naast elkaar bestaan en in konkurrentie treden 
van de eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde en de 
gedelegeerde bevoegdheid van de bewindvoerder. 

In overeenstemming met de in deze verhandeling aangenomen 
gewoonte zullen deze problemen gesitueerd worden in het ruimer 
kader van de ganse kategorie van de bevoegdheid uit opdracht 
(en niet alleen uit bewindsopdracht). 



HOOFDSTUK ÉÉN. 

De herroepelijkheid der bewindsopdracht. 

216. De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde van de dag is, 
betreft de meest radikale vorm van interventie van de vermogens
gerechtigde of bij zijn stilzitten of onmacht : van andere personen, 
in de opdracht van de bewindvoerder : kan de bevoegdheid van 
de bewindvoerder herroepen worden? Is het antwoord onvoor
waardelijk bevestigend dan is de bevoegdheid van de bewind
voerder immers zeer precair. 

Het gaat er thans om te weten of 'de onder bewind gestelde of iemand 
anders tot diens bescherming het vermogen heeft om aan de bij de be
windvoerder berustende gedelegeerde bevoegdheid tot beïnvloeding van 
de bewindsboedel een einde te stellen. Zo ja, dan is de bewindvoerder 
machteloos tegenover dergelijke herroeping waarbij hij zich onvoorwaar
delijk moet neerleggen ; is het antwoord negatief, dan is hij daarentegen 
immuun tegenover dergelijk ingrijpen. 

Vooraleer een poging tot oplossing te ondernemen, wordt 
vooraf de in ons recht geldende reglementering dienaangaande 
onder ogen genomen. Eerst komen de niet-zuiver-konventionele 
bewindsfiguren aan de beurt. Hiermede worden alle bewinds
opdrachten bedoeld die door de wetgever uitvoerig werden 
georganiseerd of waarvan het bestaan op een wettelijke tekst 
teruggaat, en bovendien diegene, die door de rechtbanken op 
eigen houtje in het leven werden geroepen. Nadien worden 
de konventionele bewindsfiguren besproken. Er weze onmiddellijk 
opgemerkt dat ten aanzien van de eerste reeks bewindsfiguren 
geen eenvormige regeling bestaat en dat de wetgever, telkens 
hij de vraag naar de herroepelijkheid der bewindsopdracht behan
delde, steeds een voor de beschouwde bewindsinstelling specifieke 
oplossing klaar had. 
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AFDELING 1. - HET GELDEND RECHT. 

§ 1. - De niet-zuiver-konventionele bewindsfiguren. 

217. De bewindsbevoegdheid van de voogd kan hem, aldus 
artikel 444 B.W., onttrokken worden indien hij van kennelijk 
wangedrag is ( deze grond van herroeping hangt samen met het 
moreel aspekt van de voogdij, die meestal meer is dan een louter 
goederenbeheer daar ze ook de leiding van de persoon van de pupil 
impliceert : art. 450 B.W. [l]) of indien zijn beheer getuigt van 
onbekwaamheid of ontrouw. De ontzetting wordt uitgesproken 
door de familieraad, daartoe ten verzoeke van de toeziende voogd 
of ambtshalve door de vrederechter bijeengeroepen (art. 446 
B.W.). De tussenkomst van de rechtbank van eerste aanleg is 
voorzien om, bij gebreke van akkoord van de voogd wiens ont
zetting gevorderd wordt, de getroffen beslissing te bekrachtigen 
of om zich over het verhaal van de voogd tegen de tussengekomen 
beslissing uit te spreken (art. 448 B.W.). 

Hoewel geen uitdrukkelijke wetsbepaling hierin voorziet heeft 
de rechtspraak van oudsher artikel 444 B.W. analogisch toe
gepast op het wettelijk beheer door de ouders van het vermogen 
van hun kinderen. Aan de rechtbank van eerste aanleg behoort 
dus de macht om aan de ouders het beheer te onttrekken telkens 
wanneer het welbegrepen belang van het kind dergelijke maat
regel rechtvaardigt. De wet van 1912, die in welbepaalde 
gevallen nu eens de verplichting dan weer de mogelijkheid voor
ziet om onwaardige ouders van de ganse ouderlijke macht of 
van bepaalde attributen ervan bv. het wettelijk beheer vervallen 
te verklaren, is de gemeenrechtelijke kontrole van de rechterlijke 
macht ten overstaan van de ouders op bepaalde punten komen 
verstevigen. Buiten het toepassingsgebied van de wet van 1912, 
waarvan de toepassing alleen door het parket kan worden gevor
derd, blijft de gemeenrechtelijke kontrole integraal bestaan. De 
uitoefening van deze kontrolemacht kan plaatshebben op verzoek 
van elk belanghebbende (2). 

(1) DB PAGE, II, nrs. 140 en volg. 
(2) Over deze ganse problematiek, zie DB PAGE, I, nr. 803, met verdere verwij

zingen; KLUYSKBNS, Personen- en Familierecht, blz. 577, nr. 633, en verder DABIN, J., 
Le contröle de la puissance paternelle en droit beige, Brussel, 1947, ook verschenen 
in J.T., 1947, blz. 17 en volg., en 33 en volg. 
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218. De wet van 20 juli 1932, sindsdien gewijzigd door de wet 
van 30 april 1958, kent aan de voorzitter van· de rechtbank. van 
eerste aanleg de macht toe om bij ernstig plichtsverzuim van één 
van de echtgenoten bv. van de man alle dringende en voorlopige 
maatregelen te treffen nodig in het belang van de andere echt
genoot en van de kinderen. Artikel 221 B.W. vervolgt : << hij 
( de voorzitter) kan onder meer aan een van de echtgenoten 
verbod opleggen om, voor de tijd die hij bepaalt, al dan niet 
tot de gemeenschap behorende roerende of onroerende goederen 
zonder de medewerking van de andere echtgenoot te vervreemden, 
met hypotheek te bezwaren of in pand te geven ; hij kan, onder 
dezelfde voorwaarden, de verplaatsing van de meubelen ver
bieden, behoudens aanwijzing van die welke hij aan een van beide 
echtgenoten toewijst voor zijn persoonlijk gebruik ... >>. 

Inzake het bewind van de man over de tussen hem en zijn 
echtgenote gemeenschappelijke goederen is dit de enige - en 
dan nog vrij beperkte en bovendien voorlopige - wijze waarop 
de bewindsbevoegdheden van de echtgenoot ten overstaan van 
bepaalde goederen op verzoek van zijn vrouw kunnen worden 
herroepen. Het uitgebreid en zelfstandig karakter van de bewinds
bevoegdheden van de man over de goederengemeenschap komt 
hiermee nogmaals duidelijk te voorschijn. 

Wat betreft de voorbehouden goederen, waaronder zich even
eens gemene goederen kunnen bevinden, heeft de wet de moge
lijkheid tot herroeping van de bewindsbevoegdheden van de 
vrouw ruimer geformuleerd. Artikel 226septies, § 3, luidt inder
daad : <<Indiende vrouw misbruik maakt van de macht die haar 
in het belang van de huishouding is toegekend, onder meer in 
geval van verkwisting, onvoorzichtigheid of wanbeheer kan de 
man de intrekking van de macht doen uitspreken door de burger
lijke rechtbank van de laatste echtelijke verblijfplaats, die in 
raadkamer beslist, in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping 
van de vrouw en na het openbaar ministerie te hebben gehoord ... >>. 

Tenslotte kan de in gemeenschap huwende vrouw zich bij 
huwelijkskontrakt het beheer en desgevallend ook het genot over 
haar persoonlijke goederen voorbehouden (1). Liet zij dit evenwel 
na, dan kunnen de bewindsbevoegdheden van de man slechts 

(1) .KLUYSKENS Het Huwelijksconiract, 1950, blz. 278-279. 
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onder de voorwaarden van het geciteerde artikel 221 B.W. her
roepen worden. 

Er weze nog opgemerkt dat de vrouw steeds de volledige 
herroeping van de bewindsbevoegdheden van de man kan bekomen 
door een vordering tot gerechtelijke scheiding van goederen voor 
de rechtbank aanhangig te maken. Daartoe is het evenwel vereist 
dat de man het huwelijksgoed van zijn vrouw in gevaar brengt 
of dat er ingevolge zijn wanbeheer voor te vrezen valt dat de 
vrouw de rechten en terugnemingen die zij tegen de gemeenschap 
kan doen gelden, niet meer zal kunnen te gelde maken (art. 1443 
en volg. B.W.). 

219. Op het stuk van het beheer van vennootschappen is er 
vooreerst artikel 1856 B.W., dat de herroepelijkheid regelt van 
beheerders van burgerlijke vennootschappen. Het tweede lid ervan 
bepaalt : << Deze macht ( tot beheer) kan niet zonder wettige 
reden herroepen worden, zolang de vennootschap duurt ; indien 
zij echter niet bij het contract van de vennootschap, maar bij een 
latere akte verleend is, kan zij herroepen worden zoals een eenvou
dige lastgeving >>. Onderscheid moet dus gemaakt worden tussen 
al dan niet in de oprichtingsakte benoemde beheerders. Terwijl 
de eersten slechts wegens wettige reden - in geval van betwisting 
hieromtrent zal de zaak voor de rechtbank moeten worden 
gebracht - kunnen worden herroepen, is de bewindsopdracht 
van de tweeden herroepelijk ad nutum (1). 

Verder moge nog in het biezonder verwezen werden naar het 
geval van de beheerders ener P. V. B. A. en naar het statuut 
van de beheerders van een naamloze vennootschap. Voor de 
eersten bepaalt artikel 129 Venn.wet, in navolging van het geci
teerde artikel 1856 B.W., dat een in de oprichtingsakte benoemde 
zaakvoerder (2), behoudens andersluidende bepaling in de statuten 
of eensgezind akkoord der vennoten, slechts kan herroepen worden 
om ernstige redenen. Niet in de oprichtingsakte benoemde zaak
voerders zijn herroepelijk ad nutum. Beheerders ener naamloze 

(1) Over de toepassing van dit artikel, zie KLUYSKBNS, De Contracten, 1952, 
blz. 519 en volg. 

(2) In werkelijkheid spreekt de wet slechts van zaakvoerders in de oprichtings
akte en zonder beperking van duur benoemd. Toch acht de rechtsleer het artikel 
ook toepasselijk op met tijdsbeperking benoemde zaakvoerders : VAN RYN, II, 
nr. 930, in fine, met verdere verwijzingen. 
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vennootschap zijn steeds herroepelijk ad nutum. Deze regel vervat 
in artikels 53 en 55, 3e lid, Venn.wet, is van openbare orde (1). 

Ten aanzien van verenigingen zonder winstoogmerk voorziet 
artikel 4, 2e lid, Verenigingswet eveneens in de herroepelijkheid 
ad nutum van de beheerders. Behoudens andersluidend statutair 
beding beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerder
heid van aanwezige en vertegenwoordigde leden (2). 

220. Een laatste kern van wettelijke regeling inzake herroepe
lijkheid der beheersmacht, die hier pro memorie wordt vermeld, 
is deze in verband met de vervallenverklaring van de erfgenaam 
die de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aan
vaardde. Zoals vroeger aangeduid is deze erfgenaam in feite 
- niet in rechte - veeleer een bewindvoerder over vreemd 
vermogen dan wel een eigenaar, ofschoon zijn bevoegdheden veel 
ruimer zijn gesteld dan deze van een gewoon bewindvoerder 
(zie boven, nrs. 2 en 25). Overeenkomstig artikel 801 B.W. 
vervalt het voorrecht voor de erfgenaam die goederen verborgen 
heeft gehouden of die wetens en willens en te kwader trouw 
verzuimd heeft goederen van de nalatenschap in de boedel
beschrijving te doen opnemen. Het gaat hier dus om een herroe
ping van de beheersmacht van de erfgenaam onder voorrecht, 
die nu zuivere erfgenaam wordt en dus volkomen eigenaar -
in feite zowel als in rechte -, en dit krachtens de wet zelf. Van 
een eigenlijke herroeping is hier dus geen sprake. 

221. Ten aanzien van de andere bewindvoerders, wier bestaan 
in een of andere wet wordt voorzien, bevat de wettelijke regeling 
geen bepaling nopens de herroepelijkheid der bewindsopdracht. 
Wat uit dit stilzwijgen moet worden afgeleid : of deze bewinds
opdrachten onherroepelijk dan wel herroepelijk zijn en in het 
laatste geval onder welke omstandigheden, is een vraag die later 
zal besproken worden (zie verder, nrs. 234 en volg.). 

(1) DE PAGE, V, nr. 470; VAN RYN, I, nr. 586. Over de herroepelijkheid van 
een vennootschapsvereffenaar, zie VAN RYN, II, nr. 1071. 

(2) LINDEMANS, J., A.P.R., Tw. Verenigingen zonder winstoogmerk, 1958, nr. 515. 

VAN GERVEN, Bewinàsbevoegàheià. - 20 
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§ 2. - De konventionele bewindsfiguren. 

222. Deze bewindsopdrachten, waarvan het beheer over een 
gemeenschappelijk effektendepot, een flatgebouw of een handels
zaak typische voorbeelden zijn, worden door partijen soms onher
roepelijk bedongen (1). Buiten het geval van een dergelijk uit
drukkelijk beding, stelt zich trouwens de vraag of zulkdanige 
bewindsopdracht onder bepaalde omstandigheden niet uiteraard 
voor onherroepelijk moet worden aangezien. Eerst moet evenwel 
een voorafgaande1ijke vraag namelijk deze naar de geldigheid 
van dergelijke onherroepelijk gegeven opdracht worden gesteld. 

In de praktijk worden deze vragen als toepassingsgevallen 
beschouwd van de gelijkaardige vragen, die zich op het stuk 
der lastgevingsovereenkomst voordoen. Dat deze gelijkschakeling 
ingevolge de complexiteit der bewindsopdracht, die veel meer 
omvat dan het verrichten van rechtshandelingen, niet zo vanzelf
sprekend is, werd reeds vroeger uiteengezet (zie boven, nrs. 54 
en volg., in het biezonder nr. 63). De oplossingen voorgesteld 
voor de lastgevingsovereenkomst, die alleen rechtshandelingen 
tot voorwerp heeft, kunnen hier hoogstens analogisch worden 
aangewend (over deze problematiek, zie verder, nr. 238). 

Het past dus in dit verband de geldende leer inzake de herroepe
lijkheid van de bevoegdheid van een lasthebber uiteen te zetten. 

Uitgangspunt hiertoe is artikel 2004 B.W. dat luidt : << De 
lastgever kan zijn volmacht herroepen wanneer hem zulks goed
dunkt, en in voorkomend geval de lasthebber noodzaken hem 
terug te geven, hetzij het onderhands geschrift dat de lastgeving 
bevat, hetzij het origineel van de voJmacht, indien deze in brevet 
is afgegeven, hetzij de uitgifte, indien een minuut ervan gehouden 
is >>. 

De herroepelijkheid der lastgeving is derhalve algemene regel. 

(1) Vgl. bij wijze van voorbeeld het Beheersreglement inzake het Belgisch Depot 
beheerd door de N.V. BEMAB. Uit het naast elkaar leggen van artikels 14 en 29 
van het reglement blijkt dat de herroeping van de bewindsmacht der beheersmaat
schappij door de individuele deelhebber aan het kollektief depot slechts mogelijk 
is op de overeenkomstig het reglement voorziene manier van uittreding uit het 
depot namelijk door het certifikaat ter. royering aan te bieden. De herroepings
macht van de belegger wordt daardoor, zoniet volledig uitgesloten, dan toch streng 
gereglementeerd. - Voor wat betreft de onherroepelijkheid, bedongen in de be
windsopdracht van een bestuurder van een flatgebouw, zie AEBY, F., La propriété 
des appartements, Brussel, 1960, nr. 387, blz. 293. 
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Deze regel vindt zijn oorsprong in de overweging dat de lastge
ving een kwestie van vertrouwen is en dat het strijdig zou zijn met 
haar aard ze te laten voortbestaan eens dat dit vertrouwen ver
dwenen is (1). De herroeping geeft normaal geen aanleiding tot 
schadevergoeding tenzij zij gebeurde in omstandigheden die haar 
het karakter van onrechtmatige daad verlenen, namelijk wanneer 
zij op ontijdige of onverantwoorde wijze geschiedde en op voor
waarde natuurlijk dat de herroepen lasthebber schade kan aan
tonen (2). 

223. Om ieder misverstand uit te sluiten moet de term en 
het begrip onherroepelijke lastgeving van bij de aanvang duidelijk 
worden gesteld. 

Onder lastgeving dient de overeenkomst verstaan te worden 
waarbij iemand aan een ander, die aanvaardt, de verplichting 
oplegt voor zijn rekening een rechtshandeling te verrichten. 
Ingevolge deze overeenkomst wordt aan de lasthebber derhalve 
een bevoegdheid met name een volmacht verleend om de rechts
toestand van de volmachtgever te beïnvloeden dit is om hem 
te vertegenwoordigen (3). Vermits hij zich verbonden heeft om 
de last uit te voeren, zal de gemachtigde van deze bevoegdheid 

1 

niet alleen mogen maar normaal ook moeten gebruik maken. 
De volmacht ontstaat dus uit de overeenkomst van lastgeving 
maàr kan ook buiten een lastgevingsovereenkomst tot stand 
komen : aldus wanneer aan iemand de bevoegdheid (zonder 
verplichting) wordt gegeven om een bepaalde rechtshandeling 
te verrichten ( 4). Ook voor die gevallen stellen zich dezelfde 
problemen in verband met de herroepelijkheid der gegeven vol-

(1) KLUYSKENS, De Contracten, blz. 647; LAURENT, XXVIII, nr. 26. Om die 
reden is een lastgeving gegeven aan een advokaat of een zetbaas met des te meer 
reden herroepelijk: zie Brussel, 9 juli 1957, R. W., 1957-1958, kol. 456 (advokaat); 
kortgeding Rb. Brugge, 19 mei 1926, Pas., 1926, III, 107 (zetbaas). 

(2) Zie bv. Hrb. Oostende, 1 december 1953, R.W., 1953-1954, kol. 1397, met 
noot; Hrb. Brussel, 29 november 1939, R.G.A.R., 1948, 4180. Vgl. ook Luik, 
9 juni 1906, P.P., 1906, nr. 605, blz. 400; H;b. Brussel, 6 april 1938, Jur. comm. 
Brux., 1938, 384. Verder: KLUYSKENS, o.c., blz. 647, nr. 528; DE PAGE en DEKKERS, 
V, nr. 467, blz. 455. 

(3) Over de vraag of vertegenwoordiging in het algemeen en vertegenwoordiging 
bij lastgeving in het biezonder een handelen in vreemde naam vanwege de lasthebber 
veronderstellen, zie boven, nr. 134, evenals nrs. 153 en volg. 

( 4) Zie over het onderscheid tussen lastgeving, volmacht en vertegenwoordiging, 
de inleiding tot het voorontwerp van wet betreffende de volmacht ( 1960) opgesteld 
door de Benelux Studiecommissie tot eenmaking van het recht. 
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macht. In het vervolg zal dus bij voorkeur over onherroepelijke 
volmacht of nog ruimer : onherroepelijke opdracht (zie boven, 
nr. 62, in fine), liever dan over onherroepelijke lastgeving worden 
gesproken. 

Door de volmacht onherroepelijk te bedingen kunnen partijen 
twee verschillende zaken op het oog hebben : ofwel bedoelden zij 
aan de onherroepelijkheid slechts interne werking te verlenen 
ofwel bedoelden zij haar tevens externe werking te geven. Werd 
alleen interne werking beoogd, dan verliest de gemachtigde door 
herroeping weliswaar zijn bevoegdheid maar kan hij niettemin 
aanspraak blijven maken op het hem beloofde kommissieloon 
of bij niet-betaling daarvan op schadevergoeding. Werd daaren
tegen een herroepelijkheid met externe werking bedoeld dan kan 
de gemachtigde bovendien, alsof er niets gebeurd was, de gebeur
lijke herroeping negeren en verder gaan met het beïnvloeden 
van de rechtstoestand van de volmachtgever tenzij hij natuurlijk 
ten persoonlijken titel en zonder verworven rechten van derden 
te benadelen van de specifieke uitvoering der volmacht afziet 
en opteert voor het vragen van schadevergoeding (art. 1142 BW.). 
Welke bedoeling bij het sluiten der lastgevingsovereenkomst 
voorzat, is een vraag van interpretatie. Dit onderscheid wordt 
vooral in Nederland duidelijk gemaakt (1). 

Ten aanzien van de onherroepelijke volmacht met uitsluitend 
interne werking stellen zich geen noemenswaardige problemen. 
De geldigheid ervan kan moeilijk betwist worden (2). De lastgever 
blijft immers volledig vrij de volmacht te herroepen. Alleen zal 
hij in dat geval tot schadevergoeding wegens wanprestatie kunnen 
aangesproken worden (3). 

(1) Zie BRBGSTEIN, M.H., De onherroepelijke volmacht, preadvies uitgebracht 
op de Algemene Vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen op 
16 juni 1950, blz. 14 en volg. Vgl. DE PAGE en DEKKERS, V, nr. 469; LAURENT, 
XXVIII, nr. 98 en volg . .Zie ook het in de vorige noot vermelde Beneluxvooront
werp : toelichting bij artikel 13, 2• lid. 

(2) Vgl. cass., 26 februari 1885, Pas., 1885, 1, 85. Dit arrest lijkt zich uit te spreken 
ten voordele van de geldigheid van elke onherroepelijke volmacht zowel deze met 
interne als met externe werking. 

(3) De Belgische rechtspraak en rechtsleer maakt geen klaar onderscheid tussen 
onherroepelijke volmachten met en deze zonder externe werking. De raadpleging 
der voorhanden zijnde rechterlijke beslissingen met het oog op de geldigheid en 
het bewijs van de aanwezigheid van een onherroepelijke volmacht met externe 
werking wordt daardoor biezonder moeilijk. Gevallen die alleen uitspraak doen 
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Uit het voorgaande blijkt dus dat alleen de verrichting van rechts
handelingen het voorwerp kan uitmaken van een lastgevingsovereen
komst en ook van een volmacht (1). Hoewel dit onderscheid in het kader 
van deze verhandeling, die in de eerste plaats de bewindsopdracht betreft, 
minder belangrijk is - bewindsopdracht omvat zowel de verrichting 
van juridische als van materiële handelingen met inbegrip van het nemen 
van beslissingen - past het toch, al is het maar duidelijkheidshalve, 
hierop de aandacht te vestigen. 

Gezien in dat perspektief werd terecht opgemerkt dat niet alle door 
partijen als onherroepelijke machtigingen bestempelde bevoegdheden 
die naam ook werkelijk verdienen. 

Wanneer een huurder zijn verhuurder « onherroepelijk machtigt» 
om hem, desnoods met behulp van de politiemacht, uit het gehuurde 
huis te zetten gaat het in werkelijkheid om het verlenen van een vorde
ringsrecht aan de zogenaamde gemachtigde die er voortaan op aan kan 
dat de « machtgever » zich niet tegen zijn uitdrijving zal kunnen verzetten. 
Ondanks de bewoordingen is hier dus geen onherroepelijke lastgeving 
voorhanden (2). 

224. Aan het probleem der geldigheid van een onherroepelijk 
gegeven volmacht - bedoeld wordt een onherroepelijkheid met 
externe werking - werd in België weinig aandacht besteed. De 
heersende mening poneert ongetwijfeld de geldigheid ervan : 
het herroepingsrecht vastgelegd in artikel 2004 B.W. is niet 
van openbare orde. Over de grenzen en voorwaarden schijnt men 
het evenwel grondig oneens te zijn. Opdat een onherroepelijk 
gegeven mandaat geoorloofd weze, moet het volgens de enen 
hetzij tevens in het belang van de lasthebber of van een aan
vaardende derde zijn, hetzij de voorwaarde uitmaken van een 
ander kontrakt waarvan het de uitvoering is; werd het daaren
tegen in het uitsluitend belang verleend van de volmachtgever, 
dan zou het ongeoorloofd zijn : de gemachtigde of een derde 
moeten bij de tenuitvoerlegging van de lastgeving tenminste een 

over de schending ener onherroepelijke volmacht met interne werking lijken o.m. 
te zijn : Gent, 25 mei 1928, P.P., 1930, blz. 110; Jur. comm. Fl., 1929, 273; Hrb. 
Brussel, 11 juli 1936, Jur. comm. Brux., I 937, 46; Rb. Luik, 7 januari 1953, J. T., 
1954, 86. 

(I) Artikel I van het genoemde Beneluxvoorontwerp sluit dienaangaande elke 
twijfel uit. Het luidt : • Volmacht is een bevoegdheid die een volmachtgever verleent 
aan een gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of ver
klaringen in ontvangst te nemen ». Over het nominatief karakter der volmacht, 
zie boven,·nr. 134 evenals nrs. 153 en volg. 

(2) Zie VAN OVEN, J.C., « Onherroepelijke Machtiging», W.P.N.R., 1936, 
nr. 3487, met BREGSTEINs opmerkingen nopens het zuiver rechtstechnisch karakter 
van het gemaakte onderscheid, l.c., blz. 9 en volg. 
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persoonlijk belang hebben. Wat de derde betreft moet dit belang 
een ander zijn dan datgene dat hij bij de betaling van het overeen
gekomen kommissieloon kan doen gelden (1). Werd evenwel een 
uitdrukkelijke onherroepelijkheidsklausule bedongen, dan moet 
het belang van de gemachtigde ipso facto ingevolge de soevereine 
partijwil vermoed worden aanwezig te zijn (2). 

Deze laatste toegeving ontneemt aan de zojuist geponeerde geldigheids
voorwaarden alle limitatieve uitwerking : zij houdt een absolute legiti
matie in van elke onherroepelijk bedongen volmacht en doet uitschijnen 
dat het vereiste van « niet-exclusief belang van de volmachtgever » veeleer 
een omstandigheid is waaruit de onherroepelijkheid kan worden afgeleid 
dan wel een echte geldigheidsvoorwaarde. Dit brengt deze opvatting 
trouwens zeer dicht bij de hiemavermelde. 

Volgens een andere mening volstaat het voor de geldigheid 
der onherroepelijke volmacht dat zij een wettelijke oorzaak heeft : 
daartoe is het nodig dat de lastgever bij de onherroepelijkheids
klausule enig belang heeft of dat hij haar in het belang van een 
derde heeft bedongen (3). Het feit dat de lastgevingsovereenkomst 
niet uitsluitend in het belang van de lastgever maar in dat ( of 
bovendien in dat) van de lasthebber en/of van een derde werd 
aangegaan is in deze opvatting geen geldigheidsvereiste. Wel 
brengt dit mee dat de lastgeving als van nature onherroepelijk 
moet worden aangezien. Ook het feit dat de lastgeving de bijzaak, 
de voorwaarde of het gevolg is van een overeenkomst die hetzij 
met de lasthebber zelf, hetzij met een derde werd aangegaan 
maakt haar onherroepelijk ( 4). In deze opvatting komt dus het 
hierna besproken onderscheid tussen de geldigheidsvoorwaarden 
der onherroepelijke lastgeving en de omstandigheden die een 
lastgeving van nature onherroepelijk maken beter te voorschijn 
(zie verder, nr. 225 evenals nrs. 239 en 243). 

Uit de rechtspraak kan men bezwaarlijk algemene regels af
leiden. Vooreerst is het vaak moeilijk uit te maken of een louter 
interne dan wel een externe herroepelijkheid wordt bedoeld (5). 

(1) DE PAGE en DEKKERS, V, nr. 469; DEKKERS, II, n'. 1312. 
(2) DE PAGE en DEKKERS, v, nr. 469, blz. 457, noot 2. 
(3) KLUYSKENS, De Contracten, nr. 528, blz. 648. 
(4) KLUYSKENS, ib.; vgl. LAURENT, XXVIII, nr. 104, en R.P.D.B., Tw. Mandat, 

nrs. 968 en volg'.; zie ook DEMEUR, P., onder Brussel, 13 juli 1953, Rev. prat. soc., 
1954, 246. 

(5) Zie ook boven, blz. 308, noot 3. 
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Bovendien worden de geldigheidsvoorwaarden van een onherroe
pelijk gegeven volmacht en de omstandigheden die een volmacht 
van nature onherroepelijk maken, niet duidelijk uit elkaar gehou
den. Het enige wat eruit kan worden af geleid is dat een onherroe
pelijke volmacht, zelfs deze met externe werking, onder zekere, 
moeilijk nader te definiëren omstandigheden geldig is (1) en 
dàt een volmacht, die in het belang van een aanvaardende derde 
of van de gemachtigde is gegeven - aldus de volmacht die een 
der ~ausules uitmaakt van een hoof dkontrakt -, niet door de 
volmachtgever alleen kan worden herroepen (2). 

225. In onze nabuurlanden werd aan het probleem heel wat 
meer aandacht besteed. 

In Frankrijk was het SALLE DE LA MARNIERRE die in een grondige 
bijdrage het probleem der onherroepelijke lastgeving onder
zocht (3). Eerst spant hij zich in tot het beantwoorden van de 
vraag wanneer een lastgevingsovereenkomst voor uiteraard ( dit 
is zelfs bij afwezigheid van een uitdrukkelijk beding) onherroepe
lijk mag worden gehouden. Hij komt tot de konklusie dat een 
lastgevingsovereenkomst van nature uit onherroepelijk is wanneer 
zij - door het verlenen aan de lasthebber van de bevoegdheid 
voor rekening van de lastgever rechtshandelingen te verrichten -
tot doel heeft de uitvoering te verzekeren van een wettelijke 
of kontraktuele verbintenis van de lastgever ten voordele van de 

(I) Cass., 13 januari 1938, Pas., 1938, I, 6; cass., 26 februari 1885, Pas., 1885, 
I, 85; Luik, 9 juni 1906, P.P., 1906, nr. 605, blz. 400; Jur. Liège, 1906, 195; Hrb. 
Brussel, 6 mei 1943, Jur. comm. Brux., 1946, 275 (samenvatting): schijnt als geldig
heidsvoorwaarde te stellen de bepaaldheid van de zaak, waartoe de volmacht gegeven 
werd, in casu : de inning van een schuldvordering. 

(2) Rb. Nijvel, 18 november 1953, Rev. prat. not., 1954, 5 (beding van uitwin
ning); Rb. Aarlen, 24 november 1953, Jur. Liège, 1954-1955, 39 (lastgeving aan 
architekt in belang van beide partijen: de meester van het werk en de ondernemer); 
Rb. Dendermonde, 16 maart 1935, Pas., 1936, 111, 73 (volmacht tot aankoop van 
huis gegeven in belang van gemachtigde). Zie ook Brussel, 13 juli 1953, R. W., 
1953-1954, kol. 160; Rev. prat. soc., 1954, 246, met noot P. DEMIIUR. Vgl. nochtans 
Brussel, 9 juli 1957, R. W., 1957-1958, kol. 456 {voor zover uit dit arrest blijkt, had 
de schuldeiser, in wiens belang de volmacht aan de lasthebber was gegeven, nog 
niet aanvaard; zie ook verder, nr. 247); Brussel, 9 maart 1910, Pas., 1910, II, 213; 
P.P., 1910, 806; B.J., 1910, 493 (door onverdeelde eigenaars aan één hunner 
verleende bewindsopdracht over industriële onderneming is naar analogie met 
de regeling geldend op het stuk der N.V.: zie boven, nr. 219, herroepelijk ad nutum). 

(3) SALLE DE LA MARNIERRE, E., « Le mandat irrévocable •, Rev. trim. dr. civ., 
1937, blz. 241 en volg. Vgl. ook de bijdrage van de Bulgaarse hoogleraar DIKOFP, L., 
• Procuration irrévocable », Rev. crit., 1932, blz. 3 7 en volg. 
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lasthebber of van een derde met andere woorden wanneer zij 
een ander dan de lastgever tot voordeel strekt (1). 

Het klassieke voorbeeld van dergelijke uiteraard onherroepelijke last
geving is de door een schuldenaar aan zijn schuldeiser verleende volmacht 
tot het innen van een aan de eerste toebehorende schuldvordering. Deze 
volmacht heeft tot doel aan de schuldeiser een zekerheid te verlenen 
tot voldoening van een in zijn voordeel en ten laste van de volmachtgever 
bestaande verbintenis. 

SALLE DE LA M.ARNIERRE komt dan in navolging van de door 
hem geciteerde rechtspraak tot het besluit dat het belang van 
de lasthebber bij de verdere betaling van het kommissieloon niet 
van die aard is dat het de lastgeving van nature onherroepelijk 
maakt. De lasthebber (of de derde) moet aan het voortbestaan 
van de vertegenwoordigingsmacht zelf, persoonlijk geïnteresseerd 
zijn (2). 

Vervolgens stelt deze Franse auteur zich de vraag of dezelfde 
vereisten bepalend zijn voor de geldigheid van een onherroepelijke 
volmacht. Zijn antwoord is negatief. Zodoende bevestigt hij dus 
de geldigheid van een volmacht die, zonder te beantwoorden 
aan de vereisten die haar van nature onherroepelijk maken, even
wel door partijen onherroepelijk werd bedongen : ['on voit mal 
la raison pour laquelle une stipulation expresse d'irrévocabilité serait 
sans effet. Une telle clause peut s'expliquer par l'existence d'un 
intérêt du mandataire au maintien du mandat insuffisant pour qu'il 
soit irrévocable par nature ... (3). Partijen kunnen dus een vol
macht, waarbij de lasthebber alleenlijk ingevolge het overeen
gekomen kommissieloon geïnteresseerd is, onherroepelijk bedin
gen. Nochtans, opdat een onherroepelijk gestipuleerde lastgevings
overeenkomst, buiten de gevallen van onherroepelijkheid van 
nature, geldig zou zijn, is het nodig dat zij ofwel bijzaak is van 
een hoofdverbintenis ofwel tijdelijk en speciaal weze. De schrijver 
vat zijn antwoord op deze vraag dan als volgt samen : 

Le mandat est irrévocable soit lorsqu'il a pour but d'assurer 
l'exécution d'une obligation du mandant dans l'intérêt du mandataire 

(1) SALLE DE LA MARNIERRE, E., l.c., blz. 260; SAVATIER, R., in PLANIOL-RIPERT, 
XI, nr. 1492, blz. 937 en volg. en de daar geciteerde rechtspraak; RIPERT-BOULANGER, 
111, nr. 2165, blz. 711. 

(2) SALLE DE LA MARNIERRE, l.c., blz. 257. 
(3) Ib., blz. 261. 
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ou d'un tiers, soit lorsqu'il a été stipulé tel expressément. Dans ce 
dernier cas, la clause d'irrévocabilité n'est valable, si le mandat 
n'est pas !'accessoire d'une obligation qu'à condition qu'il soit spécial 
et temporaire (1 ). 

226. Ook in Nederland gaf de onderzochte figuur aanleiding 
tot allerhande bedenkingen vanwege de rechtsleer. Op 16 juni 1950 
wijdde de Algemene Vergadering van de Broederschap der Candi
daat-Notarissen er trouwens een grondige bespreking aan. Twee 
preadviezen, één van de Amsterdamse hoogleraar BREGSTEIN, een 
ander van notaris PRAKKEN, werden er uitgebracht (2). 

Onder de hedendaagse Nederlandse auteurs staat vrijwel alleen 
VAN OVEN afwijzend tegenover de erkenning ener onherroepelijke 
volmacht met externe werking (3). De anderen zijn het erover 
eens dat dergelijke volmacht binnen bepaalde grenzen verenig
baar is met de heersende rechtsbeginselen ( 4). Tot staving hiervan 
wordt bij wijze van vergelijking vaak beroep gedaan op de bin
dende kracht van een aanbod. Ook daar is het niet nodig dat 
de wil van diegene, die het aanbod deed, op het ogenblik van de 
aanvaarding nog dezelfde gebleven is : wilsverandering is irrelevant 
en staat de aanvaarding en bijgevolg de totstandkoming der 
overeenkomst niet in de weg. Zo ook kan de onherroepelijk 
gemachtigde in de gevallen dat dergelijke machtiging mogelijk 
is, ondanks de herroeping en de daaruit blijkende wijziging in 
de houding van de volmachtgever, rustig voortgaan met de 
rechtstoestand van deze laatste te beïnvloeden (5). 

(1) lb., blz. 266. Zie ook SAVATIER, R., in PLANIOL-RIPERT, XI, nr. 1492, blz. 936. 
(2) Zie verder nog de volgende bijdragen : EGGENS, J., • Vertegenwoordiging •, 

W.P.N.R., 1927, nrs. 2989 en 2990; dezelfde,• Is de beslaglegger rechtverkrijgende 
van den beslagene? •, W.P.N.R., 1939, nr. 3651; SCH0LTEN, P., « De positie van 
den pand- en hypotheekhouder», W.P.N.R., 1926, nr. 2947; VAN ÜVEN, J.C., 
, Onherroepelijke machtiging,, W.P.N.R., 1936, nr. 3487; ScHELTEMA, F.G., 
• Vertegenwoordiging krachtens volmacht•, W.P.N.R., 1938, nr. 3573; HYMANS 
VAN DEN BERGH, L.J., en ÜFFERHAUS, J., Vertegenwoordiging krachtens volmacht, 
preadvies voor Nederlandse Juristenvereniging, 1938, blz. 11 en volg. 

(3) VAN ÜVEN, J.C., o.c., W.P.N.R., 1936, nrs. 3487 en volg. 
(4) BREGSTEIN, M.H., Preadvies betreffende onherroepelijke volmacht, blz. 18 

en volg. met tal van verwijzingen. 
(5} AsSER-SCH0LTEN-BREGSTEIN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, blz. 13, 

evenals BREGSTEIN, M.H., Preadvies, blz. 36. De in dit verband.door DIK0FF, L., l.c., 
blz. 44, neergeschreven zinsnede : • La volonté du représenté est néce.ssaire pour 
l'obtention de cette_ possibilité, elle ne !'est _pas pour la conservation », wordt vaak 
geciteerd. 
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· Welke de juiste · grenzen· zijn waarbinnen een rechtsgeldige 
onherroepelijke machtiging kan gegeven worden, is ook in Neder
land fel betwist. Hierna wordt de opvatting van· BREGSTEIN als 
uitgangspunt genomen. Deze opvatting vond overigens ook ingang 
in het deel dat SCHOLTEN, wiens bewerker BREGSTEIN is, in de 
Asser-reeks aan de vertegenwoordiging in het algemeen en het 
onherroepelijk machtigen in het biezonder wijdde. 

Na erop gewezen te hebben enerzijds dat de onherroepelijke 
machtiging, wil zij geldig zijn, naast de bekwaamheid van de 
volmachtgever aanvaarding vanwege de gemachtigde veronder
stelt en anderzijds dat zij een bepaald voorwerp moet hebben 
hetgeen aan onherroepelijke machtigingen van onbeperkte omvang 
alle bindende kracht ontneemt, stelt BREGSTEIN het vereiste van 
geoorloofde oorzaak : zoals voor elke rechtsverkrijging moet ook 
hier een geldige titel voorhanden zijn (1). 

Welnu, minimumvoorwaarde voor de geldigheid van de titel 
is dat de gemachtigde of een derde een eigen belang heeft bij 
de volmacht. Alleen dan is het immers denkbaar dat de volmacht, 
ondanks de gewijzigde wil van de volmachtgever die zijn ver
trouwen in de gemachtigde bij veronderstelling verloren heeft, 
blijft doorwerken (2). Er is nochtans meer van doen voor het 
geven van een geldige onherroepelijke volmacht. Ingevolge het 
aan het verbintenissenrecht ten grondslag liggende oorzaakvereiste, 
moet de verlening van een onherrotpelijke volmacht ten bate 
van de gemachtigde of van een derde bovendien gepaard gaan met 
een opoffering of een toezegging van een prestatie ten behoeve 
van de volmachtverlener : << zoniet staat men voor een toezegging 
om niet, die ver bintenisscheppende kracht mist en dus ook de 
kracht om een onherroepelijke volmacht te dragen» (3). 

227. Zo gezien lijkt BREGSTEIN aan de geldigheid der onherroe-

(1) BREGSTBIN, M.H., Preadvies, blz. 48 en volg., evenals in AsSBR-SCHOLTBN
BREGSTBIN, o.c., blz. 15. 

(2) Vgl. ook PRAKKEN, A., Preadvies betreffende de onherroepelijke volmacht, 
blz. 103 en volg. 

(3) BRBGSTBIN, M.H., Preadvies, blz. 51 en volg. (citaat op blz. 53); AssBR
ScHOLTBN-BREGSTBIN, o.c., blz. 17 en volg. (zelfde citaat op blz. 18). - In die zin 
moet, aldus BREGSTBIN, ook de voorstelling verstaan worden volgens dewelke de 
volmacht onherroepelijk kan worden gemaakt, indien zij een element vormt van 
een meer omvattende overeenkomst. 
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pelijke machtiging enge grenzen te stellen, die op het eerste 
gezicht veel enger zijn dan deze door zijn Franse kollega SALLE 
DE LA .MARNIERRE afgepaald (zie boven, nr. 225). In werkelijkheid 
vallen beider zienswijzen evenwel verregaand samen zoals uit 
BREGSTEINs preadvies verder blijkt. 

Inderdaad in de eerste plaats neemt laatstgenoemde aan, in 
navolging van SALLE DE LA MARNIERRE, dat het eigen belang 
dat de lasthebber bij de volmacht, wil zij geldig zijn, moet kunnen 
doen gelden, kan bestaan in het verschuldigd zijn van een loon : 
<< Wanneer het gaat om te concluderen tot een stilzwijgend beding 
van herroepelijkheid, is het juist dat men uit het enkele feit 
der Joonverschuldigdheid niet tot bedongen externe onherroepe
lijkheid mag concluderen. Dit beduidt echter niet, dat het enkele 
belang bij het loon niet het beding van onherroepelijkheid zou 
vermogen te schragen>> (1). Trouwens ook een moreel belang 
volstaat : aldus wanneer de gevolmachtigde de onherroepelijkheid 
voor zich bedongen heeft << teneinde bij de uitvoering van zijn 
last niet plotseling tegenover de buitenwereld, bij wie hij ver
wachtingen kan hebben gewekt, te worden gedesavoueerd». 
BREGSTEIN keurt overigens SALLE DE LA MARNIERRE zonder voor
behoud goed wanneer deze laatste zegt : Le seul intérêt mora/ 
enfin pourrait expliquer en fait l'irrévocabilité d'un contrat gracieux 
expressément stipulé. 

In de tweede plaats zal in de opvattjng van BREGSTEIN ook aan 
het additionele geldigheidsvereiste volgens hetwelk de onherroepe
lijke volmachtverlening moet gepaard gaan met de toezegging 
van een prestatie of opoffering vanwege de gemachtigde ten 
behoeve van de volmachtverlener, vrij vlug voldaan zijn : zodra 
de gemachtigde niet alleen de bevoegdheid heeft aanvaard maar 
ook de verplichting heeft op zich genomen om datgene te doen 
waartoe hij gemachtigd wordt, met andere woorden zodra een 
lastgevingsovereenkomst voorhanden is ( over het verschil tussen 
volmacht en lastgeving : zie boven, nr. 223), is ook deze voor
waarde vervuld (2). Dit zal overigens ook het geval zijn zodra 

(1) BREGSTBIN, M.H., Preadvies, blz. 54-55. Deze en de hierna volgende over
wegingen komen niet meer voor in AssER-SCHOLTBN-BREGSTEIN, o.c. In het laatstge
noemde werk laat BREGSTBIN het aan de lezer over, te bepalen wat onder de door 
hem gestelde voorwaarden moet worden verstaan. 

(2) Ib., blz. 55. 
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de onherroepelijke volmacht een element vormt van een haar 
omvattende overeenkomst (1 ). 

Er weze opgemerkt dat de overige Nederlandse rechtsgeleerden 
bij de toepassing van de door BREGSTEIN op het stuk van de 
geldigheid ener onherroepelijke volmacht aanvaarde grenzen, veel 
omzichtiger en restriktiever schijnen te werk te gaan (2). De meest 
restriktieve opvatting vindt haar exponent in het ontwerp van 
MEYERS voor een nieuw Nederlands B.W. Een onherroepelijke 
volmacht met externe werking kan er alleen rechtsgeldig worden 
verleend voor zover zij verband houdt met een aan de gevol
machtigde opgedragen bewind (3). 

Tot besluit van dit overzicht van het geldend recht volgen nog 
enkele aanduidingen nopens het recht van de andere ons om
ringende landen. 

228. In Duitsland wordt de principiële geldigheid van een 
onherroepelijke volmacht met externe werking vrij algemeen aan
vaard ( 4). Dit is alleszins zo wanneer de volmacht onder meer 
gegeven werd in het voordeel van de volmachthouder of van een 
derde (5). Het belang dat de gemachtigde ingevolge het overeen
komen van een kommissieloon bij het voortbestaan der volmacht 

(I) Ib., blz. 52. 
(2) Zie bv. PRAKKEN, A., Preadvies, blz. 111 en volg. 
(3) Artikel 3.3.13 Ontwerp MEYERS luidt : • Een bepaling in een volmacht, 

volgens welke deze niet op een in artikel 11 van deze titel aangegeven wijze zou 
eindigen, is slechts geldig, voor zover de bepaling inhoudt dat de volmacht niet 
door de dood van de volmachtgever eindigt, of verband houdt met een krachtens 
de zesde titel van dit Boek aan de gemachtigde opgedragen bewind •· (In artikel 11 
worden de dood, de onderkuratelestelling of het faillissement van de volmacht
gever of de gemachtigde en verder de herroeping door de volmachtgever en de 
opzegging door de gemachtigde als wijzen van beëindiging der volmacht opgenoemd.) 

Zoals uit de toelichting bij artikel 3.3.13 blijkt is deze regeling ingegeven door 
MEYERS' wantrouwen tegenover de onherroepelijke volmacht als wetsontduikend 
instituut. Alleen een, zowel in het belang van de gemachtigde als in dat van de 
volmachtgever strekkende onherroepelijke volmacht vindt in zijn ogen genade. 
Met het verlenen van dergelijke volmacht wordt in de regel de vestiging van een 
biezondere soort van zekerheidsrecht beoogd ten voordele van schuldeisers, die geen 
vertrouwen meer hebben in het beheer van hun schuldenaar. Welnu, om aan deze 
situatie te verhelpen is de onderbewindstelling van de goederen van de schuldenaar 
de aangewezen oplossing. Zulkdanig bewind kan onherroepelijk worden verleend, 
dit is zonder dat de rechthebbende het vrijelijk kan opzeggen. 

(4) MUELLER-FREIENFELS, W., Die Vertretung beim Rechtsgeschäft, Tübingen, 
1955, blz. 110 en volg. met verdere verwijzingen. 

(5) ENNECCERUS-NIPPERDEY, I, 2, § 186, blz. 1141. Zie óok BRAENDL en COING, 
J. von Staudingers Kommentar zum BGB, Allgemeiner Teil, 11• uitgave, 1957, § 168, 
blz. 1015; PALANDT, 0., Bürgerliches Gesetzbuch, § 168, blz. 152. 
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heeft, zou in dit opzicht echter niet volstaan (1). Voorwaarde is 
evenwel dat de gegeven volmacht niet algemeen is : dergelijke 
onherroepelijk bedongen Generalvollmacht zou een te verre
gaande vrijheidsbeperking uitmaken en zou met een konventioneel 
bedongen ondervoogdijstelling gelijkstaan (2). 

Over de vraag of een onherroepelijk bedongen volmacht, die 
alleen in het belang van de volmachtgever werd gegeven, geldig 
is bestaan er geen klare uitspraken. Zij zou tenminste om ernstige 
redenen voor herroeping vatbaar zijn (3). 

Of een volmacht al dan niet onherroepelijk werd verleend zal 
meestal uit de onderliggende grondverhouding blijken ( 4). 

229. Thans nog enkele gegevens in verband met het Anglo
Amerikaanse recht. 

Ook in Engeland wordt de geldigheid van een onherroepelijke 
volmacht (irrevocable authority) aanvaard. 

Drie gevallen worden aangegeven waarin een volmacht onher
roepelijk kan worden : 

1 ° wanneer in een overeenkomst, aangegaan voor sufficient 
consideration, een volmacht wordt gegeven in het voordeel van 
de volmachthouder. Dit is de zogenaamde authority coupled 
with interest ; 

2° wanneer de volmacht uitdrukkelijk onherroepelijk werd 
gestipuleerd f or valuable consideration; 

3° wanneer herroeping een persoonlijk verlies zou teweeg
brengen voor de volmachthouder, die zich bv. bij de tenuitvoer
legging van zijn volmacht persoonlijk verbond (5). 

Het recht van de Verenigde Staten, zoals het wordt samen
gevat of althans aanbevolen in de Restatement of the Law 
Second (6), aanvaardt de geldigheid en het voorhanden zijn van 

(1) MUBLLBR-FREIBNFBLS, W., o.c., blz. 113. 
(2) ENNBCCBRUS-NIPPBRDBY, l.c.; MUBLLBR-FREIBNFBLS, W., o.c., blz. 115; 

BRABNDL en C0ING, o.c. 
(3) MUBLLBR-FREIBNFBLS, W., o.c., blz. 112. 
(4) Aldus § 168 BGB : • Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem 

ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse. Die Vollmacht ist auch 
bei dem Fortbestehen des Rechtverhältnisses widerruflich, sofern sich nicht au, 
diesem ein anderes ergibt ... • (kursief van mij). 

(5) ANSON, W.R., en GUBST, A.G., English Law of Contract and of agency in its 
relation to contract, Oxford, 1959, blz. 534 en volg. 

(6) Restatement of the Law Second, Agency 2nd., I, St. Paul, Minn., 1958. 
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een onherroepelijke volmacht met externe werking alleenlijk in 
het geval van een volmacht verleend as a security, dit wil zeggen 
ruw geschetst : verleend in het belang van de gemachtigde of 
van een derde tot zekerheid van de uitvoering van een verplichting 
of van de vrijwaring van een rechtstitel (1). Een zulkdanige 
volmacht kan, behoudens andersluidend beding, alleen beëindigd 
worden door verzaking vanwege de daartoe bekwame beneficiant 
van de volmacht (gemachtigde of derde naargelang het geval) 
of ingevolge het voorkomen van gebeurtenissen die de door de 
volmacht gewaarborgde verbintenissen doen teloorgaan of die de 
tenuitvoerlegging der volmacht onwettig of onmogelijk maken 
(§ 139). 

Buiten deze gevallen kan geen onherroepelijkheid met externe 
werking worden bedongen : aan een uitdrukkelijk onherroepe
lijkheidsbeding kan dan alleenlijk interne werking worden toe
gekend (2). 

230. Tot slot weze eraan herinnerd dat het Zwitserse recht 
elke onherroepelijk bedongen volmacht met externe werking 
kategoriek verbiedt (3). 

Daarentegen luidt artikel 13, 2e lid, van het Benelux voor
ontwerp van eenvormige wet betreffende de volmacht als volgt : 
« De volmachtgever kan een volmacht onherroepelijk verlenen, 
voor zover zij strekt tot een rechtshandeling die in het belang is 
van de gevolmachtigde of van een derde ... >>. 

In dezelfde richting gaat ook artikel 1723, 2e lid, van het 
Italiaans B.W. (4). 

( 1) Paragraaf 138 bepaalt : • A power given as security is a power to affect the 
legal relations of another, created in the form of an agency authority, but held for 
the benefit of the power holder or a third person and given to secure the performance 
of a duty or to protect a title, either legal or equitable, such power being given 
when the duty or title is created or given for consideration •· 

(2) Zie de toelichting bij § 118, o.c. 
(3) Artikel 34, l • lid, van de Code des Obligations luidt inderdaad : • Le représenté 

a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un 
acte juridique, sans préjudic_e des réclamations que le représentant peut avoir à 
former contre lui en vertu d'une autre cause telle qu'un contrat de travail, un 
contrat de société ou un mandat •· 

( 4) • Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si 
estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito 
o ricorra une giusta causa di revoca ... •· 
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AFDELING Il. - VOORGESTELDE OPLOSSING. 

§ 1. - Grondbeginsel. 

231. Het past hier bij wijze van uitgangspunt even uit te weiden 
over één der fundamentele aan ons privaatrecht ten grondslag 
liggende beginselen. 

Het gaat namelijk over het zelfbeschikkingsprincipe dat 
de grondtoon blijft geven aan onze personalistisch-kapitalistisch 
ingerichte maatschappij. Overeenkomstig dit beginsel, dat de 
autonomie van elk rechtssubjekt ten aanzien van zijn eigen 
rechtssfeer propageert, beschikt elke persoon, drager van rechten, 
principieel over alle (en alleen over deze) subjektieve rechten 
(in de ruimste zin van het woord) die hij nodig heeft voor de 
eigen behoeftenbevrediging (zie ook boven, nr. 87). Niet alleen 
bezit het rechtssubjekt alle op zijn eigen ontwikkeling en behoef
tenbevrediging afgestemde rechten en bevoegdheden maar boven
dien is hij, weer in beginsel, er insgelijks toe geroepen de hem 
aldus erkende of toebedeelde rechten en bevoegdheden persoon
lijk uit te oefenen (vgl. art. 1123 B.W.). Zodoende kan hij via 
de uitoefening der genoemde rechten en bevoegdheden zijn eigen 
(en alleen de eigen : vgl. art. 1121 en 1165 B.W.) rechtspositie 
naar hartelust beïnvloeden. Het persoonlijk uitoefenen der eigen 
rechten en bevoegdheden lijkt nu twee zaken te willen aanduiden : 
het betekent in de eerste plaats dat de titularis der rechten en 
bevoegdheden buiten de door de wet aangeduide gevallen niet 
van de eigen rechtsuitoefening kan worden uitgesloten maar 
bovendien, ofschoon dit in tegenstelling met de vorige geen 
dwingende regel is, dat genoemde rechtstitularis de hem toe
komende bevoegdheden bij voorkeur en in de mate van het 
mogelijke eigenhandig en zonder vreemde tussenkomst dient uit 
te oefenen (vgl. art. 1988 B.W.). 

Voor deze laatste regel, die veeleer een richtlijn en een aan
sporing inhoudt zowel voor de wetgever die het kader moet 
aanduiden waarbinnen bevoegdheidsdelegatie mogelijk is, als voor 
het rechtssubjekt dat van de hem door de wetgever verleende 
mogelijkheid tot bevoegdheidsdelegatie gebruik wil maken, kan 
men naast een bekommernis van vrijwaring der autonomie van 
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het rechtssubjekt desnoods tegen diens eigen verlangen in (zelf
beschikking is geen synoniem voor wilsautonomie) ook een meer 
sociale zorg als grondslag aanwijzen met name ieders verplichting 
om in de mate van het mogelijke en voor wat zijn persoonlijke 
zaken betreft zelf de hand aan de ploeg te slaan en niet tot last 
van de gemeenschap te verworden. Er werd evenwel bijgevoegd : 
in de mate van het mogelijke. Het is immers een overbekend 
teken van onze tijd dat wegens kwantitatieve afstanden van tijd 
en ruimte zowel als kwalitatieve afstanden voortspruitend uit 
het ingewikkelder worden der menselijke verhoudingen en het 
vooruitschrijden van de techniek, het individu steeds meer beroep 
moet doen op anderen. 

Hoe dit nu ook weze, ten aanzien van het leerstuk dat ons thans 
bezighoudt, kunnen twee regels uit het zelfbeschikkingsprincipe 
worden afgeleid : 

1 ° een regel van openbare orde : buiten de uitdrukkelijk in 
de wet voorziene gevallen mag geen rechtssubjekt van de uit
oefening van zijn eigen rechten en bevoegdheden worden uit
gesloten. Elke kontraktueel in het leven geroepen ondervoogdij
stelling van een individu is dus een inbreuk op de gevestigde 
orde; 

2° een na te streven ideaal en een verstrekte richtlijn of inter
pretatieregel : elke vreemde tussenkomst bij het uitoefenen van 
de bevoegdheden van een bepaald rechtssubjekt moet met de 
nodige omzichtigheid en verantwoording (bv. wegens het voor
handen zijn van een in de vreemde gesteld vertrouwen of van 
een aan de vreemde toebehorende vordering) toegelaten, toe
gepast en gehandhaafd worden. 

Uiteindelijk wijst het zelfbeschikkingsprincipe dus in de richting 
van de primauteit van de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde. Met deze primauteit zullen de hierna voorgedragen 
oplossingen rekening moeten houden. 

232. Het is tegen de achtergrond van de voorgaande over
wegingen dat de oplossing van de vragen in verband met onher
roepelijke volmacht en bewindsopdracht en ook deze in verband 
met de verhouding tussen de eigen bevoegdheid van de ver
mogensgerechtigde en de gedelegeerde bevoegdheid van de op-
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drachthouder (zie verder, nrs. 249 en volg.) moet nagestreefd 
en afgewogen worden. 

In dit hoofdstuk wordt alleen de eerste groep vragen behandeld. Onder 
onherroepelijkheid wordt steeds onherroepelijkheid met externe werking 
bedoeld : ten overstaan van een intern onherroepelijke opdracht stellen 
zich geen biezondere problemen (zie boven, nr. 223). 

Inderdaad, aJ is en blijft de bevoegdheid van de opdracht
houder in het aJgemeen en van de bewindvoerder in het biezonder 

· een gedelegeerde en dus een van de eigen bevoegdheid van de 
vermogensgerechtigde afgesplitste en het zelfbeschikkingsrecht 
van de vermogensgerechtigde verregaand eerbiedigende bevoegd
heid (zie boven, nrs. 77 en volg.), toch sluit dit niet uit dat aan 

. de opdrachthouder een daadwerkelijke bevoegdheid toekomt tot 
het beïnvloeden van een vreemde rechtssfeer. Dit klemt nog meer 
· voor de bewindvoerder wiens positie in vergelijking met die 
van een gewoon opdrachthouder van een groter zelfstandigheid 
blijkt geeft (zie boven, nrs. 97 en volg.). Het kan niet anders 
dan dat een onherroepelijkheidsbeding deze karaktertrek van de 
bevoegdheid van een opdrachthouder respektievelijk bewind-

. voerder nog komt verstevigen. 

233. De vraag naar de herroepelijkheid der bewindsopdracht 
· wordt eerst gesteld met het oog op de niet-zuiver-konventionele 
bewindsfiguren. Uiteraard gaat het in dat verband niet om de 
geldigheid ener wettelijk voorziene onherroepelijkheid maar wel 
om het al dan niet bestaan ener herroepingsmogelijkheid. Met 
andere woorden verklaring en interpretatie van gebeurlijk voor
handen zijnde wettelijke regels moet daar worden nagestreefd. 

Daarentegen staat ten aanzien van de zuiver konventionele 
bewindsfiguren eerst de vraag naar de geldigheid en slechts dan 
de vraag naar het voorhanden zijn van een onherroepelijkheids
beding in het brandpunt. 

Voor de oplossing van de vragen die de geldigheid ener onher
. roepelijk verleende opdracht betreffen, zal vooral de eerste uit 
het zelfbeschikkingsprincipe afgeleide regel van belang zijn (zie 
boven, nr. 231). Steeds zal nauwkeurig moeten worden nagegaan 
of de volmachtsverlening niet een verkapte vorm van kontraktuele 
,onbekwaamverklaring van de volmachtverlener meebrengt. Dit 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 21 
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probleem stelt zich uiteraard vooral ten aanzien van ruim gestelde" 
op gans het vermogen van de opdrachtgever betrekking hebbende 
opdrachten. 

Gaat het integendeel om de interpretatie van voorhanden 
zijnde regels, onverschillig of zij door de wet, de rechtbanken 
dan wel door private personen werden opgesteld, en meer in 
het biezonder om de vraag of een bepaalde opdracht al of niet 
als herroepelijk moet worden geïnterpreteerd, dan laat de tweede 
in het zelfbeschikkingsprincipe vervatte regel zich voornamelijk 
gelden. Inderdaad, elke vreemde medewerking aan de bevoegd
heidsuitoefening van een bepaald rechtssubjekt moet, vergeleken 
met de uitsluitend persoonlijke bevoegdheidsuitoefening door 
datzelfde rechtssubjekt, als het minst wenselijke alternatief worden 
beschouwd en dit wegens de ermee gepaard gaande inmenging in 
en bemoeiing met andermans rechtssfeer. Welnu, dit brengt 
insgelijks mee dat elke aan een vreemd persoon gegeven opdracht 
zo herroepelijk mogelijk moet worden geïnterpreteerd. 

Tot slot nog een belangrijke opmerking. Het bleek uit het 
voorgaande en dit zal verder nog meer tot uiting komen dat 
de hier aan de dagorde gestelde vragen uitsluitend de lege lata 
worden behandeld. Met andere woorden de vragen of en onder 
welke omstandigheden een onherroepelijke volmacht of bewinds
opdracht de lege Jerenda rechtsgeldig moet worden geacht, blijven 
hier buiten beschouwing. Dit zijn vraagstukken van legislatieve 
politiek. Zij gaan het bestek van deze verhandeling, die het 
statuut van een bewindsbevoegdheid in de huidige stand der 
wetgeving wil opsporen, te buiten. 

§ 2. - De herroepelijkheid van niet-zuiver
konventionele bewindsopdrachten. 

234. Vroeger werd de vraag gesteld welk besluit moet worden 
getrokken uit het stilzwijgen van de wet inzake de herroepelijk
heid van bepaalde wettelijk geregelde of door de rechtbanken 
verleende bewindsopdrachten (zie boven, nr. 221). 

Deze vraag dient thans haar beslag te krijgen aan de hand van 
de hierboven gevonden principes en mede aan de hand van de 
wettelijke bewindsopdrachten ten aanzien waarvan de vraag naar-
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de herroepelijkheid der opdracht wél geregeld is. Deze regelingen 
worden vooraf aan genoemde principes getoetst. 

235. De regels inzake herroeping van de bewindsopdracht 
van de voogd zijn in overeenstemming met de in de vorige 
paragraaf in herinnering gebrachte grondregels. Wegens zijn 
natuurlijke onbekwaamheid kan aan de minderjarige natuurlijk 
geen zelfstandige herroepingsmacht worden verleend. Er werd 
dan ook - in zover verenigbaar met de belangen van de minder
jarige, die er slechts voordeel bij heeft dat het beheer van zijn 
vermogen voor de ganse duur van zijn minderjarigheid aan 
dezelfde persoon wordt toevertrouwd - naar een alternatief 
uitgekeken : herroeping is onder zekere voorwaarden mogelijk 
door de daartoe bijeengeroepen familieraad die deze bevoegdheid 
onder de kontrole van de rechtbank van eerste aanleg uitoefent 
(zie boven, nr. 217). 

Eenzelfde overeenstemming met de hierboven gevonden prin
cipes volgens dewelke een bewindsopdracht zo herroepelijk moge
lijk moet worden gedacht, wordt aangetroffen op het stuk van 
de bewindsbevoegdheden, die in het stelsel der huwelijksgoederen
gemeenschap aan één van beide echtgenoten toekomen. Hier 
verzette de bescherming van het familiaal belang zich evenwel 
tegen de erkenning van een te verregaande herroepingsmacht. 
Niettemin kan men van mening zijn dat de doorgevoerde belangen
afweging, vooral wat betreft het beheer van de man over de gemeen
schappelijke zowel als over de persoonlijke goederen van de 
vrouw, te veel ten koste van de herroepelijkheid der bewinds
bevoegdheid en derhalve ten koste van het zelfbeschikkingsrecht 
van de echtgenote uitviel. In dit opzicht heeft de wet van 20 juli 
1932 ongetwijfeld meer evenwicht gebracht (zie boven, nr. 218). 

Acht slaand op deze wettelijke regelingen kan meteen de niet 
wettelijk geregelde vraag naar de herroepelijkheid van het wette
lijk beheer van de ouders worden beantwoord en wel door analo
gische toepassing van de regels inzake voogdij. De rechtspraak, 
die artikel 444 B.W., ook na de wet van 1912 betreffende de 
vervallenverklaring der ouderlijke macht, op dit stuk een analo
gische aanwending voorbehoudt (zie boven, nr. 217), verdient 
derhalve goedkeuring. Een gelijkaardige aanwending van dit arti
kel op het stuk der pleegvoogdij is eveneens aangewezen. 
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236. Ook de regels inzake de herroepelijkheid van vennoot
schapsbeheerders zijn, rekening houdend met zekere belangen 
wier bescherming een andere oplossing noodzakelijk kan maken, 
in overeenstemming te brengen met het zelfbeschikkingsrecht der 
vermogensgerechtigden (de aandeelhouders) en de eruit voort
vloeiende herroepelijkheidspresumptie. 

Deze bewindsbevoegdheden zijn immers, behoudens anders
luidend beding (1), herroepelijk ad nutum. Alleen ten overstaan 
van zaakvoerders van personenvennootschappen, die in de oprich
tingsakte werden benoemd, geldt een enigszins andere oplossing. 
Hun afzetting kan behoudens wettige reden alleen gebeuren met 
de toestemming van alle vennoten, deze van de vennoot-zaak
voerder inbegrepen. Deze eigenaardigheid ligt aan het biezonder 
karakter van een statutaire zaakvoerder, wiens benoeming een 
bestanddeel der vennootschapsovereenkomst uitmaakt. 

Het a]gemeen beginsel der herroepelijkheid ad nutum inzake 
vennootschapsbeheer, dat trouwens aanknoopt bij het gelijkaardig 
beginsel op het stuk der lastgeving in het algemeen, za] natuurlijk 
evenzeer gelden ten aanzien van in de wet voorziene bewinds
opdrachten wier instelling, zoals het bewind van de scheeps
kapitein, volledig aan het initiatief der rechtsonderhorigen wordt 
overgelaten. Natuurlijk zal hier, zoals gebeurlijk ook bij het 
vennootschapsbeheer, rekening moeten gehouden worden met 
de complexe aard der verhouding bewindvoerder-vermogens
titularis, verhouding die meestal ook een sociaalrechtelijk aspekt 
zal vertonen. 

237. Tenslotte zijn er de menigvuldige bewindsopdrachten, 
al dan niet in de wet voorzien, waarvan het initiatief tot instelling 
bij de rechtbanken berust. In het licht van het voorgaande is 
het thans wel duidelijk geworden dat diezelfde rechtbanken insge
lijks over de macht moeten beschikken om, op verzoek der belang
hebbenden, de bevoegdheden van de bewindvoerder in geval van 
wanbeheer of bij niet-vervulling van zijn opdracht te herroepen. 

Deze oplossing geldt zowel ten aanzien van gewone bewinds
opdrachten (zoals het bewind over de goederen van een afwezige) 

(1) In de naamloze vennootschap is de regel der herroepelijkheid ad nutum 
van het mandaat der beheerders evenwel dwingend recht. 
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als ten aanzien van voorlopige bewindsopdrachten (1) en bewinds
opdrachten ter vereffening (zoals de faillissementskuratele). 

Dezelfde regel geldt overigens ook voor alle andere bewinds
opdrachten waarvoor de wetgever geen speciale wijze van her
roeping voorzag en waarop geen van de bestaande wettelijke 
regelingen analogisch kan worden toegepast. Door aan de recht
banken een herroepingsmacht toe te kennen wordt het afgeleid 
karakter der opgedragen bewindsbevoegdheid en het zelfbeschik
kingsrecht van de vermogensgerechtigde zoveel mogelijk gevrij
waard. 

Aldus moet beslist worden ten aanzien van het bewind van de 
oorlogsekwesterbeheerders evenals ten aanzien van het voorlopig 
bewind uitgeoefend door een lid van de administratieve kommissie 
over goederen die aan een niet-ontzet maar in een openbare 
instelling geplaatst zwakzinnige toebehoren. Nochtans wat deze 
soort van beheerders betreft zal een klacht bij de hiërarchische 
overheid wellicht spoediger resultaten opleveren. 

§ 3. - De herroepelijkheid van konventionele bewindsopdrachten; 

238. Om uit te maken of een konventionele bewindsopdracht 
onherroepelijk kan bedongen worden en onder welke omstandig
heden een gegeven opdracht als onherroepelijk mag worden 
beschouwd, doet de huidige rechtspraktijk onveranderlijk beroep 
op de regels die in ons recht de lastgevingsovereenkomst beheersen 
(zie boven, nr. 222). 

Bij het begin van deze verhandeling, toen namelijk de juiste 
kwalifikatie der bewindsverhouding werd opgespoord (zie boven, 
nrs. 54 en volg.), bleek evenwel dat de bewindsverhouding niet 
met een mandaat, zoals dit in het Belgisch en ook in het Frans 
en Nederlands recht wordt opgevat, kan worden gelijkgesteld. 
Hieruit volgt dan ook dat de voor de lastgevingsovereenkomst 
neergeschreven rechtsregels niet automatisch dit is zonder verdere 
verantwoording op de bewindsverhouding mogen worden toe-

(1) Zie ook, voor wat betreft het beheer van een door de rechtbank aangesteld 
bewindvoerder over de goederen van een niet ontzette zwakzinnige die in een 
private instelling werd geplaatst, artikel 33 Krankzinnigenwet van 18 juni 1850. 
De bevoegdheden van dergelijke bewindvoerder verstrijken in ieder geval van 
rechtswege na verloop van drie jaar en behoudens verlenging door de rechtbank. 
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gepast. Wél zal ten aanzien van elk oprijzend vraagpunt inzake 
bewindsopdracht moeten worden nagegaan of de regels inzake 
lastgevingsovereenkomst niet analogisch kunnen worden aange
wend (zie boven, nr. 63). Dit moet thans gebeuren voor wat 
betreft het vraagstuk der herroepeJijkheid der bewindsbevoegd
heid. 

Analogische wetsaanwending betekent van een wettelijk gere
geld· biezonder geval naar een algemene regel opklimmen om die 
algemene regel dan toe te passen op een ander niet-geregeld 
biezonder geval dat met het eerste een fundamentele gelijkenis 
vertoont (1). De vraag wordt dan : is de bewindsverhouding, 
gezien vanuit het oogpunt der herroepelijkheid van bevoegdheid, 
fundamenteel gelijkend aan de vanuit het zelfde oogpunt gevi
seerde mandaatsverhouding? Deze vraag dient ongetwijfeld be
vestigend te worden beantwoord. Wel is de bewindsbevoegdheid, 
vergeleken met de bevoegdheid uit opdracht bv. uit lastgeving 
in het algemeen, een meer institutionele dit is een zich meer 
aan de buitenwereld opdringende bevoegdheid met de daaraan 
verbonden gevolgen (zie boven, nrs. 96 en volg.). Dit sluit even
wel niet uit dat beide bevoegdheden, naar hun fundamentele aard, 
gedelegeerde aan de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde participerende bevoegdheden zijn (zie boven, nrs. 77 
en volg., biezonderlijk nrs. 87 en volg.). Terwijl het zojuist in 
herinnering gebrachte onderscheid een verschil in graad uit
maakt (zie boven, nr. 98), is de genoemde gelijkenis daarentegen 
van fundamentele aard. Beide bevoegdheden : de bevoegdheid 
uit opdracht in het algemeen en de bewindsbevoegdheid in het 
biezonder zijn dus gedelegeerde bevoegdheden met andere 
woorden : in beide gevallen blijft de eigen bevoegdheid van de 
vermogensgerechtigde primair. Welnu het is juist op dit primair 
karakter der eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde dat 
het herroepelijkheidskenmerk van een opdracht teruggaat (zie 
boven, nrs. 231 en volg.). 

Analogische aanwending van de (wettelijke zowel als door 
rechtspraak en rechtsleer uitgewerkte) regels inzake lastgevings
overeenkomst, voor zover zij de herroepelijkheid der verleende 
bevoegdheid betreffen, is dus zeker verantwoord. De problemen 

(1) SCHOLTEN, P., Algemeen Deel, blz. 80 en volg. 
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in verband met de herroeping der bevoegdheid uit opdracht · in 
het algemeen en der bewindsbevoegdheid in het biezonder kunnen 
dan ook verder gezamenlijk behandeld worden. Op de biezondere 
aard van het vraagstuk in geval van bewindsbevoegdheid zal, 
wanneer de gelegenheid zich voordoet, de aandacht worden 
getrokken. 

239. Eerst komen de vragen in verband met de geldigheid 
en, in bevestigend geval, met de geldigheidsvoorwaarden van een 
onherroepelijk verleende opdracht aan de beurt. 

Bij de beantwoording van deze vragen mag niet uit het oog 
worden verloren dat de thans beschouwde hypotese deze is van 
een onherroepelijk verleende opdracht met externe werking. Der
gelijke onherroepelijkheid impliceert evenwel niet dat de opdracht
gever ipso facto zijn eigen bevoegdheid verliest tot het verrichten 
van alle handelingen waartoe hij opdracht heeft gegeven, wel 
integendeel. Of en onder welke omstandigheden de opdracht.,. 
gever ook zijn eigen bevoegdheid vermag uit te shtjten is een 
vraag die in het volgende hoofdstuk onderzocht wordt (zie verder, 
nrs. 257 en volg.). In de huidige hypotese blijft de opdrachtgever 
dus bevoegd tot het verrichten van alle handelingen waartoe hij 
een ander : zijn opdrachthouder onherroepelijk opdracht geeft. 

240. Zoals elke overeenkomst moet ook een konventioneel 
verleende onherroepelijke opdracht aan de algemene geldigheids
voorwaarden inzake het aangaan van overeenkomsten worden 
getoetst. Opdat een onherroepelijke opdracht rechtsgeldig weze, 
moet zij derhalve aan vier voorwaarden voldoen met name : 
toestemming van partijen; bekwaamheid van partijen om kon-· 
trakten aan te gaan ; een bepaald voorwerp en een geoorloofde 
oorzaak (art. 1108 B.W.). 

Ten aanzien van de eerste drie voorwaarden rijzen weinig 
moeilijkheden op. Het spreekt vanzelf dat opdrachthouder en 
opdrachtgever zowel met de opdrachtverlening zelf als met de 
onherroepelijkheid ervan hun instemming moeten hebben betuigd. 
Zoals bij elke overeenkomst volstaat het dat deze werkelijke· 
(gebeurlijk schijnbare : zie boven, nr .172) wilsovereenkomst bestaat 
op het ogenblik der kontraktsvorming : eens dat de overeenkomst 
gesloten werd, is het zeer goed mogelijk dat één van beide partijen 
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zich de gegeven toestemming berouwt. Hoe vanzelfsprekend dit 
inzicht ook mag lijken, toch werd het op het stuk der onherroepe
lijke volmacht eerst na vele aarzeJingen algemeen aanvaard. Men 
kon zich moeilijk inbeelden dat de opdrachthouder zijn opdracht
gever zelfs zonder diens, niet langer meer bestaande toestemming 
kon binden. Toen ook andere gevallen werden genoteerd, waarin 
iemand krachtens zijn eens gegeven maar niet langer meer be
staande toestemming verbonden wordt, zoals in het geval van 
een rechtsgeldig kontraktsaanbod, won het inzicht veld (zie boven, 
nr. 226 met noot 5 op blz. 313). Werd de onherroepelijke opdracht 
in het belang van een derde verleend, dan wordt ze te zijnen op
zichte slechts na zijn aanvaarding onherroepelijk (1). 

Naast de toestemming moeten beide partijen over de nodige 
bekwaamheid beschikken om de overeenkomst van opdrachts
verlening aan te gaan. Dit vereiste geldt alleen voor de interne 
verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachthouder (voor wat 
betreft hun verhoudingen met derden : zie boven, nr. 152). 

Vervolgens dient de overeenkomst houdende onherroepelijke 
opdracht een bepaald of althans bepaalbaar voorwerp te hebben. 
Dit geldigheidsvereiste, zo werd terecht opgemerkt (2), kan zich 
tegen de geldigheid van naar tijd of ruimte ( dit is naar het bewinds
vermogen) onbegrensde opdrachten verzetten. 

Tenslotte moet elke overeenkomst een oorzaak en wel een 
geoorloofde oorzaak hebben. Het is omtrent dit vereiste dat in 
verband met de geldigheid van een onherroepelijk verleende 
opdracht de meeste betwistingen bestaan. 

241. Een ongeoorloofde oorzaak (juister wellicht : een ongeoor
loofd voorwerp) heeft deze overeenkomst, die de verwezenlijking 
nastreeft van een doel dat ofwel verboden is door de wet ofwel 

(1) Zie boven het op blz. 311 onder noot 2 geciteerde arrest van Brussel, 9 juli 1957, 
R. W., 1957-1958, kol. 456. De beginselen inzake beding ten behoeve van derde 
moeten hier worden toegepast. 

(2) BREGSTBIN, M.H., Preadvies, blz. 48-49, evenals ASSBR-SCHOLTEN-BREGSTEIN, 
o.c., blz. 15; zie ook boven, nr. 224. Vgl. MUBLLER-FREIBNFELS, W., Die Vertretung 
beim Rechtsgeschäft, Tübingen, 1955, blz. 115. De door SALLE DE LA MARNIERRE 
gestelde voorwaarde dat een niet in het belang van de gemachtigde of een derde 
verleende maar niettemin onherroepelijk gestipuleerde volmacht, die geen bestand
deel uitmaakt' van een ruimere overeenkomst, wil zij geldig zijn, biezonder en 
tijdelijk weze (zie boven, nr. 225, in fine), lijkt ook in deze zin te moeten begrepen 
worden. 
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strijdig is hetzij met de openbare orde hetzij met de goede 
zeden (1). 

Of een onherroepelijk verleende opdracht strijdig is met een 
dwingende wetsbepaling of met de goede zeden kan hier verder 
buiten beschouwing blijven. Dit zal voor elke konkrete onher
roepelijke opdracht afzonderlijk en acht slaand op de specifieke 
doeleinden en omstandigheden moeten worden nagegaan. 

Een voorbeeld van een met een dwingende wetsbepaling onverenig
bare onherroepelijke volmacht is de volmacht gegeven in strijd met ar
tikel 2, in fine, van de Gemeenschappelijke Beleggingsfondsenwet van 
27 maart 1957. Dit artikel luidt : « Is nietig elk in de reglementen van 
beheer voorkomend beding dat tot doel heeft de vennootschap van beheer 
blijvend bevoegd te verklaren om de houders van certificaten te vertegen
woordigen op de algemene vergaderingen van de Belgische en Kongolese 
vennootschappen waarvan de effecten in het fonds zijn opgenomen •. 
Op te merken valt dat deze wetsbepaling van het gemeen recht afwijkt. 
Ten aanzien van artikel 74, 2° lid Venn.wet werd immers beslist dat hèt 
in een wederkerige overeenkomst onherroepelijk bedongen mandaat 
tot uitoefening van stemrecht verenigbaar is met de wet (2). 

Een veel belangrijker vraag, immers van strukturele aard, is 
de vraag of een onherroepelijk verleende opdracht verenigbaar is 
met de openbare orde. Is het inderdaad geoorloofd dat een rechts
titularis aan een vreemde een onherroepelijke bevoegdheid ver
leent krachtens dewelke deze laatste op de rechtssfeer van zijn 
opdrachtgever blijvend kan inwerken en dit zelfs nadat de op
drachtgever met het voortbestaan van deze bevoegdheid niet 
langer meer akkoord gaat? Is dergelijke opdracht niet strijdig 
met het zelfbeschikkingsrecht van elke drager van rechten eii 
dit vooral wanneer de gegeven opdracht voor een aanzienlijke 
tijdspanne en ten aanzien van een belangrijk deel van (of zelfs 
gans) het vermogen van de opdrachtgever werd verleend? Deze 
vragen moeten beantwoord worden in de zin van de geldigheid 
der onherroepelijke opdracht en dit om de volgende redenen. 

Vermits de opdrachtgever zelf bevoegd blijft om alle hande
lingen te verrichten waartoe hij zijn opdrachthouder onherroe
pelijk gemachtigd heeft - dit is tenminste de huidige veronder
stelling : zie boven, nr. 239 - kan er geen sprake van zijn de 

(1) KLUYSKBNS, De Verbintenisson, blz. 111, nr. 58. 
(2) Cass., 13 januari 1938, Pas., 1938, I, 6. 
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gegeven opdracht als een, op privaat initiatief ingerichte onder
voogdijstelling te bestempelen. De in artikel 1123 B.W. vervatte 
regel wordt dus door de hier beschouwde onherroepelijke op
drachten niet geschonden (zie boven, nrs. 231 en 233). 

Daarentegen doen genoemde opdrachten wel afbreuk aan de 
tweede in het zelfbeschikkingsprincipe vervatte regel volgens 
dewelke elke deelname door een vreemde aan de beïnvloeding 
van andermans rechtssfeer tot een minimum moet worden herleid. 
Deze regel houdt nochtans geen bevel in en is slechts een inter
pretatieregel en tevens een richtlijn waaraan de verordenende 
overheden, de wetgever in de eerste plaats, zich dienen te inspi
reren wanneer het erop aankomt regels betreffende vreemde deel
name aan iemands rechtsuitoefening uit te vaardigen (zie boven, 
nr. 231). Heeft een bepaald individu binnen het raam van het 
wettelijk toegelatene zijn bevoegdheden op een klare en ondubbel
zinnige wijze aan een vreemde onherroepelijk gedelegeerd, zodat 
er geen plaats meer is voor enige interpretatie in de zin van de 
herroepelijkheid der gegeven opdracht, dan heeft deze tweede 
regel geen enkele rol meer te vervullen. De lege lata verzet hij 
zich geenszins tegen de geldigheid van een binnen het wettelijk 
toegelatene gegeven opdracht : zolang een bepaalde onherroe
pelijk gegeven opdracht niet door de wet uitdrukkelijk ongeoor
loofd wordt verklaard, blijft het voor een rechtssubjekt derhalve 
mogelijk naast zichzelf een ander ten aanzien van de eigen rechts
sfeer onherroepelijk te machtigen. 

Een andere oplossing zou vreemd aandoen wanneer men bedenkt 
dat een vermogensgerechtigde, afgezien van de wettelijke bepalingen 
tot bescherming van reservataire erfgenamen of van schuldeisers, het 
volste beschikkingsrecht heeft ten overstaan van zijn vermogen. Desnoods 
zou hij, onder voorbehoud der genoemde wetsbepalingen, zijn ganse 
vermogen zelfs om niet aan anderen kunnen overdragen. Het verlenen 
van een onherroepelijke opdracht maakt, daarmee vergeleken, een veel 
geringere beschikking uit. 

242. Ook ten aanzien van het oorzaakvereiste als geldigheids
voorwaarde van een onherroepelijk verleende opdracht kunnen 
meningsverschillen oprijzen. 

Er werd inderdaad reeds op gewezen hoe de Nederlandse 
rechtsgeleerde BREGSTEIN in het oorzaakvereiste reden vond om 
aJleen deze onherroepelijke opdrachten voor geldig te aanzien 
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waarbij de gemachtigde of een derde een eigen (moreel of pecu
niair) belang heeft en waaruit de volmachtverlener bovendien 
enig voordeel trekt omdat hem een prestatie of een opoffering 
werd toegezegd (zie boven, nrs. 226 en 227). Het eigen belang 
dat de opdrachthouder bij de onherroepelijke opdracht heeft, 
kan bv. een aanspraak op loon zijn of kan ook zuiver moreel zijn 
bv. het verlangen van de opdrachthouder om niet op een voor 
iedereen zichtbare wijze herroepen te worden. Het Leitmotiv 
dat achter deze voorwaarden schuilgaat is het idee dat geen 
vermogensrechtelijke verschuiving, die niet door de eisen van het 
maatschappelijk verkeer wordt gerechtvaardigd (1), door het recht 
mag worden gebillijkt. Dit zou de ware betekenis zijn van het 
oorzaakvereiste. 

Indien wij BREGSTEINS opvatting juist begrepen hebben dan meet deze 
schrijver het oorzaakvereiste op het stuk der onherroepelijke volmacht 
een dubbele rol toe. In de eerste plaats verzet genoemd vereiste zich tegen 
elke onherroepelijk bedongen volmacht waarbij de gemachtigde of een derde 
geen enkel belang kan doen gelden en dit omdat de verregaande inkorting 
van de autonomie van de opdrachtgever, waarvoor de onherroepelijkheid der 
opdracht vooral verantwoordelijk is, langs de kant van de opdrachthouder 
of een derde door geen enkel kompenserend belang wordt verantwoord. 
Of dit o.i. juist beginsel uit het oorzaakvereiste voortvloeit, willen wij 
in het midden laten en dit wegens de zuiver teoretische draagwijdte van 
dit vraagpunt. Inderdaad, wanneer geen ander persoon dan de opdracht
gever enig pecuniair of moreel belang bij de onherroepelijk gegeven 
opdracht kan doen gelden, valt niet in te zien wie de onherroepelijkheid 
(tegen de opdrachtgever in) gerechtelijk zou kunnen doen sanktioneren. 
Bij gebreke aan belang zou geen persoon met het oog daarop enige pro
cedure kunnen inleiden : pas d'intérêt, pas d'action. 

In de tweede plaats, aldus BREGSTEIN, verzet het oorzaakvereiste zich 
tegen de verlening van een onherroepelijke volmacht wanneer deze -
al kan de gemachtigde of een derde er enig pecuniair of moreel belang 
bij doen gelden - met geen enkele toezegging van een prestatie of een 
opoffering ten voordele van de volmachtverlener gepaard gaat. Derge
lijke toezegging zal bv. bestaan wanneer de opdrachthouder de verplich
ting op zich genomen heeft om de toevertrouwde opdracht ten uitvoer 
te leggen of nog wanneer de volmacht deel uitmaakt van een ruimere 
overeenkomst (zie boven, nr. 227). Aldus lijkt een aan een schuldeiser 
onherroepelijk gegeven volmacht om een aan de volmachtgever toebehorende 

(1) Aldus door BREGSTEIN overgenomen uit het arrest van de Hoge Raad van-
29 december 1911, Weekblad van het Recht, 1912, nr. 9289, met noot E.M.M.·· 
Volledigheidshalve weze opgemerkt dat BREGSTEIN in 1927 een dissertatie voor
bereidde met als titel : « Ongegronde Vermogensvermeerdering ». 
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vordering te innen een opoffering ten voordele van laatstgenoemde te 
impliceren : de opdrachthouder ontzegt zich het recht om zich met het 
oog op betaling tot de volmachtgever te wenden zolang hij de hem toe
gewezen vordering niet heeft trachten te gelde te maken. In ieder geval 
gaat dergelijke volmacht deel uitmaken van een ruimere rechtsverhouding. 
Aan deze door BREGSTEIN gestelde beginselen zit duidelijk het idee van 
ongerechtvaardigde vermogensverschuiving voor : het kan niet door de 
positieve rechtsorde gebillijkt worden dat de volmachtgever de verleende 
volmacht onherroepelijk zou hebben gesteld zonder dat hij voor deze 
bijkomende toegeving een geven, een doen of een laten in ruil ontvangt. 

Past men deze principes op een konkreet voorbeeld toe dan zou men 
tot de konklusie dienen te komen dat een door A aan B gegeven bezol
digde volmacht, evenwel zonder verplichting, om voor rekening van A 
diens huis te verkopen niet onherroepelijk kan worden gesteld. B heeft 
wel een pecuniair belang bij de onherroepelijke volmacht met name het 
hem beloofde loon maar A ontvangt niets in ruil voor de bedongen onher
roepelijkheid. Alleen wanneer B bovendien de verplichting op zich neemt 
de last uit te voeren of wanneer de gegeven volmacht deel uitmaakt van 
een meer complexe rechtsverhouding zou de volmacht onherroepelijk 
kunnen worden bedongen. 

Wanneer dit de juiste draagwijdte is van BREGSTEINS redenering, 
dan valt het ten sterkste te betwijfelen of zij ook voor het huidige 
Belgische recht opgaat. Het is immers genoegzaam bekend dat 
de heersende Belgische rechtsleer weigert aan het oorzaakvereiste 
een eigen zelfstandige betekenis te hechten. Het standpunt van 
DE PAGE, die in de wederkerige overeenkomsten onder de causa 
stricto sensu de beloofde tegenprestatie verstaat en die in de oorzaak 
ener verbintenis dus niets anders ziet dan het voorwerp van de 
door de tegenpartij op zich genomen verbintenis, is kenschetsend 
voor de huidige Belgische opvatting (1). Wanneer men er dan 
bovendien nog rekening mee houdt dat partijen soeverein het 
kwantum der tegenprestatie bepalen (2), dan wordt het duidelijk 
dat volgens de Belgische opvattingen ook in het hierboven geci
teerde voorbeeld van onherroepelijke volmacht, een oorzaak voor-

(1) DE PAGE, II, nrs. 475-476. Voor een grondige weergave van de heersende 
Belgische mening, zie RENARD, C., VIEUJEAN, E., HANNEQUART, Y., , Théorie 
générale des obligations •• in Nov., Droit civil, IV, 1, nrs. 1067 en volg. Zie ook 
noot E.M.M. onder Hoge Raad, 29 december 1911, l.c., waar de oorsprong van 
deze opvatting, die teruggaat op de Luikse hoogleraar ERNST, wordt weergegeven, 
evenals DABIN, J ., « La cause des obligations. Etat actuel du problème en doctrine •• 
Ann. dr. sc. pol., 1955, blz. 275 en volg. Verder RIEG, A., Le róle de la volonté dans 
/'acte juridique en droit civil Jrançais et allemand, Parijs, 1961, blz. 250 en volg. 

(2) DE PAGE, II, nr. 473, C. Vgl. trouwens ook ons B.W. dat, behoudens uit
zonderingsgevallen, de benadeling niet als zelfstandig • wilsgebrek • weerhoudt. 
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handen is. Inderdaad ook in dat voorbeeld nam de opdracht
houder de verplichting op zich om van de hem gegeven bevoegd
heid als een bonus pater J amilias en in overeenstemming met de 
gegeven instrukties gebruik te maken. Aan deze verplichting 
beantwoordt in hoof de van de opdrachtgever de verbintenis om 
de door de gemachtigde krachtens zijn bevoegdheid verrichte 
handelingen als rechtstreeks tegen of voor hem persoonlijk werkend 
te aanvaarden. Weliswaar is de genoemde verplichting van de 
opdrachthouder ook bij een herroepelijk gegeven voJmacht voor
handen zodat als tegenprestatie voor de onherroepelijkheids
klausule geen enkele specifieke prestatie of opoffering ten behoeve 
van de volmachtgever kan worden aangewezen. Overeenkomstig 
het beginsel dat partijen soeverein het kwantum der tegen
prestatie bepalen dient de verzwaring (ingevolge de onherroepe
lijkheid der opdracht) van de op de opdrachtgever wegende 
verplichting evenwel niet gekompenseerd te worden door een 
evenredige verzwaring van de lasten die op de opdrachthouder 
drukken. 

Uiteindelijk schijnt het verschil dat BREGSTEINS opvatting van de Bel
gische opvatting distantieert terug te brengen op een verschil in opvat
ting nopens de rol die door het oorzaakvereiste ten aanzien van de tot
standkoming van overeenkomsten moet worden vervuld. Zoals reeds 
opgemerkt meet de Belgische rechtsleer aan het oorzaakvereiste geen 
zelfstandige betekenis toe. BREGSTEIN daarentegen - en wellicht met 
hem de Nederlandse rechtsleer (1)? - ziet in het oorzaakvereiste, mis
schien in navolging van de Anglo-Amerikaanse consideration (2), een 
middel om de sociale nuttigheid en vooral de gegrondheid van de kon
traktswil van partijen te testen. 

Hoe dit ook weze, in de huidige stand van ons recht kan uit 
het oorzaaksvereiste geen konklusie worden getrokken betreffende 
de geldigheid of de ongeldigheid van deze of gene onherroepelijk 
verleende opdracht. Dit heeft dan ook voor gevolg dat ten aanzien 
van de vraag naar de geldigheid van een onherroepelijk verleende 

(1) Vgl. ASSER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, 2, blz. 208 en volg. Zie ook MEYERS, 
E.M., • Nieuwe bijdragen omtrent de leer der consideration en der causa •, Ver
zamelde Privaatrechtelijke Opstellen, III, Leiden, 1953, blz. 301 en volg. 

(2) Vgl. RHEINSTEIN, M., boekbespreking van BECKERS, Gegenopfer und Opfer
verwehrung, in The American Journal of Comparative Law, IX (1959), blz. 121 
en volg., biezonderlijk op blz. 124. Zie over de betekenis van consideration, 
RHEINSTEIN, M., Die Struktur des Vertraglichen Schuldverhältnisses im Anglo
Amerikanischen Recht, Berlijn-Leipzig, 1932. 



334 BEWINDSBEVOEGDHEID EN VERMOGENSGERECHTIGDE 

opdracht, het feit dat de opdracht in het belang van de gemachtig
de, de opdrachtgever of een derde werd verleend geen rol speelt. 
Dit onderscheid heeft daarentegen wel belang wanneer het erop 
aankomt de aanwezigheid van een onherroepelijk gegeven op
dracht vast te stellen. Deze vraag wordt hierna behandeld. 

Als besluit van de voorgaande beschouwingen nopens de 
geldigheid ener onherroepelijk verleende opdracht mag dus 
gesteld worden dat elke vrijelijk tussen handelingsbekwame par
tijen aangegane onherroepelijke opdracht rechtsgeldig is mits zij 
een bepaald of althans bepaalbaar voorwerp heeft en niet strijdig 
is met een dwingende wetsbepaling of met de goede zeden. 

243. Na de vraag naar de geldigheidsvoorwaarden van een 
onherroepelijk verleende volmacht wacht nog een tweede vraag 
op antwoord. Zij luidt als volgt : onder welke omstandigheden 
moet een gegeven opdracht geacht worden onherroepelijk te 
zijn? Het gaat hier met andere woorden om de interpretatie 
van kontraktuele opdrachten. 

Hier speelt de tweede in het zelfbeschikkingsprincipe vervatte 
regel, die zoals opgemerkt ook een interpretatieregel is (zie boven, 
nr. 231), wel degelijk een rol. Zolang het tegendeel niet op een 
klare en ondubbelzinnige wijze hetzij uit een uitdrukkelijke 
klausule hetzij uit de omstandigheden zoals bv. de aard der 
toevertrouwde opdracht blijkt, moet de gegeven opdracht als 
herroepelijk ad nutum worden aangezien. Alleen deze regel kan 
geacht worden in overeenstemming te zijn met het zelfbeschik
kingsrecht van elk rechtssubjekt en derhalve met de primauteit 
van de eigen bevoegdheid van de opdrachtgever. Hij is ook in 
overeenstemming met artikel 2004 B.W., dat voor de lastgevings
overeenkomst bepaalt : << De lastgever kan zijn volmacht herroepen 
wanneer hem zulks goeddunkt ... >>. Maakt de opdrachtgever van 
dit herroepingsrecht gebruik, dan zal hij, behoudens anders
luidend beding (het geval der interne onherroepelijkheid : zie 
boven, nr. 223) en op voorwaarde dat hij van zijn bevoegdheid 
op verantwoorde wijze gebruik maakt (zie boven, nr. 222), tot 
geen schadevergoeding wegens deze herroeping kunnen aange
sproken worden. 

Van deze normale toestand van herroepelijkheid der gegeven 
volmacht wordt dus in de eerste plaats afgeweken in geval een 
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uitdrukkelijke onherroepelijkheidsklausule (bedoeld wordt : exter
ne onherroepelijkheid) voorhanden is. Anderzijds kan de onher
roepelijkheid gebeurlijk uit de omringende omstandigheden wor
den afgeleid. In dit verband wordt best een onderscheid gemaakt 
tussen in het zuiver belang van de opdrachtgever verleende 
opdrachten en deze opdrachten, die uitsluitend of mede in het 
belang van de opdrachthouder of/en van een derde werden 
gegeven. 

Onder in het belang of mede in het belang van de opdracht
houder of van een derde verleende opdrachten dienen deze 
opdrachten verstaan te worden, die de behartiging van een aan 
het bestaan der opdracht volledig vreemd en dikwijls kronologisch 
eerder belang van de opdrachthouder of van een derde tot enige 
of bijkomende bestaansreden hebben (zie ook verder, nr. 247). 

Aldus is de aan een schuldeiser gegeven volmacht tot inning van een 
de volmachtgever toebehorende vordering of tot verkoop van een dito 
goed teneinde zich uit de opbrengst te voldoen een volmacht die de be
hartiging van een zelfstandig, aan het wezen der gegeven volmacht vreemd 
belang van de opdrachtgever tot enige bestaansgrond heeft. Zo ook de 
aan een geldschieter gegeven opdracht tot het voeren van het bewind 
over de handelszaak waarin de geleende gelden belegd werden. De enige 
of althans voornaamste bestaansreden der gegeven opdracht is hier 
het behoud en de vrijwaring der voorgeschoten gelden. Omgekeerd is 
het belang dat een opdrachthouder ingevolge het hem beloofde kom
missieloon heeft bij de instandhouding der hem toevertrouwde opdracht, 
geen zelfstandig, aan het wezen der opdracht vreemd belang van de op
drachthouder. Dit belang is niet de bestaansreden maar eerder een gevolg 
van de verleende opdracht. 

244. Ten aanzien van in het uitsluitend belang van de opdracht
gever verleende opdrachten behoudt de herroepelijkheidsregel 
zijn volledige geldingskracht. Vermits het eigen belang van de 
opdrachtgever de enige bestaansreden is der gegeven opdracht, 
is het ook duidelijk dat aan de gegeven opdracht met het weg
vallen dezer bestaansreden op haar beurt een einde zal komen. 
Een in het uitsluitend belang van de opdrachtgever verleende 
opdracht tot inwerking op de rechtssfeer van diezelfde opdracht
gever is noodzakelijkerwijze een zuiver fiduciaire verhouding : 
omdat de opdrachtgever zijn vertrouwen stelt in de door hem 
vrijelijk gekozen opdrachthouder, heeft hij laatstgenoemde belast 
met een opdracht, die als enige bestaansreden en dus ook als. 
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enige maatstaf hetzij het belang van eerstgenoemde hetzij (wanneer 
het gaat over een opdracht tot bewind) het zelfstandig vermogens
belang heeft (zie boven, nrs. 96 en volg.). Heeft dit vertrouwen 
opgehouden te bestaan dan moet, behoudens het tegendeel uit 
een uitdrukkelijke klausule of uit een andere omstandigheid 
blijkt, ook aan de toevertrouwde opdracht een einde komen. 

' Terloops weze hier opgemerkt dat genoemd vertrouwenselement wel 
eens tot het strikte minimum kan herleid zijn. Dit zal namelijk het geval 
zijn wanneer aan de gemachtigde zeer uitvoerige of nauwkeurig gede
tailleerde instrukties werden meegedeeld. De door de opdrachthouder 
te nemen beslissing kan zich dan wel eens beperken tot het « of » en het 
,, wanneer» der opgedragen handeling (1). 

Ook in het geval van dergelijke, in het uitsluitend belang van 
de opdrachtgever verleende volmachten kan de onherroepelijk
heid wel eens uit de omringende omstandigheden worden af
geleid. Dit zal namelijk het geval zijn wanneer de gegeven opdracht 
deel uitmaakt van een meer complexe rechtsverhouding en wanneer 
uit de aard dezer onderliggende rechtsverhouding blijkt dat 
partijen voor de duur der genoemde rechtsverhouding de herroe
pelijkheid der opdracht hebben willen uitsluiten. 

Dit wordt in even zoveel woorden gezegd in § 168 van het Duitse 
B.G.B. (2). 

Men kan zich dan trouwens de vraag stellen of dergelijke opdracht 
nog langer uitsluitend in het belang van de opdrachtgever werd verleend. 

Natuurlijk zal men nauwkeurig moeten nagaan of de omrin
gende omstandigheden in de richting van een onherroepelijk 
mandaat met externe werking wijzen dan wel naar een onherroe
pelijke opdracht met zuiver interne werking. Dit zal vaak moeilijk 
uit de vonnissen of arresten dienaangaande af te lezen zijn. 
Inderdaad; ook een met externe werking onherroepelijk gemach
tigde kan in plaats van de specifieke tenuitvoerlegging der vol
macht de ontbinding der overeenkomst met betaling van schade
vergoeding vorderen. Zijn in het proces geen derden aanwezig 
die met de extern onherroepelijk gemachtigde gekontrakteerd 
hebben en die er uiteraard belang bij kunnen hebben op het 

(1) MUELLER-FREIENFELS, W., Die Vertretung beim Rechtsgeschä/t, Tübingen, 
1955, blz. 104 en volg., evenals op blz. 112. 

(2) Zie boven, blz. 317 noot 4. 
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-extern karakter der onherroepelijke opdracht beroep te doen, dan 
zal de juiste aard van het onherroepelijkheidskarakter vaak in 
het duister blijven (zie ook boven, nrs. 223 en 224, in fine). 

Onder dit voorbehoud en tevens op voorwaarde dat het hier wel de
gelijk over een mandaat ging, hetgeen onvoldoende blijkt uit de feiten (1), 
kan in dit verband verwezen worden naar een beslissing van de Brusselse 
rechtbank van koophandel van 11 juli 1936. De rechtbank achtte een 
mandaat, gegeven voor de duur van de periode waarvoor aan de lastgever 
in bepaalde tijdschriften een publiciteitsvergunnung toekwam, voor 
genoemde duur onherroepelijk (2). 

245. In verband met in het uitsluitend belang van de opdracht
gever verleende en uitdrukkelijke (of op een uit de omstandig
heden duidelijk blijkende wijze) onherroepelijk gestipuleerde op
. drachten stelt zich nog een vraag, die niet volledig onbesproken 
mag blijven. Verzet het vertrouwenselement, dat dergelijke op
.drachten kenmerkt (zie voorgaand nummer), zich niet tegen een 
tot de uiterste konsekwenties doorgevoerde onherroepelijkheid? 
Met andere woorden : moet de in Duitsland naar voor gebrachte 
mening (zie boven, nr. 228), volgens dewelke ook zulkdanige 
opdrachten tenminste om ernstige redenen herroepelijk dienen 
te blijven, bijgetreden worden? Dergelijke ernstige redenen kun
nen bv. de kwade trouw zijn of het bedrieglijk inzicht waarmee 
,de opdrachthouder van de hem verleende bevoegdheid gebruik 
maakt. 

Er valt op te merken dat in dergelijk geval, behoudens goede trouw 
van de derde en gesteld zijnde dat de tot bevoegdheidsafwending lei
dende kwade trouw van de opdrachthouder bewezen is, de nietigheid 
· of beter : de niet-tegenstelbaar heid van de te kwader trouw verrichte han
deling door de opdrachtgever kan worden ingeroepen (zie boven, nr. 151 
.evenals nrs. 167 en volg.). De vraag is nu of de opdrachtgever aan de 
bevoegdheid van de opdrachthouder bovendien radikaal een einde kan 
·stellen. 

Ten overstaan van abstrakte opdrachten dit zijn opdrachten, 

(I) In het vonnis komt volgende vreemdsoortige overweging voor : • Attendu 
.que les parties ont été d'accord d'apprécier et de déterrniner la nature et l'étendue 
. de leurs obligations réciproques en suivant les règles légales du seul lien obligatoire 
du rnandat, qui existe entre elles ». Het komt natuurlijk niet aan partijen, wel aan 
de rechtbank toe de juiste juridische kwalifikatie van een litigieuze overeenkomst 
•vast te stellen (zie ook boven, nr. 54). 

(2) Hrb. Brussel, Il juli 1936, Jur. comm. Brux., 1937, 46. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 22 
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die geen deel uitmaken van een ruimere rechtsverhouding, luidt 
het antwoord op de gestelde vraag zonder twijfel bevestigend. 
Het vertrouwenselement der opdracht, dat hier· volledig op de 
voorgrond staat, verzet zich tegen het blijven voortbestaan van 
een fiduciaire verhouding die op manifeste wijze door de ver
trouwensman wordt misbruikt (1). De vraag en haar beantwoor
ding wordt daarentegen veel delikater zodra de gegeven volmacht 
deel uitmaakt van een ruimere, onderliggende verhouding. Een 
herroeping der gegeven opdracht zou dan het door partijen in 
het leven geroepen kontraktuele evenwicht kunnen verstoren. 
Het misbruik der gegeven bevoegdheid moet bijgevolg in het 
ruimer kader van de globale overeenkomst worden gezien. Maakt 
het abusievelijk gebruik der bevoegdheid in dat verband een 
kontraktuele wanprestatie uit, dan zullen de daarvoor voorziene 
sankties kunnen in beweging worden gebracht. 

246. Thans moeten de in het belang of mede in het belang: 
van de opdrachthouder of van een derde verleende opdrachten 
onder ogen worden genomen. Dergelijke opdrachten vinden hun 
bestaansreden uitsluitend of gedeeltelijk in een aan de opdracht
gever vreemd belang (zie boven, nr. 241, in fine). 

Naast de hierboven (ib.) geciteerde voorbeelden kunnen verder nog 
volgende illustraties worden aangegeven. Een geldopnemer A verleent 
bij wijze van waarborg aan zijn geldschieter B of aan een derde C (ten 
voordele van B) de volmacht om hem (A) toebehorende effekten tot 
beloop van een zeker bedrag te vervreemden wanneer hij op de afge
sproken vervaldag nalaat de toegestane lening terug te betalen. Of nog : 
een schuldenaar geeft aan zijn advokaat opdracht om een som gelds, die hij 
hem overmaakt, al of niet na de verwezenlijking van bepaalde vóorwaarden 
aan een bepaald schuldeiser uit te betalen (2). Voor de onherroepelijk~ 

(1) In dit verband kan worden opgemerkt dat in het Ontwerp MEYERS aan de 
rechtbanken de bevoegdheid wordt verleend om een bewindsopdracht wegens 
gewichtige redenen (toelichting bij art. 3.3.13) dit is • op grond van bijzondere 
omstandigheden, die bij de instelling van het bewind niet te voorzien zijn geweest • 
(aldus art. 3.6.2.2, 2• lid) te beëindigen. Deze mogelijkheid bestaat ook ten aanzien. 
van bewindsopdrachten die door de rechthebbende niet vrijelijk kunnen worden 
opgezegd (toelichting, l.c.). 

(2) Zie Brussel, 9 juli 1957, R. W., 1957-1958, kol. 456; over dit arrest zie ook 
boven, nr. 224, in fine, blz. 311, noot 2, evenals nr. 240, blz. 328, noot 1, alsook. 
verder, nr. 247, blz. 341, noot 1. Andere voorbeelden van in het belang van de 
gemachtigde of een derde verleende opdrachten kan men terugvinden bij SALLE 
DE LA MARNIERRE, E.,• Le mandat irrévocable •• Rev. trim. dr. civ., 1937, blz. 241 
en volg., evenals bij MUBLLER-FREIENFELS, W., o.c., blz. 116 en volg. 
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heid der gegeven opdracht is het natuurlijk vereist dat de derde, in wiens 
voordeel de opdracht verleend werd, het in de volmacht vervatte beding 
ten zijnen behoeve, als dusdanig aanvaardde (zie boven, nr. 240). 

Het feit dat een opdracht in het belang of mede in het belang 
van de opdrachthouder of van een de opdracht als dusdanig 
aanvaardende derde werd verleend, is van die aard dat het toelaat 
de externe onherroepelijkheid der gegeven opdracht, behoudens 
andersluidend beding, uit de aard en het doel der opdracht te 
deduceren. Inderdaad, doordat de opdracht tevens in het belang 
van de opdrachthouder of van de aanvaardende derde werd 
verstrekt houdt zij op een zuiver fiduciaire verhouding tussen 
opdrachtgever en opdrachthouder te zijn. 

Dit blijkt duidelijk uit de aangehaalde voorbeelden. De opdracht 
is niet langer meer een ten dienste van de opdrachtgever gesteld 
middel ter verlenging van zijn persoonlijkheid of om zijn aktie
terrein buiten zijn fysieke, tijdelijke en ruimtelijke beperktheid 
te verruimen; zij wordt daarentegen een aan de opdracht
houder of de derde verstrekte bijkomende zekerheid of waarborg 
dat een in hoofde van de opdrachtgever bestaande en aan de 
gegeven opdracht vreemde verbintenis zal worden ten uitvoer 
gelegd. 

Het kan niet anders dan dat dergelijke opdrachten niet langer 
meer door de opdrachtgever eenzijdig herroepelijk zijn. Anders 
beslissen ware de eigen aard der door partijen vrijelijk gewilde 
verrichting miskennen. De opdracht zou niet meer in staat zijn 
de rol te spelen die haar door partijen werd toebedacht. Stel bv. 
een ogenblik dat de schuldenaar, die zijn schuldeiser onherroepe
lijk machtigde om tot betaling van een tussen hen bestaande 
vordering een hem toebehorend goed te verkopen of een hem 
verschuldigde vordering te innen, nadien de gegeven machtiging 
eenzijdig zou kunnen herroepen. De zekerheid die de schuldeiser 
langs de volmachtverlening wilde tot stand brengen en die zijn 
schuldenaar hem vrijelijk toestond, zou zodoende geen enkele 
betekenis meer hebben. De gegeven opdracht als herroepelijk 
interpreteren ware derhalve volledig in strijd met de in arti
kels 1156 en 1158 B.W. neergelegde interpretatieregels. 

Er werd terecht opgemerkt dat in het geval van een werkelijk in het 
belang van de opdrachthouder of een derde verleende opdracht de vol-
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machts- of ruimer : de opdrachtskonstruktie bruikbaar wordt gemaakt 
voor de oplossing van een belangenkonflikt waarvoor zij oorspronkelijk 
niet gedacht werd en waarvoor gebeurlijk een ander rechtsinstituut be
staat (1). Zolang dergelijke «vreemde» bruikbaarmaking geen middel 
is tot wetsontduiking en zolang zij niet ingaat tegen een dwingende rechts
regel kan haar evenwel niets voor de voeten worden geworpen (2). 

Aldus wordt met een door een schuldenaar aan zijn schuldeiser gegeven 
inningsvolmacht tenslotte hetzelfde eindresultaat beoogd als met een 
overdracht van schuldvordering. Het gaat niet op, alleen daarom, derge
lijke inningsvolmacht ongeldig te verklaren. Partijen kunnen door zo te 
handelen niet-noodzakelijk onrechtmatige belangen op het oog hebben 
gehad : ze wilden bv. om volledig eerbiedwaardige redenen de bekend
heid vermijden die een cessie van schuldvordering verkrijgt ingevolge de 
naleving van de in artikel 1690 B.W. voorziene formaliteiten, of ze wilden 
eenvoudigweg hogere kosten, gebeurlijk de heffing van fiskale rechten 
ontwijken (hetgeen geen synoniem is voor ontduiken) (3). 

247. Opdat men het rechtsgevolg der externe onherroepelijk
heid aan een gegeven opdracht in de hierboven geschetste om
standigheden zou vastknopen, is het evenwel vereist dat het belang 
van de opdrachthouder of van de derde wel degelijk de uit
sluitende of gedeeltelijke bestaansreden is der gegeven opdracht. 

Een voorbeeld zal dit vereiste verduidelijken. Wanneer een 
schuldenaar aan een ander de volmacht geeft een schuld te 
betalen en hem daartoe de nodige gelden ter beschikking stelt, 
zal dit meestal geen volmacht zijn die in het belang van de schuld
eiser werd verleend. Wat de volmachtgever in dat geval beoogde 
is zichzelf het leven gemakkelijk te maken. Ook het feit dat de 
schuldenaar zijn schuldeiser van de aldus verleende volmacht 
op de hoogte brengt, opdat laatstgenoemde op deze betalings
modaliteit voorbereid weze, verandert hieraan niets. De toestand 
verandert nochtans grondig wanneer het de schuldeiser was die 
de volmachtsverlening tot grotere betalingszekerheid verlangde. 

{l) MUELLER-FRBIENFELS, W., o.c., blz. 113 en volg. 
(2) Vgl. hieromtrent de volgende, zeer gevatte opmerking van MuELLER-FRBIEN

FELS, W., o.c., blz. 114 : « Nuli ist die Benutzung eines Rechtsinstituts zu einem 
anderen Zweck als ursprünglich gedacht nicht allgemein unzulässig, wenn sich 
auch die Juristen darüber streiten, ob die darin zum Ausdruck kammende Findig
keit ein Standeslaster oder eine besondere Kunst bilde. Es kommt vielmehr darauf 
an, ob auf diesem Wege ein berechtigtes Bedürfnis « legitim • befriedigt werden 
kann. Bejaht man dies, dann ist insoweit gegen das Freimachen einer Rechts
einrichtung von ihren Voraussetzungen nichts einzuwanden •· 

(3) MUELLER-FRBIENFELS, W., o.c., blz. 116-117. 
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Alleen in dit geval is het belang van de derde de bestaansreden 
der volmacht (1). 

Zo ook kan het geval zich voordoen dat de volmacht (bv. 
inningsvolmacht) schijnbaar in het belang van de opdrachthouder, 
in werkelijkheid evenwel in het belang van de opdrachtgever 
werd verleend hoewel dit onderscheid in de praktijk veel moei
lijker te trekken valt. 

248. Een werkelijk in het belang van de opdrachthouder of 
van een derde verleende opdracht kan dus niet eenzijdig door 
de opdrachtgever worden herroepen. Om aan de opdracht een 
einde te stellen zal het akkoord van diegenen in wier belang de 
opdracht werd verleend of mede werd verleend, vereist zijn. 

Hieruit volgt dus dat een opdracht die in het belang van een 
derde werd gegeven, ook met diens akkoord kan herroepen 
worden. De toestemming van de opdrachthouder is in dat geval 
niet nodig. 

Een belangrijke toepassing van dit beginsel vormt de bestuurs
opdracht die door de medegerechtigden tot een bepaalde boedel 
aan één en dezelfde bewindvoerder werd toevertrouwd. Tenzij 
het tegendeel uit de omstandigheden blijkt, wordt dergelijke 
opdracht zowel in het belang van iedere onverdeelde eigenaar 
als in dat van de andere medegerechtigden verleend. Het doel 
van dit beheer is ofwel onderlinge betwistingen uit te schakelen 
ofwel, zoals in het geval van een investment trust, een in het belang 
van alle beleggers kollektief, op het beginsel der risicospreiding 
gebaseerd bewind mogelijk te maken. Alleen met het akkoord 
van alle belanghebbenden (of althans van de meerderheid ervan, 
wanneer een soort algemene vergadering van medegerechtigden 
in het leven werd geroepen en de meerderheidsregel ten aanzien van 
de beslissingen van dergelijke algemene vergadering werd aan
vaard) kan de opdracht van de bewindvoerder herroepen wor
den (2). Behoudens het geval waarin de bewindvoerder zijn 

(1) Wellicht was dit de reden waarom het Hof te Brussel in het reeds meermaals 
aangehaald arrest van 9 juli 1957, R. W., 1957-1958, kol. 456 weigerde in de aan 
een advokaat verleende betalingsvolmacht een onherroepelijke volmacht te zien. 
Zie ook boven, nr. 246, blz. 338, noot 2, met verdere verwijzingen. 

(2) Natuurlijk zal een deelgenoot normaal steeds zijn onverdeeld aandeel kunnen 
overdragen en zodoende wat hem persoonlijk betreft de herroeping van de opdracht 
bekomen. Aan de opdracht van de bewindvoerder komt daardoor nochtans geen 
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opdracht uitdrukkelijk onherroepelijk heeft gestipuleerd, is zijn 
toestemming daarentegen niet vereist. Inderdaad het belang van 
laatstgenoemde was geen bestaansreden voor de totstandkoming 
der opdracht (I ). 

In dit verband stelt zich nog één biezondere vraag namelijk of voor 
de herroeping van een bestuurder van een onverdeeldheid ook het ak
koord nodig is van de medegerechtigde die door zijn kollega's als bestuur
der werd aangesteld. 

Door een arrest van 9 maart 1910 beantwoordde het Brusselse Hof 
van Beroep deze vraag op een impliciete wijze ontkennend. Dit arrest 
weigerde de herroeping ongedaan te maken van een onverdeelde eigenaar 
die door de andere medeëigenaars, zijn broers en zusters, over een hun 
in onverdeeldheid toebehorende industriële onderneming als bestuur
der was aangesteld (2). 

Voor deze oplossing pleiten redenen van gezond verstand en integri
teit. In tegengestelde zin wijst daarentegen de wel eens voorgestane mening 
volgens dewelke een statutair benoemde zaakvoerder ener personenven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudens het voorhanden 
zijn van ernstige redenen slechts met eenparig akkoord van alle vennoten, 
de vennoot-zaakvoerder inbegrepen, kan worden afgesteld (3). 

einde. Dit is het middel dat in de zogenaamde open-end investment trusts, waar de 
circulatie van de onverdeelde delen door het in omloop brengen van certifikaten 
in de hand wordt gewerkt, ruime toepassing vindt. 

( 1) Dit sluit niet uit dat hij bij de onherroepelijkheid der gegeven opdracht 
een belang kan hebben bv. wegens het verschuldigd zijn van loon of ook het belang 
bestaande in het ongestoord, zonder inwerking van buitenuit, kunnen verder be
heren. Zie boven, nr. 243, in fine. 

(2) Brussel, 9 maart 1910, Pas., 1910, II, 213; B.J., 1910, 493. 
(3) Aldus maar zonder redengeving VAN HoUTTE, J., A.P.R., Tw. Vennoot

schappen (P. V.B.A.), 1953, nr. 185, met verwijzing naar de zich in andere zin 
uitsprekende doctrine. 



HOOFDSTUK Il. 

Koëxistentie en konkurrentie van eigen 
en gedelegeerde bevoegdheid. 

249. Het bestaan van bewindsbevoegdheid zoals trouwens van 
-elke gedelegeerde bevoegdheid konfronteert ons met het inte
ressant verschijnsel van een dubbele bevoegdheid ten aanzien 
van één en dezelfde rechtssfeer. Dat hieruit bevoegdheidskollisies 
kunnen ontstaan is op het eerste gezicht evident. Men denke 
.aan het geval dat vermogenstitularis en opdrachthouder ten aan
zien van eenzelfde verrichting tegengestelde wilsuitingen de wereld 
insturen. Volgens welke regels dienen dergelijke botsingen van 
bevoegdheden te worden opgelost : dit is de vraag naar de konkur
rentie tussen beide bevoegdheden en naar de oplossing van de 
botsingen die uit deze konkurrentie onvermijdelijk voortvJoeien. 

Aan deze vraag gaat nochtans een andere logisch vooraf. Kan 
dergelijke bevoegdheidskollisie überhaupt voorkomen? Is het in 
rechte wel mogelijk dat beide bevoegdheden aktief naast elkaar 
bestaan en zo ja, in welke gevallen? Dit is de vraag naar de 
koëxistentie van eigen en gedelegeerde bevoegdheid. Inderdaad 
is het niet altijd zo dat, bij aanwezigheid van een gedelegeerde 
bevoegdheid, ofwel de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde in een rustende toestand verkeert (met andere woorden 
dat de vermogenstitularis handelingsonbekwaam is : zie boven, 
nrs. 89 en 90) ofwel dat uit het feit zelf der tegengestelde wils
uitingen de herroeping volgt der gedelegeerde bevoegdheid zodat 
tenminste een botsing van gelijktijdig afgegeven tegengestelde 
wilsuitingen onmogelijk is. Deze mogelijkheid moet ongetwijfeld 
onderzocht worden. Nochtans, na hetgeen gezegd werd over de 
geldigheid van onherroepelijke volmachten of bewindsopdrachten 
met externe werking is het duidelijk geworden dat het laatste 
alternatief in geen geval beslissend is. 

Er blijft dan nog een andere problematiek te bestuderen, die 
vooral de zuiver konventionele opdrachts- of bewindsfiguren 
betreft. Gegeven deze dubbelheid van bevoegdheden, kunnen. 
partijen haar omzeilen door een overeengekomen eigenmach;. 
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tige beperking van de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde? Met andere woorden : kunnen zij overeenkomen dat 
de vermogenstitularis niet meer gerechtigd zal zijn om de hande
lingen te verrichten waartoe de bewindvoerder gelegitimeerd 
werd? Indien dergelijke overeenkomsten geldig worden bevonden, 
welke uitwerking moet hun dan worden toegemeten : hebben zij 
een zakelijk dit is erga omnes geldend effekt of hebben zij alleen 
uitwerking ten overstaan van de kontrakterende partijen? 

In verband met de bewindsbevoegdheid rijst nog een specifiek 
probleem. Wanneer de vermogenstitularis er op een of andere 
wijze in geslaagd is om een deel van of zelfs de ganse bewinds
boedel rechtsgeldig te vervreemden, wordt dan ipso facto aan de 
bewindsfunktie ten aanzien van de aldus vervreemde vermogens
bestanddelen een einde gesteld? Deze vraag betreft dus de weer
slag van de uitoefening der eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde op het voortbestaan der bewindsbevoegdheid. 

Ziedaar de vragen die in dit hoofdstuk nader worden onder-
zocht. Dit hoofdstuk is in drie afdelingen verdeeld. Een eerste 
afdeling gaat over de koëxistentie van beide bevoegdheden en 
over de geldigheid en uitwerking der bedingen strekkende tot 
lamlegging der eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde. 
Een tweede afdeling betreft de konkurrentie van beide naast 
elkaar voortbestaande bevoegdheden evenals de oplossing van 
bevoegdheidskonflikten. De derde en laatste afdeling behandelt 
dan het hierboven genoemd specifiek probleem in verband met 
het voortbestaan der bewindsbevoegdheid ten overstaan van door 
de vermogensgerechtigde rechtsgeldig vervreemde boedelbestand
delen. 

AFDELING 1. - ÛVER DE KOËXISTENTIE VAN EIGEN BEVOEGDHEID

EN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID. 

§ 1. - Nadere omlijning van de gevallen 
waarin deze koëxistentie voorkomt. 

A. - De niet-zuiver-konventionele bewindsfiguren. 

250. De vraag naar het althans in rechte aktief naast elkaar 
bestaan van de eigen bevoegdheid van de vermogenstitularis en 
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de gedelegeerde bevoegdheid van de bewindvoerder vindt vrij 
vlug haar beslag wanneer het gaat over bewindsfiguren door de 
wet ter bescherming van handelingsonbekwamen ingesteld. Ver
mits de eigen bevoegdheid van de vermogenstitularis zich in die 
gevallen in rustende toestand bevindt, kan er principieel van 
aktieve koëxistentie geen sprake zijn. Dit is het geval in het 
voogdijbeheer, het wettelijk beheer en de pleegvoogdij en ook 
in de faillissementskuratele en het beheer over oorlogssekwester
goederen ingevolge het onttrekken aan de gefailleerde respektieve
lijk de onder bewind gestelde vermogenstitularis van het bezit 
en het bestuur van zijn goederen. (De vraag of het in de laatste 
twee gevallen om onbekwame vermogensgerechtigden gaat wordt 
hier in het midden gelaten.) 

Alle moeilijkheden zijn daarmee niet van de baan : het komt 
inderdaad voor dat door handelingsonbekwamen verrichte hande
lingen niettemin rechtsgeldende kracht bezitten. Zo bv. wanneer 
een minderjarige zonder tussenkomst van zijn voogd of wettelijk 
beheerder handelingen heeft verricht waartoe de voogd alleen 
dit is zonder goedkeuring van een ander voogdijorgaan mocht 
overgaan (1). Behoudens het geval van benadeling, die door de 
minderjarige moet bewezen worden, zijn dergelijke handelingen 
geldig (art. 1305 en volg. B.W.). In die gevallen duikt het ver
schijnsel der koëxistentie van bevoegdheden dus weer op. 

251. Een gelijkaardige situatie doet zich voor op het stuk 
van het beheer der gemeenschappelijke goederen door de man 
en van de voorbehouden (gemeenschappelijke) goederen door 
de vrouw. Ook daar is, ditmaal om redenen van familiale bescher
ming, de eigen bevoegdheid van de vrouw respektievelijk de man, 
die medegerechtigden zijn tot de genoemde goederen, krachtens 
een expliciete wetgevende tussenkomst lam gelegd en de koëexis
tentie van bevoegdheden derhalve langs wettelijke weg uitgesloten 
(art. 1421 en 226septies, § 2, B.W.). 

Ten aanzien van de persoonlijke goederen van de in gemeen
schap gehuwde vrouw, tenminste wat de naakte eigendom ervan 

(1) Over het geval waarin een minderjarige, wiens goederen wettelijk beheerd 
worden, een handeling verricht die de wettelijke beheerder, volgens de heersende 
mening en in tegenstelling met de voogd, alleen mag verrichten, zie RENARD, C., e.a.,. 
in Nov., Droit civil, IV, 1, nrs. 2499-2500, met verdere verwijzingen. 
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betreft, is de toestand evenwel anders. De vrouw blijft bekwaam 
om naast haar echtgenoot, indien diens bewindsbevoegdheid niet 
werd ingetrokken ter gelegenheid van het huwelijkskontrakt, haar 
persoonlijke goederen te besturen (zie boven, nr. 23, in fine). 

252. Een biezondere problematiek treft men aan bij het beheer 
van vennootschappen en verenigingen. 

De vraag kan hier gesteld worden waar de eigen bevoegdheid 
ten aanzien van de vennootschaps- of verenigingsboedel berust. 
Gaat het om een vennootschap of vereniging die met rechts
persoonlijkheid is uitgerust, dan is het antwoord duidelijk : de 
eigen bevoegdheid berust bij de rechtspersoon, die drager is 
van alle aan de groepering toekomende subjektieve rechten. 
Vermits deze rechtspersoon evenwel uiteraard onbekwaam is 
om zelf te handelen zodat zijn ganse gedraging zich via zijn 
organen moet afspelen, heeft men hier weer te doen met een 
rustende eigen bevoegdheid die bv. niet in botsing kan komen 
met de aan de beheerraad toebehorende bewindsbevoegdheid. 
Trouwens ook vanwege de andere maatschappeJijke organen 
hebben de beheerders geen gelijklopende bevoegdheidsattributie 
te vrezen : geen enkel orgaan mag zich in de bevoegdheidssfeer 
van een ander orgaan mengen ; dit geldt ook voor de algemene 
vergadering (1). Dezelfde argumentatie is toepasselijk op de 
bevoegdheden toekomend aan de vereffenaars van een in ontbin
_ding zijnde vennootschap. 

Gaat het over vennootschappen of verenigingen zonder rechts
persoonlijkheid, dan is het antwoord op de vraag waar de eigen 
bevoegdheid over de boedel zich bevindt niet zo gemakkelijk 
te geven. Zuiver technisch gesproken - en zolang in ons recht 
het bestaan van een doelvermogen (Zweckvermögen, patrimoine 
d'affectation) in de eigenlijke zin van het woord dit is een niet 
aan een bepaald persoon maar aan een bepaald (niet noodzakelijk 
. gepersonifieerd) doel vastgehechte groep van vermogensbestand
delen, geen juridische erkenning vindt - kan de konklusie niet 
anders zijn dan dat de eigen bevoegdheid bij de gezamenlijke 
vennoten of leden der vereniging berust. Hieruit afleiden dat 
deze laatsten - zoals de regel is bij medeëigenaars : zie evenwel 

(1) VAN RYN, Il, nr. 952, in fine. Vgl. ook LINDEMANS, J., A.P.R., Tw. Vereni
_gingen zonder winstoogmerk, nrs. 102-103 en 463 en volg. 
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verder, nr. 267, in fine - ook gerechtigd zijn om gezamenlijk 
en in konkurrentie met de aangestelde bestuurders bewindsdaden 
te verrichten, lijkt evenwel een verregaande miskenning van het 
eigen groepswezen dezer vennootschappen en verenigingen, waar
aan in tegenstelling met een zuivere onverdee]dheid de affectio 
societatis ten grondslag ligt. Dit groepswezen met de eraan 
inherente groepsorganisatie verzet zich tegen een inmenging van 
het ene groepsorgaan, in casu de algemene vergadering van ven
noten of Jeden, in de bevoegdheidssfeer van een ander orgaan, 
in casu de raad van beheerders. Ook hier zou zich dus geen samen
Joop van bevoegdheden tussen de verschiUende organen kunnen 
voordoen. 

253. Uiteraard kunnen hier de bewindsfiguren waarin een 
bewindvoerder werd aangeduid wegens en voor de duur van de 
afwezigheid, het stilzitten of de onbekendheid van de houder 
der eigen bevoegdheid buiten bespreking blijven. Aktieve samen
loop van primaire en gedelegeerde bevoegdheid kan in deze 
geva11en niet voorkomen. 

Dit is bv. het geval bij het bewind over de goederen van een 
afwezige of van een niet-aanwezige, de kurate]e over een onbe
heerde nalatenschap, mutatis mutandis het bewind van de erf
genaam onder voorrecht van boedelbeschrijving, het bewind van 
de zaakwaarnemer. 

254. Van de overige niet-zuiver-konventionele bewindsfiguren 
zijn dan nog het voorlopig bewind over de goederen van een 
niet-ontzette maar geïnterneerde zwakzinnige of van een zwak
zinnige ten aanzien waarvan de ontzettingsprocedure hangende 
is, te verme]den. Vermits dergelijke zwakzinnigen niet handelings
onbekwaam zijn, blijven eigen en gedelegeerde bevoegdheid ten
minste in rechte aktief naast e]kaar bestaan (zie boven, nr. 20). 
In feite za) de kans dat de zwakzinnige persoonlijk bewindsdaden 
verricht evenwel fel verminderd zijn. 

Tenslotte is er nog het bestuur van de scheepskapitein. Ook 
hier bestaat bevoegdheidskoëxistentie. Met deze bewindsvorm 
zijn we trouwens zeer dicht bij de zuiver-konventionele bewinds
figuren be]and. 
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B. - De zuiver-konventionele bewindsfiguren. 

255. De vraag die zich thans stelt is deze : wordt de vermogens
titularis door de toekenning aan een ander van een bewinds
bevoegdheid of ruimer : een bevoegdheid uit opdracht ipso facto 
onbekwaam om zelf de handelingen te verrichten waartoe de 
gegeven opdracht zich uitstrekt? 

Uit wat vroeger werd gezegd over de eigen aard der bevoegd
heid uit opdracht, die een participatie is aan de eigen bijgevolg 
voortbestaande bevoegdheid van de vermogensgerechtigde, volgt 
onmiddellijk dat deze vraag ontkennend moet worden beant
woord. De aan de opdrachthouder toekomende bevoegdheid is 
geen overgedragen of geen eigen door de rechtsorde toegekende 
maar wel een gedelegeerde bevoegdheid (zie boven, nrs. 85 en 
volg.). 

Dit antwoord is in overeenstemming met de door de rechtspraak ge
huldigde opvatting. 

Nog vrij onlangs heeft de burgerlijke rechtbank te Brussel beslist pat 
een komponist, die een derde onherroepelijk gemachtigd had hem met 
betrekking tot de bescherming van zijn auteursrechten in rechte te ver
tegenwoordigen, niettemin nog persoonlijk bevoegd is om een inbreukpleger 
voor de rechtbank te dagen. (Uit de feitenweergave blijkt dat het in casu 
ging over een onherroepelijkheid met zuiver interne werking vermits de 
volmacht nadien dit is nadat de dagvaarding was uitgegaan toch herroepen 
werd). De rechtbank overwoog heel lakoniek : 

Attendu que par la simple collation d'un mandat même irrévocable Ie man
dant ne se dépouille pas du pouvoir d'agir valablement lui-même (1). 

Principieel blijft de eigen bevoegdheid van de bij hypotese 
volledig handelingsbekwame vermogenstitularis dus in haar vol
heid voortbestaan zodat het verlenen van een gedelegeerde 
bevoegdheid ten aanzien van de rechtssfeer van de vermogens
gerechtigde uitsluitend als gevolg heeft dat, binnen zekere 
grenzen, naast laatstgenoemde ook nog een ander individu ten 
aanzien van genoemde rechtssfeer bevoegd wordt gemaakt. 

Het aktief naast elkaar bestaan van eigen en gedelegeerde 
bevoegdheid met de eraan verbonden mogelijkheid van bevoegd
heidskonflikten is dus een gegeven waarmee ongetwijfeld rekening 
moet worden gehouden. 

(1) Rb. Brussel, 27 juni 1950, Pas., 1950, III, 82; lng.-Cons., 1950, 183, met noot. 
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256. De problemen in verband met het naast elkaar bestaan 
der beide bevoegdheden zullen zich het scherpst laten voelen 
ten aanzien van externe, onherroepelijk gegeven opdrachten. 

Werd de opdracht herroepelijk of slechts intern onherroepe
lijk verleend, dan kan men immers aanvaarden dat telkens wan
neer de wilsuiting van de vermogenstitularis tegenstrijdig is 
met de op hetzelfde ogenblik en dezelfde plaats uitgedrukte 
wilsuiting van de opdrachthouder, dit feit althans naar buiten 
een stilzwijgende herroeping hic et nunc der gegeven opdracht 
impliceert. Van dergelijke impliciete herroeping geeft ons B.W. 
trouwens zelf een toepassing in artikel 2006 (1). 

Toch blijft ook bij dergelijke opdrachten, zoals steeds bij een 
•extern onherroepelijk gegeven opdracht, samenloop en botsing 
van eigen en gedelegeerde bevoegdheid mogelijk wanneer de 
derde, die met de opdrachthouder kontrakteerde, geen kennis 
heeft of behoorde te hebben van een andersluidende wilsuiting 
van de vermogenstitularis. 

Kunnen partijen, wanneer zij deze dubbelheid van bevoegd
heden om een of andere reden onwenselijk achten, haar konven
tioneel uitsluiten? Deze vraag verdient thans een nader onderzoek. 
Zoals bij de vraag naar de herroepelijkheid zal vooraf de geldig
heid, nadien de aanwezigheidsvoorwaarden van dergelijke kon
traktuele afspraken worden onderzocht. Evenals daar zal het 
in de volgende paragraaf doorgaande onderzoek, ingevolge de 
fundamentele verwantschap tussen beide figuren, zowel op de 
bewindsverhouding als op de verhouding uit opdracht in het 
algemeen betrekking hebben. 

§ 2. - Bedingen strekkende tot lamlegging 
van eigen bevoegdheid. 

257. Ten overstaan van in het belang of mede in het belang 
van de opdrachthouder of van een derde verleende opdrachten 
(over de juiste betekenis hiervan, zie boven, nrs. 243 en 246 
en volg.), is het nut van een verbintenis van de opdrachtgever 
om de handelingen na te laten waartoe hij de opdrachthouder 

(I) Artikel 2006 B.W. luidt : • De aanstelling van een nieuwe lasthebber voor 
-0ezelfde zaak, brengt de herroeping van de volmacht van de eerste mede, te rekenen 
·van de dag waarop hem van deze aanstelling is kennis gegeven •· 
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gemachtigd heeft of ruimer : om alle handelingen na te laten" 
die een inmenging betekenen in de aan de opdrachthouder
verleende opdracht, voor de hand liggend. Een inmenging van 
de opdrachtgever bij de tenuitvoerlegging van dergelijke op
drachten, wier bestaansreden te vinden is in de verlening aan de 
opdrachthouder van een bijkomende zekerheid of waarborg met 
het oog op de vervulling van een ten voordele van laatstgenoemde 
bestaande verbintenis (zie boven, nr. 246), zou veelal de ver
wezenlijking van het door partijen vrijelijk gewilde doel . der 
opdrachtsverlening onmogeli~k maken (zie verder, nr. 267). 

Nochtans ook in het geval van een in het uitsluitend belang 
van de vermogenstitularis toevertrouwde opdracht en dan vooral 
wanneer het een bewindsopdracht betreft, kan een klausule tot 
lamlegging van de eigen bevoegdheid van de vermogensgerech
tigde een onbetwistbaar nut vertonen. Ook dan kan de bewind
voerder - in mindere mate elke opdrachthouder - er immers 
een rechtmatig belang bij hebben dat hij bij de tenuitvoerlegging: 
van zijn opdracht geen ongepaste inmenging zou ondervinden 
vanwege de vermogenstitularis. Dit geldt voornamelijk ten aanzien 
van deze bewindsopdrachten die hun oorsprong vinden in een 
gebrek aan tijd of aan technische onderlegdheid vanwege de 
vermogensgerechtigde. In dergelijke omstandigheden laatstge
noemde toelaten zich in het bestuur van de bewindsboedel te 
mengen ware in strijd met de eigen doelstelling der bewinds
opdracht en trouwens ook met het welbegrepen belang van de· 
vermogenstitularis. Ook ten overstaan van de bewindvoerder, 
die vaak een deskundige in vermogensbeheer is en wiens handels-
naam en goede reputatie door een wanbeheer alleen maar in 
diskrediet kunnen worden gebracht, zou dergelijke inmenging 
niet goed te praten zijn. 

Kontraktuele klausules tot lamlegging van de eigen bevoegd
heid van de vermogensgerechtigde kunnen derhalve aan een reële 
behoefte tegemoetkomen. Deze vaststelling volstaat reeds op
zichzelf om elke oplossing die een radikale ongeldigheid van zulke 
klausules voorstaat, als onpassend van de hand te wijzen. 

258. De vraag naar de geldigheid van de besproken klausules 
dient nogmaals vanuit de algemene beginselen inzake de geldig
heid van overeenkomsten te worden beantwoord. 
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Op de eerste drie geldigheidsvoorwaarden (toestemming, be
kwaamheid, bepaald of althans bepaalbaar voorwerp) wordt 
niet verder ingegaan. Deze voorwaarden stellen hier geen bie-
zondere moeilijkheden. Ze werden trouwens reeds in een ander 
verband onderzocht (zie boven, nrs. 240 en volg.). 

Het is voornamelijk het in de laatste geldigheidsvoorwaarde 
(oorzaakvereiste) vervatte geoorloofdheidskriterium, dat de aan
dacht dient te weerhouden. De vraag rijst immers of een klausule 
tot lamlegging van de eigen bevoegdheid van de vermogens-
gerechtigde niet strijdig is met de eerste, in het zelfbeschikkings
beginsel vervatte regel (zie boven, nr. 231), waarvan artikel 1123 
B.W. volgens hetwelk eenieder, die daartoe door de wet niet 
onbekwaam is verklaard overeenkomsten kan aangaan, een toe
passing is. Algemeen gesteld proklameert deze regel de principiële 
handelingsbekwaamheid van elk rechtssubjekt en bevat als dus
danig een fundamentele organisatieregel van ons rechtsverkeer : 
derden mogen er immers op rekenen dat bij elk rechtssubjekt 
normaal ook de bevoegdheid verblijft tot het uitoefenen van al 
die rechten, waarvan het de houder is. Het houden en het uit
oef enen van rechten is normaal in dezelfde hand verenigd. Dit 
beginsel dat veel bijdraagt tot vereenvoudiging van en klaarheid 
in het rechtsverkeer belangt ongetwijfeld de openbare orde aan. 
De verenigbaarheid der onderzochte klausules met deze regel van 
openbare orde moet dienvolgens nauwkeurig onderzocht worden. 

259. Vooraleer deze vraag te beantwoorden moeten de termen 
van het probleem duidelijker omschreven worden. 

Wat dient juist onder een beding tot lamlegging of uitsluiting 
der eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde verstaan te 
worden? Bedoeld wordt de overeenkomst waarbij de vermogens
titularis zich tegenover zijn medekontraktant het recht ontzegt 
bepaalde handelingen, waartoe hij bevoegd is, te verrichten. 

A ontzegt zich bv. het recht tegenover B, aan wie hij volmacht 
heeft verleend tot het verkopen van zijn huis, genoemd huis 
zelf te verkopen. Of nog : A, die aan B opdracht heeft gegeven 
om zijn handelszaak of zijn effektenportefeuille te beheren, ver
bindt zich ertoe tijdens de duur van de opdracht ten aanzien 
van de bewindsboedel geen enkele daad te verrichten, die een 
inmenging zou betekenen in B's bestuursopdracht. 
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Het is duidelijk dat dergelijke klausules, vooral wanneer zij 
_gepaard gaan met een onherroepelijk gegeven opdracht, zeer ver 
kunnen gaan. Verleend ten aanzien van een belangrijke groep 
van vermogensrechten of zelfs van het ganse vermogen van de 
vermogenstitularis, tasten deze klausules de bewegingsvrijheid 
van laatstgenoemde in zijn verhouding tot de medekontraktant 
grondig aan. Dit is vooral het geval in het tweede voorbeeld waarin 
het opgelegde verbod - wil de klausule het volledig door partijen 
gewilde effekt met name de niet-inmenging van de vermogens
gerechtigde in het beheer van de bewindvoerder bereiken -, 
zich niet alleen mag beperken tot de bewindsdaden maar ook 
tot de ten aanzien van de beheerde boedel verrichte daden van 
beschikking. Blijft de vermogenstitularis immers het recht behou
-den over de onder bewind gestelde vermogensrechten eigen
machtig dit is zonder toestemming van de bewindvoerder te 
beschikken dan kan hij op deze wijze het beleid van de bewind
voerder nog komen storen. 

Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat de klausules wier statuut thans 
-0nderzocht wordt, behoren tot de kategorie van de verbintenissen om 
niet te doen. De vermogensgerechtigde verbindt zich ertoe een bepaalde 
reeks handelingen niet te verrichten. 

Ook de tweede term van het probleem namelijk hetgeen moet 
-verstaan worden onder onbekwaamheid vraagt enige toelichting. 
Onbekwaamheid, zo werd vroeger vastgesteld, duidt op afwezig
heid van aktuele bevoegdheid tot rechtsuitoefening. Wel is de 
onbekwame houder van subjektieve rechten en bezit hij ook 
nog de virtuele, dit is de in rustende toestand aanwezige bevoegd
heid tot uitoefening van deze rechten. De aktuele uitoefenings
bevoegdheid ligt evenwel bij een ander (zie boven, nrs. 83 en 90). 

Het logisch gevolg van dit ontbreken in hoofde van de onbe
kwame van een aktuele bevoegdheid tot rechtsuitoefening is de 
(weliswaar omwille van het privaat karakter der beschermde 
belangen relatieve) nietigheid erga omnes van de door de onbe
kwame verrichte handeling. Afgezien van de door minderjarigen 
verrichte handelingen waarvoor de wetgever een biezonder statuut 
uitwerkte, is dit ook het door de positieve rechtsorde voorziene 
rechtsgevolg (1 ). 

(1) RENARD, C., e.a., in Nov., Droit civil, IV, 1, nr. 2118; KLUYSKENS, De Ver-
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260. Moest het beding strekkende tot lamlegging van de eigen 
bevoegdheid van de vermogensgerechtigde voor gevolg hebben 
dat laatstgenoemde beroofd wordt van zijn aktuele bevoegdheid 
tot het uitoefenen van zijn eigen subjektieve rechten met als 
keerzijde de (relatieve) nietigheid erga omnes van de handelingen 
door hem in strijd met genoemd beding verricht, dan ware het 
duidelijk dat dergelijk beding doordat het een niet bij de wet 
voorziene onbekwaamheid invoert, voor absoluut nietig moet 
worden gehouden. Het ware dan immers onverenigbaar met het 
beginsel neergelegd in artikel 1123 B.W. : het is niemand toe
gelaten ten aanzien van zichzelf een private voogdij of onder
kuratelestelling in het leven te roepen (1). 

De ontoelaatbaarheid van dergelijke overeenkomst treedt onge
twijfeld het duidelijkst te voorschijn wanneer de lamlegging 
van de eigen bevoegdheid een gans vermogen of een belang
rijke groep van vermogensrechten betreft. De klausule die één 
welbepaald vermogensbestanddeel tot voorwerp heeft bv. de ver
bintenis een bepaald huis ten aanzien waarvan een verkoops
volmacht werd verleend niet te verkopen en die dezelfde draag
wijdte beoogt te hebben ( opgeven van aktuele bevoegdheid tot 
rechtsuitoefening met als gevolg nietigheid erga omnes ongeacht 
de goede of kwade trouw van de verkrijger der in strijd met de 
klausule aangegane verkoopsovereenkomst) is evenwel even ontoe
laatbaar. Zij geeft immers het ontstaan aan een even intensieve, 
hoewel naar haar voorwerp veel beperktere onbekwaamheid. 

Een eerste besluit dringt zich dus op : uitsluiting van de kon
kurrerende eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde door 
middel van een overeenkomst met zakelijke werking dit wil 
zeggen wier naleving ingevolge de nietigheid der ermee in strijd 
verrichte handelingen erga omnes kan worden afgedwongen, druist 
in ieder geval in tegen een dwingende rechtsregel. 

bintenissen, blz. 92, nr. 50; door haar karakter erga omnes onderscheidt de nietighe.id 
zich van de sanktie der niet-tegenstelbaarheid ener verrichte handeling. Zie ook 
boven, nr. 151, blz. 207, noot 1, evenals verder, nr. 272. 

(1) Vgl. RENARD, C., e.a., o.c., nr. 1338 en volg. Wel is het een fysiek persoon 
toegelaten, onder eerbiediging van de rechten van reservataire erfgenamen en schuld
eisers, zijn gans vermogen zelfs om niet te vervreemden. Tegen de regel vervat 
in artikel 1123 B.W., regel die zich verzet tegen een splitsing van rechtsbezit en 
rechtsuitoefening omwille van de eruit voortvloeiende onklaarheid in het rechts
verkeer, druist dergelijke totale rechtsoverdracht immers niet in. 

VA"i GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 23 
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261. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat aan een klausule 
strekkende tot lamlegging der eigen bevoegdheid van de ver~ 
mogensgerechtigde iedere rechtswerking dient te worden ontkend. 
Wel integendeel : in de mate waarin dergelijke klausule geen, per 
definitie zakelijke werking hebbende onbekwaamheid wil in het 
leven roepen, in zover zij derhalve het in artikel 1123 B.W. neer
gelegd beginsel niet schendt, is zij principieel geldig. Is de klausule 
voor tweeërlei zin vatbaar dan moet zij worden opgevat in de zin 
van een geen nietigheid erga omnes beogend en dus geldig beding 
(art. 1157 B.W.). 

Dergelijke klausule wil aan de vermogensgerechtigde immers 
niet noodzakelijk zijn aktuele rechtsuitoefeningsbevoegdheid ont-
nemen : zij strekt er alleenlijk toe vanwege laatstgenoemde en 
ten voordele van de tegenpartij een verbintenis uit te lokken om 
van genoemde bevoegdheid tijdelijk geen gebruik te maken (1). 
Wordt dergelijke verbintenis geëerbiedigd dan heeft zij wellicht 
een gelijkaardig effekt als een handelingsonbekwaamheid. In 
werkelijkheid gaat het evenwel om iets helemaal anders. 

Dergelijke klausule heeft dan ook maar alleen uitwerking ten 
aanzien van de medekontraktant met name de bewindvoerder 
of opdrachthouder. Heeft de vermogensgerechtigde gehandeld 
in strijd met de door hem opgenomen verbintenis om niet te doen 
dan kan de bewindvoerder of opdrachthouder bijgevolg overeen
komstig artikel 1143 B. W. de vernietiging vorderen te zijnen 
behoeve van hetgeen in strijd met de verbintenis werd verricht. 

De toepassing van dit beginsel levert geen biezondere moeilijk
heden op ten aanzien van door de vermogenstitularis verrichte 
materiële handelingen. Is er van de onrechtmatig verrichte mate
riële handeling een tastbaar gevolg overgebleven, dan zal er 
principieel aanleiding bestaan tot afbraak of vernietiging. In het 
tegenovergestelde geval en ook wanneer het herstel in natura 
de gevolgen der onrechtmatigheid niet volledig uit de wereld 
vermag te helpen, kan schadevergoeding worden gevorderd en 
toegekend. 

(1) Dit onderscheid komt duidelijk tot uiting in § 137 BGB : • Die Befugnis. 
zur Verfügung über ein veräusserliches Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. Die Wirksamkeit einer Verpjlichrung. 
über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird durch diese Vorschrift nicht berührt " 
(kursief van mij). Zie over dit voorschrift verder, nr. 263. 
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De toestand wordt evenwel ingewikkelder wanneer het er om 
gaat de in strijd met de verbodsklausule aangegane rechtshande
lingen ongedaan te maken. In dit geval komt immers een derde 
met name de persoon waarmee de vermogenstitularis de bewuste 
rechtshandeling heeft aangegaan, de zaken bemoeilijken (1). 

Ingevolge het beginsel der relativiteit van overeenkomsten kan 
er in principe geen sprake van zijn de strijdigheid der verrichte 
rechtshandeling met de tussen vermogensgerechtigde en bewind
voerder geldende verbodsklausule, waaraan de derde-mede
kontraktant vreemd is, aan laatstgenoemde tegen te werpen. 
In beginsel moet dus ten aanzien van de derde de rechtshandeling 
onder alle opzichten als volkomen geldig worden beschouwd. 
Dit heeft dan ook als gevolg dat de bewindvoerder de nietigheid 
of beter : de hem niet-tegenstelbaarheid (2) der rechtshandeling 
tegenover de derde niet kan inroepen. Hij zal zich dus met een 
pecuniaire schadeloosstelling vanwege de vermogensgerechtigde 
moeten tevredenstellen (zie nochtans verder, nrs. 284-287). 

Het is hoofdzakelijk op dit punt dat het onderscheid met een per definitie 
erga omnes geldende onbekwaamheid tastbaar wordt. Had men met een 
onbekwaamheid te doen dan zou zelfs ten aanzien van de derde-mede
kontraktant de nietigheid (niet-tegenstelbaarheid) der verrichte rechts
handeling kunnen worden ingeroepen door diegene tot wiens bescher
ming de onbekwaamheid werd in het leven geroepen i"n casu door de 
bewindvoerder (3). 

(1) Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de beschikking door de vermogens
titularis ten voordele van een derde over de aan de verbodsklausule onderworpen 
vermogensbestanddelen vaak zoniet onmogelijk dan toch moeilijk zal zijn en dit 
ingevolge feitelijke omstandigheden. Zo bv. wanneer de roerende goederen of 
toondereffekten uit de bewindsboedel in het bezit werden gebracht van een derde 
of van de bewindvoerder of ook wanneer nominatieve effekten op naam werden 
gesteld van laatstgenoemden. Anderzijds zou een met de klausule strijdige beschik
king door de vermogenstitularis ook kunnen worden tegengewerkt door het stipu
leren van een dwangsom op de overtreding der klausule. Er dient nochtans vermeld 
te worden dat het Belgisch recht de geldigheid van eigenlijke dwangsommen niet 
aanvaardt. Over deze problematiek, zie RONSE, J., Preadvies betreffende de dwangsom 
in het Belgisch recht, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van 
België en Nederland, 1961 (separaatdruk). 

(2) Over het onderscheid tussen nietigheid en niet-tegenstelbaarheid, zie boven, 
nr. 151, blz. 207, noot 1, en verder, nr. 272. Nietigheid kan alleen door partijen bij een 
overeenkomst (of hun algemene rechtsverkrijgenden) worden ingeroepen. Derden 
(in casu de opdrachthouder) kunnen vragen dat de overeenkomst hun niet zou 
kunnen worden tegengesteld. 

(3) Aldus bv. ingeval van een in strijd met artikel 1596 B.W. gesloten verkoop
overeenkomst. 
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Van de principiële, aan eenieder tegenstelbare geldigheid ten 
behoeve van de derde-medekontraktant van een in strijd met 
een kontraktuele verbodsklausule aangegane rechtshandeling zal 
evenwel onder bepaalde omstandigheden worden afgeweken. Dit 
zal namelijk het geval zijn telkens wanneer de derde dient geacht 
te worden zich medeplichtig te hebben gemaakt aan de kontrakt
breuk door de vermogenstitularis gepleegd. Dergelijke mede
plichtigheid maakt een fout uit in hoofde van de derde. De meest 
aangepaste vorm om de ingevolge deze fout ontstane schade te 
vergoeden is de niet-tegenstelbaarheid aan de opdrachthouder 
van de gesloten rechtshandeling ook ten aanzien van de schuldige 
derde uit te spreken. In het geval van een bewindsopdracht mag 
de bewindvoerder bij het besturen van de bewindsboedel de 
verrichte rechtshandeling derhalve negeren (zie ook verder, 
nrs. 264 en 274). 

Het leerstuk der derde-medeplichtigheid aan kontraktbreuk 
wordt nochtans grotendeels vertroebeld door de onzekerheid en 
de betwistingen ontstaan omtrent de aard van de omstandigheden 
die deze medeplichtigheid meebrengen. Volgens de meest ruime 
opvatting volstaat het dat de derde kennis had van het bestaan 
der verbintenis om niet te doen. Anderen zijn de mening toe
gedaan dat meer gekwalificeerde omstandigheden zoals fraudu
leuze gedragingen of het inzicht schade toe te brengen moeten 
voorhanden zijn (1). 

262. De hierboven ontwikkelde gedachtengang vindt men ook 
terug in Frankrijk en Nederland. 

Zo besluit SALLE DE LA MARNIERRE in zijn reeds vroeger 
besproken bijdrage dat de klausule, waarbij de volmachtgever 
zich het recht ontzegt over het voorwerp der volmacht te beschik
ken en overeenkomsten te sluiten, aan derden niet kan worden 
tegengesteld zodat te hunnen aanzien de door de volmachtgever 

(1) Over de stand van dit vraagstuk, zie LIMPENS, J., en VAN RYN, J., « La 
responsabilité du tiers complice de la violation d'un contrat •, noot onder Gent, 
19 avril 1950, R.C.J.B., 1951, blz. 81 en volg., vooral nrs. 5 en volg.; VAN RYN, I, 
nr. 2291. Zie ook LIMPENS, J., « De l'opposabilité des contrats à l'égard des tiers. 
Contribution à l'étude de la distinction entre les droits réels et personnels •, in 
Mélanges Paul Roubier, II, 1961, blz. 39 en volg. Vgl. nog dezelfde, Prijshandhaving 
buiten contract bij verkoop van merkartikelen, Brussel, 1943, met overvloedige rechts
vergelijkende gegevens. 
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in strijd met dit verbod gesloten overeenkomsten principieel 
geldig zijn. Ingevolge de eerbied door derden verschuldigd aan 
tussen vreemden aangegane overeenkomsten moeten zij zich even
wel onthouden van elke medeplichtigheid aan kontraktbreuk. 
Langs deze weg komt deze auteur er eveneens toe de nietigheid 
- beter ware : de niet-tegenstelbaarheid (1) - van in strijd 
met de verbodsklausule verrichte rechtshandelingen tegenover 
derden te kwader trouw te poneren (2). Inderdaad ook in Frankrijk 
heeft de teorie der derde-medeplichtigheid aan kontraktbreuk 
vaste wortel geschoten hoewel ook daar nog getwist wordt over 
de juiste toepasselijkheidsmodaliteiten (3). 

In Nederland besluit de meerderheid der auteurs eveneens 
tot de geldigheid van rechtshandelingen verricht in strijd met 
een tussen volmachtgever en gemachtigde gesloten verbods
klausule. Immers de verbintenis van de volmachtgever om zelf 
de handeling niet te verrichten waartoe hij een ander machtigde, 
heeft krachtens de aard van de verbintenis geen zakelijke wer
king ( 4). De leer der derde-medeplichtigheid aan kontraktbreuk, 
die in Nederland met meer omzichtigheid lijkt te worden gehan
teerd dan in België of Frankrijk het geval is, kan onder omstandig
heden ook ten overstaan van de schuldige derde tot de nietigheid 
van de rechtshandeling leiden (5). 

263. Het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch bevat nopens het 

(1) Zie blz. 355 met de verwijzing in noot 2. 
(2) SALLE DE LA MARNIERRE, E., « Le mandat irrévocable ,, Rev. trim. dr •. civ., 

1937, blz. 241 en volg., nr. 17. 
(3) Voor literatuurverwijzingen, zie MAZEAUD, H., en TUNC, A., Traité de la respon

sabilité civile, I, Parijs, 1957, nr. 144, noot l; zie ook Il, nr. 1956-1. Een samen
vatting van het Franse standpunt is ook te vinden bij LIMPENS, J., en VAN RYN, J., 
l.c., nrs. 10 en ll. Zie verder DEM0GUE, R., Des Obligations, VII, nrs. 1162 en volg., 
blz. 580 en volg.; RIPERT, G., La règle morale dans les obligations civiles, Parijs, 
1925, nrs. 166, in fine, en 170. 

(4) BREGSTEIN, M.H., De onherroepelijke volmacht, preadvies voor de Algemene 
Vergadering van de Broederschap der Candidaat-N otarissen te Deventer op 16 juni 1950, 
blz. 63. Aldus ook H.R., 23 december 1955, N.J., 1956, nr. 54, blz. 168 (betreft 
likwidatieakkoord tussen gefailleerde, die terug aan het hoofd van gefailleerde 
boedel werd geplaatst, en schuldeisers). 

(5) BREGSTEIN, M.H., l.c., blz. 67. De leer der derde-medeplichtigheid aan 
kontraktbreuk gaat in Nederland terug op het beroemde Kolynos-arrest van 11 no
vember 1937, N.J., 1937, 1096, met noot E.M.M. Over deze leer zie de literatuur 
geciteerd bij BREGSTEIN op blz. 65, noot 118, en het daar aangehaalde preadvies 
van MEYERS. Vgl. ook ASSER-RUTTEN, Verbintenissen, 2, blz. 323-324, evenals 
LIMPENS, J., Prijshandhaving buiten contract bij verkoop van merkartikelen, Brussel, 
1943, nrs. 57 en volg., blz. 38 en volg. 
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probleem dat ons thans bezighoudt, een uitdrukkelijke bepaling. 
De eerste zinsnede van § 137 luidt inderdaad : Die Befugnis 

zur Verfügung über ein veräusserliches Recht kann nicht durch 
Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

Hiermee wil volgens de heersende mening gezegd zijn dat kontrak
tuele afspraken waarbij een rechtstitularis zichzelf een verbod oplegt 
over zijn recht te beschikken of te kontrakteren (1), geen zakelijke wer
king hebben. Met andere woorden een beschikking verricht in strijd 
met het kontraktueel verbod is ten aanzien van derden volledig rechts
geldig (2). Door MUELLER-FREIENFELS wordt deze mening evenwel be
streden. Volgens hem zou aan dergelijke verbodsklausule, wanneer zij 
betrekking heeft op een welbepaalde zaak of een welbepaald recht en 
wanneer zij althans voorkomt in een volmacht verleend in het belang 
van de gemachtigde of van een derde, een zakelijke werking toekomen. 
Paragraaf 137 verzet zich alleen tegen een klausule die van een over
draagbaar recht of voorwerp een res extra commercium beoogt te maken. 
Vermits de gemachtigde in ieder geval bevoegd blijft over de zaak of het 
recht waarop de volmacht draagt te beschikken, doet deze wetsbepaling 
in de"behandelde problematiek niets ter zake (3). MUELLER-FREIENFELS' op
vatting vond tot nog toe geen ingang. 

De tweede zinsnede van genoemde paragraaf vervolgt evenwel : 
Die Wirksamkeit einer V erpflichtung, über ein solches Recht nicht 
zu verfügen, wird durch diese Vorschrift nicht berührt. Door deze 
bepaling wordt derhalve de geldingskracht tussen kontraktanten 
van dergelijke verbodsklausules bevestigd. In het geval van een 
opdrachtgever die zich ertoe verplicht heeft over het voorwerp 
de.r opdracht niet meer zelf te beschikken of te kontrakteren, 
beduidt dit dat genoemde opdrachtgever kontraktueel verplicht 
is van zijn normaal voortbestaande bevoegdheid geen gebruik 
meer te maken (4). Volgt hij deze verplichting niet op dan kan 
hij door de opdrachthouder tot schadeloosstelling worden aan
gesproken. Tegen de derde-verkrijger kan eventueel op grond 
van§ 826 B.G.B. een vordering tot wederoverdracht (Rückerwerb, 

(1) Over de betekenis van de woorden Verfügung, Verpflichtung, Veräusserung, 
zie PALANDT, 0., Bürgerliches Gesetzbuch, München-Berlijn, 1954, 13• uitg., 
voor § 104, sub 3, d, op blz. 72. 

(2) ENNECCERUS-NIPPERDEY, § 144, blz. 891 en volg.; BRAENDL en COING, J. von 
Staudingers Kommentar zum BGB, I, Allgemeiner Teil, 11• uitg., 1957, § 168, blz. 1015 
en volg.; PALANDT, 0., o.c., § 137, blz. 112. 

(3) MUELLER-FREIENFELS, W., Die Vertretung beim Rechtsgeschäft, Tübingc:n, 
1955, blz. 124 en volg. 

(4) BRAENDL en COING, l.c. 
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Rückübertragung) van het vervreemde voorwerp of recht worden 
ingespannen (1). Genoemde paragraaf verplicht diegene, die een 
-ander op een met de goede zeden strijdige wijze bewust schade 
heeft toegebracht, tot schadeloosstelling (2). 

Deze laatste toegeving die op dit stuk een gelijkaardige rol 
schijnt te spelen als de leer der derde-medeplichtigheid aan 
kontraktbreuk, stuurt de Duitse opvatting in dezelfde richting 
.als de Belgische, Franse en Nederlandse opvattingen. 

264. Het doorgevoerde onderzoek leidt dus tot het voorlopig 
besluit dat klausules strekkende tot beperking der eigen bevoegd
heid van de vermogensgerechtigde tussen partijen principieel 
geldig zijn. Hieruit volgt meteen dat derden zich aan de door één 
van partijen begane kontraktbreuk niet medeplichtig mogen 
maken; doen zij dit wel dan zal de verbodsklausule ook aan hen 
kunnen worden tegengesteld met als gevolg dat de beneficiant 
der verbodsklausule uit de ermee in strijd verrichte handeling 
geen enkel nadeel mag ondervinden. 

Deze laatste konklusie vraagt nog enige toelichting. Zoals 
vroeger opgemerkt zal in geval van medeplichtigheid van de 
<ierde-medekontraktant aan de kontraktbreuk door de vermogens
titularis gepleegd, de aldus tot stand gekomen handeling aan de 
-opdrachthouder respektievelijk de bewindvoerder niet-tegenstel
baar zijn (zie boven, nr. 260, in fine). Dit betekent dat laatst
_genoemden de verrichte handeling volledig mogen negeren. Heeft 
de vermogensgerechtigde bv. in strijd met het door hem opge
nomen kontraktsverbod een huurovereenkomst gesloten met een 
medeplichtige derde, dan kan deze overeenkomst aan de bewind
voerder niet worden tegengesteld. Laatstgenoemde kan dus rustig 
voortgaan het bij veronderstelling tot de bewindsboedel behorende 
huis als niet-verhuurd te beschouwen. Betrekt de huurder het 
huis dan zal aan de bewindvoerder een vordering tot uitdrijving 
toekomen. De sanktie der niet-tegenstelbaarheid zal dus ook op 
een positieve wijze door de beneficiant der verbodsklausule 

(I) ENNl!CCl!RUS-NIPPl!RDl!Y, l.c.; BRAENDL en COING, l.c.; PALANDT, 0., l.c. 
Minder overtuigd is Bol!HMl!R, G., Einführung in das Bürgerliche Recht, 1954, § 26, 
blz. 203. 

(2) Deze paragraaf luidt : • Wer in einer gegen die guten Sitten verstossenden 
Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatze 
-0es Schadens verpflichtet •· 
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kunnen worden af gedwongen. Het recht van de bewindvoerder
om de verrichte handeling te negeren beperkt zich met andere 
woorden niet tot een zuiver passief van zich wegschuiven der 
verrichte handeling. Integendeel, het machtigt hem eveneens tot 
het offensief over te gaan. 

Het aldus bereikte besluit kan nochtans, in zover het de princi
piële geldigheid van de verbodsklausule stelt tussen partijen en: 
tegenover derden te kwader trouw, niet onvoorwaardelijk worden 
goedgekeurd. Om dit nader te verklaren moet beroep gedaan 
worden op een analoge rechtstoestand, waarover in het volgend 
nummer. 

265. Bedoeld wordt het statuut van handelingen verricht in 
strijd met een bv. tussen een ondernemer en zijn oud-werknemer 
aangegane mededingingsverbodsklausule. Deze situatie is zeer 
analoog met de in deze paragraaf onderzochte toestand. In beide 
gevallen gaat het immers om een kontraktuele afspraak tussen 
twee partijen waarvan de ene zich het recht ontzegt bepaalde 
handelingen te verrichten. In beide gevallen wordt aangenomen 
op grond van dezelfde overwegingen dat dergelijke verbods~ 
klausule tussen partijen en ook tegenover derden te kwader trouw 
volledige geldingskracht bezit (1). Ook op grond van een mède
dingingsverbodsklausule kan de beneficiant ervan, terzake de 
oud-werkgever, de niet-tegenstelbaarheid inroepen van met een 
derde te kwader trouw in strijd met de verbodsklausule verrichte: 
handelingen. In casu, vermits we ons hier bevinden in het gebied 
der onrechtmatige mededinging, zal dit meestal de vorm aannemen 
van een door de oud-werkgever tegen de werknemer alsmede 
tegen de derde te kwader trouw ingeleide vordering tot ophouden 
van de tussen laatstgenoemden tot stand gekomen kontraktuele 
betrekkingen. Nochtans ook buiten het gebied der onrechtmatige 
mededinging is een vordering tot ophouden mogelijk (2). 

Welnu, ook de geldigheid binnen genoemde grenzen van mede-

(1) VAN RYN, I, nrs. 229 en 238. Hier weer bestaat dezelfde onzekerheid betref
fende de toepassingsvoorwaarden der leer der derde-medeplichtigheid. Vol~taat 
eenvoudige kennis (met inbegdp der constructive notice : het behoren te kennen} 
van de verbodsklausule of moeten bovendien biezondere omstandigheden voo~-. 
handen zijn? Hierover boven, nr. 261, in fine, met noot 1 op blz. 356 . 
. (2) Zie hierover, VAN GERVEN, W., • Over de vordering tot ophouden ... », R. W,~ 
1960-1961, kol. 626 en volg. 
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dingingsverbodskJausules wordt door rechtspraak en rechts]eer 
niet onvoorwaardelijk aanvaard. Dergelijke klausules worden voor 
nietig gehouden indien zij niet naar tijd of naar ruimte beperkt 
zijn. Naar tijd en ruimte onbeperkte mededingingsverbodsklau
sules zijn immers in strijd met het beginsel van vrijheid en mede
dinging dat de openbare orde aanbelangt (1). 

266. Dit standpunt van rechtspraak en rechtsleer ten over
staan van de geldigheid van mededingingsverbodsklausules houdt 
ongetwijfeld een aanknopingspunt in ten aanzien van de geldig
heid der hier onderzochte verbodsklausules. 

Kan immers niet met evenveel klem worden beweerd dat een· 
klausule, waarbij een vermogenstitularis zich het recht ontzegt 
bepaalde handelingen te verrichten en dit zonder beperking in 
de tijd, naar de aard der verboden handelingen of naar de vermo
gensbestanddelen waarop het verbod draagt, in strijd is met een 
beginsel dat onze rechtsorde even nauw aan het hart ligt als het 
beginsel van vrijheid van handel en mededinging met name het 
principe der kontraktue]e vrijheid? Al roept een verbodsklausule 
waarbij een vermogenstitularis zich het recht ontzegt zekere 
handelingen te verrichten, geen onbekwaamheid in het leven 
- ware dit zo, dan zou onmiddellijk elke zuJkdanige klausule 
ongeacht haar omvang nietig zijn (zie boven, nrs. 258 en volg.)-, 
toch stelt een dergelijke op generlei wijze beperkte klausule enge 
grenzen aan de kontraktuele vrijheid van de vermogensgerech
tigde. Tegenover zoveel (weliswaar vrij gewilde) onvrijheid moet 
het rechtssubjekt, in de huidige tijdsgeest, beschermd worden. 

Het besluit dringt zich dus op. Aan de hierboven bij wijze 
van voorlopig besluit vooropgestelde geldigheid tussen partijen 
en tegenover derden te kwader trouw van klausuJes strekkende 
tot beperking van de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde - klausules, die dus elke zakelijke werking erga omnes 
ontberen -, moet een belangrijk voorbehoud worden aange
bracht. Verbodsklausules die niet beperkt zijn hetzij in de tijd,. 
hetzij naar hun inhoud (aard der verboden handelingen), hetzij 
naar hun voorwerp (vermogensbestanddelen waarop de klausule 

(1) VAN RYN, I, nrs. 237 en volg., en de daar geciteerde rechtspraak. Over het 
beginsel van vrijheid van handel : DEL MARMOL, C., • La liberté du commerce 
en droit belge », J. T., 1953, blz. 65 en volg. 
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toepasselijk wordt verklaard) zijn onverenigbaar met het funda
menteel beginsel der persoonlijke vrijheid van elk rechtssubjekt 
· en derhalve volstrekt nietig. 

Er dient trouwens op gewezen te worden dat de nietigheid der ver
bodsklausule bovendien de nietigheid kan meeslepen van de overeen
komst waarvan zij deel uitmaakt (bv. de ganse bewindsopdracht). De 
heersende mening houdt immers voor dat de globale overeenkomst nietig 
zal zijn wanneer de nietige klausule, in de geest van partijen, de voor
waarde was van de totstandkoming der gehele overeenkomst (1). 

267. Eens de vraag naar de geldigheid van een klausule hou
dende beperking der eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde beantwoord, duikt net zoals ten aanzien van een 
onherroepelijk gegeven opdracht een tweede vraag op met name 
de vraag naar de omstandigheden die toelaten tot het voorhanden 
zijn van genoemde klausule te besluiten. 

Hier weer zal dit voorhanden zijn niet alleen uit een uitdrukke
lijk beding dienaangaande maar ook uit de omringende omstandig
heden kunnen worden afgeleid. Vermits de in dit verband meest 
zeggende omstandigheden, zoals bij de vraag naar de al of niet 
herroepelijkheid van een gegeven opdracht, voornamelijk zullen 
bestaan in de belangen wier behartiging aan de grondslag ligt 
van de opdracht waaraan de verbodsklausule is vastgeknoopt, 
zal voortdurend kunnen verwezen worden naar de vroegere 
uiteenzetting dienaangaande (zie boven, nrs. 243 en volg.). 

Op het stuk van de beperking der eigen bevoegdheid van de 
vermogenstitularis dient het principe van de primauteit van 
genoemde bevoegdheid, zoals zij uit het aan onze rechtsorde 
ten grondslag liggende zelfbeschikkingsbeginsel voortvloeit (zie 
boven, nrs. 231 en volg.), het onomstreden uitgangspunt te zijn. 
Hieruit volgt dat het onverminderd voortbestaan der eigen be
voegdheid van de vermogensgerechtigde zoals de herroepelijk
heid van de bevoegdheid van de opdrachthouder (zie boven, 
nr. 243) de normale toestand is. Het tegendeel zal dus hetzij 
uit een uitdrukkelijk beding hetzij uit andere vaststaande gegevens 
moeten blijken. 

Dergelijke vaststaande gegevens houden, zoals zoëven werd 

(1) Vgl. de uiteenzetting van deze problematiek door RBNARD, C., e.a., in Nov., 
_Droit civil, IV, nrs. 1170 en volg. 
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opgemerkt, vooral verband met het belang dat de bestaansreden 
uitmaakt der gegeven opdracht. Is een opdracht in het belang 
of mede in het belang van de opdrachthouder of van een derde 
verleend met andere woorden strekt zij tot grotere zekerheid 
van een verbintenis die de opdrachtgever aan de opdrachthouder 
verschuldigd is, dan zal een stilzwijgend beding zowel van onher
roepelijkheid der gegeven opdracht als van uitsluiting der eigen 
bevoegdheid van de opdrachtgever zonder moeite uit de biezon
-dere, door partijen vrijelijk gewilde aard der opdrachtsverhouding, 
die niet langer meer een zuiver fiduciaire verhouding is, kunnen 
vvorden afgeleid. Inderdaad, wil de gegeven opdracht de rol kunnen 
vervullen die haar door partijen werd toebedacht, dan dient een 
beperking der eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde 
te worden aanvaard (zie ook boven, nrs. 246 en volg.). 

Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken. 

Stel bv. een volmacht door A aan B verleend om een aan A toebe
horende vordering te innen of een voorwerp van A te verkopen en dit 
teneinde uit de opbrengst een schuld van A aan B te voldoen. Indien A 
zelf het recht behoudt om de hem toekomende vordering te innen of 
het voorwerp te verkopen dan kan hij op elk ogenblik het doel waartoe 
de van nature onherroepelijke volmacht werd verleend, onrealiseerbaar 
en de volmacht volledig ondoelmatig maken. Heeft A zich daarentegen 
het recht ontzegd voor de duur der opdracht van zijn eigen persoonlijke 
bevoegdheid nog gebruik te maken dan zal B zich meer beschermd weten. 
De aldus door A opgenomen verplichting zal hij immers niet alleen aan 
A maar ook aan derden te kwader trouw kunnen tegenwerpen. 

Een ander voorbeeld biedt het bestuur van een handelszaak of indus
triële onderneming door een kredietverlener bv. een bank of een door 
laatstgenoemde aangesteld deskundige. Hier weer verlangt de aard van 
<ie opdracht, die in de grotere bescherming van de geldschieter tegen 
· mogelijk wanbeheer haar bestaansreden vindt, dat de eigenaar zich niet 
meer persoonlijk in het bestuur der zaak kan mengen. 

Dit geldt ook voor het aan een derde of één der deelgenoten toever
trouwde bewind over een onverdeelde boedel. Dit bewind, dat in de wil 
van de onverdeelde eigenaars wortelt om de nefaste invloed van menings
verschillen op het beheer der onverdeeldheid te voorkomen evenals in 
dè bezorgdheid het bestuur van de boedel aan een geschikt persoon 
toe te vertrouwen, is niet in het uitsluitend belang van één deelgenoot 
maar mede in het belang der andere deelgenoten ingesteld. Hieruit mag 
dus worden afgeleid dat de deelgenoten zich onderling hebben willen 
verbinden van alle handelingen, die een persoonlijke inmenging in het 
boedelbestuur zouden uitmaken, af te zien. Natuurlijk blijven zij vrij 
deze handelingen te verrichten, die het bewind van de boedel onberoerd 
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laten. Aldus kunnen zij bv. hun onverdeeld aandeel in de boedel ver
vreemden onder uitdrukkelijk voorbehoud in de overdrachtsakte van 
de bewindsbevoegdheid die de verkrijger derhalve gehouden is te eer
biedigen (1). 

Onnodig te zeggen dat in alle gevallen waarin de vermogens
titularis zich uitdrukkelijk of stilzwijgend verbonden heeft tot 
het niet verrichten van handelingen, die een inmenging uitmaken 
in het aan de opdrachthouder opgedragen bestuur, hij deze 
handelingen toch zal mogen verrichten na goedkeuring of met 
de medewerking van de opdrachthouder of eventueel, wanneer 
de opdracht in het uitsluitend belang van een derde werd gegeven~ 
met de medewerking van deze laatste (2). 

268. Tot slot volgen nog twee beschouwingen. Op de eerste 
werd reeds vroeger de aandacht gevestigd. 

Wanneer een vermogenstitularis zich er (uitdrukkelijk of stil
zwijgend) toe verplicht heeft zich niet te mengen in het bestuur 
van de bewindsboedel, dan strekt deze verplichting zich uit tot 
alle, de bewindsboedel betreffende handelingen die een inmenging-
in het bewindsbeleid uitmaken, en niet noodzakelijk uitsluitend 
tot de handelingen wier verrichting binnen de bevoegdheidssfeer 
van de bewindvoerder valt (zie ook boven, nr. 259). 

Zo bv. strekt de legitimatie van de bewindvoerder zich normalerwijze
niet uit tot het verrichten van daden van beschikking. Niettemin zal de
vermogenstitularis die zich verbonden heeft de bewindvoerder in de 
tenuitvoerlegging van zijn opdracht niet te storen, zich ook van het ver
richten van dergelijke handelingen moeten onthouden. Daden van be
schikking die het bewindsbeleid onberoerd laten, bv. doordat zij ver
richt werden onder uitdrukkelijk voorbehoud van de bevoegdheden van 
de bewindvoerder ten aanzien van het vervreemde voorwerp, mag hif 
natuurlijk verder verrichten. 

Een tweede beschouwing, die trouwens de vorige aanvult, is 
deze : door het inlassen van een, de bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde inperkend beding wordt alleen een rechtstreeks op, 

(1) In het geval van een gemeenschappelijk beleggingsdepot zal dergelijk voor-
behoud blijken uit het overgedragen certifikaat, dat met het oog op een gemak
kelijker verhandelbaarheid het onverdeeld aandeel van de belegger vertegenwoordigt. 

(2) In dit laatste geval kan de overeenkomst tussen deze derde en de bv. met 
diens goedvinden aangeduide bewindvoerder ook nog de tussenkomst van de
bewindvoerder vereisen. 
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de bewindsboedel gericht ingrijpen van de vermogenstitularis 
binnen bepaalde grenzen uitgeschakeld. Zodoende is de bewind
voerder evenwel niet veilig gesteld tegenover de onrechtstreekse 
weerslag, die het optreden van de vermogensgerechtigde op het 
bewindsbeleid kan uitoefenen. 

In het biezonder zal de bewindsboedel de weerslag ondergaan van de 
schulden door de vermogenstitularis met betrekking tot andere delen van 
zijn vermogen aangegaan. Blijft de vermogensgerechtigde bij het voldoen 
van deze schulden in gebreke, dan kunnen de schuldeisers voor zover zij 
individueel genomen met hun schuldenaar niets anders overeenkwamen 
(over deze mogelijkheid zie boven, nrs. 199 en volg.), hun vordering 
op alle goederen van deze laatste, de onder bewind gestelde goederen 
inbegrepen, verhalen. Zolang in ons recht aan een vermogenstitularis 
de mogelijkheid wordt ontzegd zijn vermogen eigenmachtig in verschil
lende afzonderlijke juridische entiteiten onder te verdelen is het hem 
inderdaad onmogelijk een bepaald deel van zijn boedel (in casu de be
windsboedel) aan een zekere groep van zijn schuldeisers (in casu diegene 
die met de bewindvoerder in de uitvoering van diens opdracht kontrak
teerden) voor te behouden (zie boven, nr. 198). De schepping van der
gelijk Sondervermögen kan alleen uit een positieve rechtsregel voort
vloeien (1). Van die kant zijn dus in ieder geval nog inmengingen in het 
bewindsbeleid (door beslag of anderszins) te vrezen. 

AFDELING ll. - ÜVER DE KONKURRENTIE VAN EIGEN 

EN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID EN OVER DE OPLOSSING 

VAN DAARUIT VOORTVLOEIENDE KONFLIKTEN. 

269. De in de vorige afdeling meegedeelde bevindingen laten 
blijken dat in vele gevallen de bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde onverminderd naast de aan de opdrachthouder toe
komende gedelegeerde bevoegdheid blijft voortbestaan zodat ten 
.aanzien van dezelfde boedel twee verschi11ende personen bevoegd 
zijn. Tegenstrijdige handelingen zijn dus te vrezen. 

Deze toestand, die de algemene regel is bij zuiver-konventionele 
bewindsfiguren, komt evenwel ook voor bij verschillende wettelijk 
geregelde of voorziene beheersinstellingen (zie boven, nrs. 250 
en volg.). 

Het ligt voor de hand dat dergelijke koëxistentie van bevoegd-

(1) Dergelijke positieve rechtsregel is weer te vinden in artikel 3.6.2.3, Ontwerp 
MEYERS, waarvan de tekst boven, onder nr. 202, werd weergegeven. 
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heden tot konflikten kan leiden en dit vooral, hoewel niet uit
sluitend, wanneer de bewindsbevoegdheid onherroepelijk is (zie 
boven, nr. 256). 

Weliswaar kunnen partijen deze toestand enigszins verhelpen 
door het inlassen van een klausule strekkende tot lamlegging 
der eigen bevoegdheid van de vermogenstitularis. Bij bepaalde 
bewindsopdrachten vloeit dergelijke beperking zelfs zonder 
uitdrukkelijke klausule uit de aard der gegeven volmacht voort 
(zie boven, nr. 267). Deze klausules, hoewel onder bepaalde 
omstandigheden geldig tussen partijen, hebben evenwel niet de 
minste uitwerking ten opzichte van derden te goeder trouw (zie 
boven, nrs. 258 en volg.). Zij zijn dus niet bij machte iedere 
bevoegdheidskonkurrentie uit te sluiten. 

Het komt er thans op aan regels op te stellen, die de oplossing 
van konflikten tussen aldus verleende tegenstrijdige rechten 
vergemakkelijken. 

In een meesterlijke bijdrage gepubliceerd in 1935 in de Revue
trimestrielle de droit civil heeft de latere Franse hoogleraar 
J. BOULANGER het probleem der konflikten tussen elkaar oppone
rende rechten grondig onderzocht (1). De daar voorgestelde regels 
zijn grotendeels ook in het Belgisch recht hanteerbaar. Zij worden 
hier dan ook vrij uitvoerig weergegeven. 

De hypotese waarvan BOULANGER uitgaat, is natuurlijk diegene 
waarin eenzelfde rechtstitularis aan twee verschillende personen 
tegenstrijdige rechten heeft toegestaan. Er zal dus alleszins moeten 
worden nagegaan in hoever deze hypotese verschilt van diegene 
waarin wij ons bevinden en waarin tegenstrijdige rechten door 
twee verschillende personen : de vermogenstitularis en de bewind
voerder werden verleend. In deze laatste hypotese kan trouwens 
een geval voorkomen dat in de eerste veronderstelling nagenoeg 
ondenkbaar is met name datgene waarin bewindvoerder en ver
mogensgerechtigde terzelfdertijd tegenstrijdige rechtshandelingen 
verrichten. 

(1) BOULANGER, J., • Les confiits entre des droits, qui ne sont pas soumis à. 
publicité •• Rev. trim. dr. civ., 1935, blz. 545 en volg. 
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§ 1. - Konjlikten tussen rechten 
door eenzelfde rechtstitularis verleend. 

270. Voor de oplossing van de hier relevante vragen zal de 
hierboven geciteerde bijdrage van BOULANGER, die het probleem 
zeer genuanceerd benadert, tot leidraad dienen. 

In alle gevallen, waarin verschillende rechthebbenden oppone
rende rechten verkregen van eenzelfde rechtstitularis, rijst een 
konflikt waarvan de oplossing moet worden nagestreefd. Dit is bv. 
reeds het geval wanneer de goederen van een schuldenaar ontoe
reikend zijn om de schuldvorderingen van verschillende schuld
eisers volledig te betalen. Een ander voorbeeld is de overdracht 
van de eigendom van eenzelfde goed door twee opeenvolgende 
kontrakten aan verschillende individuen. 

Van zuiver rationeel standpunt uit is de kronologische orde 
van de totstandkoming of de overdracht der rechten, zo zakelijke 
als persoonlijke, beslissend : zodra een overeenkomst alle voor
waarden voor haar totstandkoming vervult, zijn de rechten waar
aan zij het ontstaan geeft immers onaantastbaar en dit in de eerste 
plaats ten aanzien van de auteur der overgedragen of in het leven 
geroepen rechten. Beschouwd vanuit het standpunt der zuivere 
rechtslogika is de rechtspreuk Prior tempore, potior jure bijgevolg 
onaanvechtbaar. 

Omwille van de rechtszekerheid kan dit principe evenwel niet 
tot het uiterste worden volgehouden. Het is noodzakelijk om 
redenen die verband houden met de rechtspraktijk, dat de rechts
orde haar toevlucht neemt tot de oplegging van zekere forma
liteiten, die de tot dan toe aan derden onbekend gebleven kontrak
tuele bedrijvigheid veruitwendigen (1). 

Zo worden voor de overdracht van een onroerend goed, · de 
vestiging van hypoteek of de overdracht van een fabrieksmerk 
bepaalde tegenstelbaarheidsformaliteiten opgelegd, van de ver
vulling waarvan de vraag naar de primauteit van dit of dat ver
worven recht afhankelijk wordt gesteld. De regel van de prioriteit 
der kronologisch eerste rechten wordt ten aanzien van deze 
groepen van rechten vervangen door de regel van de prioriteit 

(1) BOULANGER, J., l.c., nr. 1. 
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naar de datum van vervulling der openbaarmakingsformali
teiten (1). 

De aldus om pragmatische redenen in het leven geroepen en 
op het begrip der openbaarmaking gebaseerde oplossing bestrijkt 
evenwel niet het ganse terrein der konflikten tussen tegenstrijdige 
(zelfs niet eens tussen tegenstrijdige zakelijke) rechten. Zo bv. 
deed de wetgever voor wat betreft de oplossing van het konflikt 
tussen twee opeenvolgende verkrijgers van eenzelfde stoffelijk 
roerend goed beroep op een biezonder technisch procédé : de 
voorkeur gaat naar de verkrijger, die het roerend goed in zijn 
bezit heeft (art. 1141 B.W.). In dezelfde zin gaat artikel 1690 B.W. 
dat bij de keus tussen twee verkrijgers van eenzelfde schuldvor
dering de voorkeur geeft aan diegene die zich eerst het bezit 
(saisine) der vordering heeft verschaft door de betekening van 
het feit der overdracht aan de schuldenaar of doordat deze laatste 
de overdracht in een autentieke akte aanneemt. Nog in dezelfde 
zin gaat de oplossing ten overstaan van de overdracht van nomi
natieve effekten en van effekten aan order (2). Tenslotte speelt 
het publiciteitsbeginsel ook ten aanzien van konflikten tussen 
persoonlijke rechten geen rol. In geval van uitvoering op het 
vermogen van de debiteur worden de titularissen van persoonlijke 
rechten ingedeeld in twee groepen : enerzijds de bevoorrechte 
schuldeisers waarvan elkeen zich een rang ziet toewijzen, ander
zijds de chirografaire schuldeisers ten overstaan van wie het 
gelijkheidsbeginsel speelt (art. 8, Hypoteekwet) (3). 

De voorgaande oplossingen zijn voldoende bekend. Tal van 
konflikten hebben nochtans geen wettelijke regeling gevonden. 
Zij verdienen de biezondere aandacht. In de eerste plaats zijn er 
de konflikten tussen persoonlijke rechten die niet een geldsom 
tot voorwerp hebben. Vermits de gelijktijdige gedeeltelijke ten
uitvoerlegging van deze soort van tegenstrijdige vorderingen 
onmogelijk is, kan het in artikel 8 Hypoteekwet vervatte gelijk
heidsbeginsel hier geen oplossing brengen. Ook nopens de konflik
ten die kunnen ontstaan uit de opeenvolgende overdracht van 
bepaalde onstoffelijke voorwerpen, zoals een handelszaak of een 

(1) Ib., nr. 2. 
(2) Over de wijze van overdracht van dergelijke effekten, zie VAN RYN, II, 

nrs. 1305 en 1311. 
(3) BOULANGER, J., l.c., nr. 3. 
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auteursrecht, heeft de wet geen speciale regeling uitgewerkt. 
Uiteindelijk zijn konflikten tussen een zakelijk recht en een 
vorderingsrecht mogelijk. Men denke bv. aan de verkoop van 
een huis in weerwil van een vroeger verleend optierecht of van 
een belofte tot verkoop. 

Al deze gevallen hebben dit gemeenschappelijks dat geen wet
tekst een regeling voorschrijft. Herneemt de regel Prior tempore, 
potior jure dan zijn volle geldingskracht? Die vraag tracht Bou
LANGER vervolgens te beantwoorden (1). 

271. Een konflikt tussen vorderingsrechten met een ander 
voorwerp dan de storting van een geldsom of de overdracht 
van een zakelijk recht (2) kan ontstaan hetzij tussen twee ver
bintenissen om iets te doen hetzij tussen een verbintenis om iets 
te doen en een verbintenis om iets niet te doen. 

Een tegenstrijdigheid tussen twee verbintenissen om iets te doen 
is bv. aanwezig wanneer eenzelfde individu zijn diensten toezegt 
voor een gelijke tijdsperiode aan twee verschillende kliënten; 
of nog - het geval werd door het beroepshof te Douai beslecht 
- wanneer het jachtrecht op een eigen onroerend goed van een 
in gemeenschap gehuwde vrouw door de twee opeenvolgende 
echtgenoten van de vrouw voor periodes die gedeeltelijk samen
vallen, aan twee verschillende jachtverenigingen wordt toege
zegd (3). In het eerste geval gaat het om verbintenissen die een 
zuiver persoonlijke gedraging van de schuldenaar tot voorwerp 
hebben; in het tweede geval impliceert de belofte van de schul
denaar de affektatie of de aanwending van een bepaald element 
van zijn vermogen : de aldus verkregen rechten worden daarom 
door BOULANGER droits personnels à refiet patrimonia] genoemd. 
Een voorbeeld van een konflikt tussen een verbintenis om iets te 
doen en een verbintenis om iets niet te doen is daarentegen het 
geval van een debiteur die in weerwil van een tegenover A aange
gane mededingingsverbodsklausule zijn diensten toezegt aan B, 

(1) Ib., nr. 5. 
(2) Deze laatste hypotese is meestal wettelijk geregeld namelijk ten aanzien van 

onroerende of roerende stoffelijke goederen. In zover deze hypotese de wettelijk 
niet geregelde gevallen van overdracht van onstoffelijke voorwerpen betreft, zie 
volgend nummer. 

(3) Douai, 25 juli 1899, S., 1900, II, 25, met noot WAHL, geciteerd door Bou
LANGER, J., o.c., blz. 553, noot 2. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 24 
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een konkurrent van A. Ook in dit geval belangen de aangegane 
verbintenissen alleen de persoonlijke aktiviteit van de schuldenaar 
en niet de affektatie door laatstgenoemde van een of ander ver
mogensbestanddeel aan. 

Het konflikt ontstaat hier niet, zoals dit bv. wel het geval is 
ten aanzien van vorderingen die een geldsom tot voorwerp 
hebben, ingevolge de insolvabiliteit van de schuldenaar. De 
uitvoering in natura van beide vorderingen stuit hier integendeel 
op een natuurlijke hinderpaal. Om dezelfde reden is ook de 
gedeeltelijke pondspondsgewijze uitvoering van beide vorde
ringen fysiek onmogelijk. In tegenstelling met de vorderingen 
tot het storten van een geldsom kan aan onderhavig konflikt dus 
slechts een einde worden gemaakt mits één van beide vorde
ringen radikaal opgeofferd wordt. 

De titularis der geslachtofferde vordering zal zich gebeurlijk 
met één of andere vorm van schadeloosstelling moeten tevreden
stellen (1). Dit is evenwel een andere, hier buiten beschouwing 
blijvende problematiek. In casu zal het er dus op aankomen één 
van beide vorderingen uit te kiezen, die ten koste van de andere 
voor uitvoering in natura in aanmerking komt. 

Bij de oplossing van deze vraag speelt, in de opvatting van 
BOULANGER, het zojuist genoemde onderscheid tussen vorderingen, 
die uitsluitend de persoonlijke aktiviteit van de schuldenaar in 
het geweer brengen en vorderingen, die bovendien de affektatie 
van een bepaald aan de debiteur toebehorend vermogensbestand
deel veronderstellen, een tamelijk belangrijke rol. 

Voor beide soorten van vorderingen is het principe van de 
voorrang der kronologisch eerste vordering het uitgangspunt en 
dit om de vroeger aangegeven reden (zie boven, nr. 270). In 
beide gevallen komt dit principe evenwel in tegenspraak met 
het beginsel der relatieve geldingskracht van overeenkomsten (2). 
Ingevolge dit tweede beginsel beschikt de titularis van de kro
nologisch eerste vordering over geen enkel technisch procédé 
krachtens hetwelk hij zijn voorrang aan de titularis der andere 
vordering kan opdringen. Deze tweede titularis, die zijn recht 
put in een volledig rechtsgeldige overeenkomst, dient immers 
geen rekening te houden met een vroeger gesloten overeenkomst, 

(1) BOULANGER, J., l.c., nrs. 5 en volg. 
(2) Ib., nrs. 11, 12 en 15. 
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waarvan hij normaliter niet eens het bestaan kent. Hij kan dus, 
wanneer de schuldenaar zijn verbintenis tegenover hem nakomt, 
door de vroegere schuldeiser geenszins verontrust worden. 

De toepassing van het beginsel van voorrang van het krono
logisch eerdere recht wordt bijgevolg in bedwang gehouden door 
het nog fundamenteler beginsel der relatieve geldingskracht van 
overeenkomsten (1). Het herneemt evenwel zijn gelding - en 
dit is een belangrijke uitzondering - ingeval de tweede schuld
eiser op het ogenblik der kontraktsluiting van het bestaan der 
eerste vordering en het eruit voortvloeiend recht op de hoogte 
was en hij dus wist dat hij zijn eigen recht in strijd met een vroeger 
door zijn debiteur gesloten overeenkomst verkreeg. In dat geval 
staat aan de vroegere schuldeiser (2) wél een technisch procédé 
tot afdwinging van zijn voorrang ter beschikking in de veronder
stelling natuurlijk dat de schuldenaar de vordering van de krono
logisch tweede schuldeiser en niet de zijne heeft ten uitvoer 
gelegd. Dit procédé en de grondslag ervan is nu verschillend 
naargelang het gaat over een konflikt tussen vorderingen die 
uitsluitend eisen stellen aan de persoonlijke aktiviteit van de 
debiteur dan wel over een konflikt tussen vorderingen met patri
moniale weerslag. In het eerste geval kan de kronologisch vroegere 
schuldeiser op grond van artikel 1382 B.W. en de daarop gebouwde 
leer der derde-medeplichtigheid tegen de tweede schuldeiser ( en 
natuurlijk ook tegen zijn debiteur) uitsluitend een vordering tot 
geldelijke schadeloosstelling instellen (3). In het tweede geval 
kan hij de nietigheid vàn het konkurrerende recht bekomen (4). 
Grondslag voor deze nietigheid ziet BOULANGER in artikel 1131 

(1) Vermits het beginsel der kronologische prioriteit niet speelt zullen de regels 
strekkende tot bewijs dezer kronologische prioriteit met name artikel 1328 B.W., 
evenmin toepasselijk zijn. 

(2) Kronologisch vroegere schuldeiser beduidt hier diegene wiens overeenkomst 
de eerste in datum is. Om deze datum aan de latere schuldeiser, die hier bij ver
onderstelling te kwader trouw is te kunnen tegenstellen moet de overeenkomst 
geen, in overeenstemming met artikel 1328 B.W., vaste datum hebben. Dit artikel 
beschermt immers alleen derden te goeder trouw : KLUYSKBNS, De Verbintenissen, 
blz. 438, nr. 289, in fine. 

(3) BOULANGER, J., l.c., nr. 13. BOULANGER treedt dus eveneens de ruime opvat
ting inzake de toepasselijkheidsvoorwaarden van de leer der derde-medeplichtigheid 
bij : eenvoudige kennis van de vroegere overeenkomst volstaat : zie boven, nr. 261, 
in fine, met noot 1 op blz. 356. 

( 4) Dit is wel de meest « bloedige » oplossing van het voorliggend rechtskonflikt : 
niet alleen gaat het recht op uitvoering in natura voor de kronologisch tweede schuld
eiser verloren : zijn recht wordt eenvoudigweg volledig uitgeschakeld. Zie Bou
LANGBR, J., l.c., blz. 558. 
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B.W., in zover dit een overeenkomst met een ongeoorloofde 
oorzaak nietig verklaart. Vermits de overeenkomst gesloten tussen 
de debiteur en de tweede schuldeiser voor doel had vooraf 
gecreëerde rechten schaakmat te zetten, heeft zij een ongeoor
loofde oorzaak (1). 

Tot besluit van dit deel van zijn betoog onderzoekt de auteur dan het 
biezonder geval van twee huurders die van dezelfde eigenaar een kon
kurrerend huurrecht verkregen. Afgezien van een konflikt tussen huur
kontrakten onderworpen aan de formaliteit der overschrijving (vgl. ons 
art. 1, tweede lid, in fine, Hypoteekwet) waarvoor derhalve een biezondere 
wettelijke regeling voorzien is, verwerpt BOULANGER terecht alle oplos
singen die in min of meerdere mate gebaseerd zijn op het zogezegd zake
lijk karakter van het recht. Het konflikt, dat een konflikt is tussen twee vor
deringsrechten om iets te doen, met name het rustig genot te verschaffen 
van het gehuurde goed, moet worden opgelost aan de hand van de hier
boven aangegeven regels. Is de tweede huurder te goeder trouw en heeft 
de verhuurder hem het goed effektiek ter beschikking gesteld dan zal de 
eerste huurder zich met een geldelijke schadeloosstelling vanwege de 
verhuurder dienen tevreden te stellen (2) ; was de tweede huurder daar
entegen op de hoogte van het met de eerste gesloten kontrakt, dan zal 

(1) BOULANGER, J., l.c., nr. 17, met verdere verwijzingen. Van rechtsvergelijkend 
standpunt is het interessant op te merken dat zekere door BOULANGER op blz. 568 
geciteerde Franse rechtspraak om de nietigheid van de tweede overeenkomst te 
staven, beroep doet op artikel 1167 B. W. houdende de actio pauliana. Ook in Neder
land en wel door MEYERS in zijn preadvies voor de Broederschap der Candidaat
Notarissen van 1936, op blz. 260 en volg., werd dit standpunt verdedigd. Dit ver
onderstelt natuurlijk een verruiming van de voorwaarden die traditioneel voor de 
toepasselijkheid der Pauliana worden gesteld. Zie verder, nr. 273. 

(2) Het feit dat één van beide overeenkomsten geregistreerd (of vroeger gere
gistreerd werd dan de andere) en zodoende vaste datum verkreeg (art. 1328 B.W.), 
speelt geen rol. Aldus nochtans : Vred. Neerpelt, 26 november 1957, R. W., 1958-
1959, kol. 1618. Ingevolge het beginsel der relativiteit der overeenkomsten wordt 
de geldingskracht van de regel Prior tempore, potior jure en dus ook de regels inzake 
bewijs van dergelijke kronologische prioriteit van meet aan uitgesloten; zie boven, 
noten 1 en 2 op vorige blz. 

In werkelijkheid komt de in de tekst voorgestane oplossing hierop neer dat de 
keuze : ten behoeve van welke van beide schuldeisers (waarvan de kronologisch 
latere bij veronderstelling te goeder trouw is) de verhuurder zijn verbintenis in natura 
zal uitvoeren, aan de verhuurder toekomt. Deze keuze zal naar buiten blijken 
uit het feit dat de verhuurder één van beide huurders toeliet in het genot te treden 
van het verhuurde goed : in die zin LAURENT, XXV, nr. 128, evenals, ofschoon 
schoorvoetend DE PAGE en DEKKERS, Complément, IV, nr. 524, met aangehaalde 
rechtspraak, na eerst in hun Traité een andere opvatting te hebben aangekleefd. 
Indien geen van beide huurders tot nog toe het genot heeft zal aan diegene die 
het eerst een vordering daartoe instelt, recht wedervaren. Zie BOULANGER, J., 
l.c., blz. 581-582; anders LAURENT, o.c., nr. 129. In die zin is de geciteerde beslissing 
van de vrederechter te Neerpelt naar haar resultaat, niet naar haar motieven goed 
te keuren. 
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de eerste huurder in ieder geval de nietigheid beter : de niet-tegenstel
baarheid (zie volgend nummer) van het tweede kontrakt kunnen vorderen. 

272. Het past op dit ogenblik BouLANGERS uiteenzetting even 
te onderbreken om er enkele opmerkingen aan vast te knopen. 

Een eerste opmerking betreft het door deze auteur gemaakte 
onderscheid tussen verbintenissen die alleen de persoonlijke akti
viteit van de schuldenaar aanbelangen, en diegene die bovendien 
de mobilisatie van een aan de schuldenaar toebehorend vermogens
bestanddeel veronderstellen. Aan dit onderscheid beantwoordt 
volgens de auteur een verschillend technisch procédé : geldelijke 
schadevergoeding dan wel nietigheid, wanneer het er op aankomt 
het recht van de kronologisch eerste schuldeiser tegenover een 
tweede schuldeiser te kwader trouw door te zetten. 

De gegrondheid van dit onderscheid, waaraan ook een verschil 
in juridische grondslag zou beantwoorden (hierover volgend 
nummer), kan sterk betwijfeld worden. 

Er valt immers niet in te zien waarom de sanktie, die een overeenkomst 
van verhuring van diensten treft in geval van schending door de ver
huurder met medeweten van de huurder der diensten van een door eerst
genoemde vroeger aangegaan mededingingsverbod, verschillend zou 
moeten zijn van de sanktie voorzien voor een huurkontrakt, door de 
verhuurder van een huis met medeweten van de huurder gesloten in 
weerwil van een vroeger aangegane verkoopbelofte. In beide gevallen 
moet de oplossing van het konflikt gelijkluidend zijn. 

Het gemaakte onderscheid kan alleen goedgekeurd worden wanneer er 
uitsluitend mee bedoeld wordt dat ingeval de aangegane verbintenissen 
alleenlijk de persoonlijke aktiviteit van de schuldenaar in het geweer 
brengen, de nietigheid (beter : de niet-tegenstelbaarheid der tweede 
verbintenis aan de eerste schuldeiser) dikwijls niet meer kan gevorderd 
worden omdat op het ogenblik dat laatstgenoemde zijn vordering tegen 
de schuldenaar en de tweede schuldeiser te kwader trouw inleidt van 
die persoonlijke aktiviteit, die bij veronderstelling reeds een einde ge
nomen heeft, niets durends overblijft. In dat geval zal de eerste schuld
eiser zich willens nillens met een geldelijke schadevergoeding vanwege 
gedaagden moeten tevredenstellen. Ook bij verbintenissen à re/let patri
monia/ kan zich dit verschijnsel evenwel voordoen terwijl het omgekeerd 
evengoed denkbaar is dat een verbintenis die uitsluitend de persoonlijke 
aktiviteit van de schuldenaar betreft, zich in de tijd uitstrekt. 

Deze vaststelling lokt trouwens een andere opmerking uit. 
In werkelijkheid lijkt de sanktie, die beide soorten van in strijd 
met een vroegere overeenkomst en dit met medeweten van de 
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tweede medekontraktant aangegane verbintenissen moet treffen, 
niet de nietigheid maar wel de niet-tegenstelbaarheid van de 
tweede overeenkomst aan de eerste medekontraktant te zijn. De 
nietigheid van een overeenkomst - behoudens het geval van 
volstrekte nietigheid - kan principieel alleen door de daartoe 
gerechtigde partij bij de overeenkomst worden ingeroepen. 
Derden, dit zijn vreemden aan de overeenkomst, kunnen alleen 
vorderen dat de overeenkomst hen niet tegenstelbaar zou 
worden verklaard (1). Om BouLANGERS betoog op dit punt even
wel te kunnen weerleggen is het nodig de juridische grondslag 
voor het recht van de eerste schuldeiser om zijn recht tegen de 
tweede schuldeiser te kwader trouw door te zetten nader te onder
zoeken. 

Op welke juridische grondslag de kronologisch eerste schuldeiser 
tegen zijn schuldenaar kan ageren is duidelijk. Deze grondslag wordt 
ongetwijfeld gevormd door artikels 1142 en volg. B.W. die de kontrak
tuele wanprestatie sanktioneren. De schuldeiser heeft de keuze tussen 
uitvoering in natura of ontbinding met schadevergoeding der aangegane 
overeenkomst. 

273. Volgens BOULANGER is de juridische grondslag voor het 
vorderingsrecht van de eerste schuldeiser tegen de tweede schuld
eiser te kwader trouw dus verschillend naargelang het gaat om 
botsende verbintenissen die uitsluitend de persoonlijke aktiviteit 
van de schuldenaar mobiliseren dan wel om verbintenissen, door 
hem à reflet patrimonia/ genoemd (zie boven, nr. 271). In het 
eerste geval is de grondslag artikel 1382 B.W.; in het tweede 
geval zou het daarentegen artikel 1131 B.W. (ongeoorloofde 
oorzaak) zijn : schuldenaar en derde te kwader trouw streven 
gezamenlijk door in strijd met een vroegere door de schuldenaar 
aangegane verbintenis te kontrakteren een ongeoorloofd doel na ; 
hun overeenkomst heeft derhalve een ongeoorloofde oorzaak. In 
het eerste geval zou de eerste schuldeiser een pecuniaire schade
loosstelling, in het tweede geval de nietigheid der tussen zijn 
schuldenaar en de tweede schuldeiser aangegane overeenkomst 
kunnen vorderen (zie boven, nr. 271, in fine). Inderdaad een 
ongeoorloofde oorzaak maakt de overeenkomst volstrekt nietig ; 

(1) Zie DE PAGE, Il, nr. 788, alsmede 1, nr. 100. 
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deze nietigheid kan dus door elk belanghebbende gevorderd 
worden (1). 

Aan de juistheid van deze opvatting, in het licht van wat de heersende 
mening onder ongeoorloofde oorzaak verstaat, kan ernstig getwijfeld 
worden. Inderdaad volgens de heersende opvatting en dit lijkt zowel 
voor België als voor Frankrijk het geval te zijn, zal een overeenkomst 
eerst dan een ongeoorloofde oorzaak hebben wanneer de gedraging van de 
kontrakterende partijen of van één onder hen ingegeven is door een onge
oorloofde beweegreden, bij gebreke waarvan de overeenkomst nooit tot 
stand ware gekomen. Deze ongeoorloofde beweegreden moet dus, wil 
zij als ongeoorloofde kontraktsoorzaak kunnen worden aangemerkt, 
tenminste door één van partijen als essentieel en beslissend bestanddeel 
der aangegane overeenkomst zijn beschouwd geworden. Zij moet het doel 
zijn geweest dat partijen of één onder hen door het aangaan der overeen
komst hebben willen bereiken (2). 

Wanneer men op deze omschrijving van wat onder geoorloofde oor
zaak moet verstaan worden voortgaat dan wordt het duidelijk dat een door 
een schuldenaar met medeweten van de medekontraktant in strijd met 
een vorige verbintenis aangegane overeenkomst, behoudens het uitzon
derlijke geval waarin laatstgenoemden wetens en willens schade hebben 
willen toebrengen aan de schuldeiser van de vorige verbintenis, geen 
ongeoorloofde oorzaak heeft in de zin van artikel 1131 B.W. N<>rmaliter 
werd deze overeenkomst door hen niet aangegaan met als voor de kon
traktsluiting essentieel doel : het schenden van de vorige overeenkomst, 
voor ogen. Deze schending, net zoals een bij het aangaan ener overeenkomst 
gepleegde fiskale fraude, is niet de beslissende beweegreden geweest 
zonder dewelke partijen de overeenkomst niet hadden aangegaan. Zij 
zal dus evenmin de volstrekte nietigheid der overeenkomst met zich brengen. 

Volgens een tweede opvatting is de juridische grondslag voor 
het optreden van de eerste schuldeiser tegen zijn bij hypotese 
te kwader trouw zijnde kollega te vinden in artikel 1167 B.W., 
met andere woorden in een verruimde actio pauliana. MEYERS 

die deze mogelijkheid naast het vorderen op grond van de wets
bepalingen inzake onrechtmatige daad aanvaardt, schrijft hier
omtrent : << De verruimde Pauliana kan ingeroepen worden tegen 
een handeling, waardoor weliswaar de stand van het vermogen 
niet verminderd is, maar waardoor één bepaalde schuldeiser 
benadeeld is, hetzij doordat hem een bepaalde zekerheid ontvalt 
of doordat het hem onmogelijk wordt gemaakt om de zaak zelf, 

(1) Aldus RENARD, C., e.a., in Nov., Droit civil, IV, nrs. 1160 en volg. 
(2) Ib., nr. 1186, met verwijzingen naar Belgische en Franse rechtsleer. 
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die het onderwerp van zijn vorderingsrecht is, te verkrijgen» (1). 
Ook in Frankrijk vindt deze opvatting aanhangers (2). 

Treedt men deze opvatting bij dan moet men zich er evenwel over 
akkoord verklaren de traditionele toepassingsvoorwaarden der Pau
liana soepel te interpreteren. De insolvabiliteit, waarin de schuldenaar 
zich door de aangevochten handeling moet hebben gebracht, dient dan 
ruim verstaan te worden : bedoeld wordt dan de financiële zowel als de 
fysieke onmogelijkheid waarin de schuldenaar zich geplaatst heeft om 
zijn eerste verbintenis na te komen. Anderzijds moet het frauduleus 
inzicht van de schuldenaar ( evenals bij handelingen onder bezwarende 
titel : het frauduleus inzicht van de derde ter zake de kronogisch tweede 
schuldeiser) reeds uit het feit dat ze beiden wisten een voorafbestaande 
kontraktuele verbintenis van de schuldenaar te schenden, kunnen worden 
afgeleid. Tenslotte dient er opgemerkt te worden dat de sanktie van arti
kel 1167 niet de nietigheid is van de aangevochten handeling maar wel 
de niet-tegenstelbaarheid ervan aan de kronologisch eerste schuldeiser. 

Tenslotte is er een derde opvatting, die hier wordt bijgetreden 
omdat zij anders dan de voorgaande geen aanpassing veronder
stelt van traditionele rechtsinstituten en omdat zij bijgevolg best 
in overeenstemming is te brengen met het geldend recht. Volgens 
deze opvatting heeft de tweede schuldeiser door met de schulde
naar in weerwil van een vorige verbintenis, waarvan hij het 
bestaan kende of behoorde te kennen, te kontrakteren een delik
tuele fout begaan. Zodoende heeft hij tot schadeberokkening 
bijgedragen in casu door het onmogelijk maken van de uitvoering 
in natura van een ten voordele van de eerste schuldeiser aan
gegane verbintenis. De meest aangepaste vorm om de aldus 
toegebrachte schade ten aanzien van laatstgenoemde te herstellen 
kan bestaan in het aan de eiser niet-tegenstelbaar verklaren van 
de in strijd met de vorige verbintenis gesloten overeenkomst (3). 

Als besluit mag dus worden vooropgesteld dat de juridische 

(1) MEYERS, E.M., Preadvies voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen van 
1936, blz. 260 en volg. 

(2) ESMEIN, P., e.a., in PLANIOL-RIPERT, VII, nrs. 937 en volg. Terecht stellen 
deze auteurs zich de vraag of het hier wel nog om de Pauliana in de eigenlijke zin 
van het woord gaat. 

(3) Men kan erover van mening verschillen of het enkele feit dat de tweede 
schuldeiser kennis had (of behoorde te hebben) van de vroeger opgenomen ver
bintenis volstaat opdat diens deliktuele aansprakelijkheid in het gedrang worde 
gebracht. In weerwil van het arrest van 24 november 1932, Pas., 1933, I, 19, met 
konklusies van procureur-generaal P. LECLERCQ, lijkt de mening die deze vraag 
bevestigend beantwoordt, in rechtsleer en rechtspraak de bovenhand te halen : 
zie boven, nr. 261, in fine, noot 1 op blz. 356. 
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grondslag voor de vordering van de kronologisch eerste schuld
eiser tegen een latere schuldeiser te kwader trouw aan wie de 
gemeenschappelijke schuldenaar een met het vorderingsrecht van 
de eerste tegenstrijdig vorderingsrecht heeft verleend, artikel 1382 
B.W. is. De sanktie van de aldus vervolgde onrechtmatige daad 
kan in de niet-tegenstelbaarheid aan de eerste schuldeiser van 
de onrechtmatig aangegane handeling bestaan ( over de draag
wijdte van deze sanktie, zie boven, nr. 263, in fine) wanneer 
deze vorm van schadeloosstelling meer aangepast blijkt te zijn 
dan een eenvoudige veroordeling tot pecuniaire schadevergoeding. 

274. Vooraleer BoULANGERS gedachtengang weer op te nemen past 
het naar een vroeger onderzochte problematiek te verwijzen. 

De verwantschap tussen de in de vorige nummers besproken proble
matiek (tegenstrijdigheid van twee door éénzelfde schuldenaar ten voor
dele van verschillende schuldeisers gecreëerde vorderingsrechten om 
iets te doen of iets niet te doen : zie boven, nrs. 271-273) en de vroeger 
onderzochte problematiek betreffende het lot van handelingen, in het 
biezonder rechtshandelingen, door een vermogensgerechtigde verricht 
in strijd met een door hem jegens zijn opdrachthouder opgenomen ver
bintenis om de verrichting van bepaalde handelingen na te laten (zie 
boven, nrs. 261 en volg.), is de lezer ongetwijfeld opgevallen. 

Juist zoals hierboven (nr. 271) werd bij het onderzoek van laatstge
noemde problematiek voorgehouden dat het beginsel der relativiteit van 
overeenkomsten zich verzet tegen de tegenstelling aan een derde-mede
kontraktant van de tussen vermogensgerechtigde en opdrachthouder ge
sloten verbodsklausule. De opdrachthouder zal dus tegenover de derde
medekontraktant de hem niet-tegenstelbaarheid van de ermee in 
strijd verrichte rechtshandeling niet kunnen inroepen (zie boven, nr. 261). 
Deze konklusie gaat nochtans alleen op wanneer de derde de hem aldus 
verleende bescherming waardig is met andere woorden : wanneer hij op 
het ogenblik der kontraktsluiting onbekend was ( en onbekend mocht zijn) 
met de door de vermogenstitularis jegens de opdrachthouder op zich 
genomen verplichtingen. Was hij van deze toestand daarentegen wel op de 
hoogte (of behoorde hij ervan op de hoogte te zijn) dan maakte de mede
kontraktant zich medeplichtig aan de door de vermogensgerechtigde 
gepleegde kontraktbreuk. De opdrachthouder herneemt dan zijn recht 
om zowel tegen de vermogensgerechtigde (op grond van artikel 1143 B.W.: 
kontraktuele wanprestatie) als tegen de medekontraktant (op grond van 
artikel 1382 B.W.) de niet-tegenstelbaarheid te vorderen van de tot stand 
gekomen overeenkomst. 

Deze verwantschap is niet toevallig. Immers de vroeger geschetste 
problematiek inzake de geldigheid van in strijd met een verbodsklausule 
verrichte handelingen is een toepassing van de thans onderzochte pro
blematiek inzake konflikten tussen tegenstrijdige, van éénzelfde rechts-
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titularis afstammende vorderingsrechten : het recht van de opdracht
houder jegens wie een vermogensgerechtigde zich verbonden heeft zekere 
handelingen na te laten, en het recht dat een derde put in een overeen
komst door hem met de vermogensgerechtigde in strijd met de zojuist 
genoemde verbodsklausule gesloten, zijn twee tegenstrijdige, van één
zelfde rechtstitularis afstammende rechten. 

275. In het volgend deel van zijn uiteenzetting onderzoekt 
BOULANGER de konfl.ikten, die kunnen rijzen tussen zakelijke 
rechten waarvoor de wet geen publiciteitssysteem of enig ander 
technisch procédé ter oplossing van mogelijke konflikten heeft 
opgesteld. Het gaat hier derhalve om konflikten tussen zakelijke 
rechten die zekere onstoffelijke goederen zoals bv. een handels
zaak (1) tot voorwerp hebben (2). 

In deze hypotese liggen de zaken gans anders dan in de voor
gaande (nr. 271). Inderdaad krachtens artikel 1138 B.W. met 
andere woorden krachtens de wet zelf gaat het zakelijk recht 
op het ogenblik van het sluiten der overeenkomst op de tegen
partij over. Sluit de oorspronkelijke titularis van het zakelijk 
recht nadien een nieuwe overeenkomst nopens hetzelfde recht 
dan kan deze overeenkomst geen rechtsoverdragende gevolgen 
meer hebben : deze nieuwe overeenkomst werkt als het ware 
in het luchtledige. De relatieve uitwerking der eerste overeen
komst kan op dit punt door de tweede verkrijger, zelfs al is die 
volledig te goeder trouw en totaal onbekend met de eerste over
dracht, niet worden ingeroepen en dit ingevolge de gelding erga 
omnes van het reeds door de eerste verkrijger rechtsgeldig ver
worven zakelijk recht. Deze tegenover iedereen werkende geldings
kracht impliceert trouwens de mogelijkheid tot revindikatie (3). 
De regel Prior tempore, potior jure vindt hier dus opnieuw aan
wending. 

Zo zal in geval van opeenvolgende verkoop van eenzelfde 
handelszaak aan twee verschillende verkrijgers de voorkeur moeten 
gegeven worden aan de verkrijger wiens overdrachtsakte het verst 
in de tijd teruggaat ( 4). 

Aan deze regel dient evenwel een korrektie te worden aan-

(1) Over de natuur van het recht op een handelszaak ; VAN RYN, I, nr. 248. 
(2) BOULANGER, J., l.c., nrs. 23 en volg. 
(3) Artikel 2279 B.W. is hier evenmin als artikel 1141 B.W. van toepassing 

ingevolge het onstoffelijk karakter der besproken rechten. 
(4) VAN RYN, I, nr. 248. 
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gebracht en git ingevolge de geldende bewijsregels. Vermits de 
tweede verkrijger ten opzichte van de eerste overeenkomst een 
derde is, zal de eerste verkrijger om de prioriteit in dagtekening 
van zijn overdrachtsakte te kunnen inroepen, een akte met vaste 
datum moeten kunnen voorleggen. Indien de overdracht plaats
vond bij onderhandse akte zal zij dus aan de voorwaarden van 
artikel 1328 B.W. moeten voldoen. Niettemin zal dit artikel vaak 
niet toepasselijk zijn : kende de tweede verkrijger de eerste 
overdrachtsakte met andere woorden : was hij niet te goeder 
trouw, dan zal de onderhandse akte te zijnen opzichte ook 
zonder het vervuld zijn van één der in artikel 1328 B.W. opge
somde voorwaarden vaste datum hebben (1). Dit artikel vindt 
ook geen aanwending in zaken van koophandel. 

276. In het laatste deel van BouLANGERS bijdrage komen dan 
de konflikten tussen een vorderingsrecht en een onroerend zakelijk 
recht ter sprake (2). 

Een voorbeeld van zulkdanig konflikt is het geval van een 
eigenaar van een onroerend goed, die na een belofte tot verkoop 
of een optierecht nopens dit goed te hebben gesloten het nadien 
aan een ander verkoopt (3). Hoewel de auteur het nergens uit
drukkelijk zegt lijken de konflikten tussen een vorderingsrecht 
enerzijds en een onstoffelijk, bv. het recht op een handelszaak, 
of zelfs een stoffelijk roerend zakelijk recht anderzijds ( 4) hier 
eveneens te moeten worden ondergebracht. 

Men zou eraan kunnen denken de vraag naar de oplossing 
van dergelijke konflikten, die in het geval van tegenstrijdigheid 
tussen een vorderingsrecht en een aan publiciteitsmaatregelen 
onderworpen onroerend zakelijk recht een ietwat biezonder 
karakter verkrijgen, als volgt te beantwoorden. Vermits in een 
konflikt tussen twee onroerende zakelijke rechten, de houder 
van het eerst overgeschreven recht - op voorwaarde dat hij 

(1) KLUYSKENS, De Verbintenissen, nr. 289, blz. 437 en volg., sub zo en 8°. 
(2) BOULANGER, J., l.c., nrs. 26 en volg. 
(3) Het omgekeerde geval : een eigenaar die zijn huis verkoopt en nadien aan 

een ander een optierecht tot verkoop toestaat is natuurlijk fundamenteel verschil
lend. In dat geval staan we niet meer voor een konflikt van tegenstrijdige, van dezelfde 
rechtstitularis afstammende rechten, maar komen we in een volledig andere proble
matiek terecht, namelijk de problematiek van de geldigheid van door een niet
eigenaar toegestane rechten. 

(4) Artikel 1141 betreft konflikten tussen twee roerende zakelijke rechten. 
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te goeder trouw is dit wil zeggen geen kennis had van de vroegere 
overeenkomst (1) - krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling 
de voorkeur geniet, kan hieruit worden af geleid dat hij a fortiori 
voorrang moet hebben tegenover de houder van een vorderings
recht. Deze redenering gaat evenwel mank : de besproken wette
lijke regeling is geschreven voor konflikten tussen houders van 
gelijkaardige rechten, die ook aan gelijkaardige publiciteitsmaat
regelen onderworpen zijn. Zij kan evenwel geen toepassing vinden 
op het geval, dat ons thans bezighoudt. 

De oplossing dient dus uit de algemene beginselen te worden 
afgeleid. Welnu, in beginsel verdienen alle rechten eenzelfde maat 
van bescherming. De regel Prior tempore, potior jure moet dus 
weer tot uitgangspunt dienen. Ingevolge de niet-tegenstelbaarheid 
erga omnes van het vorderingsrecht zal deze regel evenwel om 
dezelfde redenen als vroeger aangegeven ter gelegenheid van 
konflikten tussen twee vorderingsrechten (zie boven, nr. 271), 
tegenover een latere rechthebbende te goeder trouw niet kunnen 
worden afgedwongen. Tegenover een verkrijger te kwader trouw 
daarentegen zal door de houder van het vorderingsrecht een eis 
tot niet-tegenstelbaarheid aan hem van de overdracht kunnen 
worden ingeleid (2). 

277. Aan de in het voorgaand nummer gemaakte overwegingen 
kan nog een slotbemerking worden toegevoegd. 

De door BOULANGER ten aanzien van konflikten tussen een 
vorderingsrecht en een zakelijk recht voorgestelde oplossing 
betreft het geval waarin tussen beide rechten volledige onverenig
baarheid bestaat. 

Dit is bv. zo tussen het recht van de beneficiant van een koopbelofte 
van een wagen, een handelszaak of een stuk grond en het recht van de 
verkrijger ingeval het genoemde goed aan een ander dan de beneficiant 
werd verkocht. Valt de oplossing van dit konflikt in het voordeel van 
genoemde beneficiant uit namelijk indien de verkrijger op het ogenblik 
van de aankoop op de hoogte was van de door de verkoper toegezegde 
verkoopbelofte, dan zal de bevoegde rechtbank om de aanspraak van de 
houder van het vorderingsrecht volledig recht te doen wedervaren nood-

(1) KLUYSKENS, Voorrechten en Hypotheken, nr. 30. 
(2) Dit geldt ook ten aanzien van de overdracht van stoffelijke roerende zaken. 

Artikel 2279 B.W. kan door een verkrijger te kwader trouw niet worden ingeroepen: 
DE PAGE en DEKKERS, V, nrs. 1056 en volg., blz. 919 en volg. 



KOËXISTENTIE EN KONKURRENTIE VAN BEVOEGDHEDEN 381 

zakelijkerwijze de niet-tegenstelbaarheid te zijnen opzichte der latere 
overdracht dienen uit te spreken. 

Bestaat er daarentegen geen volledige onverenigbaarheid tussen 
beide rechten, dan kan de rechtbank zich ertoe beperken die 
voorzieningen te verlenen die nodig zijn voor de doelmatige 
gelding van het bij hypotese voorrang verdienend vorderings
recht. Daartoe zal de volledige niet-tegenstelbaarverklaring van 
de latere overdracht gebeurlijk niet vereist zijn. 

Stel bv. een verkoop aan A van een onroerend goed dat vooraf door 
de eigenaar in huur was gegeven aan B. Indien A bij de aankoop van het 
goed op de hoogte was (of behoorde te zijn) van de met B gesloten huur
overeenkomst, dan primeert volgens de hierboven uiteengezette begin
selen B's huurrecht op A's nieuw verworven eigendomsrecht. Om deze 
primauteit van B's recht te sanktioneren ware het evenwel niet nodig dat 
de rechtbank, die zich over deze betwisting heeft uit te spreken, tot de 
volledige niet-tegenstelbaarheid aan B der verkoopakte zou besluiten. 
De uitspraak van deze sanktie is slechts vereist in zover nodig voor de 
doelmatige werking der huurovereenkomst. Met andere woorden B zou de 
overdracht aan A moeten aanvaarden terwijl A de aan B toegestane huur
overeenkomst zou moeten eerbiedigen. Deze hypotese is evenwel louter 
teoretisch vermits de wetgever het geval van konflikt tussen koop- en 
huurrecht op uitdrukkelijke, van de algemene beginselen afwijkende 
wijze geregeld heeft in artikels 1743 en volg. B.W. (zie hierover verder, 
nrs. 285 en volg.). 

Wanneer men de grondslag van het recht van de kronologisch 
eerste schuldeiser, terzake houder van een vorderingsrecht, om 
tegen een tweede schuldeiser te kwader trouw te ageren ziet 
in de wetsbepalingen die het leerstuk der onrechtmatige daad 
beheersen (zie boven, nr. 273, in fine), dan is de zoëven weer
gegeven bevinding gemakkelijk te verantwoorden : de berokkende 
schade is de enige maat voor de omvang der schadeloosstelling. 
Het slachtoffer kan geen aanspraak maken op een vergoeding, 
die meer doet dan de opgelopen schade herstellen. 

§ 2. - Konjlikten tussen rechten, 
waarvan het ene door de bewindvoerder, 

het andere door de vermogenstitularis werd verleend. 

278. Geldt de hierboven geschetste analyse met de voorgestelde 
oplossingen, die principieel voor de hypotese van konflikten 
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tussen van éénzelf de rechts titularis afstammende rechten zijn 
uitgedacht, eveneens voor konflikten die kunnen ontstaan tussen 
rechten, waarvan het ene door een opdrachthouder bv. een 
bewindvoerder, het andere door de vermogenstitularis werd ver
leend? 

De aandacht waarmee de konflikten tussen van éénzelfde 
titularis afstammende rechten werden onderzocht, laat een bevesti
gend antwoord op deze vraag vermoeden. Het kan moeilijk 
anders. De bewindvoerder, die van zijn gedelegeerde, aan de 
eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde participerende 
bevoegdheid tot uitoefening van de rechten van laatstgenoemde 
gebruik maakt, beïnvloedt ipso facto het vermogen van de ver
mogenstitularis en dit met dezelfde intensiteit als waarmee deze 
laatste door zelf te handelen zijn eigen vermogen beïnvloedt (zie 
boven, nr. 141). Het handelen van de bewindvoerder mag dus 
terecht in dit opzicht met het eigen handelen van de vermogens
titularis worden gelijkgesteld. Konflikten die tussen het optreden 
van de ene en dat van de andere kunnen ontstaan, moeten bij
gevolg op dezelfde wijze behandeld worden als konflikten voort
spruitend uit een tegenstrijdig optreden van dezelfde rechts
titularis. 

279. De in de vorige paragraaf gevonden regels zullen dus 
moeten toelaten de konflikten op te lossen die bv. ontstaan 
doordat een bewindvoerder, handelend binnen de perken van 
zijn bevoegdheid, een tot de bewindsboedel behorend onroerend 
goed of een handelszaak verhuurt of vervreemdt nadat de ver
mogensgerechtigde zelf in de gevallen waarin dit mogelijk is (zie 
boven, nrs. 250 en volg.), hetzelfde goed rechtsgeldig heeft ver
huurd respektievelijk vervreemd of vice versa. 

Nemen wij bij wijze van illustratie het geval van een bewind
voerder die een huis dat deel uitmaakt van de bewindsboedel 
voor een termijn van drie jaar verhuurt aan B nadat de vermogens
titularis, in weerwil van zijn tegenover de bewindvoerder opge
nomen verplichting om alle inmengingen in het bewindsbeleid 
na te laten, het huis reeds voor een zelfde periode aan A heeft 
verhuurd. 

Een eerste vraag die moet beantwoord worden, is deze naar de geldig
heid van de handeling door de vermogensgerechtigde verricht. Zoals 
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vroeger opgemerkt zal het antwoord afhangen van de goede trouw van A. 
Treedt men de ruime opvatting bij volgens dewelke A's goede trouw 
verdwijnt zodra hij van de aan de vermogenstitularis opgelegde verbods
klausule op de hoogte was ( of behoorde te zijn) en stelt men hier de hypo
tese dat A van genoemde klausule geen kennis had en ook niet moest 
hebben dan is het tussen de vermogenstitularis en A tot stand gekomen 
huurkontrakt rechtsgeldig (zie boven, nr. 260). Een konflikt zal dus rijzen 
tussen twee rechtsgeldige en met elkaar tegenstrijdige huurrechten. 

Voor de oplossing van dit tweede konflikt, dat er een is tussen vorde
ringsrechten, is het in de eerste plaats van belang te weten of één van 
beide kandidaat-huurders het genot van het gehuurde verkregen heeft. 
Verwierf A, wiens huurkontrakt het eerst werd gesloten, het genot van het 
huis met andere woorden werd zijn kontrakt ten uitvoer gelegd, dan zal 
zijn huurrecht primeren ; was het daarentegen B die in het genot van het 
verhuurde goed trad, dan zal A zijn kronologisch vroeger recht alleen 
dan aan B kunnen tegenstellen wanneer deze laatste te kwader trouw was 
dit wil zeggen wanneer B op het ogenblik dat hij zijn overeenkomst met de 
bewindvoerder sloot op de hoogte was of behoorde te zijn van het vroeger 
tussen de vermogenstitularis en A gesloten huurkontrakt. Verwierf geen 
van beiden het genot van het gehuurde en was B te goeder trouw, dan zal 
diegene, die het eerst een eis tot tenuitvoerlegging in natura van zijn 
vorderingsrecht inspant, gelijk halen (zie boven, nr. 271, in fine). 

280. Eén vraag blijft nog open. Ze betreft het geval - dat 
zich alleen kan voordoen wanneer twee verschillende personen 
bevoegd zijn ten aanzien van eenzelfde vermogen - waarin een 
vermogenstitularis en zijn opdrachthouder op hetzelfde ogenblik 
tegenstrijdige handelingen hebben verricht. 

Zo bv. wanneer de eigenaar van aandelen zowel als zijn volmachthouder 
op de algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig zijn en er 
tegenstrijdige stemmen uitbrengen. Of nog wanneer vermogensgerech
tigde en bewindvoerder op verschillende plaatsen maar op hetzelfde 
ogenblik onderling onverenigbare overeenkomsten sluiten. 

In de laatste hypotese (gelijktijdig sluiten van onderling tegenstrijdige 
overeenkomsten op verschillende plaatsen) kunnen de hierboven weer
gegeven regels ter oplossing van rechtskonflikten meestal worden toe
gepast. 

Zo zal geen biezondere moeilijkheid rijzen ten aanzien van de gelijk
tijdige verkoop door de eigenaar en zijn bewindvoerder van een onroerend 
goed vermits de datum van overschrijving der akte beslissend is. Ook 
in geval van op verschillende plaatsen gelijktijdig verleende vorderings
rechten of van een gelijktijdig met een zakelijk recht verleend vorderings
recht is de toepassing der vroeger gevonden regels mogelijk. Vermits 
in dergelijke gevallen normaal geen van beide rechtsverkrijgenden kan 
worden geacht te kwader trouw te zijn - normaal zal geen van hen kennis 
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hebben van de andere gelijktijdig gesloten overeenkomst - zal ingevolge 
genoemde regels de voorkeur gaan naar diegene wiens overeenkomst ten 
uitvoer werd gelegd (zie boven, nrs. 271 en 276). 

Een bijkomende moeilijkheid kan teoretisch wel ontstaan in die gevallen 
waarin normaal de regel Prior tempore, potior jure integrale toepassing 
vindt zoals dit het geval is bij konflikten tussen zakelijke rechten die op 
hetzelfde onstoffelijk goed dragen : zo bv. wanneer een handelszaak ge
lijktijdig aan verschillende personen werd verkocht. Vermits de over
drachtsakte evenwel vaste datum moet hebben, wil zij tegenover de andere 
verkrijger kunnen worden ingeroepen, en deze vaste datum voornamelijk 
uit de registratie der overdrachtsakte zal voortvloeien is ook hier de ge
lijktijdigheid van beide akten een vrijwel zuiver hypotetische veronder
stelling. 

In de hypotese van tegenstrijdige, door vermogensgerechtigde en 
bewindvoerder gelijktijdig op dezelfde plaats verrichte rechtshandelingen 
of met verschillende personen gesloten overeenkomsten zal een konflikt 
hovendien dikwijls voorkomen worden doordat de gegeven bewindsopdracht 
meestal herroepelijk is. Uit de tegenstrijdigheid in de wilsuitingen van 
vermogensgerechtigde en opdrachthouder vloeit de herroeping der op
dracht op een voor de derde erkenbare wijze voort (zie boven, nr. 256). 
Was de bewindsopdracht evenwel onherroepelijk en kunnen de vroeger 
gevonden regels niet worden toegepast (1), dan dient een andere oplossing 
te worden gezocht. Deze kan hierin bestaan dat ten aanzien van in het 
belang van de opdrachtgever verleende opdrachten de beslissing van de 
opdrachtgever voor primerend wordt aangezien tenzij wanneer deze 
laatste zich verbonden had niet zelf te handelen en de derde met wie hij 
kontrakteerde hiervan op de hoogte was. Werd de opdracht daarentegen 
in het belang van de opdrachthouder of van een derde verleend, dan zal de 
beslissing van de opdrachthouder primeren. Deze oplossing is het meest 
in overeenstemming met het onderliggende belangenkonflikt (2). 

AFDELING lil. - ÛVER DE WEERSLAG 

VAN DE UITOEFENING DER EIGEN BEVOEGDHEID 

OP HET VOORTBESTAAN DER BEWINDSBEVOEGDHEID. 

281. Volledigheidshalve en veel meer om rechtsteoretische 
redenen dan wel om redenen die verband houden met de praktijk, 

(1) In de meeste gevallen is de toepasselijkheid ten voordele van de ene of de 
andere rechtsverkrijgende, van de vroeger in herinnering gebrachte regels tot 
oplossing van rechtskonflikten afhankelijk van diens goede trouw. In onderhavige 
hypotese kenden beiden het tegenstrijdige recht van de andere zodat beiden geacht 
kunnen worden te kwader trouw te zijn en bijgevolg niet gerechtigd om op de 
aanwending te hunnen voordele der genoemde regels beroep te doen. 

(2) Aldus MUELLER-FREIENPBLS, W., Die Vertretung beim Rechtsgeschäft, Tübin
gen, 1955, blz. 124-125. 
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wordt tot besluit van dit onderzoek nog een laatste problematiek 
bestudeerd. 

In de vorige afdelingen kon worden vastgesteld dat de titularis 
van een bestuurd vermogen onder zekere voorwaarden bij machte 
is om zelf met betrekking tot genoemd vermogen rechtsgeldige 
handelingen te verrichten. Bij deze inmengingen in het bestuur 
van de bewindsboedel zal de bewindvoerder, afgezien van moge
lijke vorderingen tot schadevergoeding, zich willens nillens moeten 
neerleggen. Alles samengenomen zijn deze storingen evenwel niet 
zo erg wanneer zij zich beperken tot eenvoudige beheersdaden 
die geen vervreemding impliceren. Zo zal de bewindvoerder bv. 
wel moeten dulden dat een huis verhuurd werd aan B terwijl 
hij verkozen had het voordeliger aan A te verhuren of het helemaal 
niet te verhuren of nog dat deze in plaats van gene bediende 
werd aangeworven. Dergelijke handelingen tasten evenwel de 
kern van het bewind zelf niet aan : de bewindsfunktie gaat onveran
derd verder. 

De toestand is nochtans fundamenteel verschillend wanneer 
de door de vermogenstitularis verrichte handeling een zonder 
voorbehoud nopens de bewindsbevoegdheden voltrokken ver
vreemding impliceert van een tot de bewindsboedel behorend 
voorwerp. Een biezondere vraag rijst dan op : zal de tegenwaarde 
van het aldus vervreemde voorwerp, indien er een tegenwaarde 
is, in de verhoudingen van vermogensgerechtigde tot bewind
voerder de plaats innemen van het verdwenen voorwerp of zal 
de bewindsbevoegdheid zich integendeel naar haar objekt zien 
inkrimpen? Biezonder cruciaal wordt deze vraag wanneer de 
vervreemding op de hele bewindsboedel draagt : het voort
bestaan der bewindsbevoegdheid komt dan inderdaad in het 
gedrang. 

De gestelde vraag kan op drie manieren worden beantwoord : 
ofwel wordt aangenomen dat het vervreemde voorwerp en dus 
gebeurlijk de ganse boedel eenvoudigweg aan het zeggenschap 
van de bewindvoerder definitief onttrokken wordt; ofwel aan
vaardt men dat de gebeurlijke tegenwaarde de plaats komt innemen 
van de vervreemde vermogensbestanddelen zodat de bewinds
funktie ten aanzien van een naar zijn samenstelling gewijzigde 
boedel verder gaat ; ofwel neemt men aan dat de bewuste vermo
gensbestanddelen onder de last van het bewind werden vervreemd 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegàheià. - 25 
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zodat de bewindvoerder zijn funktie ten aanzien van dezelfde 
bestanddelen maar ten behoeve van een ander vermogenstitularis 
voortzet. 

282. Is de aan de bewindvoerder toevertrouwde opdracht 
herroepelijk, dan is het duidelijk dat de door de vermogens
titularis verrichte beschikking de bewindsboedel definitief ver
mindert. Er kan geen sprake van zijn dat een bewindvoerder 
wiens opdracht op elk ogenblik geheel of ten dele kan herroepen 
worden, in weerwil van de beschikking door de vermogens
titularis, rechten kan doen gelden op het voortbestaan van zijn 
funktie. 

Hetzelfde antwoord geldt voor onherroepelijke bewindsop
drachten, waaraan evenwel geen beding tot inperking van de 
eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde werd vast
geknoopt. De bewindvoerder heeft in dit geval het risico van 
het persoonlijk ingrijpen van de vermogenstitularis van bij de 
aanvang gekend en aanvaard. Hij zal er nu de gevolgen van 
moeten dragen gebeurlijk ten koste van het voortbestaan van 
zijn eigen funktie. 

De zaken liggen nochtans anders bij een onherroepelijk gegeven 
opdracht met beding van inperking der eigen bevoegdheid van 
de vermogensgerechtigde. Zoals vroeger vastgesteld zal dit, behou
dens afwijkend beding, normaal het geval zijn bij in het belang 
of mede in het belang van de bewindvoerder of van een derde 
verleende bewindsopdrachten (zie boven, nrs. 246 en 267). Is 
de vermogensgerechtigde in dergelijke gevallen er toch toe geko
men - het beding tot inperking van zijn bevoegdheid ten spijt 
en zonder voorbehoud te maken nopens de op het vervreemde 
voorwerp betrekking hebbende bewindsbevoegdheid - over het 
bewindsvermogen of over zekere bestanddelen ervan rechtsgeldig 
te beschikken, dan rijst de onderzochte vraag in al haar scherpte. 
De bewindvoerder heeft zich dan wel degelijk willen beschermen 
tegen het persoonlijk optreden van de vermogenstitularis en 
wanneer hij daarin niet altijd lukt, ligt dit aan redenen die hem 
volledig vreemd zijn en die trouwens een onrechtmatig optreden 
van de titularis van het bewindsvermogen veronderstellen. 

Er valt op te merken dat het probleem zich in deze hypotese 
blijkbaar alleen kan voordoen in geval van goede trouw van de 
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derde-verkrijger der vervreemde vermogensbestanddelen. Inder
daad was de verkrijger op de hoogte of behoorde hij op de hoogte 
te zijn van het de vermogenstitularis treffende beschikkings
verbod, was hij met andere woorden te kwader trouw, dan kan 
de bewindvoerder ten overstaan van zichzelf de niet-tegenstel
baarheid der gebeurde beschikking inroepen (zie boven, nr. 261, 
in fine). 

De vraag wordt hierdoor nog ingewikkelder vermits we ons 
derhalve voor twee bescherming-behoevende individuen bevin
den : enerzijds de bewindvoerder, anderzijds de derde-verkrijger 
te goeder trouw. Beider belang moet tegen elkaar worden af
gewogen. 

283. De meest voor de hand liggende oplossing om het belang, 
dat de bewindvoerder of gebeurlijk een derde heeft bij de instand
houding van het bewind niettegenstaande beschikking door de 
vermogenstitularis, tot zijn recht te doen komen en dit zonder 
de derde-verkrijger te goeder trouw te kort te doen in zijn recht
matige verwachtingen, bestaat erin de tegenwaarde van de ver
vreemde bestanddelen de plaats van deze laatste te doen innemen. 

De bewindvoerder zou dus krachtens zijn aanspraak op af
gifte van de tot de bewindsboedel behorende bestanddelen -
aanspraak die inherent is aan zijn funktie - de tegenwaarde 
der vervreemde voorwerpen in de bewindsboedel kunnen doen 
terugkeren om er daar naar eigen goeddunken mee te handelen. 
Dit komt er dus op neer het principe der zaakvervanging (subro
gation réelle) ook in dit verband te aanvaarden. 

Zo is het denkbaar dat een deskundige in vermogensbeheer, aan wie 
het bestuur van een individueel effektenportefeuille onherroepelijk werd 
toevertrouwd, vanwege de eigenaar der effekten, die er op een of andere 
wijze in geslaagd is de effekten in strijd met het hem opgelegd verbod aan 
een derde te goeder trouw te vervreemden, de afgifte kan vorderen van de 
verkoopprijs teneinde het bedrag ervan voor de wedersamenstelling van 
de portefeuille aan te wenden. Natuurlijk zou het de bewindvoerder vrij 
staan van dit verhaal af te zien en zich te beperken tot het vorderen van
wege de vermogensgerechtigde van gebeurlijke schadevergoeding wegens 
wanprestatie en dit is ook wel de houding, die hij in vele gevallen en voor 
zover de bewindsopdracht niet in zijn belang of in dat van een derde 
werd verleend, zal aannemen. 

In dezelfde omstandigheden kan een beheerder, die in zijn eigen be
lang dan wel in dat van een derde of van de vermogenstitularis zelf voor 
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een bepaalde periode onherroepelijk belast werd met het bestuur van een 
handelszaak of van een bedrijf, vanwege de eigenaar der zaak de terug
storting eisen van het bedrag dat deze laatste ontving voor de verkoop 
van een deel der aanwezige voorraden of schuldvorderingen. Dit bedrag 
zou hij dan opnieuw in de zaak kunnen beleggen. 

284. In sommige gevallen leidt de gevonden oplossing evenwel 
niet tot de gewenste resultaten. 

Stel bv. een geldschieter, die als voorwaarde van een kredietverlening 
aan een industriële onderneming het bewind der onderneming voor de 
duur der kredietverlening voor zich (of één van zijn aangestelden) opeist. 
Moest het de eigenaar der onderneming lukken zijn eigendomsrecht op 
het ganse bedrijf aan een derde te goeder trouw over te dragen en dit 
zonder enig voorbehoud of zelfs maar gewag te maken nopens het opgedragen 
beheer, dan biedt de uitkering van de overdrachtsprijs aan de bewind
voerende geldschieter geen oplossing. Deze zou niettemin beroofd zijn 
van het bestuur der onderneming, dat behoudens uitdrukkelijk voor
behoud in de overdrachtsakte ipso facto aan de nieuwe eigenaar toekomt. 
Het doel waartoe de bewindsopdracht strekte : in het voordeel van elk 
belanghebbende een doelmatig beheer der onderneming mogelijk maken, 
zou in ieder geval onvervuld blijven. Dit wordt immers niet verholpen 
door de overdrachtsprijs waarop de kredietverlener trouwens geen enkel 
voorrecht kan doen gelden, te zijner beschikking te stellen. Het aanwenden 
der geldsom om een nieuw bedrijf op te richten is een louter hypotetische 
mogelijkheid. 

Er dient nochtans onmiddellijk toegegeven te worden dat het voor
beeld zich bezwaarlijk in de praktijk kan voordoen : het zal aan de eigenaar 
van een gekontroleerde onderneming vrij moeilijk zijn zich buiten weten 
van de bewindvoerder en ten voordele van een derde te goeder trouw ( de 
instelling van een gekontroleerd beheer is tenminste aan branchegenoten 
en ook aan belangstellende kopers in ruime mate bekend) van zijn eigen
domsrechten te ontdoen temeer daar op de onderneming normaal een 
hypoteek of een pand ten voordele van de aldus ook op deze wijze be
schermde geldschieter zal rusten. 

Een ander voorbeeld is het geval van een zich in onverdeeldheid be:
vindende handelszaak, waarvan het bestuur aan één der onverdeelde 
eigenaars of aan een derde is toevertrouwd. Een verkrijger te goeder trouw, 
waaraan één der onverdeelde eigenaars zijn aandeel verkocht, is behoudens 
andersluidend beding der aankoopakte niet gebonden door de op de 
vervreemder wegende verplichtingen. Te zijnen opzichte zal dus aan 
het bewind van de in het belang van alle onverdeelde eigenaars aan
gestelde beheerder een einde komen. Het doel der bewindsopdracht : 
het voorkomen van onderlinge twisten tussen de onverdeelde eigenaars 
en het inschakelen van een bekwame bewindvoerder wordt derhalve 
niet bereikt. Hier weer brengt een aanspraak van de bewindvoerder tegen 
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de vervreemder tot het in de bewindsboedel brengen van de overdrachts
prijs geen uitkomst. 

285. Om ook in de hiervoor genoemde gevallen tot een doel
matige bescherming te komen van de bevoegdheden van de 
bewindvoerder en zodoende van de belangen tot vrijwaring waar
van deze bevoegdheden werden opgedragen, is slechts één middel 
denkbaar. Dit bestaat erin de bewindsopdracht ook ten over
staan van de derde-verkrijger te goeder trouw verder te laten 
gaan. De vervreemding zou dus uitwerking hebben maar de aldus 
door de derde in eigendom verkregen vermogensbestanddelen 
zouden onderworpen blijven aan het door zijn rechtsvoorganger 
ingestelde bewind. 

Aan deze oplossing mag evenwel alleenlijk worden gedacht 
indien het nadeel, dat door de toepassing ervan op de rug wordt 
geschoven van een bij veronderstelling te goeder trouw zijnd 
rechtsverkrijger met name : het onttrekken aan laatstgenoemde 
van het bestuur over het nieuw verworven vermogensbestand
deel (1), aanzienlijk geringer is dan het nadeel dat de belang
hebbende bij de bewindsopdracht, in de gegeven voorbeelden : 
de geldschieter respektievelijk de overige onverdeelde eigenaars, 
bij het wegvallen of het ondoelmatig worden der bewindsopdracht 
zouden ondervinden (2). 

Deze oplossing lijkt wellicht juridisch moeilijk te verantwoor
den; toch is er in ons rechtssysteem een << kapstok >> voorhanden 
waaraan zij kan worden vastgeknoopt. Bedoeld wordt artikel 1743 
B. W. dat bepaalt : << Indien de verhuurder het verhuurde goed 
verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur 
of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde 
gezet worden door de koper, tenzij hij zich dit recht bij het huur
contract heeft voorbehouden >>. 

Dit artikel, dat de gemeenrechtelijke regeling bevat van de 
weerslag die de vervreemding van het huurgoed op de huur-

( 1) Het spreekt vanzelf dat de derde-verkrijger het geleden nadeel in ieder 
geval kan verhalen op zijn rechtsvoorganger. Gebeurlijk zal hij zelfs ontbinding 
der overdracht kunnen vorderen. 

(2) Wanneer het bewind niet in het belang van de bewindvoerder of van een 
derde maar wel in dat van de vervreemdende vermogenstitularis was ingesteld, 
kan er natuurlijk nooit sprake van zijn diens belang boven dat van de derde-ver
krijger te goeder trouw te verkiezen. De in de tekst besproken oplossing zal in dit 
laatste geval dus nooit aanwending kunnen vinden. 
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-overeenkomst heeft, wijkt dus af van de in de rechtspreuk << Koop 
breekt huur >> vervatte Romeinsrechtelijke opvatting. Kan de 
huurder een overeenkomst met vaste dagtekening voorleggen dan 
is, behoudens andersluidend beding in de koopakte, de huur
overeenkomst tegenstelbaar aan de koper (1). Dit is zelfs zo 
indien de huurder nog niet in het bezit getreden is van het 
gehuurde (2) en, wat meer is : geldt ook tegenover een om de 
tuin geleide koper, aan wie de verkoper de onmiddellijke inbezit
stelling beloofde (3). Het belangenkonflikt tussen huurder en koper 
te goeder trouw zou de wetgever in dit geval dus ten voordele 
van eerstgenoemde hebben opgelost. 

286. Wenst men de analogische aanwending van de in arti
kel 1743 B.W. vervatte regeling en de eraan ten grondslag liggende 
oplossing van het belangenkonflikt, ook voor die gevallen aan te 
prijzen waarin het belangenkonflikt tussen een bewindvoerder 
en een verkrijger te goeder trouw van een tot de bewindsboedel 
behorend recht niet kan worden voorkomen door afgifte aan 
eerstgenoemde van de tegenwaarde van het vervreemde recht 
(zie boven, nr. 283), dan moet de fundamentele gelijkenis tussen 
beide situaties worden aangetoond. Daartoe is het wenselijk in 
het kort de teoretische grondslag van artikel 1743 aan te geven. 

Deze grondslag is in de eerste plaats niet te vinden in het karakter 
van zakelijk recht, dat het recht van de huurder zou bezitten. Inderdaad, het 
zakelijk karakter van het huurrecht wordt thans door de heersende mening 
verworpen : het is in ieder geval onverenigbaar met de huidige struk
tuur van ons B.W. (4). Anderzijds is deze grondslag evenmin te vinden 
in een stilzwijgend beding waardoor de koper zich zou verplicht hebben 
de bestaande huur te eerbiedigen zoals geïllustreerd wordt door het feit 
dat ook een bedrogen koper zich de huurovereenkomst kan zien tegen-

(1) Voor huurkontrakten aangegaan voor langer dan negen jaren of die kwijting 
inhouden van ten minste drie jaren huur geldt overeenkomstig artikel 1, 2• en 3• lid, 
Hypoteekwet, een andere regeling. 

(2) KLUYSKENS, De Contracten, nr. 242, 2°, met verdere verwijzingen. DE PAGE, 
IV, nr. 770. 

(3) KLUYSKENS, l.c., nr. 243, op blz. 301 en het daar geciteerde arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van l februari 1928, Rev. prat. not., 1928, blz. 165. Dit arrest 
bevat volgende obiter dictum : • Que la volonté des parties, acheteur et vendeur, 
est inopérante quant au bail et aux droits du preneur, qui sont garantis par la loi; 
que si, par hypothèse, le contrat de vente était muet sur le bail ou même s'il portait 
que l'acheteur ne devra pas continuer Ie bail, le droit du preneur n'en demeurerait 
pas moins intact •· 

(4) KLUYSKENS, l.c., nr. 243; DE PAGE, IV, nrs. 516 en volg. 
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stellen (zie boven, nr. 285, in fine). Tenslotte vormt ook het bezit van 
de huurder geen afdoende uitleg vermits, zoals boven aangeduid, een nog 
niet in het bezit van het gehuurde goed getreden huurder de regeling 
van artikel 17 43 kan inroepen. Trouwens wanneer men één van de ge
noemde argumenten tot grondslag verkiest kan men dit met evenveel 
recht doen voor het gebeurlijk voortbestaan, niettegenstaande vervreem
ding, van de bewindsfunktie. Ook over het al dan niet zakelijk karakter 
van het « beheersrecht » wordt er getwist (zie boven, nrs. 78 en volg.) ; 
zo goed als de huurder heeft de bewindvoerder normaal het bewinds
goed in zijn bezit ; een stilzwijgend beding volgens hetwelk de verkrijger 
zich verbindt het « beheersrecht » te eerbiedigen kan hier met evenveel 
of beter : even weinig sukses worden ingeroepen. 

De moderne rechtsleer ziet de grondslag van artikel 1743 B.W. in het 
hybridisch karakter van het recht van de huurder. Zijn recht, zoals het 
in ons rechtssysteem gestruktureerd is (1), bestaat hoofdzakelijk in een 
schuldvordering die tot voorwerp heeft een doen van de verhuurder 
namelijk het verschaffen van het genot van het gehuurde of beter : het 
verlenen van de bevoegdheid het gehuurde goed te gebruiken en ervan 
te genieten. Om zijn schuld te voldoen is de verhuurder nochtans evenzeer 
gehouden tot een geven, dat een accessorium uitmaakt van zijn hoofd
verbintenis : hij moet het materieel genot d.w.z. het gebruik van en de 
vruchttrekking met betrekking tot het gehuurde goed tijdelijk aan de huurder 
afstaan. Dit bijkomend karakter van het huurrecht laat toe dit recht « als 
een last te beschouwen van den eigendom (une charge de la propriété), 
als een verbintenis die de verkochte zaak aankleeft en die derhalve op den 
nieuwen eigenaar, al volgt hij den verkoper maar ten bijzonderen titel 
op, evenals een zakelijk recht overgaat » (2). 

De zakelijke inslag van het vorderingsrecht, dat het recht van de huurder 
fundamenteel blijft, is dus verantwoordelijk voor de regeling van arti
kel 1743 B.W. Welnu dezelfde zakelijke inslag is onbetwistbaar weer 
te vinden in het «beheersrecht» van de bewindvoerder. Zoals het recht 
van de huurder, bestaat dit van de bewindvoerder essentieel in een vorde
ringsrecht, waaraan in hoofde van de eigenaar van het vermogen een doen 
beantwoordt namelijk het delegeren aan de bewindvoerder van alle bevoegd
heden nodig voor de vervulling van zijn opdracht (3). Hier weer houdt 
deze verplichting evenwel noodzakelijkerwijze een verplichting tot geven 
in : opdat de bewindvoerder zijn opdracht zou kunnen ten uitvoer leggen 

(1) Niets verzet er zich tegen dat de wetgever het huurrecht op een bepaalde dag 
als een zakelijk recht zou struktureren. Dergelijke opvatting is wellicht minder 
realiteitsvreemd. 

(2) KLUYSKENS, o.c., nr. 243, op blz. 303. 
(3) Beide, verhuurder en vermogenstitularis, hebben de verplichting aan de 

tegenpartij een gedelegeerde hevoegdheid te verlenen. In het eerste geval (huur
recht) betreft het evenwel een bevoegdheid tot het verrichten van zuiver materiële 
handelingen (gebruiken en genieten van het verhuurde goed) terwijl de bevoegd
heid van de bewindvoerder normaliter zowel het verrichten van materiële als van 
juridische handelingen tot voorwerp heeft (zie boven, nr. 55). 
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moet hem de feitelijke beschikking en zeggenschap over het bewindsver
mogen worden gegeven (1). 

Analogische aanwending van de in artikel 1743 B.W. vervatte rege
ling op de gevallen waarin de belangen, tot vrijwaring waarvan de be
windsfunktie werd in het leven geroepen, in botsing komen met de be
langen van een zelfs te goeder trouw zijnde verkrijger van een tot de 
bewindsboedel behorend recht, is dus mogelijk. Dit blijkt ook uit de 
identiteit van het in beide hypoteses voorliggende belangenkonflikt : 
in beide gevallen gaat het om een konflikt tussen de houder van een vor
deringsrecht met zakelijke inslag tegenover de houder van een eigendoms
recht, houder die niet noodzakelijk te kwader trouw moet zijn (2). Er 
is geen reden om aan te nemen dat de wetgever beide belangenkonflikten 
in tegenovergestelde zin zou willen opgelost zien. 

Opdat het bewindsrecht aan de derde-verkrijger zou kunnen tegen
gesteld worden moet de akte, die het recht tot stand bracht, vaste dag
tekening bezitten. Artikel 1743 B.W. dat een toepassing is van artikel 1328 
B.W., is in dat opzicht formeel. 

287. Uit het voorgaande blijkt dus dat het onder zekere omstan
digheden wenselijk en ook juridisch te verantwoorden kan zijn 
de bewindsbevoegdheid over een bepaald vermogensbestanddeel 
zelfs aan een derde-verkrijger te goeder trouw, die volledig 
onwetend is nopens het bestaan der genoemde bevoegdheid 
waaromtrent in de koopakte geen enkel voorbehoud voorkomt, 
tegenstelbaar te verklaren. Dit zal namelijk het geval zijn wanneer 
het nadeel, dat de (andere dan de vervreemdende vermogens
titularis) belanghebbenden bij de bewindsopdracht - die bij 
veronderstelling onherroepelijk is en bovendien in het belang 
of mede in het belang van de bewindvoerder of van een derde 
is ingesteld - ingevolge het voortijdig ten einde komen der 
bewindsopdracht zouden lijden, aanzienlijk belangrijker is dan 
het nadeel dat de derde-verkrijger te goeder trouw ingevolge 
het voortbestaan der bewindsopdracht ondergaat. Bovendien is 
vereist dat het door de belanghebbenden bij de bewindsopdracht 
ondervonden nadeel niet op een andere even doelmatige wijze 
bv. door inbreng in de bewindsboedel der tegenwaarde van het 
vervreemde vermogensbestanddeel of zelfs door uitoefening van 

( 1) Hoever deze feitelijke terbeschikkingstelling dient te gaan hangt natuurlijk af 
van de omvang der meegedeelde bewindsopdracht. 

(2) Met andere woorden : die onwetend kan zijn omtrent het op de vervreemder 
wegende verbod om, zonder uitdrukkelijk voorbehoud te maken nopens de rechten 
van de huurder respektievelijk de bewindvoerder, over het vervreemde goed te 
beschikken. 
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een vordering tot schadevergoeding tegen de vermogenstitularis 
kan worden bestreden. 

In werkelijkheid komt het tegenstelbaar verklaren der bewindsopdracht 
aan de derde-verkrijger te goeder trouw op hetzelfde neer als het niet
tegenstelbaar verklaren aan de bewindvoerder van de vervreemdings
handeling in de mate waarin deze vervreemding op het voortbestaan 
der bewindsbevoegdheid inbreuk pleegt (vgl. boven, nrs. 268 en 277). 
Het is dus niet volledig juist, zoals vroeger gedaan werd, de sanktie der 
niet-tegenstelbaarheid ener verrichte handeling aan de bewindvoerder 
als specifieke sanktie voor de beteugeling van aan een derde te kwader 
trouw en in strijd met een op de vermogensgerechtigde wegende ver
bodsklausule verrichte handelingen voor te stellen (zie boven, nr. 261). 
Wat in strijd met genoemde verbodsklausule verrichte vervreemdingen 
betreft dient deze uitspraak meer genuanceerd te worden. 



SAMENVATTING 
EN ALGEMEEN BESLUIT 

288. Voorwerp van dit onderzoek was de aan bepaalde per
sonen toekomende bevoegdheid om ten aanzien van andermans 
vermogen ofwel tot instandhouding, ofwel tot aanzuivering of 
vereffening van genoemd vermogen, beslissingen te treffen en 
handelingen te verrichten. Deze bevoegdheid werd hier bewinds
bevoegdheid geheten. Omwille van haar verwantschap met zulk
danige bevoegdheid diende ook de bevoegdheid tot het ver
richten van één enkele of van een welbepaalde reeks handelingen 
(procuratio unius rei) ten aanzien van vreemd vermogen (bevoegd- · 
heid uit opdracht genoemd) in dit onderzoek betrokken te worden. 

Wegens het ontbreken in ons rechtssysteem van een algemene 
bewindsfiguur en derhalve wegens de nog maagdelijke staat van 
rechtsleer dienaangaande, was het wenselijk, teneinde dit onder
zoek binnen het bestek van een aggregaatstesis te houden, niet 
de ganse bewindsverhouding laat staan : de ganse opdrachts
verhouding maar enkel en alleen het centrale begrip van deze 
verhouding met name de bewindsbevoegdheid, tegen de ruimere 
achtergrond van de bevoegdheid uit opdracht te onderzoeken. 
Het is dan ook meteen duidelijk dat dit onderzoek een beginterm, 
geen eindterm is. 

Elk wetenschappelijk bedoeld onderzoek dient met een bezin
ning op de diepere aard der onderzochte figuur aan te vangen. 
Natuurlijk dient daartoe van de in de huidige rechtspraktijk 
voorkomende bewindsinstituten te worden uitgegaan. Deze bezin
ning dringt zich des te meer op doordat in andere rechtssystemen 
dan het onze en meer bepaald in het Anglo-Amerikaanse, het 
Duits-Zwitserse en het Nederlandse het ontwerpen van een 
algemene bewindsteorie reeds verder gevorderd is dan bij ons. 
Het is derhalve nodig met het oog op eenmaking of harmonizatie 
van het recht de bewindsbevoegdheid van meet aan op een 
internationaal geldende teoretische grondslag te schragen. 
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Deze bekommernis is dan ook verantwoordelijk voor de ge
bruikte metode die rechtsvergelijkend en daarom ook rechts
dogmatisch wil zijn. Onder rechtsvergelijking werd evenwel niet 
verstaan : het naast elkaar stellen van het in de verschillende 
landen geldend recht. Dergelijke vergelijking zou immers nood
zakelijk faliekant uitvallen wegens het ontbreken in ons recht van 
een algemeen bewindsinstituut en dus van een geldige verge
lijkingsterm. Een eerste taak bestaat juist in het konstrueren ook 
in ons recht van dergelijk, aan de huidige ekonomische noden 
voldoend algemeen bewindsinstituut. Hiertoe een eerste bijdrage 
leveren was de bedoeling van onderhavige studie. Dat zulkdanige 
konstruktie aan de hand van en met verwijzing naar buitenlandse 
ervaringen dient te gebeuren is zonder meer duidelijk. Elke 
onnodige rechtsverscheidenheid wordt zodoende van bij de aan
vang de pas af gesneden. 

289. Als uitgangspunt voor een algemene bewindsteorie en dus 
ook voor het onderzoek betreffende bewindsbevoegdheid werd 
de figuur der fiduciaire dit is de aan de bewindvoerder toekomende 
eigendom van de bewindsboedel verworpen. Wellicht heeft deze 
figuur in andere landen tot de gewenste resultaten geleid maar 
dat is dan slechts omdat het eigendomsrecht van de bewind
voerder dermate werd uitgehold dat er slechts de naam van over
bleef. Beter is van bij de aanvang aan de bewindvoerder uit
sluitend deze bevoegdheden te geven die hij voor de vervul
ling van zijn funktie nodig heeft. Met het oog daarop is fiduciaire 
eigendomsoverdracht van de bewindsboedel aan de bewind
voerder een verwerpelijke, niet aan de onderliggende belangen
situatie beantwoordende overbedéling van rechten. Deze kon
struktie heeft trouwens het nadeel dat zij volledig in strijd is 
met de enkele specifieke, in ons recht wettelijk geregelde bewinds
figuren. 

Dit wil evenwel niet zeggen dat een vergelijking met buiten
landse bewindsteorieën die oorspronkelijk op de konstruktie van 
fiduciaire eigendomsoverdracht gebaseerd zijn, bv. met de Anglo
Amerikaanse trust geen zin zou hebben. Juist doordat de evolutie 
van deze bewindsteorieën gekenmerkt is door een afzwakking 
van het fiduciaire eigendomsrecht van de bewindvoerder, zijn 
zij qua resultaat zeer goed vergelijkbaar met bewindsteorieën 
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die het verblijven van de eigendom van de bewindsboedel bij 
de vermogensgerechtigde als uitgangspunt kozen. 

290. Vooraleer dan tot een onderzoek van de diepere aard 
der bewindsbevoegdheid over te gaan was het noodzakelijk een 
beknopt beschrijvend overzicht te geven van de voornaamste, 
in de Belgische rechtspraktijk voorkomende bewindsfiguren. Uit 
dit overzicht bleek ongetwijfeld de grote niet altijd te verant
woorden verscheidenheid in bevoegdheidsomvang. Er bleek noch
tans eveneens uit dat aan de eigenlijke bewindsfiguren eenzelfde 
grondgedachte ten grondslag ligt met name de instandhouding 
van het beheerde vermogen. Voortgaande op de gebruikelijke 
betekenis van het bewindsbegrip, dat een ekonomisch begrip is, 
moet hieronder dan het behoud zowel als de aspekulatieve ver
meerdering in kapitaalkracht en de redelijke vruchtdraging van 
het beheerd vermogen verstaan worden. Dit aan de eigenlijke 
bewindsopdrachten gemeenschappelijk doel geeft meteen de maxi
male grens der bewindsbevoegdheid aan. Sommige bewinds
opdrachten, die als voorlopig bestempeld worden, voegen aan 
deze grens nog een ander vereiste toe : de voorgenomen handeling 
dient dringend en noodzakelijk te zijn. 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat deze maximale grens niet 
geldt voor deze bewindsopdrachten die tot aanzuivering of zelfs 
likwidatie van een bepaalde boedel werden ingesteld. Voor deze 
soort van bewindsopdrachten en de eraan inherente bewinds
bevoegdheden is natuurlijk de genoemde doelstelling richting
gevend. 

De doelstelling van de bewindsopdracht en de zoëven genoemde 
uit de gebruikelijke betekenis van het bewindsbegrip voortsprui
tende, aan de omvang der bewindsbevoegdheid gestelde maximale 
grens moeten ook als uitgangspunt dienen bij de oplossing van 
de beruchte twistvraag nopens de betekenis van het in onze 
wetgeving en rechtspraktijk vaak gebruikte begrip << daden van 
beheer >> met de eraan verwante begrippen. Aan dit begrip dient 
de zoëven vermelde gebruikelijke ekonomische betekenis te worden 
gegeven voor zover uit de ganse aard en strekking der bewinds
figuur, waarin het begrip te berde komt, geen bevoegdheidsbe
perkende tendens tot uiting komt. Is de beschouwde bewindsop
dracht daarentegen gekenmerkt door dergelijke strekking, dan 
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moet ook de verklaring van het begrip << daden van beheer >> van 
deze restriktieve tendens de evenredige weerslag ondergaan. Zo
doende is meteen de meerzinnigheid van het genoemde begrip 
gesteld. 

Tot slot werd er de aandacht op gevestigd dat het uitstippelen 
van een bewindsbeleid en het nemen van beslissingen ,een - in 
deze bewindsopdracht al meer dan in gene - belangrijk bestand
deel der bewindsbevoegdheid uitmaakt. Bij de beschrijving der 
bevoegdheden der onderscheiden bewindvoerders wordt dit wel 
eens vergeten. 

291. Aanknopend bij dit beschrijvend overzicht werd dan de 
vraag gesteld naar de juiste kwalifikatie der bewindsverhouding. 
Hoewel dit een problematiek is die de ganse bewindsfiguur 
betreft, mocht deze vraag niet buiten beschouwing blijven. Van 
het antwoord op deze vraag hangt het immers af of en zo ja : 
welke in ons rechtssysteem voorhanden zijnde rechtsregels op 
genoemde verhouding en dus ook op de bewindsbevoegdheid 
aanwending moeten vinden. 

Voortgaande op het voordien gegeven beschrijvend overzicht, 
waaruit bleek dat zowel het verrichten van materiële en juridische 
handelingen als het nemen van beslissingen tot de normale 
bevoegdheidssfeer van een bewindvoerder behoort, drong het 
besluit zich op dat ons hedendaags rechtssysteem geen doel
matig, dit is voldoend rechtszeker kwalifikatiekriterium voor de 
bewindsverhouding en zelfs voor de opdrachtsverhouding gereed 
heeft. Het verrichten van materiële en juridische handelingen 
wordt qua juridische kwalifikatie en dus ook qua toepasselijke 
rechtsregels streng uit elkaar gehouden. Dergelijk onderscheid 
vindt geen steun in de werkelijkheid. Gevolg daarvan is dat de 
onzekerheid die het statuut van de zogenaamde gemengde kon
trakten kenmerkt, ook op dit punt wordt geïmporteerd. Andere 
rechtssystemen in het biezonder het Zwitserse recht bieden een 
meer doelmatige kwalifikatie onder de vorm van het Auftrags
vertrag dat veel meer dan onze lastgevingsovereenkomst op het 
Romeinsrechtelijke mandatum teruggaat. 

In afwachting dat ook in ons recht een herziening op dit punt 
plaatsheeft, is het moeilijk op een algemene wijze uit te maken 
welke rechtsregels, bv. deze geschreven voor de lastgevingsover-
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eenkomst dan wel deze neergelegd voor de overeenkomst van ver
huring van diensten, op de bewindsverhoudingen moeten worden 
toegepast. Deze vraag zal ten aanzien van elk biezonder probleem 
moeten worden opgelost en wordt bv. later ten overstaan van de 
herroepelijkheid der bewindsbevoegdheid in de zin van de toe
passelijkheid van eerstgenoemde regels beantwoord. 

292. Tot het verkrijgen van een beter inzicht in de eigen aard 
der bevoegdheid uit opdracht in het algemeen en der bewinds
bevoegdheid in het biezonder werd beroep gedaan op drie centrale 
rechtsbegrippen. 

Er is vooreerst het zijn oorsprong in de Duitse rechtsleer 
vindend maar vooral door de Amerikaanse analytica[ jurisprudence 
ontwikkelde machtsbegrip. Onder macht (power) dient verstaan 
te worden elk aan een rechtssubjekt toekomend vermogen tot 
beïnvloeding van andermans rechtssfeer. In hoofde van diegene 
op wiens rechtssfeer de macht is afgestemd, beantwoordt daaraan 
een gebondenheid (liability) dit is : een zich-moeten-laten-wel
gevallen van de beïnvloeding der eigen rechtssfeer door een 
vreemde. 

Een tweede ter verduidelijking der bewindsbevoegdheid aan
gevoerd begrip is dat der bevoegdheid. In tegenstelling tot het 
zuiver machtsbegrip duidt bevoegdheid ook op een legitimatie 
dit is op een mogen (privilege, Können,faculté) en dus niet alleen
lijk op een kunnen. 

In de bevoegdheid uit opdracht in het algemeen en in de 
bewindsbevoegdheid in het biezonder liggen beide begrippen : 
kunnen en mogen met elkaar verstrengeld. 

De aldus aan de opdrachthouder respektievelijk bewindvoerder 
toekomende bevoegdheid (pouvoirs) duidt evenwel niet op een 
eigen recht van genoemde personen. Zulkdanig recht, tenminste 
voor wat de bewindvoerder betreft, zou dan ingevolge de per
manente band tussen de bewindvoerder en het vermogen waar
over hij is aangesteld een zakelijk recht zijn. Welnu, uit een 
toetsing van de bewindsbevoegdheid aan het begrip zakelijk recht 
- zelfs al wordt dit begrip in zijn meest vooruitstrevende bete
kenis met name van obligation réelle genomen - blijkt dat de 
bewindsbevoegdheid ingevolge haar veel meer horizontale dan 
vertikale greep op het bewindsvermogen geenszins onder de 



400 SAMENVATTING EN ALGEMEEN BESLUIT 

kategorie der zakelijke rechten kan worden gebracht en dit zelfs 
niet de lege f erenda. 

Om ook dit niet-eigen-recht-aspekt der onderzochte bevoegd
heid te benaderen wordt het best teruggegrepen naar de figuur 
der bevoegdheidsdelegatie. Bewindsbevoegdheid zoals bevoegd
heid uit opdracht is een gedelegeerde dit is een in de eigen 
bevoegdheid van de onder bewind gestelde wortelende en aan 
genoemde bevoegdheid participerende bevoegdheid. Het feit dat 
de eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde zich gebeur
lijk in rustende toestand bevindt, doet aan de doelmatigheid van 
deze voorstelling van zaken niets af. 

293. Wanneer het er op aankwam de bewindsbevoegdheid 
van de bevoegdheid uit opdracht tot het verrichten van één 
welbepaalde handeling of reeks handelingen te distantiëren, dan 
moest een andere rechtsfiguur met name de instelling (l'insti
tution) in het debat worden betrokken. Naast andere kenmerken 
is de grotere geldingskracht tegenover derden met andere woorden 
een hogere graad van tegenstelbaarheid aan derden typisch voor 
de instellingsfiguur, die meer dan een gewone overeenkomst een 
uitbreiding kent in tijd en ruimte. 

Welnu, in dit kader der instelling past de bewindsfiguur vol
komen wanneer men tevens voor ogen houdt dat de bewinds
bevoegdheid, anders dan de gewone bevoegdheid uit opdracht, 
een funktionele bevoegdheid is dit is een bevoegdheid die haar 
ontstaan en bestaansreden te danken heeft aan een bepaalde 
ten dienste van anderen in het leven geroepen funktie (in casu 
een vermogenszorg) met één woord : een ambt, tot waarneming 
en tenuitvoerlegging waarvan de gegeven bevoegdheid strekt. Uit 
dit ambtelijk karakter der bewindsbevoegdheid vloeit nu meteen 
haar intrinsieke beperking voort : alleen ter volvoering der op
gedragen funktie mogen de toegekende bevoegdheden worden 
uitgeoefend. 

Nu is deze intrinsieke beperktheid tot op zekere hoogte ook 
kenmerkend voor de gewone bevoegdheid uit opdracht die bv. 
ook niet in het persoonlijk belang van de opdrachthouder evenmin 
als in een ander belang dan datgene waartoe de opdracht gegeven 
werd, mag worden aangewend. Daarin ligt het verschil tussen 
beide soorten van bevoegdheden dus blijkbaar niet. Een verschil 
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schijnt nochtans wel te liggen in het feit dat in geval van bewinds
opdracht, anders dan bij een gewone opdracht, niet alleen het 
bestaan der opdracht maar ook haar doel aan derden kan worden 
tegengesteld. Op derden die met een bewindvoerder te doen• 
hebben, zou dus een grotere onderzoeksplicht wegen nopens de 
doelstelling der gegeven opdracht en de eruit voortvloeiende 
intrinsieke gebondenheid der verleende bevoegdheden dan op 
derden die met een gewone opdrachthouder te maken hebben. 
Dit verschil houdt klaarblijkelijk verband met het institutioneel 
karakter der bewindsopdracht. 

Er werd grif toegegeven dat het aldus ontdekte onderscheid 
tussen bewindsbevoegdheid en bevoegdheid uit een gewone op
dracht eerder van kwalitatieve dan wel van fundamentele aard is. 

294. Uit het voorgaande is de grote verwantschap gebleken 
tussen de bewindsbevoegdheid en de aan openbare ambtenaren 
toekomende bevoegdheden. De eerste mag terecht als een ambte
lijke bevoegdheid van privaatrechtelijke aard worden aangemerkt. 

Het mag dan ook niet verwonderen dat de vooral in het admi
nistratief recht uitgewerkte leer der bevoegdheidsafwending tot 
voorbeeld kan strekken van de bevoegdheidsafwending die zich 
op het stuk der bewindsbevoegd-heid voordoet. Deze leer geldt 
inderdaad, in tegenstelling tot de leer van het rechtsmisbruik, 
voor alle bevoegdheden, zij wezen van publiekrechtelijke dan 
wel van privaatrechtelijke aard. 

Niet alleen de aanwending der bewindsbevoegdheid in het 
persoonlijk belang van de bewindvoerder, tenminste wanneer zij 
daartoe niet gegeven werd, maar ook de aanwending ervan tot 
een ander (volledig onbaatzuchtig) doel dan datgene tot de 
verwezenlijking waarvan de bewindsopdracht werd ingesteld, moet 
dienvolgens als vorm van bevoegdheidsafwending worden beteu
geld. Terwijl de eerste, ook moreel afkeurenswaardige vorm van 
bevoegdheidsafwending reeds thans door de Belgische recht
spraak en rechtsleer wordt gehekeld en gesanktioneerd, is dit 
nog niet het geval voor de tweede vorm. Toch kunnen reeds 
thans enkele aanwijzingen in die zin in rechtspraak en rechtsleer 
worden teruggevonden. 

295. Eens de eigen aard van bewindsbevoegdheid en bevoegd
VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 26 
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heid uit opdracht nader omlijnd, kon worden ingegaan op de 
verklaring en vandaar uit op de juiste omvang van het verschijnsel 
der inwerking door een bepaald rechtssubjekt op de aan een 
ander toebehorende rechtssfeer met andere woorden op het 
vertegenwoordigingsverschijnsel. De vraag naar de omvang van 
genoemd verschijnsel betreft voornamelijk de oude twistvraag of 
een in eigen naam optredend opdrachthouder het vermogen van 
zijn opdrachtgever rechtstreeks kan verbinden of omgekeerd kan 
doen aangroeien. 

Vooraleer deze problematiek aan te vatten moesten evenwel 
eerst twee zaken in het klare worden getrokken. In de eerste 
plaats werd er, in navolging van de Duitse hoogleraar DoELLE, 
de aandacht op gevestigd dat naast het handelen in eigen naam 
en het handelen in naam van de opdrachtgever, nog een derde 
wijze van handelen voor vreemde rekening voorkomt en wel het 
neutraal of naamloos handelen. 

Neutraal of naamloos handelt diegene die zonder in eigen naam 
op te treden evenmin voor rekening van een bepaald opdracht
gever maar veeleer voor rekening van een bepaalde boedel en 
tot verzoening of vrijwaring van zekere met elkaar tegenstrijdige 
belangen optreedt. Het typisch voorbeeld van een naamloos 
handelend opdrachthouder is de faillissementscurator. 

Vervolgens werden de geldende opvattingen zo in België als 
in het buitenland nagegaan nopens de omvang van het vertegen
woordigingsverschijnsel in de drie, zoëven genoemde kategorieën 
van het handelen voor vreemde rekening (in eigen naam, in 
vreemde naam, naamloos). Terwijl zich ten aanzien van de in 
vreemde naam en ook van de naamloos optredende opdrachthouder 
geen betwistingen voordoen : zij betrekken de vermogensgerech
tigde (in het tweede geval : ten belope van de bewindsboedel) 
rechtstreeks bij het zich tussen de opdrachthouder en de derde 
afspelende rechtsgebeuren, bleek daarentegen dat op het vasteland 
ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 
prototype van de in eigen naam optredende opdrachthouder met 
name de kommissionair, een scherpe tegenstelling bestaat: volgens 
de traditionele vooral in Duitsland en Nederland voorgehouden 
opvatting komen althans op het verbintenisrechtelijke vlak geen 
rechtstreekse betrekkingen tussen derde en opdrachtgever tot 
stand; volgens een recente, in Frankrijk vrij algemene, in België 
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bij gelegenheid verdedigde opvatting is dit daarentegen wel het 
geval. 

296. Teneinde ten overstaan van deze twistvraag standpunt 
te kiezen werd eerst een verklaring betracht van het vertegen
woordigingsverschijnsel zoals het tenminste in zijn vaststaande 
elementen uit de beschrijving van het geldend recht naar voor 
kwam. Inderdaad, sinds de oorspronkelijk achter het vertegen
woordigingsbegrip schuilgaande fiktie van identiteit tussen ver
tegenwoordiger en vertegenwoordigde als realiteitsvreemd ver
worpen werd, hield dit begrip op verklarend koncept te zijn 
om - synoniem geworden voor : rechtstreekse toerekening aan 
de vertegenwoordigde van een rechtshandeling van de ver
tegenwoordiger - plaats te nemen in de rij van te verklaren 
verschijnselen. 

Na een korte uiteenzetting van de tot nog toe in de rechts
wetenschap naar voor geschoven teorieën ter verklaring van het 
vertegenwoordigingsverschijnsel, werd dan een oplossing gesugge
reerd die rechtstreeks aanknoopt bij de boven gevonden eigen 
aard der bevoegdheid uit opdracht. Wanneer een opdrachthouder 
bij machte is om de rechtssfeer van zijn opdrachtgever direkt 
te beïnvloeden is dit omdat hij tenslotte krachtens de hem gedele
geerde bevoegdheid aan de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde participeert. Zoals er niets vreemds te vinden is 
in het feit dpt een rechtssubjekt zijn eigen rechts sf eer kan en 
mag beïnvloeden, zo is het even begrijpelijk dat een persoon, 
die aan de eigen bevoegdheidsuitoefening van een ander persoon 
deelneemt, op de rechtssfeer van laatstgenoemde kan en mag 
ingrijpen. 

297. Vanuit de aldus gevonden verklaring van het vertegen
woordigingsverschijnsel werd dan een nieuwe poging ondernomen 
tot oplossing van de vraag betreffende de vertegenwoordigings
macht van de in eigen naam optredende opdrachthouder, in het 
biezonder van de kommissionair. 

Aan dit onderzoek ging evenwel eerst een beschrijving van de 
Engelse figuur der undisclosed agency vooraf. Uit deze beschrijving 
bleek dat in Engeland en ook in de V.S. de rechtstreekse betrokken
heid van een opdrachtgever bij een door een in eigen naam 
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optredende opdrachthouder verrichte rechtshandelin.g van oudsher 
aanvaard wordt. 

Uit de voorgestelde verklaring van het vertegenwoordigings
verschijnsel kon onmiddelijk worden afgeleid dat, wil een recht
streekse beïnvloeding van de rechtssfeer van de opdrachtgever 
voorhanden zijn, twee voorwaarden dienen vervuld te zijn. In 
de eerste plaats moet de opdrachthouder over een gedelegeerde 
bevoegdheid beschikken ; in de tweede plaats moet hij krachtens 
de hem aldus verleende bevoegdheid zijn opgetreden. 

De aanwezigheid van laatstgenoemde voorwaarde zal blijken 
uit het inzicht van de opdrachthouder op het ogenblik der kon
traktsluiting om krachtens de hem gedelegeerde bevoegdheid en 
niet krachtens zijn eigen bevoegdheid ( en dus voor eigen rekening) 
op te treden. Daartoe is het echter niet noodzakelijk dat de op
drachthouder dit inzicht op een voor derden erkenbare wijze uit. 

Eens dat dit aanvaard wordt, is de oplossing der gestelde vraag 
althans op het principiële vlak vlug gegeven : ook een in eigen 
naam optredend opdrachthouder, die binnen de grenzen van de 
hem gedelegeerde bevoegdheid blijft en die bovendien op het 
ogenblik der kontraktsluiting het inzicht had om krachtens deze 
bevoegdheid te handelen, betrekt zijn opdrachtgever rechtstreeks 
bij de door hem verrichte handeling. 

De aldus bekomen, uit de vroeger gevonden verklaring van het 
vertegenwoordigingsverschijnsel logisch af te leiden oplossing zou 
alleen mogen verworpen worden wanneer zij in strijd ware met 
een billijke oplossing van het onderliggende belangenkonflikt. 
Welnu, uit een zorgvuldige afweging tegen elkaar van de belangen 
van de opdrachtgever, de opdrachthouder en de derde-mede
kontraktant blijkt dat dit geenszins het geval is, wel integendeel : 
het eerder geringe nadeel dat voor de kommissionair uit het 
bestaan van direkte rechtsbanden tussen kommittent en derde 
kan ontstaan, weegt niet op tegen het voordeel dat derde-mede
kontraktant zowel als opdrachtgever uit het bestaan van genoemde 
rechtsbanden kunnen trekken. 

Opdat één der partijen zich op deze direkte rechtsverhoudingen 
zou kunnen beroepen is het evenwel nodig dat zij kan bewijzen 
dat de opdrachthouder op het ogenblik der kontraktsluiting wel 
degelijk het inzicht had krachtens de hem gedelegeerde bevoegd
heid op te treden. 
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298. Met de weergave van de twee voorwaarden, wier aan
wezigheid vertegenwoordiging dit is toerekening aan een zeker 
persoon van een door een ander verrichte handeling meebrengt, 
is echter het ganse verschijnsel der rechtstreekse inwerking op 
vreemde rechtssfeer niet beschreven. Inderdaad, met het oog op 
de bescherming van derden te goeder trouw wordt het voor
handen zijn van genoemde inwerking eveneens aanvaard wanneer 
de genoemde voorwaarden (gedelegeerde bevoegdheid en optreden 
krachtens deze bevoegdheid) hoewel niet in werkelijkheid dan 
toch schijnbaar verwezenlijkt zijn. Het gaat hier om de toe
passing, ook op dit gebied, van de schijnleer. 

Terwijl in België en ook in Frankrijk de verantwoording van 
de schijnleer, waarvan schijnvertegenwoordiging een toepassing 
is, (alweer) in het leerstuk der onrechtmatige daad wordt gezocht, 
kwam een recent Frans auteur voor een andere mening op : 
de grondslag voor het gehouden zijn van de schijnvertegenwoor
digde is niet een door hem begane fout maar wel het door hem 
ingevolge zijn gedraging in het leven geroepen risico. Posi
tiever uitgedrukt komt dit hierop neer dat het bij de derde 
opgewekt rechtmatig vertrouwen grondslag is voor de recht
streekse gehoudenheid van de schijnverwekker. Deze opvatting 
vindt steun in de Nederlandse, de Duitse en ook de Engelse 
zienswijzen. 

Eens dat de grondslag van de leer der schijnvertegenwoordiging 
aangewezen is, volgen de toepassingsvoorwaarden als vanzelf. 
Naast de verborgen werkelijke toestand (in casu : afwezigheid 
van gedelegeerde bevoegdheid en/of afwezigheid van optreden 
krachtens genoemde bevoegdheid), is een aan de schijnvertegen
woordigde toerekenbare schijn (in casu : schijnbare bevoegdheid 
en/of schijnbaar optreden krachtens gedelegeerde bevoegdheid) 
en de goede trouw van de derde, die zich op het bestaan van de 
schijn beroept, vereist. Het gevolg van haar toepasselijkheid brengt 
mee dat aan de schijnbare toestand hetzelfde rechtsgevolg wordt 
vastgeknoopt (in casu : rechtstreekse gebondenheid van de schijn
vertegenwoordigde) als aan de werkelijke toestand ware deze in 
overeenstemming met genoemde schijnbare toestand. Aan het 
spel der schijnvertegenwoordiging lijkt een uitzondering te moeten 
worden toegevoegd : tegenover wettelijk onbekwaam verklaarde 
personen kan zij niet worden ingeroepen. 



406 SAMENVATTING EN ALGEMEEN BESLUIT 

299. Brengt men het vertegenwoordigingsverschijnsel waarvan 
het juiste toepassingsgebied werd opgezocht en afgelijnd, in 
verband met de bewindsbevoegdheid dan stelt zich onmiddellijk 
de vraag naar de weerslag van de aanstelling van de bewindvoerder 
over de bewindsboedel op genoemd verschijnsel en op de toe
passingsvoorwaarden ervan. Het is immers een onbetwist
baar feit dat derden, die van het gegeven der aanstelling kennis 
hebben, hieruit zekere rechtmatige verwachtingen in verband met 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bewindvoerder mogen 
afleiden. 

Ten overstaan van de eerste toepassingsvoorwaarde van het 
vertegenwoordigingsverschijnsel met name de aanwezigheid van 
gedelegeerde bevoegdheid kan het aanstellingsgegeven een dubbele 
rol spelen. In de eerste plaats kan de aanstelling van een bewind
voerder over een bepaald vermogen het bewijs leveren van een 
werkelijke maar stilzwijgend gegeven bewindslegitimatie. Voor
beelden uit de rechtspraak tonen aan dat deze bewijsrol wel 
degelijk gespeeld wordt en dit zowel in de interne verhoudingen 
tussen bewindvoerder en vermogensgerechtigde als in de ver
houdingen met de buitenwereld. In de tweede plaats kan uit 
de aanstelling gebeurlijk een toerekenbare schijndelegatie worden 
afgeleid, die derden te goeder trouw voor werkelijkheid mogen 
nemen. 

Ook ten overstaan van de tweede toepassingsvoorwaarde van 
het vertegenwoordigingsverschijnsel met name het optreden 
krachtens gedelegeerde bevoegdheid, speelt het aanstellingsgege
ven eenzelfde tweevoudige rol. Enerzijds mogen derden te goeder 
trouw tot bewijs van het tegendeel aanvaarden dat een door de 
bewindvoerder met het oog op de bewindsboedel verrichte hande
ling met het inzicht gebeurde om krachtens de gedelegeerde 
bevoegdheid van de boedeleigenaar en niet krachtens de eigen 
bevoegdheid van de bewindvoerder op te treden; ook hier blijkt 
deze bewijsrol der aanstelling uit de rechtspraak en dit nogmaals 
zowel in de interne als in de externe verhoudingen. Anderzijds 
komt aan de aanstelling ook op dit stuk nogmaals een schijn
verwekkende rol toe. 

Dit alles leidde tot het besluit dat uit het loutere feit der aan
stelling van de bewindvoerder over een afgetekende groep van 
vermogensrechten door derden een feitelijk vermoeden mag wor-
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den af geleid in de zin van een rechtstreekse toerekening aan de 
vermogensgerechtigde van door de bewindvoerder met het oog 
op de bewindsboedel verrichte handelingen. Deze konklusie gaat 
trouwens terug op een rechtstraditie die over PoTHIER op het 
Romeinse recht schijnt terug te gaan. 

300. Nog op een ander gebied kan het feit der aanstelling een 
weerslag hebben en wel op de omvang van de verhaalsaansprakelijk
heid. Eens dat de persoonlijke gehoudenheid van de vermogens
gerechtigde voor door de bewindvoerder verrichte handelingen 
vaststaat, stelt zich immers de vraag in welke mate dit is onder 
verband van welke goederen deze rechtstreekse gebondenheid 
bestaat. 

Wanneer een schuldenaar bepaalde van zijn goederen niet op 
algemene wijze aan het verhaal van zijn schuldeisers kan 
onttrekken, kan hij dit wel doen ten overstaan van een individuele 
schuldeiser bij wijze van een uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord. 
Dergelijk akkoord kan gebeurlijk uit de omstandigheden worden 
af geleid. Eén dezer omstandigheden kan bestaan in het feit dat 
een derde uitsluitend met de bewindsboedel voor ogen· kontrak
teerde. Eventueel kan hieruit met betrekking tot de aldus gesloten 
overeenkomst een overeengekomen beperking van verhaalsaan
sprakelijkheid tot de bewindsboedel worden gededuceerd. 

301. Vooraleer het deel betreffende het vertegenwoordigings
verschijnsel af te sluiten werden bij wijze van aanhangsel de 
gevonden resultaten eerst in procesrechtelijke termen dit is in 
termen van eis en verweer vertaald, vervolgens werd de figuur 
van de vertegenwoordiging in rechte van naderbij onderzocht. 
Zolang het niet gaat over een in eigen naam optredende vertegen
woordiger in rechte laat ook deze figuur zich gemakkelijk onder 
de vroeger gevonden algemene beginselen inzake vertegenwoor
diging onderbrengen. Daarentegen zou op het stuk der vertegen
woordiging in rechte in eigen naam een biezonder statuut toe
passelijk zijn en dit ingevolge de gelding in ons recht van de 
rechtspreuk Nul ne plaide par procureur, spreuk die zich verzet 
tegen het in eigen naam instellen van andermans vordering. 

Uit een nader onderzoek van de juiste draagwijdte van deze 
spreuk, die niet langer meer van openbare orde is, blijkt evenwel 
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dat tal van uitzonderingen het toepassingsgebied ervan drastisch 
komen inperken. Toch maakt de toepasselijkheid van genoemde 
spreuk, thans nog, zekere maatschappelijk wenselijke resultaten 
niet verwezenlijkbaar. Het dagvaarden van een groepering zonder 
rechtspersoonlijkheid op naam van haar bestuurders tot ver
goeding bv. van door de groepering aangerichte schade wordt 
ook thans nog door genoemde spreuk onmogelijk gemaakt. In de 
Belgische zowel als in de Nederlandse, minder in de Franse 
rechtspraak doet zich evenwel ook op dit punt een kentering 
ten goede voor. 

302. Terwijl het onderzoek betreffende het vertegenwoordi
gingsverschijnsel de weerslag van de bewindsbevoegdheid in het 
biezonder en van de bevoegdheid uit opdracht in het algemeen 
op de vermogenstoestand van de vermogensgerechtigde tot voor
werp had, werd het daaropvolgend deel van deze verhandeling 
gewijd aan de weerslag van het bestaan der genoemde bevoegd
heid op de eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde. 

Daartoe werd eerst de vraag naar de herroepelijkheid der 
gedelegeerde bevoegdheid onderzocht. Is deze bevoegdheid 
immers onherroepelijk dan wint zij daardoor ten zeerste aan zelf
standigheid : haar weerslag op de eigen bevoegdheid van de 
vermogensgerechtigde wordt daardoor veel sterker. 

Na de voorhanden zijnde wettelijke regelingen inzake de her
roepelijkheid van de bevoegdheid van wettelijke bewindvoerders 
onderzocht te hebben, werd het geldend recht in België zowel 
als in de omringende landen inzake de herroepelijkheid van 
konventioneel in het leven geroepen bewindsfiguren onderzocht. 
Voor elk land werd de heersende mening nopens de geldigheid 
in de huidige stand van wetgeving en daarbij aansluitend nopens 
de omstandigheden waaruit de onherroepelijkheid der gegeven 
bevoegdheid kan worden gededuceerd, aangegeven. Dit onderzoek 
werd vaak bemoeilijkt doordat het onderscheid tussen onherroepe
lijke opdrachten met zuiver interne werking (beding van schade
vergoeding voor het geval van herroeping) en deze met externe 
werking (herroeping kan door opdrachthouder eenvoudigweg 
genegeerd worden) niet altijd gemaakt wordt. Terwijl de geldig
heid van de eerste soort van onherroepelijke opdrachten niet 
ernstig betwist wordt, is dit niet het geval voor de tweede soort. 
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Uitgaande van het aan onze private rechtsorde ten grondslag 
liggend zelfbeschikkingsbeginsel volgens hetwelk elk rechtssubjekt 
meester is in eigen huis, kon de herroepelijkheid ener gegeven 
opdracht als richtlijn voor de wetgever en als interpretatieregel 
voor de rechtbanken en voor partijen worden voorgesteld. In 
dit licht kan ten aanzien van wettelijke en door de rechtbanken 
ingestelde bewindsopdrachten, waarvoor geen uitdrukkelijke wet
telijke regeling inzake herróepelijkheid voorhanden is, beslist 
worden dat zij zo herroepelijk mogelijk moeten worden gedacht. 

Niet alleen een interpretatieregel ten voordele van de zo groot 
mogelijke alleenheerschappij van het rechtssubjekt over de eigen 
rechts sf eer en dus ten voordele van de herroepelijkheid der 
gegeven opdracht, kan uit het zelfbeschikkingsbeginsel worden 
afgeleid. Ook een regel van openbare orde met name een verbod 
het rechtssubjekt, buiten de wettelijk geregelde vormen van 
onbekwaamverklaring, van de eigen rechtsuitoefening uit te sluiten, 
ligt erin vervat. In de volgende nummers werd dan nagegaan 
of een onherroepelijk gegeven opdracht met externe werking al 
dan niet tegen deze regel indruist. Ware dit het geval dan zou 
dergelijke opdracht nietig zijn ; in ontkennend geval is de op
dracht geldig op voorwaarde dat zij aan de algemene, ten aanzien 
van overeenkomsten gestelde geldigheidsvoorwaarden voldoet. Het 
aldus doorgevoerd onderzoek leidde dan tot de konklusie dat 
een vrijelijk tussen handelingsbekwame partijen aangegane onher
roepelijke opdracht niet strijdig is met de openbare orde - mede 
acht slaand op het feit dat de opdrachtgever bevoegd blijft zelf 
de handelingen te verrichten waartoe de opdracht strekt - en 
dat zij derhalve geldig is mits zij een bepaald of bepaalbaar 
voorwerp heeft en niet indruist tegen een biezonder dwingende 
rechtsregel of de goede zeden. 

Eens de vraag naar de geldigheid ener onherroepelijke opdracht 
opgelost, rijst deze naar de omstandigheden waaruit, naast het 
voorhanden zijn van een uitdrukkelijk onherroepelijkheidsbeding, 
de externe onherroepelijkheid der gegeven opdracht kan worden 
afgeleid. Het antwoord op deze vraag was dat van de algemene 
regel der herroepelijkheid (behoudens zwaarwichtige redenen) 
van de gegeven opdracht moet worden af geweken telkens wanneer 
het belang van de opdrachthouder of van een derde de enige 
of gedeeltelijke bestaansreden is der gegeven opdracht. Dit zal 



410 SAMENVATTING EN ALGEMEEN BESLUIT 

bv. het geval zijn bij een bestuursopdracht door verschillende 
vermogensgerechtigden aan één en dezelfde bewindvoerder op
gedragen. 

303. Eens het vraagstuk naar de herroepelijkheid of onherroepe
lijkheid ener gedelegeerde bevoegdheid gesteld en beantwoord, 
kan het onderzoek van de problematiek van het naast elkaar 
bestaan van en de gebeurlijke konflikten en botsingen tussen 
gedelegeerde bevoegdheid en eigen bevoegdheid van de ver
mogensgerechtigde met kennis van zaken worden aangevat. 

Vooraf werden de gevallen nagegaan waarin dergelijke koëxis
tentie zich kan voordoen en dit zowel bij de door de wet of de 
rechtbanken als bij de door privaatpersonen ingestelde bewinds
figuren. Vervolgens werd de vraag besproken naar de geldigheid, 
het voorhanden zijn en de uitwerking van bedingen strekkende 
tot lamlegging van de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde. Mede aan de hand van rechtsvergelijkende gegevens 
kon in verband met de geldigheid en de uitwerking van dergelijke 
klausules gesteld worden dat zij principieel geldig zijn met dien 
verstande evenwel dat zij niet bij machte zijn om een erga omnes 
geldende onbekwaamheid van de vermogensgerechtigde in het 
leven te roepen. Handelingen door de vermogensgerechtigde in 
strijd met de klausule verricht zullen dus niettemin aan de 
bewindvoerder tegenstelbaar zijn ingeval de derde waarmee de 
vermogensgerechtigde kontrakteerde, te goeder trouw was dit wil 
zeggen volgens de heersende mening :· op het ogenblik der 
kontraktsluiting geen kennis had of behoorde te hebben van de 
tussen vermogensgerechtigde en bewindvoerder gesloten klausule. 
Aan de volstrekte geldigheid der beschouwde klausule tussen 
partijen en ook tegenover derden te kwader trouw moest nochtans 
een belangrijk voorbehoud worden aangebracht en dit in na
volging van de rechtspraak bestaande op het stuk van zeer gelijk
aardige kontraktuele afspraken met name de mededingingsverbods
klausules : klausules die niet beperkt zijn hetzij in de tijd, hetzij 
naar hun inhoud hetzij naar hun voorwerp zijn onverenigbaar 
met de persoonlijke vrijheid van de vermogensgerechtigde en 
derhalve volstrekt nietig. 

Zoals ten aanzien van de onherroepelijkheid der gegeven op
dracht kon ook hier het voorhanden zijn ener stilzwijgende 
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klausule strekkende tot lamlegging der eigen bevoegdheid van 
de vermogensgerechtigde uit de omstandigheid worden afgeleid 
dat de gegeven opdracht als enige of bijkomende bestaansreden 
het belang van de opdrachthouder of van een derde heeft. 

304. Uit de voorgaande bevindingen werd het duidelijk dat 
konkurrentie van en konflikten tussen eigen bevoegdheid van de 
vermogensgerechtigde en gedelegeerde bevoegdheid kunnen voor
komen. Het zal er dus op aankomen regels op te steUen ter oplos
sing van genoemde konflikten. Uiteraard zullen dergelijke kon
flikten zich vooral voordoen wanneer de gedelegeerde bevoegdheid 
onherroepelijk is. Uit het loutere feit der botsing tussen beslis
singen uitgaande van de vermogensgerechtigde en beslissingen 
getroffen door de opdrachthouder kan men dan immers geen 
stilzwijgende herroeping van de bevoegdheid van laatstgenoemde 
afleiden. 

De konflikten die kunnen rijzen tussen handelingen door 
opdrachthouder en opdrachtgever ten aanzien van dezelfde rechts
sf eer met name deze van de opdrachtgever verricht, moeten op 
dezelfde wijze worden beslist als konflikten voortspruitend uit 
tegenstrijdige door dezelfde rechtstitularis verrichte handelingen. 
Inderdaad de bevoegdheid van de opdrachthouder is een gedele
geerde dit is een aan de eigen bevoegdheid van de vermogens
gerechtigde participerende bevoegdheid. 

Met uitzondering van de gevallen waarvoor de wet zelf regels 
opstelt tot oplossing van de konflikten tussen door eenzelfde 
vermogenstitularis aan verschillende personen verleende rechten, 
dient de regel Prior tempore, potior jure als uitgangspunt te worden 
genomen. Wanneer het eerst verleende recht evenwel een vorde
ringsrecht is zal deze regel ten overstaan van derden te goeder 
trouw geen aanwending kunnen vinden omdat hij in bedwang 
wordt gehouden door het nog meer fundamenteel beginsel der 
relativiteit van overeenkomsten. Van uit deze grondregel werd een 
oplossing voorgestaan voor mogelijke rechtskonflikten. 

Tot besluit van deze problematiek werd dan een laatste vraag 
beantwoord met name deze naar de mogelijke weerslag van de 
uitoefening der eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde 
op het voortbestaan der bewindsbevoegdheid. Deze vraag betreft 
de invloed van de door de vermogensgerechtigde gedane ver-
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vreemdingen van tot de bewindsboedel behorende vermogens
bestanddelen, op de bewindsbevoegdheid. Werd de bewinds
opdracht herroepelijk verleend of behield de vermogensgerech
tigde zich het recht voor van zijn eigen bevoegdheid naar goed
dunken gebruik te maken, dan is de oplossing voor de hand 
liggend : ingevolge de vervreemding houdt de bewindsbevoegd
heid ten aanzien van de vervreemde goederen, desgevallend ten 
aanzien van de gehele boedel, onvoorwaardelijk op. Werd de 
bewindsopdracht daarentegen onherroepelijk verleend met lam
legging van de eigen bevoegdheid van de vermogensgerechtigde 
hetgeen normaal het geval is bij een in het belang van de bewind
voerder ingesteld bewind, dan rijst de vraag in een enigszins 
verschillend daglicht temeer daar de vermogensgerechtigde dan, 
ingeval van vervreemding, aan zijn kontraktuele verplichtingen 
ten aanzien van de bewindvoerder te kort komt. 

Gewoonlijk zal aan de aldus in het leven geroepen belangen
strijd een einde kunnen worden gesteld door te beslissen dat 
de tegenwaarde van het vervreemde in de bewindsboedel moet 
worden ingebracht. Lost dit niets op dan zou men er gebeurlijk 
dienen toe over te gaan de bewindsbevoegdheid zelfs aan een 
derde-verkrijger te goeder trouw tegenstelbaar te verklaren 
wanneer namelijk het nadeel dat de bewindvoerder bij het vroeg
tijdig beëindigen der bewindsopdracht zou ondervinden belang
rijk aanzienlijker is dan het nadeel dat de derde-verkrijger inge
volge het blijven voortbestaan der bewindsbevoegdheid ondergaat. 
In de huidige wetgeving kan trouwens een geval worden aan
getroffen (art. 1743 B.W.) waarin een analogisch belangenkonflikt 
op gelijkaardige wijze wordt opgelost. 

305. Aan het einde gekomen van dit onderzoek weze het toe
gelaten nog een enkele slotbemerking ten beste te geven. 

Wellicht hadden sommigen van een studie als deze verwacht 
dat zij aan de hand van een grondig onderzoek van de in het 
buitenland bestaande algemene bewindsfiguren - en in dit ver
band wordt in het biezonder aan het Anglo-Amerikaanse trustrecht 
en het Nederlandse bewindsrecht gedacht - tot meer positieve 
aanbevelingen de lege f erenda zou zijn gekomen. Hoe wenselijk 
dit ook weze, toch bleek dergelijk opzet hic et nunc voorbarig. 
Een keuze van buitenlandse rechtsregels tot aanvulling en ver-
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betering van het eigen rechtssysteem is inderdaad slechts mogelijk 
nadat de ontoereikendheid van het eigen systeem proefonder
vindeJijk werd vastgesteld. Welnu een bewuste poging tot inven
tarizatie van de eigen rechtsregels inzake bewindsopdracht werd 
nooit ondernomen. Toch kan het niet ernstig betwijfeld worden 
dat dergelijke regels - al liggen zij verdeeld over verschillende 
wettelijke, gerechtelijke of volledig uit de praktijk gegroeide 
bewindsinstituten - wel degelijk voorhanden zijn. Een eerste 
poging tot het samenbrengen van deze regels in een algemene 
bewindsfiguur en dan nog alleenlijk in verband met bewinds
bevoegdheid, beoogde deze verhandeling te zijn. Dat daarbij 
ook de bedoeling voorzat uiteindelijk tot de vorming van een 
zo supranationaal mogelijke, algemene bewindsfiguur te komen 
blijkt uit de menigvuldige verwijzingen naar buitenlandse rechts
systemen. 

Het opzoeken van het eigen bewindsrecht wordt ongetwijfeld 
bemoeilijkt doordat de bewindsopdracht niet los kan worden 
gezien van de algemene opdrachtsfiguur, die bijgevolg voort
durend in het onderzoek moet worden betrokken. Ook dit ruimer 
onderzoek meenden we op de koop toe te moeten nemen teneinde 
de bewindsopdracht van meet aan in haar natuurlijk kader te 
kunnen situeren. 

Uit het voorgaande blijkt eens te meer dat deze studie geen 
eindpunt, maar slechts een beginterm was. 
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ADDENDUM 



Samenvatting 
van het Anglo-Amerikaanse trustrecht 

en van het Duits-Zwitserse Treuhandrecht. 

1. Het in de voorgaande verhandeling ondernomen onderzoek 
verliep tegen de achtergrond van buitenlandse rechtsinstituten 
zoals de Anglo-Amerikaanse trustinstelling, de Duits-Zwitserse 
Treuhandfi.guur en het Bewind zoals opgevat in het ontwerp voor 
een nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (zie nrs. 9 en volg. 
der verhandeling). De bedoeling der verhandeling was een eerste 
bijdrage te leveren tot de opstelling voor ons land van een alge
mene bewindsteorie, die naar het voorbeeld van genoemde buiten
landse rechtsinstellingen bij machte zou zijn aan de in onze 
wetgeving geregelde vormen van bewindsopdracht maar vooral 
aan de in de praktijk reeds gekoncipieerde of nog te koncipiëren 
bewindsvormen een welomschreven juridisch statuut te geven 
(zie vooral nr. 10 der verhandeling). Het werd dan ook nuttig 
geacht, ten titel van inleiding tot de genoemde buitenlandse 
rechtsinstituten, hier, onder de vorm van addendum, een beknopte 
samenvatting weer te geven van de voornaamste regels der trust
zowel als der Treuhandfi.guur. In bijlage I wordt het hoofdstuk 
van het ontwerp voor een nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, 
dat betrekking heeft op het bewind, afgedrukt. 

Uiteraard zal hierna meest aandacht worden besteed aan de 
trustinstelling, die tot een voldragen, uitvoerig geregelde rechts
instelling is uitgegroeid. De Duits-Zwitserse Treuhandfiguur is 
daarentegen, zoals hierna zal blijken, nog verre van voltooid. 
Om de Anglo-Amerikaanse trust uiteen te zetten wordt vooral 
beroep gedaan op Amerikaanse auteurs (1). Anders dan hun 

(1) De twee Amerikaanse standaardwerken, waarnaar hierna geregeld verwezen 
wordt, zijn BOGERT, G. G., The Law of Trusts and trustees, A treatise covering 
the law relating to trusts and allied subjects affecting trust creation and administration, 
11 boekdelen met tabellen en zakenregister, St. Paul, bijgehouden door middel van 
aanvullingen (hierna geciteerd als BoGERT, Trusts and trustees), en SCOTT, A. W., 
The Law of Trusts, 2• uitg., 4 boekdelen met tabellen en zakenregister, Boston
Toronto, 1956 (hierna geciteerd als ScOTT, On Trusts). Scott is de voornaamste 
opsteller van de tweede uitgave van de Restatement of the Law second, Trusts 2d, 

VAN GERVEN, Bewinàsbevoegdheià. - 28 
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Engelse kollega's vice versa doen, laten zij immers nooit na het 
Engelse recht bij de bespreking van de trustrege1s in de diverse 
Amerikaanse Staten te betrekken (1 ). Onnodig te zeggen dat 
hierna alleenlijk de voornaamste regels, en dan nog vrij onvol
ledig, worden behandeld. Wanneer men er rekening mee houdt 
dat het trustrecht van de verschillende Amerikaanse Staten onder
ling, althans in de details verschilt, begrijpt men dat hier slechts 
een weergave van de basisprincipes kan worden nagestreefd. 

l. - HET ANGLO-AMERIKAANSE TRUSTRECHT. 

2. De trust is een fiduciaire verhouding waarin een zeker 
persoon, trustee genoemd, die eigenaar is van bepaalde goederen, 
de verplichting heeft het eigendomsrecht met betrekking tot 
genoemde goederen aan te houden en uit te oef enen ten voordele 
van een ander persoon, cestui que trust of ook beneficiary of the 
trust genoemd (2). 

Lichamelijke en onlichamelijke, roerende en onroerende goe
deren, zakelijke zowel als personele rechten kunnen het voorwerp 
uitmaken van een trust. Vereist is nochtans dat het gaat over 
welbepaalde vermogensrechten of groepen van vermogensrechten. 
De trust moet inderdaad een af gelijnd voorwerp : een trust-res 
hebben (3). 

In sommige gevallen zal de opdracht van de trustee uitsluitend 
bestaan in het aanhouden van het eigendomsrecht ten aanzien 
van de trustres (passive trust). Normaal zal zij zich evenwel tot 

2 delen, St. Paul, 1959, uitgegeven en opgesteld onder de auspiciën van The American 
Law /nstitute (hierna kortweg: Restatement on Trusts 2d genoemd). Gemakkelijk 
om te hanteren en te raadplegen is het eendelig Handbook of the Law of Trusts, 
3• uitgave, St. Paul, 1952, 804 blz. door de reeds genoemde Bogert, G. G. (hierna 
geciteerd als BoGERT, Handbook). Een zeer uitvoerige bibliografie over trust en 
aanverwante problemen vindt men bij GUBLER, F., « Besteht in der Schweiz 
ein Bedürfnis nach Einführung des Instituts der angelsächsischen Treuhand 
(trust)? », in Zeitschr1ft für schweizerisches Recht, Neue Folge, Band 73, 1954, 
blz. 215a en volg., met name op blz. 470a-476a. Zie ook volgende noot. 

(1) Een zeer goed overzicht van het Engelse trustrecht vindt men bij STORME, M., 
• De Angelsaksische Trust•, R. W., 1957-1958, kol. 937-954, met bibliografische 
gegevens. Een bibliografieopgave over het Engelse trustrecht kan verder nog gevon
den worden bij REYMOND, C., • Le trust et Ie droit suisse », in de in de vorige noot 
geciteerde aflevering van het Zeitschr1ft für Schweizerisches Recht. 

(2) BoGERT, G. G., Handbook, blz. 1. 

(3) Zie hierover de Restatement on Trusts 2d, St. Paul, Minn. 1959, §§ 74 en volg. 
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het bewind van de trusteigendom ten voordele van de begunstig
den uitstrekken (active trust). 

3. Aan een kontinentaal jurist valt het biezonderlijk op hoe 
in de trustverhouding ekonomisch voordeel en eigendomsrecht 
aan twee verschillende personen toebehoren. Niet de trust
begunstigden (beneficiaries of the trust), die ekonomisch gezien 
alle voordeel trekken uit en dus de ekonomisch gerechtigden zijn 
tot de trusteigendom, maar wel de trustee is strikt juridisch gezien 
eigenaar van de trustres. Deze splitsing van recht en ekonomisch 
voordeel, waarin thans vaak de kern gezien wordt van een twee
hoofdig eigendomsrecht (dual ownership), is zuiver historisch te 
verklaren (1). Teneinde aan de betaling van zekere verplich
tingen, aan de heer verschuldigd bij de overgang na over
lijden van landgoederen, te ontsnappen droeg een vazal in 
het feodale Engeland reeds tijdens zijn leven zijn lan
derijen over aan twee of meerdere vrienden. Deze ver
trouwensmannen, wier aantal regelmatig aangevuld werd en 
waarvan de overlevende telkens de volle eigendom van de over
gedragen goederen verwierf, waren er evenwel toe gehouden de 
verkregen eigendom ten voordele eerst van de vervreemder en 
nadien van zijn erfgenamen onder zich te houden. Aanvankelijk 
was deze verplichting een zuivere plicht van eer vermits geen 
enkele Engelse rechtbank, bij afwezigheid van een passende actio 
(writ), bereid was haar te sanktioneren. De verkrijger tot ander
mans voordeel van het overgedragen land kon dus ongestraft 
zijn verplichting met de voeten treden door het verkregen goed 
als volwaardig eigenaar tot zijn eigen voordeel aan te wenden 
en uit te baten. 

De ontwikkeling van de Court of Chancery bracht hierin 
evenwel verandering. Onder leiding van de Chancellor deed zij 
uitspraak overeenkomstig de billijkheid (equity) en niet overeen
komstig de common law beginselen, op verzoekschriften tot haar 
gericht door gedingpartijen aan wie de gewone Common Law 
rechtbanken ingevolge het daar heersende formalisme geen recht 
konden doen wedervaren. Zodoende kwam naast de Common 
Law, dit is het recht zoals het gesproken werd door de gewone 

(1) Over de historische ontwikkeling van de trust instelling, zie o.m. ScoTT, 
On Trusts, I, § 1, blz. 3 en volg. 
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rechtbanken, een afzonderlijk geheel van rechtsregels : de Equity 
Law tot stand, die zonder afbreuk te doen aan de Common Law 
beginselen de scherpe hoeken ervan kwam afronden (1). 

Een belangrijk deel der Equity Law ontstond nu juist in verband 
met de trust. Verstoord als zij was over de onvoldoende bescher
ming van de begunstigden van een, in trust aan vertrouwens
mannen overgedragen fiduciair eigendomsrecht, ging de Court 
of Chancery ertoe over in de loop van de xve eeuw de vorde
ringen van teleurgestelde trustbegunstigden tegen oneerlijke 
trustees tot erkenning van hun rechten op de trusteigendom, 
in equity te sanktioneren. Het aldus aan de beneficiaries erkende 
recht werd zodoende een equitable right genoemd. Toen dit recht 
van de begunstigde op de trustres in de loop der eeuwen steeds 
verdergaande bescherming vond, begonnen sommigen erin zelfs 
een zakelijk recht te zien : men begon dan te spreken over het 
ten overstaan van de trustres aan de trustbeneficiary toebehorende 
equitable ownership in tegenstelling met het legal ownership dat 
bij de trustee verblijft. De trustinstelling zou derhalve geken
merkt zijn door een tweeslachtig eigendomsrecht (dual ownershi'p) 
ten aanzien van hetzelfde voorwerp. 

4. Naar het nagestreefde doel kunnen trusts zowel in de 
Verenigde Staten als in Engeland onderscheiden worden in 
private trusts en charitable of public trusts (2). Een private trust 
strekt tot het persoonlijk voordeel van een bepaald persoon of 
van een bepaalde klas van personen; charitable trusts zijn daaren
tegen trusts strekkende tot het voordeel van een onbepaald aantal 
personen hetzij door het bevorderen van de wetenschap, de 
opvoeding of de godsdienst, hetzij door het bestrijden van de 
armoede, hetzij door het verlichten en het in de hand werken 
van taken die het algemeen welzijn aanbelangen. 

Naar hun oorsprong wordt vrij algemeen een ander onder
scheid voorgesteld, met name dit tussen express en implied trusts. 
Express zijn trusts wier ontstaan teruggaat op een ondubbel
zinnige al dan niet uitgesproken bedoeling van diegene die de 

(1) Over dit onderscheid tussen CommonLaw en Equity Law, zie o.a. GBLDART, W., 
Elements of English Law, 5• uitgave herzien door HOLDSWORTH, W., en HANBURY, 
H. G., Londen, 1953, blz. 21-46. 

(2) Over de onderscheiden soorten trusts, zie o.m. Ashburner's principles of Equity, 
2• uitg., door DENIS BROWNB, 1933, blz. 89 en volg. 
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trust in het leven riep (settlor of the trust). Implied trusts, integen
deel, zijn trusts waarvan het Recht het bestaan aanvaardt niet
tegenstaande de afwezigheid van een ondubbelzinnige ver
klaring. Zij vallen uiteen in twee kategorieën. Vooreerst zijn er 
de resulting trusts : dit zijn de gevallen waarin een rechtbank 
uit de verrichting van bepaalde handelingen de kreatie van een 
trustverhouding afleidt ; de bedoeling tot het in leven roepen 
van een trust wordt dus vermoed alhoewel dergelijke bedoeling 
bij de betrokken partijen wellicht nooit voorhanden was of 
althans nooit tot uiting werd gebracht. 

Zo bv. wanneer in het geval van een kosteloos in het leven 
geroepen trust de aan de trustee overgedragen goederen een 
grotere waarde hebben dan nodig is voor de tenuitvoerlegging 
van het doe] van de trust dat bv. bestaat in het voorzien in het 
onderhoud van bepaalde begunstigden. In dergelijk geval zal de 
trustee geacht worden het overschot der goederen in trust te 
houden voor de oprichter van de trust of diens erfgenamen. 

De tweede kategorie is deze der constructive trusts. Deze trusts 
zijn niet gebaseerd op de werkelijke of vermoede bedoeling van 
partijen maar worden door het recht ten laste van bepaalde 
rechte.titularissen en ten voordele van een ander persoon in het 
leven geroepen als een middel tot het nastreven van meer recht
vaardigheid en tot het vermijden van onrechtmatige verrij
kingen. 

Zo bv. zal B geacht worden ipso jure trustee te zijn voor A, 
wanneer A de aankoopprijs voor een stuk land aan C betaalt 
en C genoemd stuk land niettemin in ruil voor de prijs aan B 
overdraagt. 

Hierna wordt vooral aandacht besteed aan de express trusts, 
die in het kader van een algemene bewindsteorie het grootste 
be]ang vertonen. 

5. In de Engelse en Amerikaanse rechtspraktijk vindt de trust
figuur talrijke aanwendingsvormen waarvan de voornaamste hierna 
in het kort worden aangegeven (1). 

In de eerste plaats wordt de trust vaak gebruikt in de familie-

(1) Over de hierna besproken en over nog vele andere aanwendingsvormen 
van de trust, zie BoGERT, Trusts and trustees, II, §§ 231-255. Zie ook STORME, M., 
loc. cit., nrs. 23 en volg. 
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rechtelijke verhoudingen. Zo wordt dikwijls een trust opgericht 
tot onderhoud, tijdens of na het leven van de oprichter van de 
trust, van verschillende verwanten (alimentary or protective trusts). 
Het trustinkomen moet dan door de trustee op bepaalde tijd
stippen aan de begunstigden worden uitgekeerd. Ook ten voordele 
van gehuwde vrouwen wordt nog dikwijls een trust in het leven 
geroepen en dit om het vermogen van de vrouw tegen elke 
beïnvloeding van haar echtgenoot veilig te stellen. Meer dan eens 
komt het tenslotte voor, althans in de Verenigde Staten, dat 
het voordeel dat iemand onder een contract van levensverzekering 
te wachten staat in trust wordt gehouden voor één of meerdere 
personen, hoofdzakelijk verwanten. Zo bv. wanneer A een levens
verzekering neemt die moet worden uitbetaald aan zijn echtge
note B maar met beding dat B de polis en de opbrengsten ervan 
in trust zal houden voor C, A en B's gemeenschappelijke zoon (1). 

In het zakenleven kent de trust tal van toepassingsvormen. 
Meest bekend hier te lande zijn de investment trusts, in België 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen genoemd (zie nr. 29 der 
verhandeling). In de Anglo-Amerikaanse landen kunnen der
gelijke fondsen onder de vorm van een echte trust worden op
gericht (2). De aandelenportefeuille wordt dan door een trustee, 
meestal een vennootschap, in trust gehouden ten behoeve van 
de verschillende beleggers. Ook bekend zijn de voting trusts 
waarbij het stemrecht verbonden aan de aandelen van twee of 
meerdere aandeelhouders van een vennootschap aan een of meer
dere trustees wordt overgedragen. Van meer recente datum zijn 
de thans in de Verenigde Staten in zwang zijnde business insurance 
trusts. Zij zijn erop gericht het voortbestaan van niet in de vorm 
van een rechtspersoon opgerichte ondernemingen te verzekeren 
in geval van overlijden van één der partners. Daartoe worden 
verzekeringspolissen genomen op het leven van de partners. Deze 
polissen zijn uitbetaalbaar aan een trustee die de geïnde sommen 
kan gebruiken om de rechten van de eerst overlijdende partner 
in te kopen (3). 

(1) Dit voorbeeld werd genomen uit de Restatement on Trusts 2d, § 84, b. 
(2) Zie hierover de voortreffelijke studie van DE BEus, P., Iets over investment 

trusts en hun oprichting in België, Brussel, z.d., ook verschenen in Annalen voor 
Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschappen. 

(3) Voor meer biezonderheden, zie BOGERT, Trusts and trustees, II, § 252, blz. 99 
en volg. 
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Over de trusts opgericht met karitatieve doeleinden werd reeds 
vroeger gesproken (zie boven, nr. 4). 

Tenslotte wordt de trust ook in de arbeidsrechtelijke ver
houdingen vaak gebruikt bij de instelling in de schoot van een 
onderneming van pension plans. Door middel van het trustfonds 
gebeuren dan uitkeringen ten voordele der werknemers der 
onderneming in geval van overlijden, werkonbekwaamheid of 
opruststelling. 

6. Zowel in de Verenigde Staten als in Engeland zijn de 
beginselen, die samen het trustrecht uitmaken, hoofdzakelijk weer 
te vinden in gerechtelijke beslissingen. Een deel van de zoge
noemde law of trusts werd nochtans in Engeland in 1925 gekodi
ficeerd en is er sindsdien terug te vinden in de Trustee Act en 
de Charitable Trusts Act (1). Ook in verschillende Staten van de 
Verenigde Staten had er een gedeeltelijke kodifikatie plaats. 
Pogingen tot het opstellen van een uniforme wetgeving voor 
alle Staten werden er insgelijks ondernomen (2). Anderzijds kwam 
er door de zorgen van het American Law Institute (3) op het stuk 
van het trustrecht een Restatement of the law tot stand. 

7. Opdat een trust geldig zou ontstaan, zo werd reeds opge
merkt, dient een welbepaalde trustres voorhanden te zijn ( 4). 
Ofwel moet de trustres in de trustovereenkomst beschreven worden 
ofwel moet een formule worden aangegeven overeenkomstig 
dewelke zij op elk ogenblik kan worden geïdentificeerd. Het 
vereiste dat de trustzaak bepaald of minstens bepaalbaar dient 
te zijn, is een geldigheidsvereiste. Het verzet zich evenwel niet 
tegen het doorvoeren in de loop van het bestaan van de trust 
van wijzigingen in de samenstelling ervan. Een trustres, die bij 
de aanvang uit een hoeve bestond, kan bv. bij het einde der 
trustverhouding tot een aandelenportefeuille zijn omgevormd. 

Zoals vroeger gezegd kan om het even welk vervreemdbaar 
recht het voorwerp uitmaken van een trust. Ook vorderings-

(1) Een volledige lijst van Engelse wetten in verband met het trustrecht evenals 
hun vindplaats is weergegeven bij BOGERT, Trusts and trustees, blz. 21 en 22. 

(2) Zie voor een lijst van wetgevingen en van pogingen tot meer eenvormigheid : 
BOGERT, Trusts and trustees, I, § 7, blz. 21 en volg. 

(3) De eerste uitgave van de Restatement on Trusts verscheen in 1935. In onder
havige uiteenzetting wordt steeds naar de tweede herwerkte uitgave van 1959 
verwezen. 

(4) BoGERT, Handbook, blz. 85 en volg. 
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rechten, zoals schuldvorderingen, kunnen dus in trust worden 
gegeven (zie boven, nr. 2). 

Opdat een trust geldig tot stand kome is het niet nodig dat 
de trustres door de oprichter van de trust (settlor of the trust), 
worde overgedragen aan een derde (trustee). De settlor, tot dan 
toe volkomen eigenaar van de trustres, kan bv. ook zichzelf tot 
trustee aanduiden door te verklaren dat hij van dan af de trustres 
in trust, dit is ten voordele van een ander persoon, onder zich 
zal houden (1). 

8. Even essentieel als de trustres voor de geldigheid van een 
trust, althans wanneer het gaat over een private dit is geen charit
able trust (over dit onderscheid, zie boven, nr. 4), is de aan
duiding van een begunstigde (trustbeneficiary) (2). Het is evenwel 
niet nodig dat de beneficiary genoemd wordt op het ogenblik 
van de oprichting van de trust; het volstaat immers dat de trust
overeenkomst voldoende aanwijzingen bevat opdat de begunstigde 
op het ogenblik waarop hij de voordelen van de trusteigendom 
begint te genieten zou kunnen geïdentificeerd worden. De begun
stigde moet daarom niet steeds met naam en toenaam worden 
genoemd : de aanduiding van een bepaalde klasse van personen, 
bv. de op een gegeven ogenblik in het leven zijnde kinderen 
van A, is voldoende. Zowel fysieke als rechtspersonen kunnen 
tot trustbegunstigden worden aangeduid als zij maar bekwaam 
zijn rechten te verwerven. Wensen zij de hun toegewezen rechten 
niet te aanvaarden, dan dienen zij de trust te verwerpen binnen 
een redelijke termijn nadat hun het bestaan ervan werd aan
gezegd. Bij overlijden van de beneficiary gaan zijn rechten -
althans wanneer zij niet voor de duur van zijn leven werden 
gegeven - op zijn erfgenamen over en dit overeenkomstig de 
geldende beginselen inzake devolutie van nalatenschappen (3). 

In het geval van een charitable trust (zie boven, nr. 4) is de 
bepaalbaarheid van de trustbegunstigden daarentegen geen geldig
heidsvereiste ( 4). Integendeel, de personen langs wie het publiek 

(1) Over deze en nog andere metodes van oprichting van een trust, zie ScoTT, 
On Trusts, I, § 17, blz. 164 en volg. 

(2) Over dit geldigheidsvereiste : BoGERT, Handbook, blz. 148 en volg. 
(3) Zie hierover o.m. ScoTT, On Trusts, II, § 142, blz. 1000. 
( 4) Zie in die zin ook de Restatement on Trusts 2d, § 364. 
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voordeel zal trekken uit met het oog op het algemeen welzijn 
opgerichte trusts, zijn meestal bij de oprichting van de trust 
onbekend. Gewoonlijk worden zij tijdens de werking van de trust 
door de trustees aangewezen in overeenstemming met de bepa
lingen van de trustakte. 

9. De geldigheid van een trust wordt principieel niet in het 
gedrang gebracht doordat de oprichter van de trust bij de aanvang 
ervan geen trustee aanduidde of doordat de aangeduide trustee 
de opdracht weigert, niet bekwaam is haar te aanvaarden of 
overlijdt. In dergelijke gevallen kan de Court of Equity, bij afwezig
heid van een andere desbetreffende bepaling in de trustakte, in 
deze lacune voorzien en een trustee benoemen. De oplossing zal 
natuurlijk anders zijn indien de oprichter van de trust het bestaan 
ervan afhankelijk maakte van het in funktie zijn van een wel
bepaald, door hem benoemd trustee (1). 

Eenieder die volwaardig titularis kan zijn van de in trust gegeven 
rechten, mag als trustee optreden. Rechtspersonen kunnen trustee 
zijn wanneer dit binnen de hun door de wet en hun statuten 
verleende bevoegdheden valt (2). 

De legal title met betrekking tot de trustres moet op de trustee 
worden overgedragen indien laatstgenoemde hem nog niet bezat. 
Bij afwezigheid van een wettelijke beschikking in andersluidende 
zin, gaat de eigendom van de trustres, bij overlijden van een 
enige trustee, dan ook over op zijn erfgenamen en dit tot bij de 
aanduiding van een nieuwe trustee (3). De trustwetgeving van 
bepaalde Amerikaanse Staten bepaalt evenwel dat het legal owner
ship in dergelijk geval tijdelijk op de Court of Equity overgaat. 
Ingeval meerdere trustees werden aangesteld, gaat, bij overlijden 
van één van hen, diens onverdeeld aandeel in de legal title meestal 
over op de overblijvende trustees. Soms kan nochtans uit de 
trustakte of uit de omstandigheden blijken dat de oprichter van 
de trust in dat geval de aanduiding van een plaatsvervangende 
trustee verlangde ( 4). 

(1) BoGERT, Trusts and trustees, I, §§ 123 en volg., blz. 537 en volg.; ScOTT, 
On Trusts, I, § 101, blz. 752 en volg. 

(2) ScoTT, On Trusts, I, § 93, blz. 714 en volg.; zie ook Restatement on Trusts 
2d, § 96. 

(3) BoGERT, Handbook, blz. 134; Scou, On Trusts, 1, § 104, blz. 764 en volg. 
(4) ScoTT, On Trusts, I, § 108, 1, blz. 786 en volg. 

_ ______J 
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Vaak zal de wet, de rechtbank of de trustakte voorzien dat de 
trustee bij de aanvang van zijn trustbewind zekerheid moet stellen 
tot waarborg van zijn beleid. 

10. De bevoegdheden van de trustee kunnen hetzij expliciet 
door de wet, door de rechtbank of door de oprichter van de trust 
in de trustakte omschreven zijn, hetzij impliciet uit de omschrij
ving van het doel van de trust voortvloeien. De trustee mag 
inderdaad alle handelingen verrichten die nuttig of nodig zijn 
voor de verwezenlijking van het doel van de trust (1). 

Wordt aan de trustee de keus gelaten om naar eigen goeddunken 
zijn bevoegdheden uit te oef enen, dan heeft men met diskretionaire 
bevoegdheden te doen. Imperatieve bevoegdheden zijn daaren
tegen diegene, die de trustee moet gebruiken zodra een gegeven 
omstandigheid zich voordoet. Laat de trustee dan na van zijn 
bevoegdheden gebruik te maken, dan kan de rechtbank hem 
daartoe verplichten. 

Behoudens andersluidend beding moeten co-trustees de hun 
gegeven bevoegdheden gezamenlijk uitoefenen. In het geval van 
een charitable trust (zie boven, nr. 4), kan een meerderheid van 
trustees evenwel een geldige beslissing afdwingen (2). 

Delegatie van trustbevoegdheden wordt toelaatbaar geacht in 
al die gevallen waarin een redelijk voorzichtig eigenaar met 
betrekking tot zijn persoonlijk vermogen zijn bevoegdheden zou 
delegeren tot verwezenlijking van gelijkaardige objektieven als 
diegene waartoe de trust werd opgericht (3). Doorslaggevend is 
daarbij o.m. de graad van bekwaamheid vereist voor de voor
genomen handeling en bovendien of de tenuitvoerlegging ervan 
een speciale onderlegdheid veronderstelt die de trustee niet bezit. 
Ten aanzien van belangrijke verrichtingen, die een doorsnee 
eigenaar persoonlijk zou aangaan, dient de trustee ook zelf op 
te treden ( 4). 

(1) Zie § 186 van de Restatement on Trusts 2d. 
(2) BOGERT, Handbook, blz. 371 en volg.; ScoTT, On Trusts, II,§ 194, blz. 1468 

en volg. 
(3) BOGERT, Handbook, blz. 382 en volg.; § 171 van de Restatement on Trusts 2d 

luidt : • The trustee is under a duty to the beneficiary not to delegate to others 
the doing of acts which the trustee can reasonably be required personnally to per
form ». 

( 4) De kommentaar bij de in de vorige noot aangehaalde § 171 van de Restatement 
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11. De verplichting bij de tenuitvoerlegging van zijn opdracht 
een gewone bekwaamheid en voorzichtigheid aan de dag te leggen 
(to use ordinary skill and prudence) en de plicht van loyauteit 
(duty of loyalty) behoren tot de fundamentele, op de trustee 
wegende plichten. 

Principieel moet de trustee in zijn beleid en bij het beheer 
van het trustvermogen de gewone onderlegdheid, zorgvuldigheid 
en voorzichtigheid gebruiken die een normaal bekwaam en voor
zichtig man in dezelfde omstandigheden en voor gelijkaardige 
doeleinden zou ten toon spreiden. Heeft de trustee evenwel, 
vooraleer zijn opdracht te aanvaarden, aan de oprichter van de 
trust doen geloven dat hij ongewone kwalifikaties bezit, dan zal 
hij ook gehouden zijn van dergelijke buitengewone bekwaamheid 
blijk te geven (1). Bedingen strekkende tot opheffing van de 
aansprakelijkheid van de trustee worden door de rechtbanken, 
zij het soms schoorvoetend, gesanktioneerd in zover zij de trustee 
niet van zijn kwade trouw, opzet of zware schuld ontlasten (2). 

Uitsluitend het belang van de begunstigden van de trust en 
niet zijn eigen belang of dat van derden mag de trustee nastreven 
bij het beheren van de trust. Door de trustee aangegane transakties, 
waarin een belangenkonflikt aanwezig is tussen het belang van 
de trust en enig ander belang, zijn op verzoek van de trustbegun
stigden vernietigbaar. Rechtshandelingen door de trustee voor 
rekening van de trust met zichzelf aangegaan zullen slechts 
behouden blijven indien de trustee kan aantonen dat hij blijk 
heeft gegeven van een ver doorgedreven fair play en dat hij o.m. 
de trustbegunstigde in kennis heeft gesteld van de juiste draag
wijdte der voorgenomen verrichting (3). 

zegt het volgende : « ... In considering what acts a trustee can properly delegate 
the following circumstances, among others may be of importance : (1) the amount 
of discretion involved; (2) the value and character of the property involved; 
(3) whether the property is principal or income; ( 4) the proximity or remoteness 
of the subject matter of the trust; (5) the character of the act as one involving 
professional skill or facilities possessed or not possessed by the trustee himself ». 
- Zie hieromtrent ook ScoTT, On Trusts, II, § 171.2, blz. 1280 en volg. waar deze 
tekst verder besproken wordt. 

(1) ScoTT, On Trusts, II, § 174, blz. 1295 en volg. 

(2) BoGERT, Handbook, blz. 389 en volg. - Zie ook in dezelfde zin maar uit
voeriger en meer genuanceerd : § 222 van de Restatement. 

(3) BOGERT, Handbook, blz. 398 en 399; ScoTT, On Trusts, II, § 170, blz. 1193 
en volg. 
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12. Meer specifieke plichten van de trustee worden hierna 
aangegeven (1). 

Vermits de opdracht tot beheer van de trustzaak meestal de 
inbezitname ervan door de trustee nodig maakt, moet laatst
genoemde in al die gevallen alles ondernemen om zich dit bezit 
ook degelijk te zien toewijzen. Desnoods dient hij een vordering 
tot inbezitstelling in te leiden. In dezelfde gedachtengang situeert 
zich de plicht van de trustee om de trust tegen vorderingen 
strekkende tot nietigverklaring ervan, bv. wegens beweerde on
geoorloofdheid van het nagestreefde doel, te verdedigen. Vereist 
is evenwel dat een redelijk verweer tegen de vordering mogelijk 
is. Anderzijds moet de trustee alles in het werk stellen om de 
trustres veilig te stellen tegen verlies of beschadiging. Dit impli
ceert de plicht daden van bewaring te verrichten zoals het ver
zekeren van de trustres tegen bepaalde risico's of het deponeren 
van bepaalde trustbestanddelen in een bankinstelling. Tenslotte 
heeft de trustee de plicht de trustres van zijn eigen vermogen 
gescheiden te houden en daartoe alle maatregelen ter individua
lisering (earmarking) van de trusteigendom te treffen. 

13. Een andere zeer belangrijke verplichting, die gewoonlijk 
op de trustee weegt, is de plicht de trusteigendom te doen ren
deren (2). Dit houdt verband met de vraag naar de toelaatbare 
investeringsobjekten. Inderdaad, indien de trust geroepen is om 
voor enkele tijd voort te bestaan, zal het rendementsvereiste vrij 
vaak de overschakeling van een bepaald beleggingsobjekt naar 
een ander noodzakelijk maken. 

Bij de aanvang van de trust beschikt de trustee natuurlijk over 
een redelijke tijdspanne om het meest geschikte beleggingsobjekt 
uit te kie7en. Tijdens die periode doet hij er goed aan baar geld 
en waardepapieren in een betrouwbare bank op zicht te deponertn. 

De trustovereenkomst kan imperatieve door de oprichter van 
de trust opgelegde richtlijnen bevatten inzake de belegging der 
trustgelden. Dergelijke richtlijnen ontslaan de trustee evenwel niet 

(1) BOGERT, Handbook, blz. 400 en volg.; voor meer biezonderheden : ScoTT, 
On Trusts, II, §§ 175-179, blz. 1302 en volg. 

(2) Over deze plicht en de toelaatbare investeringsobjekten in het algemeen : 
BoGERT, Handbook, blz. 409 en volg. Dit alles wordt uitvoerig behandeld door 
BoGERT, Trusts and trustees, §§ 611-700, evenals door ScoTT, On Trusts, II, § 181, 
blz. 1348 en volg. en vooral §§ 227-331, blz. 1660 en volg. 
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van het aan de dag leggen van een redelijke voorzichtigheid en 
een volstrekte goede trouw. Thans wordt aanvaard dat de recht
banken genoemde richtlijnen mogen wijzigen of terzijde stellen 
wanneer zij schadelijk blijken te zijn voor een doeltreffend rende
ment van de trusteigendom. De trustee kan zich ook steeds tot 
de bevoegde rechtbank wenden om richtlijnen te bekomen inzake 
belegging. Hij kan zich eveneens dekken door de instemming 
van de trustbegunstigden met de voorgenomen belt.gging aan 
te vragen en te bekomen. Voorwaarde is natuurlijk dat de trust
begunstigden meerderjarig, geestelijk normaal en van de draag
wijdte der voorgestelde verrichting volledig op de hoogte zouden 
zijn. 

Over wat als toelaatbaar beleggingsobjekt moet worden aan
gezien, houden de wetgevingen in Engeland en de verschillende 
Amerikaanse Staten er uiteenlopende meningen op na. Zo bevatten 
de Engelse Trustee Act evenals de wetgeving van talrijke Ameri
kaanse Staten een lijst van toegelaten beleggingsobjekten (1). Nu 
eens mag de trustee in een der aldus opgesomde objekten 
beleggen, dan weer moet hij op die wijze investeren. Volgt de 
trustee deze (al dan niet imperatieve) lijst, dan is zijn verantwoor
delijkheid gedekt indien hij met een redelijke zorgvuldigheid 
(reasonable care) te werk ging. Is de lijst imperatief, dan zal 
elke belegging buiten de opgesomde objekten en ongeacht de 
zorgvuldigheid waarmee ze gebeurde, de trustee als een tekort
koming aan zijn verplichtingen (a breach of trust) worden aan
gerekend. Is de lijst niet imperatief, dan mag de trustee ook buiten 
de lijst investeren ; hij draagt dan evenwel de bewijslast dat hij 
daarbij de nodige zorgvuldigheid en bekwaamheid aan de dag 
legde. 

Vooral onder de invloed van banken en trustcompanies tekent 
zich tijdens de laatste decennia en dan vooral in de Verenigde 
Staten een andere houding af (2). Liever dan een wettelijke Jijst 
voor te stellen van toelaatbare investeringsobjekten, wordt aan 
de trustees volledige vrijheid gelaten : er wordt evenwel van hen 
verwacht dat zij het beleggingsobjekt uitkiezen met de, een 

(1) De bepalingen inzake toegelaten beleggingsobjekten in de Engelse Trustee Act 
van 1925 evenals in de wetgevingen der verschillende Amerikaanse Staten vindt 
men afgedrukt bij BoGERT, Trusts and trustees, onder §§ 615-664. 

(2) Aldus BOGERT, Handbook, op blz. 420. 
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redelijk voorzichtig belegger (reasonably prudent investor) passende 
zorgvuldigheid en bekwaamheid (1). Daarbij moet de trustee het 
evenwicht betrachten tussen de belangen van de trustbegunstigden, 
die aanspraak kunnen maken op de vruchten van de trustres, 
en de belangen van diegenen, die uiteindelijk recht hebben op 
de substantie van de trusteigendom (zie hierover verder, nr. 14). 
Overwegingen, waardoor de trustee zich moet laten leiden bij 
het uitkiezen van een bepaalde belegging, zijn : risicospreiding ; 
gemakkelijke verhandelbaarheid der trustres; bescherming tegen 
inflatie ; fiskale voordelen ; geografische ligging van het beleg
gingsobjekt. In het algemeen genomen moet de trustee de blijvende 
vruchttrekking zowel als het behoud van kapitaalkracht van het 
hem toevertrouwde vermogen nastreven. Het regelmatig sluiten 
van spekulatieve verrichtingen is daarbij uit den boze (2). 

Zoals bij de aanvang zo moet de trustee ook tijdens de duur 
van de trust regelmatig nagaan of de aàngehouden beleggings
objekten dienen behouden dan wel verkocht en wederbelegd 
te worden. 

14. Gewoonlijk moet de trustee de belangen van twee ver
schillende klassen van trustbegunstigden behartigen : enerzijds 
zijn er de begunstigden, aan wie de opbrengsten van de trust
eigendom moeten worden uitgekeerd; anderzijds zijn er diegenen, 
aan wie de eigenlijke substantie van dezelfde eigendom toekomt. 
Zoals reeds opgemerkt (zie vorig nummer), moet de trustee de 
belangen van beide klassen in evenwicht houden. Deze tweespalt 
tussen klassen van begunstigden laat het beruchte probleem 
ontstaan, dat in de Anglo-Amerikaanse rechtsleer bekend staat 
als het onderscheid tussen principal en income. Zolang men op 
het vlak der algemene beginselen blijft, is de oplossing onbetwist : 
vergoedingen voor het gebruik van de trusteigendom evenals 
door de trusteigendom voortgebrachte inkomsten moeten als 
vruchten worden beschouwd terwijl goederen verkregen in ver-

(1) De aanvang van § 227 van de Restatement on Trusts 2d luidt aldus : • In 
making investments of trust funds the trustee is under a duty to the beneficiary 
(a) in the absence of provisions in the terms of the trust or of a statute otherwise 
providing, to make such investments and only such investments as a prudent man 
would make of his own property having in view the preservation of the estate and 
the amount and regularity of the income to be derived ... •· 

(2) BoGERT, Handbook, blz. 425; ScoTT, On Trusts, 111, § 227.3, blz. 1666 en 1667, 
die spreekt over de prudent family man als aan te wenden maatstaf. 
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vanging van trustbestanddelen tot de substantie der trustres 
moeten worden gerekend (1). In de praktijk is de lijn tussen 
substantie en opbrengsten nochtans vrij moeilijk te trekken. 

Het zou te ver leiden a11e gevallen te onderzoeken ten aanzien 
waarvan het probleem zich heeft gesteld (2). Het merendeel dezer 
gevallen houdt trouwens verband met toestanden of rechtsinstel
lingen die op ons vasteland onbekend zijn. Er moge hier alleen 
op gewezen worden dat dividenden van aandelen en interesten 
van obligaties uiteraard onder de vruchten worden gerangschikt. 
In het merendeel der Amerikaanse Staten worden dividenden, 
uitgekeerd onder de vorm van bonus-aandelen (3), zowel als 
inschrijvingsrechten op nieuwe aandelen ( 4), nochtans tot de sub
stantie der trustzaak gerekend. In andere Staten blijft deze oplos
sing evenwel betwist. De voortbrengst van een verkoop van 
trustbestanddelen wordt ook meestal als trustsubstantie aangezien 
en dit alhoewel, in vergelijking met de kostprijs of de boekwaarde 
der verkochte bestanddelen, een winst werd geboekt. Omgekeerd 
vallen verliezen opgelopen naar aanleiding van de verkoop van 
trustbestanddelen eveneens ten laste van de trustsubstantie (5). 

15. Een laatste op de trustee wegende plicht, die hier nog moet 
worden vermeld, strekt tot het bijhouden van de boekhouding 
met betrekking tot de trusteigendom (6). De trustee moet in staat 
zijn aan de rechtbank en aan de trustbegunstigden rekenschap 
af te leggen over zijn beleid. In aansluiting daarmede heeft 
de trustee de plicht aan de trustbegunstigde alle gevraagde inlich
tingen te verstrekken die nodig zijn voor de bescherming van 
zijn rechten. Hij moet hem trouwens op eigen initiatief alle 
gegevens meedelen waarvan hij weet of behoort te weten dat 
zij voor de begunstigde nuttig zijn. Deze laatste mag bovendien 

(1) BoGERT, Handbook, blz. 451. 
(2) Een uitvoerige bespreking van deze gevallen vindt men bij ScoTT, On Trusts, 

III, §§ 232 en volg., in het biezonder § 236, evenals bij BoGERT, Trusts and trustees, 
§§ 811 en volg.; zie ook de Restatement on Trusts 2d, §§ 232 en volg. 

(3) ScoTT, On Trusts, III, § 236.3, op blz. 1814; zie§ 236, (b) van de Restatement 
on Trusts 2d. 

(4) ScoTT, On Trusts, III, § 236.9, op blz. 1832; zie§ 236, (d) van de Restatement 
on Trusts 2d. 

(5) BOGERT, Handbook, blz. 474; zie ook de kommentaar onder litt. b bij § 233 
van de Restatement on Trusts 2d. 

(6) § 172 van de Restatement on Trusts 2d. 
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inzage nemen of doen nemen van alle trustdokumenten (1). Op 
verzoek van de rechtbank is de trustee gehouden bij het einde 
zowel als tijdens de duur van de trust rekenschap af te leggen 
omtrent het gevoerde bewind. 

16. Hoewel de oplossing oorspronkelijk in tegenovergestelde 
zin luidde, wordt nu - althans in de Verenigde Staten - vrij 
algemeen aanvaard dat, behalve wanneer het tegendeel bedongen 
werd, de trustee aanspraak kan maken op vergoeding (2). 

Bij afwezigheid van een wettelijke beschikking, een bepaling 
in de trustovereenkomst of een biezondere afspraak tussen de 
oprichter van de trust (of de trustbegunstigden) en de trustee, 
wordt de vergoeding vastgesteld door de bevoegde rechtbank. 
Gespecialiseerde vennootschappen, die vaak als trustee optreden, 
heb ben vaste loonschalen. 

17. Nu de bevoegdheden en de verplichtingen van de trustee 
werden aangegeven, dient nog zijn aansprakelijkheid tegenover 
derden, zowel wegens door hem gesloten overeenkomsten als 
ingevolge onrechtmatige daden, besproken te worden. 

Teneinde de aansprakelijkheid van de trustee uit door hem 
voor rekening van de trust aangegane overeenkomsten te begrijpen, 
dienen twee zaken voor ogen te worden gehouden. Enerzijds 
moet worden aangestipt dat de trustee niet mag gelijkgeste]d 
worden met een vertegenwoordiger (agent) van de trustbegun
stigde. Anderzijds moet de aandacht opnieuw getrokken worden 
op de specifieke rechtstoestand van de trustee, die, zoals gezegd, 
overeenkomstig de Common Law legal owner is van de trust
eigendom (zie boven, nr. 3). 

Welnu, zoals de trustee volgens de Common Law volkomen 
eigenaar is van de trustres, zo is hij ook in het merendeel der 
Anglo-Amerikaanse Staten persoonlijk gehouden met zijn eigen 
vermogen voor de door hem voor rekening van de trust aangegane 
overeenkomsten (3). Ingeval de trustee in gebreke blijft de aan-

(1) § 173 van de Restatement luidt : • The trustee is under a duty to the benc
ficiary to give him upon his request at reasonable times complete and accurate 
information as to the nature and amount of the trust property, and to permit him 
or a person duly authorized by him to inspect the subject matter of the trust and the 
accounts and vouchers and other documents relating to the trust •· 

(2) ScoTT, On Trusts, 111, § 242, blz. 1925 en volg. 
(3) ScoTT, On Trusts, 111, § 262, blz. 2033 en volg. 
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gegane kontraktuele verbintenissen ten uitvoer te leggen, dan 
moet de medekontraktant zich rechtstreeks tot de trustee persoon
lijk wenden en niet tot het trustvermogen, vertegenwoordigd door 
de trustee qualitate qua, en dit onverschillig of de medekontraktant 
ervan op de hoogte was dat de trustee voor de trust en dus niet 
voor eigen rekening optrad (1). De oplossing zal alleenlijk anders 
luiden indien de trustee bij het sluiten der overeenkomst zijn 
persoonlijke aansprakelijkheid uitsloot : in dat geval en op voor
waarde dat de trustee bij het sluiten der overeenkomst binnen de 
perken van zijn bevoegdheden bleef, kan de medekontraktant 
zijn vordering rechtstreeks tegen de trustres doen gelden-; over
schreed de trustee zijn bevoegdheden, dan verkrijgt de mede
kontraktant opnieuw een vordering tegen de trustee, namelijk : 
f or breach of a warranty of authority, dit is op grond van het feit 
dat de trustee zich ten onrechte als bevoegd voordeed (2). 

Is het duidelijk dat de trustee, at Common Law, persoonlijk 
gehouden is tot aflossing van voor de trust aangegane kontraktuele 
verbintenissen, dan is het thans eveneens duidelijk dat hij zich, 
in equity, tegen de trustres kan keren tot vergoeding van wat 
hijzelf betaalde ingevolge binnen de perken van zijn bevoegd
heden gesloten overeenkomsten (3). Meestal zal dit trouwens 
overbodig zijn omdat de trustee in de praktijk de voor de trust 
aangegane verbintenissen reeds door middel van trustgelden 
zal hebben voldaan. Of de trustee zich bij onvermogen van de 
trustres ook nog tegen de trustbegunstigden kan keren blijft, 
althans in de Verenigde Staten, betwist (4). 

Er dient nog opgemerkt te worden dat buiten het geval, waarin 
de trustee bij het sluiten der overeenkomst de rechtstreekse 
gebondenheid van het trustvermogen en de uitsluiting van zijn 
eigen gebondenheid stipuleerde, de medekontraktanten het trust
vermogen uitzonderlijk ook nog in andere gevallen rechtstreeks 
kunnen aanspreken. Dergelijke rechtstreekse vorderingen van de 
medekontraktant zijn steeds op equity-beginselen gesteund (5). 

(1) BoGERT, Trusts and trustees, § 712, blz. 447 en volg. 
(2) ScoTT, On Trusts, III, § 263.3, blz. 2048; B0GERT, Handbook, blz. 495 en 496. 
(3) BoGERT, Handbook, blz. 499 en volg. 
(4) Vgl. over deze en andere vragen ScoTT, On Trusts, III, § 265.4, blz. 2062 

en volg. 
(5) Over deze problematiek zie ScoTT, On Trusts, III, §§ 266 en 267, blz. 2066 

en volg., evenals B0GERT, Handbook, blz. 501 en volg. 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 29 
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18. De regeling inzake de aansprakelijkheid van de trustee 
voor door hem of zijn aangestelden bij de uitvoering van het 
trustbeheer verrichte onrechtmatige daden is vrij analoog aan de 
regeling inzake zijn aansprakelijkheid uit overeenkomsten. 

In de meeste jurisdicties moet de vordering der aanspraak
gerechtigden uit dergelijke onrechtmatige daden rechtstreeks tegen 
de trustee worden gebracht. Ten aanzien · van charitable trusts 
(over dit begrip, zie boven, nr. 4) bestaat er niettemin enige 
aarzeling omtrent het aansprakelijk zijn van de trustee voor 
onrechtmatige daden die door zijn aangestelden of vertegen
woordigers werden verricht (1). 

In bepaalde gevallen schijnt de trustee gerechtigd te zijn zich 
tot terugbetaling tegen de trustres te keren. Dit blijkt onder meer 
het geval te zijn wanneer hem geen persoonlijke verantwoordelijk
heid kan worden toegerekend (2). Het zou volgens sommigen 
eveneens het geval moeten zijn wanneer de gepleegde onrecht
matige daad moet beschouwd worden als een normaal, moeilijk 
afwendbaar gevolg van de trustopdracht (3). In de gevallen waarin 
de trustee regres kan ui toef enen tegen het trustvermogen, wordt 
meestal ook aanvaard dat de aanpsraakgerechtigde zich in equity 
tegen de trusteigendom kan keren indien gebleken is dat aan 
zijn vordering tegen de trustee, wegens insolvabiliteit van laatst
genoemde of anderszins, niet kan voldaan worden ( 4). 

19. Thans moeten nog twee belangrijke probleemstellingen 
behandeld worden. Enerzijds moet het beëindigen van of het 
aanbrengen van wijzigingen aan de trustverhouding en de bevoegd-: 
heden van de rechtbank in verband daarmee worden besproken; 
anderzijds moeten de rechten van de trustbegunstigden worden 
aangegeven. 

In het merendeel der Amerikaanse Staten alsook in Engeland 
heeft diegene, die de trust oprichtte, geen herroepingsbevoegdheid. 
Dergelijke bevoegdheid komt aan de oprichter van de trust of aan 

(1) § 402, (1) van de Restatement on Trusts 2d ontkent de persoonlijke verant
woordelijkheid van de trustee van een charitable trust voor onrechtmatige daden 
begaan door zijn aangestelden. 

(2) ScoTT, On Trusts, 111, § 247, blz. 1977. 
(3) B0GERT, Handbook, blz. 508. 

(4) ScoTT, On Trusts, 111, § 271 A. 2, blz. 2101 en volg. 
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een derde slechts toe wanneer zij uitdrukkelijk m de trustakte 
werd voorbehouden. 

Zo ook behoort de bevoegdheid om, tijdens de duur van de 
trust, aan de trustbepalingen wijzigingen te brengen, slechts dan 
toe aan de oprichter van de trust of aan een door hem aangeduide 
derde wanneer deze bevoegdheid uitdrukkelijk in de trustakte 
werd voorzien (1). Er dient evenwel opgemerkt te worden dat 
de rechtbank de trustbepalingen kan wijzigen wanneer dit nodig 
is voor het bereiken van de fundamentele doeleinden met het oog 
waarop de trust werd ingesteld. Nochtans, aan de essentiële 
bestanddelen van de trust zoals de trustres, het aantal begunstigden 
of het aandeel dat aan elk der begunstigden toekomt, kan zelfs 
de rechtbank geen verandering brengen (2). 

Ten aanzien van charitable trusts (over het begrip, zie boven, 
nr. 4) zijn de bevoegdheden van de rechtbanken enigszins ruimer. 
In overeenstemming met de zogenaamde cy pres leer (3), heeft 
de rechtbank immers de bevoegdheid om de trustgelden voor 
andere gelijkaardige liefdadigheidsdoeleinden voor te bestemmen 
wanneer de verwezenlijking van de konkrete doeleinden, die de 
oprichter van de trust voor ogen had, ingevolge gewijzigde 
omstandigheden onmogelijk is geworden ( 4). De rechtbank zal 
van deze bevoegdheid echter geen gebruik maken indien blijkt 
dat de oprichter van de charitable trust alleenlijk een welomschre
ven ( en thans onmogelijk geworden) konkreet liefdadigheidsdoel 
wilde bereiken. Slechts wanneer een ruime bedoeling tot het 
beoefenen van liefdadigheid aan de oprichting van de trust 
voorzat, zal de rechtbank de cy pres leer toepassen (5). 

Buiten het geval van herroeping van de trust, indien de bevoegd
heid daartoe uitdrukkelijk werd voorbehouden, kan de trust
verhouding nog op een der volgende wijzen beëindigd worden (6). 

(1) ScoTT, On Trusts, III, §§ 329 A en volg., blz. 2391 en volg. 
(2) BoGERT, Handbook, blz. 563 en volg.; zie§ 167 van de Restatement on Trusts 2d. 
(3) Het woord cy pres komt van het oud-Frans cy près comme possible. 
(4) Over de cypres !ter, zie ScoTT, On Trusts, IV,§§ 395 en volg., blz. 2768 en volg. 
(5) § 299 van de Restatement luidt : • If property is given in trust to be applied 

to a· particular charitable purpose, and it is or becomes impossible or impracticable 
or illegal to carry out the particular purpose, and if the settlor manifested a more 
genera! intention to devote the property to charitable purposes, the trust will not 
fail but the court will direct the application of the property to some charitable 
purpose which falls within the general charitable intention of the settlor •· 

(6) Over deze verschillende wijzen van beëindiging van de trust in het algemeen, 
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In de eerste plaats is er het verstrijken van de bedongen tijds
duur. Werd geen termijn vastgesteld, dan zal de trust voort
duren tot bij de verwezenlijking van de doeleinden met het oog 
waarop hij werd ingesteld. Bij afwezigheid van andersluidende 
beschikking in de trustakte komt aan de trust daarentegen geen 
einde door het overlijden van de oprichter van de trust, van de 
trustee of van de trustbegunstigde. 

Ook door het onmogelijk of onwettig worden van het trustdoel 
kan aan een private trust een vroegtijdig einde komen (voor wat 
betreft de charitable trust, zie wat hierboven over de cy pres leer 
werd gezegd). Daarnaast maakt de vermenging van legal en 
equitable rights in hoofde van de trustee (over deze begrippen, 
zie boven, nr. 3 in fine) aan de trustverhouding een einde. Tenslotte 
wordt vrij algemeen aanvaard dat de oprichter en de trustbegun
stigden samen, de trust kunnen opheffen. In Engeland en in 
sommige Amerikaanse Staten wordt zelfs aangenomen dat de 
rechtbank een verzoek tot beëindiging van de trust, ingediend 
door alle handelingsbekwame begunstigden maar zonder de mede
werking van de oprichter van de trust, die bv. reeds overleden is, 
kan inwilligen. 

20. Aan de trustbegunstigden staan voornamelijk twee wegen 
open tot vrijwaring van hun rechten : ofwel kunnen zij een of 
andere vordering inleiden tegen de trustee; ofwel kunnen zij ten 
aanzien van de trustres of van wat ervoor in de plaats kwam, 
een soort volgrecht ui toef enen. 

Onder de vorderingen die de trustbegunstigde tegen de trustee 
kan inspannen, is er vooreerst diegene strekkende tot het ver
bieden aan de trustee van een handeling die een overtreding 
der trustverplichtingen uitmaakt; zo bv. wanneer de trustee op 
het punt staat bepaalde bestanddelen van het trustvermogen aan 
een abnormaal lage prijs te verkopen (1). Maakte de trustee zich 

zie ScoTT on Trusts, III, § 329 A, blz. 2391 : in de volgende paragrafen wordt elk 
van deze wijzen nader besproken. Zie ook BoGERT, Handbook, blz. 579-597 evenals 
§§ 330 en volg. van de Restatement on Trusts 2d. 

(1) Aldus BoGERT, Handbook, blz. 600; zie verder over deze en de hierna ge
noemde vorderingen, die de trustbegunstigden tegen de trustee kunnen inleiden : 
ScoTT, On Trusts, Il, § 199. 

§ 199 van de Restatement bepaalt : « The beneficiary of a trust can maintain a suit 
(a) to compel the trustee to perform his duties as trustee; 
(b) to enjoin the trustee from committing a breach of trust; 
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reeds aan trustbreuk (breach of trust) schuldig, dan kan de recht
bank de verrichte handeling gebeurlijk vernietigen of terzijde
stellen, althans voor zover dit verenigbaar is met de rechten 
van een bonafide verkrijger. 

Omgekeerd kan de trustbegunstigde - of, in het geval van 
een charitable trust, de vertegenwoordiger van de Staat, dit is 
meestal de Attorney Genera! -, bij stilzitten van de trustee, 
de rechtbank om een bevel tot tenuitvoerlegging van de trust
verplichtingen verzoeken. Volgt de trustee dergelijke rechterlijke 
beslissing niet op, dan kan bij wegens contempt of court gestraft 
worden. 

Verder kan elk trustbegunstigde, die schade ondervond inge
volge wanprestatie van de trustee, vanwege laatstgenoemde scha
deloosstelling eisen. Desgevallend zal de zich bij veronderstelling 
nog in de handen van de trustee bevindende opbrengst der ver
richte onrechtmatige handeling tot onderpand strekken voor de 
voldoening van de vordering der benadeelde trustbegunstigden (1). 

Is een trustbegunstigde bij machte aan te tonen dat het in 
funktie blijven van een bepaald trustee nadelig is voor de financiële 
belangen van alle rechthebbenden, dan kan de rechtbank tot de 
afzetting van die trustee en tot de aanduiding van een nieuwe 
trustee besluiten. Gebeurlijk kan de rechtbank ook, bv. bij wijze 
van overgangsmaatregel, een gerechtelijk bewindvoerder over de 
trustzaak (receiver) aanstellen. 

21. Onder bepaalde, hierna aangeduide omstandigheden komt 
aan de trustbegunstigde(n) een volgrecht toe ten aanzien van 
met trustbreuk vervreemde trustbestanddelen of, door toepassing 
van het beginsel der zaakvervanging, ten aanzien van de ervoor 
in de plaats verkregen goederen. De uitoefening van dit volg
recht wordt tracing of following the trust fund genoemd (2). 

Een voorbeeld zal de werking van dit volgrecht verduidelijken. 
Stel dat A, die een stuk grond in trust houdt voor B, dit stuk 

(c) to compel the trustee to redress a breach of trust; 
(d) to appoint a receiver to take possession of the trust property and administer. 

the trust; 
(e) to remove the trustee ». 
(1) Zie hierover BoGBRT, Trusts and trustees, § 865. 
(2)' Over deze teorie zie B0GBRT, Trusts and trustees, §§ 921 en volg.; SC0TT, 

On Trusts, § 202 en §§ 507 en volg. 
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grond onrechtmatig, dit is in breach of trust, verkoopt aan X, 
die kennis heeft van de aldus begane onrechtmatigheid, en dat 
hij de opbrengst van de verkoop deponeert bij een bank. B, de 
trustbegunstigde, heeft de keus : ofwel kan hij het stuk grond, 
dit is het eigenlijke trustbestanddeel, vanwege X revindikeren, 
ofwel kan hij de bij de- bank gedeponeerde opbrengst van de 
verkoop opvorderen (1). Aan de trustbegunstigde staat trouwens 
nog een derde weg (met uitsluiting van beide vorige wegen) 
open, met name het vorderen van schadevergoeding (zie vorig 
nummer, in fine). 

Opdat een tracing of the trust fund zou kunnen plaatsvinden, 
moet aan twee voorwaarden voldaan zijn. Enerzijds moet het 
gerevindikeerde trustbestanddeel, of de opbrengst ervan, nog 
voldoende geïndividualiseerd zijn; anderzijds kan het volgrecht 
niet worden uitgeoefend tegenover een bonafide purchaser, dit is 
een derde die de volle eigendom der vervreemde trustbestand
delen tegen betaling van een tegenwaarde (lor value) verwierf 
zonder op het ogenblik der verkrijging te weten dat de hem 
overgedragen goederen het voorwerp waren van een trust en/of 
dat zij door de trustee niet mochten worden vervreemd. 

Aan de eerstevoorwaarde, met name voldoende individualisering 
van de gerevindikeerde voorwerpen, wordt nochtans lichter vol
daan dan men zou kunnen menen. Door de rechtbanken werden 
immers talrijke vermoedens opgesteld, die het de trustbegunstigden 
gemakkelijker maken om de gerevindikeerde voorwerpen aan te 
duiden (2). Zo bv. wanneer de opbrengst van de onrechtmatig 
vervreemde trustbestanddelen terecht kwam op rekeningen of in 
fondsen die ook nog persoonlijke gelden van de trustee bevatten : 
opvragingen door de trustee voor onbekende redenen gedaan, 
zullen dan geacht worden te zijn uitgevoerd ten laste van dat deel 
van de betrokken rekening of van het betrokken fonds, dat aan 
de trustee persoonlijk toebehoort ; het deel van de rekening of 
van het fonds, waarop de trustbegunstigde zijn volgrecht kan 
uitoefenen, zal dus vermoed worden door deze opvragingen niet 
aangetast te zijn. 

(1) BOGBRT, Handbook, blz. 631 en 632. 
(2) De draagwijdte van deze vermoedens wordt besproken bij BoGBRT, Trusts 

and trustees, §§ 925 en volg. 
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Opdat de bona fide purchaser rule de uitoefening van het volg
recht onmogelijk zou maken, dienen anderzijds drie elementen 
voorhanden te zijn (1). In de eerste plaats moet de verkrijger 
de volle eigendom der vervreemde trustbestanddelen verworven 
hebben. Verwierf hij alleen een equitable right, dan kan dit recht 
het gelijkaardige recht van de trustbegunstigde niet primeren. 
Vervolgens moet de verkrijging gebeurd zijn onder bezwarende 
titel (2). Tenslotte mag de verkrijger niet geweten hebben dat 
zijn verkrijging gebeurde ingevolge een door de trustee bedreven 
breach of trust. Met effektief kennen der trustbreuk staat behoren 
te kennen gelijk : op de verkrijger rust immers de plicht met 
een 'n redelijk mens passende zorgvuldigheid na te gaan of de 
verworven goederen op het ogenblik der verkrijging niet het 
voorwerp uitmaakten van een trust en, in bevestigend geval, van 
een op de trustee wegend vervreemdingsverbod. 

Er dient tenslotte nog aangestipt te worden dat om het even 
welke door een trustbegunstigde tot vrijwaring van zijn rechten 
ingespannen vordering, op grond van bepaalde gedragingen van 
diezelfde trustbegunstigde kan mislukken. Zo bv. wanneer de 
trustbegunstigde, die natuurlijk volledig handelingsbekwaam moet 
zijn, zijn voorafgaande instemming heeft betuigd met de door 
de trustee voorgenomen trustbreuk (3) ; of nog, wanneer de trust
begunstigde een derde deed geloven dat er geen trust bestond 
en wanneer die derde, voortgaande op de gedraging van de trust
begunstigde, handelingen verrichtte, bv. aan de trustee kredieten 

(1) De Restatement on Trusts 2d, § 284, (1) luidt in dit opzicht als volgt : « lf 
the trustee in breach of trust transfers trust property to, or creates a legal interest 
in the subject matter of the trust in, a person who takes for value and without notice 
of the breach of trust, and who is not knowingly taking part in an illegal transaction, 
the latter holds the interest so transferred or created free of the trust, and is under 
no liability to the beneficiary •· De door deze paragraaf van de Restatement genoemde 
bijkomende voorwaarde van de goede trouw van de derde, namelijk afwezigheid 
van bewuste deelname door de verkrijger van een onwettige transaktie, bedoelt bv. 
het geval waarin de trustee trustgoederen, bv. een som geld, overdraagt aan de winnaar 
van een kansspel of aan zijn bijzit tot vergoeding der ongeoorloofde betrekkingen. 
Ook wanneer de winnaar van het kansspel respektievelijk de bijzit niet op de hoogte 
waren van de door de trustee gepleegde trustbreuk, kan de trustbegunstigde ziin 
rechten tegen hen doen gelden : aldus het kommentaar in de Restatement onder 
§ 290, op blz. 57. 

(2) De verkrijging is Jor value, aldus § .298 van de Restatement: • if money is paid 
or other property is transferred or services are rendered as consideration for the 
transfer of trust property •· Meer specifieke gevallen worden in§§ 299 tot en met 309 
behandeld. 

(3) ScoTT, On Trusts, II, § 216, blz. 1585 en volg. 
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verleende met o.m. het trustvermogen voor ogen, die hij, zonder 
schade te lijden, niet meer ongedaan kan maken (1). 

22. Het bestaan van een volgrecht ten behoeve van de trust
begunstigde ingeval van onrechtmatige vervreemding van het 
trustvermogen - volgrecht dat tegenover alle achtereenvolgende 
verkrijgers kan worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de toe
passingsvoorwaarden ervan ook in hunnen hoofde verwezenlijkt 
zijn - evenals de verregaande kontrole die de rechtbank, hetzij 
op verzoek van de trustbegunstigde, hetzij op verzoek van de 
trustee zelf, ten aanzien van de uitoefening door de trustee van 
zijn bevoegdheden zowel als ten aanzien van de trust in het 
algemeen bezit, doen zeer duidelijk tot uiting komen dat de 
trustee, hoewel hij strikt juridisch gesproken nog steeds legal 
owner is van het trustvermogen, in werkelijkheid niets meer heeft 
van een normaal, volwaardig eigenaar; hij is veeleer uitgegroeid 
tot een bewindvoerder over andermans vermogen (2). 

Dit blijkt ook duidelijk uit wat er gebeurt met het trustvermogen 
ingeval van faillissement van de trustee. De trustbegunstigde bezit 
dan immers het recht de trustres of wat ervoor in de plaats gekomen 
is te revindikeren op voorwaarde evenwel dat de trustres of haar 
opbrengst voldoende geïdentificeerd is (3). Het volgrecht van de 
trustbegunstigde gaat derhalve niet verloren ingevolge het tussen
gekomen faillissement : de faillissementscurator (trustee in bank
ruptcy) wordt inderdaad niet als een bona fide purchaser be
schouwd ( 4) ; hij neemt de met een trust bezwaarde bestanddelen 
dus samen met de trust en niet vrij en onbelast over. 

(1) B0GERT, Handbook, blz. 696. 
(2) Aldus GUBLER, F., • Besteht in der Schweiz ein Bedürfnis nach Einführung 

des Instituts der angelsächsischen Treuhand (trust)? •• in Zeitschrift Jür schweize
n'sches Recht, Neue Folge, Band 73, 1954, blz. 337a. 

(3) ScoTT, On Trusts,II, § 221.1; zie ook BoGERT, Trusts and trustees,§ 146, blz. 37, 
voetnoot 38. - Voor het Engelse recht zie de grondige studie van ASSFALG, D. 
Die Behandlung vom Treugut im Konkurse des Treuhänders, 1960, blz. 56 en volg. 

(4) Zie § 307 van de Restatement : • Under the National Bankruptcy Act if a 
trustee becomes bankrupt his trustee in bankruptcy is not a bona fide purchaser 
of the trust property •· 
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II. - HET DUITS-ZWITSERSE TREUHANDRECHT. 

23. De uiteenzetting betreffende het Treuhandrecht kan aan
merkelijk korter zijn dan dit het geval was voor het trustrecht (1). 
De positie van de Treuhänder tegenover de buitenwereld is immers 
nog in belangrijke mate deze van een volwaardig eigenaar. De 
evolutie gericht op de uitholling van het eigendomsrecht van 
de Treuhänder om te komen tot een doelmatiger bescherming 
van de belangen van de Treugeber is, anders dan in het trustrecht, 
nog verre van voltrokken. Er kan dus nog geen sprake van zijn 
de Treuhänder, zoals hierboven voor de trustee werd gedaan 
(zie boven, nr. 22), als een bewindvoerder van andermans ver
mogen veeleer dan als een fiduciair eigenaar van het beheerde 
vermogen te bestempelen. Wanneer men het lot van het Treugut 
nagaat ingeval van faillissement van Treuhänder en/of Treugeber 
(zie verder, nrs. 28 en 29), kan evenwel moeilijk ontkend worden 
dat een evolutie in die zin, althans wat Duitsland betreft, niet
temin reeds aan gang is. 

Ook over de betrekkingen tussen Treugeber en Treuhänder kan 
veel minder gezegd worden dan over de betrekkingen tussen 
trustbeneficiary en trustee. Om de wederzijdse plichten en rechten 
van partijen te kennen of om iets te vernemen over de regeling 
der Treuhandverhoud.ing zelf zoals over de aanvang of het einde 
ervan, is men bijna uitsluitend aangewezen op de individuele, 
tussen partijen gesloten overeenkomst. De wet, de rechtspraak 
en zelfs de rechtsleer wijden hierover niet uit: zij bevatten slechts 
enkele toevallige opmerkingen. 

24. Treuhänder, in de eigenlijke zin van het woord, is de persoon 
aan wie door een ander persoon (Treugeber) een vermogensrecht 
of groep vermogensrechten (Treugut) wordt overgedragen opdat 
hij deze in eigen naam maar niet, of althans niet uitsluitend, 
in eigen belang zou uitoefenen (2). De Treuhänder wordt dus 
ten aanzien van derden volwaardig titularis respektievelijk eigenaar 

(1) Voor de bibliografie over het Treuhandrecht wordt verwezen naar de in de 
algemene bibliografie der verhandeling genoemde Duitse en Zwitserse werken 
en bijdragen. 

(2) Aldus PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch, 18• uitgave, 1959 (hierna kortweg 
PALANDT genoemd), ad § 929, Vorbemerkung 7, op blz. 849 en 850. 
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van het door de Treugeber overgedragen recht of van de door 
laatstgenoemde overgedragen goederen. In de verbintenisrechte
lijke verhouding tussen Treuhänder en Treugeber ondergaat het 
overgedragen recht evenwel een belangrijke, evenwel niet tegen
over derden werkende beperking : de Treuhänder is ertoe gehouden 
het overgedragen recht in het belang, of mede in het belang 
van de Treugeber of gebeurlijk van een derde (1), uit te oefenen. 
Hij is er eveneens toe gehouden het verworven recht, bij het 
einde der Treuhandverhouding, terug aan de Treugeber over te 
dragen. Zolang dit niet gebeurde kan de Treugeber evenwel uit
sluitend vorderingsrechten tegen de Treuhänder laten gelden : 
over een recht met zakelijke werking, op het Treugut, beschikt 
hij daarentegen niet (zie nochtans verder, nrs. 28 en 29). 

25. Uit de hierboven weergegeven omschrijving der Treuhand
figuur blijkt duidelijk dat het hier wel degelijk over een vorm 
van fiduciaire eigendom gaat : het typisch kenmerk van der
gelijke eigendom, met name het toebedelen aan de fiduciaire 
eigenaar van een veel te ruime macht, rekening houdend met 
de onderliggende belangensituatie (zie hierover ook nr. 110 der 
verhandeling), is weer aanwezig. Naar buiten komen aan de 
Treuhänder alle rechten en bevoegdheden toe die de volwaardige 
titularis van een recht als het overgedragene pleegt te bezitten ; 
hoewel hij deze rechten en bevoegdheden rechtens naar eigen 
willekeur kan uitoefenen, is het evenwel de bedoeling van partijen 
dat hij zulks slechts doet in het belang van de Treugeber. De 
bevoegdheden van de Treuhänder zijn zoniet naar buiten, dan 
toch naar binnen, dit is in zijn verhouding met de Treugeber, 
fel begrensd (2). 

Er moet nochtans onmiddellijk worden aangestipt dat niet 
elk persoon, die in Duitsland of in Zwitserland Treuhänder wordt 
genoemd, deze naam verdient. Het gebeurt meer dan eens dat 
iemand, die ten aanzien van andermans vermogen of gewoonweg 
van andermans belangensfeer in min of meerdere mate een zekere 
vertrouwensrol speelt zonder ook maar het geringste eigen recht 

(1) In Zwitserland kan de Treugeber het Treugut immers ook ten behoeve van een 
derde aan de Treuhänder overdragen : zie AssPALG, D., op. cit., blz. 77. 

(2) Zie hierover meer bij GUBLER, F., loc. cit., blz. 226a en passim; zo 
ook DOELLE, H., • Neutrales Handeln im Privatrecht •, in Festschrift F. Schulz, 
blz. 268 en volg. 
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op enig vermogensbestanddeel van de << Treugeber >> te verwerven, 
in de praktijk Treuhänder wordt genoemd. Het gaat hier dan vaak 
om een gewoon zaakwaarnemer, die met een echt Treuhänder 
in de eigenlijke zin van het woord weinig gemeenschappelijks 
heeft (1). Oc,k faillissementscuratoren worden soms in deze on
eigenlijke zin van het woord, Treuhänder genoemd (2). 

26. Een onderscheid moet gemaakt worden tussen twee groepen 
van Treuhandverhoudingen. In de eerste plaats zijn er de uneigen
nützige Treuhände, die ook V erwaltungstreuhände worden ge
noemd. Dit zijn Treuhandverhoudingen krachtens dewelke be
paalde aan de Treugeber toebehorende vermogensbestanddelen, 
bv. een handelszaak, aan de Treuhänder tot beheer worden over
gedragen met het oog ofwel op de instandhouding ofwel op de 
sanering of vereffening ervan. Omwille van het onderwerp van 
de voorgaande verhandeling is het vooral deze soort van Treuhand
verhoudingen die onze aandacht vraagt. In de tweede plaats zijn 
er dan de eigennützige Treuhände of nog Sicherungstreuhände, 
waarbij de Treugeber bepaalde bestanddelen van zijn vermogen 
aan de Treuhänder overdraagt tot zekerheid en tot bij de afbetaling 
van een schuld, die de Treugeber tegenover de Treuhänder heeft. 

Op deze twee soorten van Treuhandverhoudingen zijn, zoals 
verder zal blijken, niet altijd dezelfde rechtsregels toepasselijk (3). 

27. Indien een Treuhänder zijn verplichting, de hem over
gedragen rechten en bevoegdheden in het belang van de Treugeber 
uit te oefenen, niet nakomt, kan hij door de Treugeber ( of gebeur
lijk door de derde-begunstigde [ 4]), voor deze wanprestatie worden 
aangesproken. Dergelijke wanprestatie is bv. voorhanden wan
neer een uneigennützige Treuhänder de hem tot beheer over
gedragen vermogensbestanddelen tot zijn persoonlijk voordeel 

(1) Zie Das Bürgerliche Gesetzbuch, Kommentar herausgegeben von Reichsgerichts
räten und Bundesrichtern, ll• uitgave, Berlijn, 1959 (hierna B. G. B., Kommentar 
genoemd), ad § 164, Vorbemerkung 19, blz. 584. 

(2) PALANDT, ad § 164, Vorbem. 3, op blz. 126. 
(3) Voor meer biezonderheden, zie PALANDT, ad § 929, Vorbem. 7, op blz. 850 

en volg., waar ook de zogenaamde Doppelzeitige Treuhand besproken wordt, dit is 
de Treuhand ingesteld door een schuldenaar die zijn vermogen aan een Treuhänder 
overdraagt opdat deze het zou beheren ten voordele van de schuldeisers van de 
Treugeber. 

(4) Dit is in Zwitserland de derde in wiens voordeel de Treuhand werd ingesteld : 
zie AssFALG, D., op. cit., blz. 77, evenals hierboven, blz. 458, noot 1. 
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aanwendt of vervreemdt. Vermits de Treuhänder volwaardig 
eigenaar was van de aldus vervreemde vermogensbestanddelen, 
kan de Treugeber de vervreemde goederen in de regel niet terug
vorderen vanwege de derde-verkrijger. Hij kan uitsluitend een 
eis tot schadevergoedering tegen de Tretihänder instellen. Dit 
zou alleenlijk anders zijn zo de derde-verkrijger opzettelijk 
meewerkte aan de vervreemding waarvan hij het onrechtmatig 
karakter kende. In dat geval heeft hij immers zelf schuld (1) : 
de zodoende berokkende schade dient hij bij voorkeur in natura 
te herstellen en wel door het verkregen goed, dat hij bij veronder
stelling nog onder zich heeft, weer af te geven (2). 

Om de Treugeber een doe]matiger bescherming tegen onrecht
matige vervreemding van het Treugut aan de hand te doen, werd 
er wel eens aan gedacht de eigendomsoverdracht van het Treugut 
aan de Treuhänder te doen plaatsvinden onder de ontbindende 
voorwaarde van onrechtmatige vervreemding door de Treuhiinder. 
Een dergelijk beding, dat evenwel niet altijd geldig is, zou onder 
bepaalde voorwaarden zelfs stilzwijgend kunnen zijn overeenge
komen (3). 

Reeds op het stuk der onrechtmatige vervreemding van het 
Treugut door de Treuhänder, blijkt dat het trustrecht er beter 
in geslaagd is om de belangen van de begunstigden bij het op
gedragen bewind (trustbeneficiaries) doelmatig te beschermen. 
Terwijl in het Treuhandrecht de onrechtmatig vervreemde ver
mogensbestanddelen alleenlijk tegen een opzettelijk en bewust 
aan de onrechtmatige vervreemding meewerkende derde-verkrijger 
kunnen worden teruggevorderd, is dit in het trustrecht het geval 
tegen elke verkrijger om niet en bovendien tegen elke verkrijger 
onder bezwarende titel, die kennis had of behoorde te hebben 

(1) PALANDT, ad§ 929, Vorbem. 7, blz. 850, die verwijst naar de §§ 826 en 823 II 
van het Duitse B. G. B., inzake onrechtmatige daad; bijna in dezelfde zin de 
Zwitser GUBLER, F., loc. cit., blz. 265, a. 

(2) Zie § 249 B. G. B. over Schadenersatz durch Naturalrestitution : « Wer zum 
Schadensersatze verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, 
wenn der zum Ersatze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. 1st wegen 
Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadenersatz 
zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen 
Geldbetrag verlangen •. 

(3) Over deze techniek en de ertegen geopperde bezwaren, zie de uitvoerige 
bespreking bij SrEBERT, W., Das rechtgeschäftliche Treuhandverhältnis, 1933, blz. 214 
en volg. 
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van het onrechtmatig karakter der vervreemding nalatigheid 
in hoofde van de derde-verkrijger volstaat dus om een eis tot 
terugvordering van het zelfs onder bezwarende titel vervreemde 
trustgoed ook tegenover hem te doen lukken (zie boven, nr. 21). 

28. Vooral op het stuk van een betere bescherming van de 
Treugeber tegen aanspraken van de schuldeisers van de Treuhänder 
op het Treugut, biezonderlijk ingeval van faillissement van laatst
genoemde, werden de inspanningen van rechtspraak en rechtsleer 
met succes bekroond. 

Inderdaad, ten aanzien van de zogenaamde V erwaltungstreuhand 
(zie hierboven, nr. 26) wordt, althans in Duitsland, vrij algemeen 
aanvaard dat zowel ingeval van beslag op het Treugut door schuld
eisers van de Treuhänder als bij faillissement van laatstgenoemde, 
de Treugeber gerechtigd is het Treugut te revindikeren ( 1 ). De 
grondslag voor dit revindikatierecht is omstreden. Over het 
algemeen wordt aanvaard dat de billijkheid en de aanwezige 
belangensituatie (Interessenlage) (de Treugeber is niet de juri
dische maar dan toch de ekonomische rechthebbende op het 
Treugut) deze oplossing wenselijk maakt (2). 

Omgekeerd komt aan de Treuhänder - nogmaals voor wat 
betreft de uneigennützige of Verwaltungstreuhand - geen revindi
katierecht toe met betrekking tot het Treugut ingeval van beslag 
door schuldeisers van de Treugeber of bij faillissement van laatst
genoemde (3). 

29. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de Duitse Treuhänder, 
zelfs in zijn betrekkingen met de buitenwereld, niet langer meer 
over gans de lijn met een volwaardig eigenaar van het Treugut 

(1) Zie o.m. ASSFALG, D., op. cit., blz. 123 met verdere verwijzingen. Ingeval 
van een eigennützige of Sicherungstreuhand (zie boven, nr. 26) bestaat dit revindi
katierecht van de Treugeber slechts na aflossing van de door de Treuhandverhouding 
gewaarborgde schuld : aldus SIEBERT, op. cit., blz. 170. 

(2) SIEBERT, op. cit, blz. 159 en volg.; PALANDT, ad § 929, Vorbem. 7, blz. 850. 
- In Zwitserland heeft de rechtspraak het revindikatierecht van de Treugeber 
principieel nog niet erkend: zie GuBLER, op.cit., blz. 265a. Voor de uitzonderingen 
op deze negatieve stellingname, zie AssFALG, D., op. cit., blz. 88 en volg., die ook 
op grond van een recente (hierna in nr. 30, in fine, besproken) beslissing van het 
Zwitserse Bundesgericht (B. G. E. 78 II 445), een gebeurlijke kentering in de zin 
van de erkenning van een revindikatierecht aan de Treugeber of de derde-begunstigde 
van de Treuhand, in het vooruitzicht stelt ( op blz. 87 en volg.). 

(3) PALANDT, ad § 929, Vorbem. 7, blz. 850. In geval van eigennützige Treuhand 
is de situatie evenwel volslagen verschillend. De Treuhänder kan dan immers een 
eigen belang op het Treugut doen gelden : hierover PALANDT, ib. 
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mag worden gelijkgesteld. Niet alleen kan de Treugeber onder 
bepaalde, weliswaar nog eng af gelijnde omstandigheden, het door 
de Treuhänder onrechtmatig vervreemde Treugut vanwege de 
derde-verkrijger terugvorderen (zie boven, nr. 27), maar boven
dien kan hij het Treugut tegen aanspraken van de schuldeisers 
van de Treuhänder vrijwaren (zie boven, nr. 28). Er wordt dan 
ook vaak gezegd dat het recht van de Treugeber een quasidingliche 
Wirkung begint te bezitten (1). De evolutie van fiduciair eigen
domsrecht naar bewindsrecht als kwalifikatie van de bevoegd
heden van de Treuhänder, althans de V erwaltungstreuhänder, is 
in Duitsland, minder in Zwitserland, dus wel degelijk ingezet. 

Deze evolutie wordt evenwel geremd door twee technieken 
die, in de huidige stand van het Treuhandrecht, verantwoordelijk 
zijn voor een kunstmatige beperking van het revindikatierecht 
van de Treugeber, zoals dit hierboven in het kort werd geschetst. 

In de eerste plaats is er het zogenaamde Unmittelbarkeitsprinzip: 
de aanspraken van de Treugeber op revindikatie van het Treugut 
binnen de vroeger aangegeven grenzen bestaan uitsluitend ten 
aanzien van deze goederen die onmiddellijk uit het vermogen 
van de Treugeber op de Treuhänder worden overgedragen; zij 
bestaan daarentegen niet met betrekking tot goederen die door 
de Treuhänder voor rekening van het Treugut vanwege derden 
worden verkregen (2). Het enige (vrij artificiële) middel om de 
rechten van de Treugeber ook met betrekking tot dergelijke 
goederen te beschermen ligt in de overdracht ervan door de 
Treuhänder aan de Treugeber, die ze dan opnieuw overdraagt 
aan eerstgenoemde (3). 

Een tweede begrenzing van de kwasi-zakelijke werking van 
de bevoegdheden van de Treugeber ten aanzien van het Treugut 
is te wijten aan de beperkte gelding van het beginsel der zaak
vervanging (Surrogation). Dit beginsel speelt volgens de heersende 
mening alleenlijk in de uitdrukkelijk door de wet voorziene 
gevallen. Dienvolgens wordt over het algemeen niet aanvaard 
dat goederen, die verkregen werden op grond van een tot het Treu
gut behorend recht of in vervanging ~f door middel van Treugut-

(1) PALANDT, loc. cit. 
(2) AsSFALG, D., op. cit., blz. 124; SIEBERT, op. cit., blz. 182; PALANDT, loc. cit., 

blz. 851. 
(3) PALANDT, loc. cit., blz. 852; SIEBERT, op. cit., blz. 195 en volg. 
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bestanddelen of ingevolge met het oog op het Treugut verrichte 
rechtshandelingen, hun plaats krijgen in het Sondervermögen, dat 
het Treugut tenslotte uitmaakt (1). Ook ten aanzien van al deze 
goederen blijven de rechten van de Treugeber, althans op het 
zakenrechtelijke vlak, onbeschermd; zijn uit de Treuhandverhou
ding voortspruitende vorderingsrechten tegen de Treuhänder 
blijven evenwel met betrekking tot deze goederen gelden (2). 

30. Tot besluit van dit overzicht van het Treuhandrecht wezen 
nog enkele woorden gezegd over het beëindigen der Treuhand
verhouding (3). 

Om het tijdstip te kennen waarop de Treuhandverhouding 
ten einde komt, dient de tussen partijen gesloten overeenkomst 
geraadpleegd te worden. De verwezenlijking van het doel der 
ingestelde Treuhand zal de verhuuding evenwel vroegtijdig beëin
digen. Bij het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur of 
ingeval van verwezenlijking van het gestelde doel, moet de 
Treuhänder het Treugut aan de Treugeber overdragen. Zoals reeds 
gezegd, is het recht van de Treugeber op overdracht van het 
Treugut een vorderingsrecht. 

Ingeval van overlijden van de Treuhänder gaat het Treugut 
met de ganse nalatenschap over op zijn erfgenamen. Vermits de 
verhouding tussen Verwaltungstreuhänder en Treugeber er evenwel 
een is van wederzijds vertrouwen, komt aan dergelijke Treuhand
betrekking normaliter een einde. De Treugeber heeft dan ook een 
aanspraak tegen de nalatenschap tot teruggave van het Treugut (4). 
In een recente ophefmakende beslissing heeft het Zwitserse 
Bundesgericht evenwel beslist dat, bij het overlijden van één van 
meerdere Treuhänder, het Treugut of het desbetreffende deel 
ervan niet in de nalatenschap valt van de overleden Treuhänder 
maar daarentegen overgaat op zijn overlevende kollega's, die het 
Treuhandbeheer verderzetten (5). 

(1) PALANDT, loc. cit., bb:. 852. 
(2) Zowel de toepasselijkheid van het Unmittelbarkeitsprinzip als de niet-toe

passelijkheid van het zaakvervangingsbeginsel op het Treuhandrecht wordt door 
de rechtsleer fel bekritiseerd : zie AssFALG, D., op. cit., blz. 167 en volg. 

(3) Zie hierover PALANDT, loc. cit., blz. 851. 
(4) Verdere biezonderheden hierover evenals over de vraag of de Treuhänder 

het Treugut geldig kan legateren : SIEBERT, op. cit., blz. 172 en volg. 
(5) B. G. E., 78 Il 445 en volg., besproken bij GuBLER, F., op. cit., blz. 223a, 

evenals bij AssFALG, D., op. cit., blz. 87 en volg. 



BIJLAGEN 

VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid. - 30 



BIJLAGE 1. 

Ontwerp voor een nieuw (Nederlands) 
Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 6. 

BEWIND. 

AFDELING I. 

Algemene bepalingen. 

ARTIKEL 1. Een bewind kan alleen in de door de wet genoemde gevallen 
worden ingesteld, onverminderd de bevoegdheid van de rechter in kort 
geding een bewind als conservatoire maatregel te gelasten. 

ART. 2. 1. Een onderbewindstelling heeft tot gevolg, dat het bewind 
over de onder bewind gestelde goederen aan een of meer bewindvoerders 
in plaats van aan de rechthebbende toekomt. 

2. Tenzij bij de instelling van het bewind anders is bepaald, omvat 
het bewind ook de goederen die in de plaats van de oorspronkelijke aan 
bewind onderworpen goederen treden, benevens de voordelen die de 
onder bewind staande goederen opleveren, met uitzondering van de 
vruchten. 

ART. 3. 1. Bewindvoerders worden, voor zover de wijze van hun benoe
ming niet door de wet of bij de instelling van het bewind anders is geregeld, 
door de boedelrechter benoemd. Wanneer de behoefte daartoe bestaat, 
kan de boedelrechter ook een tijdelijke bewindvoerder benoemen. 

2. Hij die handelingsonbekwaam is, geestelijk gestoord is, of in staat 
van faillissement verkeert, kan niet bewindvoerder zijn. Bij de instelling 
van het bewind kunnen nog andere vereisten, waaraan een bewindvoerder 
moet voldoen, worden gesteld. 

3. Niemand is gehouden een benoeming tot bewindvoerder te aan
vaarden. De benoemde wordt geacht aanvaard te hebben, wanneer hij 
niet binnen een maand nadat de benoeming te zijner kennis is gekomen 
haar uitdrukkelijk heeft geweigerd. 

ART. 4. 1. Een bewindvoerder is op gelijke wijze als een voogd gehou
den, bij de aanvang van zijn bewind een beschrijving van de aan zijn 
bewind onderworpen goederen op te maken. Tot het stellen van zekerheid 
is hij slechts verplicht, indien dit bij de instelling van het bewind is bepaald. 

2. Indien tot het bewind registergoederen behoren, is de bewindvoerder 
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verplicht het bewind en zijn benoeming in de openbare registers te doen 
inschrijven, tenzij bij de instelling van het bewind anders is bepaald. 

ART. 5. 1. Een bewindvoerder heeft alle bevoegdheden, die voor een 
behoorlijk bewind nodig zijn. Tot beschikkingshandelingen is hij bevoegd, 
indien goederen met tenietgaan of bederf worden bedreigd, of indien 
de handeling als een gewone beheersdaad kan worden beschouwd. 

2. Hij is ook bevoegd de verdeling te eisen van goederen, waarvan 
een onverdeeld aandeel tot zijn bewind behoort. Tot de verdeling dient 
naast hem de rechthebbende mede te werken. Is deze door afwezigheid 
of andere oorzaken niet daartoe in staat of is hij weigerachtig, dan behoeft 
de verdeling de goedkeuring van de boedelrechter. 

3. Een bewindvoerder behoeft op overeenkomstige wijze de machtiging 
van de rechthebbende of de boedelrechter tot het vervreemden van goe
deren buiten de in het eerste lid genoemde gevallen, tot het opnemen 
van gelden, en tot het aangaan van dadingen. 

ART. 6. Een bewindvoerder kan alvorens in rechte op te treden zich 
te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende of, bij 
diens afwezigheid, onmacht of weigering, door de boedelrechter. 

ART. 7. De bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, 
indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet. 

ART. 8. 1. De bewindvoerder legt, tenzij andere tijdstippen zijn bepaald, 
jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af 
aan de rechthebbende, alsmede aan het einde van zijn bewind aan zijn 
opvolger. De rekening en verantwoording wordt afgelegd ten overstaan 
van de boedelrechter. Bij het afleggen der jaarlijkse rekening en verant
woording wordt tevens de netto-opbrengst, onder aftrek van de ver
schuldigde beloning, aan de rechthebbende uitgekeerd. 

2. De rekening en verantwoording wordt aan de boedelrechter afgelegd, 
indien door afwezigheid of andere oorzaken de rechthebbende niet in 
staat is de rekening op te nemen; in dat geval blijft de netto-opbrengst 
onder het bewind van de bewindvoerder en kan zij door hem tot bekostiging 
van het levensonderhoud van de rechthebbende worden besteed. 

3. Bij de eind-rekening en verantwoording draagt hij alle goederen 
over aan hem, die na hem tot het bewind der goederen gerechtigd is. 

4. Bij het opnemen van een rekening en verantwoording kan de recht
hebbende zich door een deskundige doen bijstaan. 

5, De boedelrechter kan de bewindvoerder - hetzij op diens verzoek, 
hetzij ambtshalve - vrijstellen van de verplichting om de periodieke 
rekening en verantwoording te zijnen overstaan af te leggen ; hij kan ook 
bepalen, dat deze wijze van aflegging der rekening en verantwoording 
slechts om een door hem te bepalen aantal jaren zal geschieden. Voor 
het overige vindt hetgeen dienaangaande voor de voogdijrekening is 
bepaald overeenkomstige toepassing. 
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ART. 9. Tenzij de beloning van de bewindvoerder bij de instelling 
van het bewind anders is geregeld, komt de bewindvoerder vijf ten honderd 
der zuivere opbrengst van de door hem beheerde goederen toe. Op grond 
van bijzondere omstandigheden kan de boedelrechter, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de bewindvoerder of van de rechthebbende, voor 
bepaalde of onbepaalde tijd een ander bedrag vaststellen dan bij de instelling 
of door de wet is aangegeven. 

ART. 10. 1. Indien er meerdere bewindvoerders zijn, kan, tenzij anders 
is bepaald, ieder van hen alle werkzaamheden, die tot het bewind behoren, 
alleen verrichten. 

2. Het loon, dat hun gezamenlijk toekomt, wordt tussen hen verdeeld 
in evenredigheid met de betekenis van de door ieder van hen verrichte 
werkzaamheden. 

ART. 11. Een instelling of beëindiging van een bewind, alsmede de 
voor het bewind vastgestelde regels, werken tegen derden slechts van het 
tijdstip dat zij de instelling, de beëindiging of de vastgestelde regels hebben 
gekend of behoorden te kennen. 

ART. 12. 1. Heeft iemand als bewindvoerder een rechtshandeling ver
richt, dan richten de rechten en verplichtingen van derden zich naar 
hetgeen dienaangaande in de titel Volmacht is bepaald. 

2. Voor daden, door de bewindvoerder ter vervulling van zijn taak 
verricht, is de rechthebbende niet verder dan met de onder bewind staande 
goederen aansprakelijk . 

.ART. 13. 1. Behalve bij het einde van het gehele bewind eindigt het 
bewind van een bepaalde bewindvoerder : 

a) Door zijn dood; 
b) Door ontslag, hem op zijn verzoek of wegens verlies van een der 

vereisten om als bewindvoerder te kunnen optreden, door de boedel
rechter verleend ; 

c) Door ontzetting, door de rechtbank op verzoek van een mede
bewindvoerder of een rechthebbende of op vordering van het openbaar 
ministerie uitgesproken, wanneer de bewindvoerder in ernstige mate in 
de nakoming van zijn verplichtingen te kort schiet of ongeschikt wordt 
om het bewind te voeren; bij de ontzetting benoemt de rechtbank zo 
nodig een nieuwe bewindvoerder. 

2. De bewindvoerder die onbekend is met een feit dat een einde aan 
zijn bewind maakt, blijft verplicht het bewind als een goed bewindvoerder 
te voeren. 

3. Niettegenstaande een bewindvoerder bekend is met het einde van 
zijn bewind, is hij, totdat een opvolger het bewind heeft aanvaard, ver
plicht al datgene te doen wat in het belang van een goed bewind geen 
uitstel gedoogt. Gelijke verplichting rust op de erfgenamen van een over
leden bewindvoerder. 
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ART. 14. 1. Wanneer op een onder bewind gesteld goed een vrucht
gebruik of een recht van pand of hypotheek is gevestigd, wordt zowel 
hij wie dat goed als hij wie het daarop gevestigde recht toekomt, als recht
hebbende in de zin van deze titel aangemerkt, tenzij uit hun rechtsver
houding het tegendeel voortvloeit. 

2. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing, 
wanneer over een onder bewind gesteld goed onder voorwaarde is beschikt 
of wanneer het goed aan onderscheiden deelgenoten toebehoort. 

3. Wanneer bij een beschikking onder opschortende voorwaarde nog 
niet vaststaat welke personen bij haar vervulling tot het goed zullen zijn 
gerechtigd, worden deze aangemerkt als niet in staat te zijn hun wil te 
verklaren. 

4. Moet een uitkering aan de rechthebbende geschieden en is het 
onzeker wie de rechthebbende is, dan is de bewindvoerder met machtiging 
van de boedelrechter bevoegd de uitkering onder zich te houden totdat 
geen onzekerheid meer bestaat. 

AFDELING II. 

Bijzondere bepalingen voor het bij rechtshandeling 
ingestelde bewind. 

ARTIKEL 1. Behalve in de elders in de wet genoemde gevallen, kan een 
bewind bij rechtshandeling worden ingesteld : 

a) Door de rechthebbende over goederen, die hem blijven toebehoren; 
b) Bij de uitgifte van een obligatielening. 

ART. 2. 1. De rechtbank van de woonplaats van de bewindvoerder kan 
de regels krachtens welke een bij rechtshandeling ingesteld bewind moet 
worden gevoerd, op verzoek van de bewindvoerder of van de rechthebbende 
aanvullen. 

2. Zij kan ook de bij de instelling gegeven regels van bewind wijzigen 
of zelfs het bewind geheel of ten dele opheffen, doch een en ander slechts 
op grond van bijzondere omstandigheden die bij de instelling van het 
bewind niet te voorzien zijn geweest. 

ART. 3. De rechthebbende kan niet zonder medewerking van de bewind
voerder over de onder bewind gestelde goederen onder de levenden 
beschikken en daarop kunnen slechts die schulden worden verhaald, 
welke deze goederen betreffen. 

ART. 4. 1. Instelling van een bewind door de rechthebbende over 
goederen, die daarna aan hem blijven toebehoren, geschiedt bij notariële 
of onderhandse akte. 

2. Dit bewind kan niet toekomstige goederen betreffen. 
3. Indien niet anders is bepaald, geschiedt de benoeming van de bewind-
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voerder door de rechthebbende; zijn er onderscheidene rechthebbenden, 
die onderling van mening verschillen, dan geschiedt de benoeming op 
verzoek van de meest gerede partij door de boedelrechter. 

4. Het bewind vangt eerst aan, wanneer de bewindvoerder zijn benoe
ming heeft aanvaard. 

5. Hij die op het tijdstip dat het bewind aanvangt, schuldeiser van de 
rechthebbende is, kan op grond van benadeling de vernietiging van de 
instelling vorderen, zonder dat hij enig opzet om te benadelen behoeft 
te bewijzen. 

6. Het bewind eindigt, behalve door het verloop van de tijd waarvoor 
het is ingesteld, door de dood of het faillissement van de rechthebbende 
en door een gemeenschappelijk besluit van de rechthebbende en de bewind
voerder. Is geen tijdsduur bepaald, dan kan de rechthebbende te allen 
tijde het bewind met inachtneming van een termijn van drie maanden door 
opzegging aan de bewindvoerder doen eindigen. 

ART. 5. Is een bewind in het gemeenschappelijk belang van meerdere 
rechthebbenden ingesteld, dan gelden daarvoor in afwijking van het 
in het vorige artikel bepaalde de volgende regels : 

a) De dood of het faillissement van een der rechthebbenden maakt 
geen einde aan het bewind ; 

b) Is geen tijdsduur bepaald, dan duurt het bewind voort, zolang het 
gemeenschappelijk belang aanwezig is ; 

c) Tenzij het tegendeel bij de instelling van het bewind is bepaald, 
kunnen de onder bewind staande goederen onder de last van het bewind 
worden vervreemd, bezwaard of uitgewonnen. 

ART. 6. 1. Een bij de uitgifte van een obligatielening ingesteld bewind 
is voor obligatiehouders bindend, wanneer de voorwaarden van dit bewind 
bij een schriftelijke, tussen de schuldenaar en de bewindvoerder aangegane 
overeenkomst zijn geregeld, en deze overeenkomst en haar inhoud op de 
gebruikelijke wijze zijn bekend gemaakt. 

2. Aanvulling of wijziging der voorwaarden van het bewind kan behalve 
door de bewindvoerder en de schuldenaar ook door obligatiehouders 
aan de rechter worden gevraagd, mits zij ten minste een tiende deel van 
het onder bewind staande kapitaal vertegenwoordigen. 

3. De bewindvoerder brengt jaarlijks in plaats van een rekening en 
verantwoording een schriftelijk verslag van zijn bewind uit, waarvan 
iedere obligatiehouder desgevraagd op zijn kosten een exemplaar zal 
ontvangen. Heeft het bewind uit niets anders dan de ontvangst en de 
uitkering van de door de schuldenaar verschuldigde rente bestaan, dan 
kan het verslag achterwege blijven. 

4. De bewindvoerder kan obligatiehouders tot een algemene vergadering 
oproepen. Hij is daartoe gehouden, indien obligatiehouders die ten minste 
een tiende deel van het onder bewind staand kapitaal vertegenwoordigen, 
schriftelijk een vergadering aanvragen. 
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5. Obligatiehouders kunnen over hun obligatie slechts onder de last 
van het bewind beschikken, en de obligaties kunnen slechts met instand
houding van het bewind door schuldeisers worden uitgewonnen. 

ART. 7. Wanneer iemand door het uitgeven van certificaten derden 
doet delen in de opbrengst van aandelen of schuldvorderingen, die door 
hem op eigen naam zijn verkregen, ontstaat daardoor geen bewind, maar 
hebben de certificaathouders een vordering tot uitkering van het hun 
toegezegde tegen de uitgever der certificaten, benevens, indien de nodige 
kennisgevingen zijn gedaan, gezamenlijk een pandrecht op de oorspronke
lijke aandelen of schuldvorderingen. Dit pandrecht geeft aan de certificaat
houders alleen de bevoegdheid om in geval van niet-uitbetaling van het hun 
verschuldigde het pand te verkopen en zich bij voorrang uit de opbrengst 
te voldoen. 



BIJLAGE II. 

Résumé en langue française. 

POUVOIR DE GESTION. 

Contribution de droit comparé à une théorie générale 
de la gestion du patrimoine d' autrui. 

INTRODUCTION. 

DÉLIMITATION DU SUJET. - MÉTHODE EMPLOYÉE. 

POINT DE DÉPART. 

1. Il est fréquent que quelqu'un se voit attribuer certains pouvoirs 
sur Ie patrimoine d'autrui en vue soit d'assainir ce patrimoine, soit de 
Ie liquider, soit Ie plus souvent de Ie mettre en valeur. Ces pouvoirs qui 
impliquent à la fois la compétence d'accomplir des actes, juridiques ou 
autres, et la compétence de prendre les décisions y relatives, seront dési
gnés dans la suite sous la dénomination « pouvoir de gestion ». C'est ce 
pouvoir de gestion que nous nous sommes proposé d'étudier. Pourtant, 
à cause de la ressemblance, à première vue fondamentale, entre ce pou
voir de gestion et la compétence d'accomplir un acte précis ou une série 
d'actes bien définis concernant Ie patrimoine d'autrui (procuratio unius 
rei), il a semblé indispensable d'étendre l'objet de la présente étude à 
tout pouvoir, lié à n'importe quel mandat, qu'il soit limité ou général. 

Notre système juridique ne connaît pas de construction générale con
cernant l'administration du patrimoine d'autrui, et la doctrine n'a pas 
suppléé à cette lacune. Il est donc apparu souhaitable, afin de contenir 
la présente recherche dans des limites raisonnables, de ne pas étudier 
toutes les relations juridiques relatives à une telle gestion de patrimoines 
mais de limiter, au contraire, cette recherche à la notion centrale de pou
voir de gestion. Dès lors, il est évident que la présente étude ne prétend 
nullement être définitive; au contraire, il s'agit plutöt d'un examen pré
liminaire. 

Toute recherche qui se veut scientifique se doit d'essayer tout d'abord 
de dégager la nature exacte du phénomène qu'elle étudie. Il va d'ailleurs 
sans dire qu'une telle étude doit partir des différentes institutions d'admi
nistration existant actuellement. Ce point de départ s'avère d'autant 
plus indispensable que, dans d'autres systèmes juridiques, notamment 
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en droit anglo-américain, en droit allemand et suisse de même qu'en 
droit néerlandais, la constitution d'une théorie générale de la gestion du 
patrimoine d'autrui est beaucoup plus avancée. En vue du rapproche
ment des différentes législations nationales ou même de l'unification du 
droit, il est préférable de construire la théorie suggérée sur une base 
théorique qui soit intemationalement valable. 

Ceci dit, la méthode employée, qui relève à la fois de la théorie géné
rale du droit et du droit comparé, n'étonnera personne. Pourtant, la 
notion de droit comparé ne peut être prise ici dans son sens habituel de 
comparaison entre systèmes juridiques différents : du fait de !'absence, 
dans notre système juridique, d'une théorie générale de la gestion, une 
telle comparaison serait nécessairement incomplète et même, en ce qui 
conceme le droit beige, sans intérêt immédiat. Notre première täche 
consiste précisément dans la construction d'une théorie générale en mesure 
de satisfaire les besoins économiques et sociaux de notre société. Qu'une 
telle construction doive être faite à l'aide des expériences acquises à l'étran
ger, semble évident. Il convient d'éviter au point de départ de la théorie 
toute différence inutile avec les droits étrangers. 

2. La théorie de la propriété fiduciaire, selon laquelle le droit de propriété 
relatif au patrimoine administré appartient au gérant, devait être rejetée 
comme fondement juridique. Il est possible que dans d'autres pays cette 
construction ait conduit à des résultats fructueux mais c'est uniquement 
parce que le droit de propriété revenant au gérant a été dépouillé de toute 
efficacité pratique. Dans ces circonstances, il semble plus raisonnable 
d'attribuer au gérant tous les pouvoirs - mais uniquement ceux-là -
dont il a besoin dans l'accomplissement de sa fonction. De ce point de 
vue, le transfert au gérant, devenu propriétaire fiduciaire, du droit de 
propriété relatif au patrimoine administré se révèle une solution que ne 
justifient pas les intérêts sous-jacents des parties intéressées en ce qu'elle 
rend la position juridique du gérant trop forte. Pour cette raison, cette 
solution doit être rejetée. Un autre inconvénient de cette construction 
consiste d'ailleurs en ce qu'elle n'est pas conciliable avec les règles for
mulées par la loi pour les quelques cas d'administration du patrimoine 
d'autrui expressément réglés par elle. 

Ceci ne doit pas faire conclure à l'inutilité de toute comparaison avec 
des théories étrangères à la base desquelles se trouve l'idée du transfert 
de propriété fiduciaire, comme par exemple la théorie anglo-américaine 
du« trust». Au contraire, parce que l'évolution de ces théories de gestion 
est caractérisée par l'affaiblissement du droit de propriété du gérant, 
1es résultats auxquels ces théories ont mené sont facilement comparables 
avec ceux des théories qui attribuent le droit de propriété relatif au patri
moine administré à celui pour le bénéfice duquel ce patrimoine existe. 
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TITRE PREMIER. 

DESCRIPTION ET EXAMEN CRITIQUE DES POUVOIRS DE GESTION EXISTANT 

EN DROIT POSITIF BELGE. - QUALIFICATION. 

3. Avant d'entamer l'étude relative à la nature du pouvoir de gestion, 
on a décrit succinctement les différents régimes spéciaux de gestion d'un 
patrimoine d'autrui qui sont connus dans la pratique juridique beige. 
Cette description a fait apparaître une grande variété, qui n'est pas tou
jours justifiable, dans l'étendue des pouvoirs de gestion dont les différents 
gérants sont revêtus. Pourtant, à la base de toutes ces constructions on 
a retrouvé une même idée fondamentale, celle de préservation du patri
moine administré. Cette idée, éclairée par Ie sens habituel de la notion 
économique de gestion, se rattache à la fois à la notion de conservation 
et d'augmentation non spéculative de la valeur réelle du capita! et à celle 
de rendement raisonnable du patrimoine administré. Commune à toutes 
les institutions de gestion examinées, c'est d'ailleurs elle qui établit la 
limite maximum de tout pouvoir de gestion. Quant aux administrations 
dites provisoires, on y retrouve la même idée, mais complétée d'une 
exigence de temps : !'acte envisagé doit être urgent et nécessaire. 

Pourtant, il faut souligner que cette limite maximum ne vaut pas pour 
les gestions instituées en vue de l'assainissement ou de la liquidation d'un 
patrimoine déterminé. Dans ces cas-là, ce seront ces idées d'assainissement 
ou de liquidation qui devront renseigner sur l'étendue exacte des pou
voirs de gestion confiés aux administrateurs. 

L'idée commune aux gestions normales et la limite maximum des pou
voirs de gestion dégagée du sens habituel de la notion économique de 
gestion ont servi de base pour résoudre la fameuse querelle relative à la 
portée exacte des notions souvent utilisées d'actes d'administration et 
d'actes de disposition. En principe la notion « acte d'administration » 

doit être prise dans Ie même sens que celui qui vient d'être défini comme 
Ie sens usuel du mot « gestion ». On ne doit s'écarter de ce principe que 
dans les institutions de gestion qui tendent à limiter les pouvoirs du gérant 
comme par exemple dans Ie cas de la tutelle des mineurs. Ceci confirme 
que la notion examinée peut être interprétée de différentes manières. 

Enfin, l'attention a été attirée sur Ie fait que Ie pouvoir de gestion ne 
comporte pas seulement la compétence d'accomplir des actes juridiques 
ou matériels mais aussi la compétence d'élaborer la politique à suivre 
dans la gestion assumée, et de prendre les décisions destinées à réaliser 
cette politique envisagée. On oublie parfois de mentionner eet élément 
du pouvoir de gestion, qui devient prépondérant dans certains cas de 
gestion, par exemple en ce qui concerne l'administration des sociétés 
commerciales. 

4. Après cela on a envisagé Ie problème de la qualification des relations 
nées à !'occasion de la gestion d'un patrimoine. Quoiqu'il ne concerne 
pas seulement Ie pouvoir de gestion mais tout Ie phénomène de. Ia gestion, 
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ce problème ne pouvait demeurer dans l'ombre. En effet, la qualification 
donnée détermine si, et dans quelle mesure, il y a lieu d'appliquer des 
règles légales existantes aux relations envisagées et donc aussi aux questions 
èoncernant le pouvoir de gestion. 

La description des différentes constructions de gestion a fait appa
raître le contenu des pouvoirs de gestion qui s'étendent aussi bien à l'ac
complissement d'actes juridiques et matériels qu'à l'élaboration de la 
politique de gestion à suivre; la conclusion s'est dégagée que notre système 
juridique actuel ne contient pas de catégorie juridique propre à qualifier 
le phénomène de la gestion du patrimoine d'autrui. En effet, conformé
ment aux critères de qualification employés actuellement, un régime 
juridique différent est prévu pour les commissions ayant pour objet l'ac
complissement d'actes juridiques et celles qui concernent l'accomplisse
ment d'actes purement matériels. Or, une telle distinction ne trouve 
aucun appui dans la réalité des choses. C'est parce qu'on la fait que l'on 
retrouve id les difficultés et l'incertitude juridique qui surgissent lors 
de la définition du statut juridique des contrats dits « contrats mixtes ». 

D'autres systèmes juridiques, et notamment le droit suisse, offrent des 
catégories plus efficaces, telles que l' Auftragvertrag qui, plus que notre 
contrat de mandat, rejoint le mandatum du droit romain. 

Dans !'attente d'une adaptation de notre système juridique sur ce 
point, il est difficile d'établir de façon générale quelles règles juridiques 
devront être appliquées au phénomène de la gestion du patrimoine d'au
trui : seront-ce celles qui gouvement le contrat de mandat ou bien celles 
qui régissent le louage de services ? Cette question doit être résolue en 
fonction de chaque problème particulier. Par exemple dans le cas de la 
révocabilité du pouvoir de gestion, on choisira d'appliquer des règles qui 
gouvement le contrat de mandat. 

TITRE II. 

NATURE DU POUVOIR DE GESTION. - LA THÉORIB 

DU DÉTOURNEMENT DE POUVOIRS. 

5. Afin d'éclairer et de mieux comprendre la nature du pouvoir du 
mandant en général et de celui du gérant en particulier, trois notions 
juridiques fondamentales ont été proposées. 

Il y a d'abord la notion de pouvoir, notion qui, née en Allemagne, a 
été développée surtout par la doctrine américaine. On appelle ainsi pou
voir (power) la capacité attribuée à un sujet de droit en vertu de laquelle 
ce dernier est en mesure d'influencer « le milieu juridique » d'un autre 
sujet de droit. Celui dont le milieu juridique subit la répercussion des 
actes du titulaire du pouvoir est tenu (liable) à laisser faire et à se voir 
imposer les conséquences juridiques de , cette action. 

La seconde notion destinée à faire ressortir la nature du pouvoir de 
gestion est la notion de compétence. A la différence de la notion de pou-
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voir pur, la notion de compétence implique UD élément de légitimité, 
d'autorisation, de faculté (Können, privilege). Les notions de pouvoir 
(Können) et de faculté (Dürfen) se retrouvent liées dans la notion de com
pétence. 

Cependant, le pouvoir dont le chargé de mission et particulièrement 
!'administrateur est investi ne lui procure pas UD droit propre et indé
pendant. En effet, en ce qui conceme Ie gérant de patrimoine UD tel droit 
constituerait UD droit réel, en raison du lien permanent qui existe entre 
le gérant et le patrimoine <lont il est responsable. Or, UD examen critique 
de la notion de droit réel - même pris dans la signification d'obligation 
réelle, qu'on lui a attribuée récemment - fait apparaître que cette notion 
n'a rien de commUD avec le pouvoir de gestion qui constitue UDe « maî
trise horizontale plutöt que verticale » sur le patrimoine géré. 

Afin d'éclairer davantage eet aspect de « droit dépendant » qu'on 
retrouve ainsi dans la notion de pouvoir de gestion, on a fait appel à la 
théorie de la délégation de pouvoirs. Les pouvoirs du gérant, comme ceux 
d'ailleurs de tout mandataire, sont des pouvoirs délégués. D'après leur 
nature intime, ces pouvoirs font partie de la compétence propre du géré 
sur le patrimoine dont il est le propriétaire. Ceci reste vrai même lorsqu'on 
se trouve en présence d'une compétence virtuelle, notamment dans le 
cas d'UD propriétaire déclaré incapable par la loi. 

6. Pour pouvoir différencier les pouvoirs du gérant des pouvoirs dont 
UD simple mandataire (procurator unius rei) se trouve investi, il y a lieu 
de se référer à UDe autre construction juridique : celle de l'institution. 
Sa plus grande opposabilité envers les tiers caractérise l'institution par 
rapport au contrat normal <lont l'éclatement dans le temps aussi bien 
que dans l'espace est beaucoup moins prononcé. 

Il est clair que le phénomène de la gestion du patrimoine d'autrui 
cadre bien avec cette figure de l'institution, surtout lorsqu'on se rend 
compte du fait que les pouvoirs confiés au gérant sont, plus que les pou
voirs d'UD mandataire normal, des droits-fonctions, dont la raison d'être 
unique ou en tout cas importante peut être découverte dans le service 
d'autrui. C'est d'ailleurs ce caractère fonctionnel du pouvoir de gestion 
qui est responsable de sa limitation intrinsèque : les pouvoirs délégués ne 
peuvent être exercés qu'en vue de l'exécution de la fonction créée. 

Pourtant cette limitation intrinsèque des pouvoirs délégués se retrouve 
également, au moins dans UDe certaine mei;ure, dans les pouvoirs du man
dataire normal, qui, lui non plus, ne peut exercer ces pouvoirs dans son 
intérêt personnel ou dans UD intérêt autre que celui au service duquel 
les pouvoirs ont été créés. La distinction entre les pouvoirs de gestion 
et les pouvoirs d'UD mandataire ne semble donc pas se trouver là; elle 
réside au contraire dans le fait que, dans le cas d'UD pouvoir de gestion, 
on peut opposer aux tiers l'existence et Ie hut de ce pouvoir. En d'autres 
mots, il semble que les tiers ont UDe obligation plus stricte de vérifier la 
finalité des actes accomplis par le gérant avec qui ils traitent. Cette distinc-
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tion se rattache vraisemblablement au caractère institutionnel de la ges
tion du patrimoine d'autrui. 

Il faut souligner cependant que la distinction qu'on vient de découvrir 
est plutót qualitative que fondamentale. 

7. L'analogie entre les pouvoirs de gestion et les pouvoirs appartenant 
à des fonctionnaires publics résulte de ce qui précède. C'est donc à bon 
droit que les pouvoirs de gestion peuvent être qualifiés de « pouvoirs de 
fonctionnaires d'ordre privé». 

L'application aux pouvoirs de gestion de la théorie essentiellement 
administrative du détournement de pouvoirs semble donc entièrement 
justifiée. Contrairement à la théorie de l'abus des droits, qui s'applique 
aux droits proprement dits, la théorie du détournement de pouvoirs 
s'applique aux droits dits pouvoirs, qu'ils soient d'ordre privé ou d'ordre 
public. 

Il faut donc considérer comme détournement de pouvoirs non seule
ment l'exercice à des fins personnelles des pouvoirs de gestion (à moins 
que tel fût leur hut) mais encore Ie cas, certes beaucoup moins répré
hensible, ou les pouvoirs sont employés à des fins autres ( quoique aussi 
désintéressées) que celles au service desquelles ils ont été institués. Tandis 
que les premiers cas de détournement du pouvoir de gestion ( emploi 
à des fins purement personnelles au gérant) sont déjà sanctionnés par 
la jurisprudence et la doctrine beige, il est actuellement impossible de 
citer des décisions judiciaires ou des opinions doctrinales qui soient nette
ment en faveur de la répression d'un détournement de pouvoir relevant 
de la deuxième catégorie. 

TITRE 111. 

LE POUVOIR DE GESTION ET LE PHÉNOMÈNE 

DE LA REPRÉSENTATION. 

CHAPITRES Ier ET Il. 

Les diflérentes façons d'agir pour Ie compte d'autrui. 
Portée du phénomène de la représentation en droit beige 

et en droit étranger. 

8. Après ces considérations sur la nature du pouvoir de gestion, on 
a amorcé !'examen du champ d'application et en conséquence l'expli
cation du phénomène de la représentation, c'est-à-dire de l'action directe 
qu'une personne exerce sur Ie milieu juridique d'une autre personne. 
Quant au champ d'application dudit phénomène, !'examen a surtout 
porté sur l'ancienne controverse concernant l'influence directe ou indi
recte exercée sur Ie patrimoine du mandant par un mandataire agissant 
en son propre nom. 

Avant d'aborder ces questions, l'attention à été attirée sur un article 
du Professeur DoELLE selon qui il y a trois catégories d'actes accomplis 
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pour Ie compte d'autrui : à cöté des deux catégories traditionnelles des 
actes faits au nom du mandant et des actes accomplis au nom propre 
du mandataire, il faut introduire une troisième catégorie des actes faits 
de façon « neutre "· 

Agit de façon neutre ou anonyme, celui qui accomplit des actes pour 
compte d'un patrimoine envers lequel différentes personnes peuvent 
faire valoir des intérêts &ouvent opposés. Le curateur de faillite constitue 
l'exemple typique d'un tel mandataire dont la täche consiste précisément 
dans la conciliation et la préservation de différents intérêts. 

Ensuite on a exposé les opinions défendues tant en Belgique qu'à l'étran
ger concernant Ie champ d'application du phénomène de la représen
tation. Lorsque Ie mandataire agit soit au nom du mandant, soit de façon 
neutre, il n'y a aucune controverse sérieuse : Ie mandant est directe
ment obligé par les actes de son mandataire (dans Ie deuxième cas, à 
concurrence des biens administrés). En revanche, des opinions diver
gentes sont proposées quand Ie mandataire agit en son propre nom. Selon 
la théorie classique généralement acceptée en Allemagne et aux Pays-Bas, 
aucune relation juridique directe ne s'établit, au moins sur Ie plan « obli
gationnel », entre mandant et cocontractant ; Ie point de vue opposé est 
au contraire très répandu en France et a été soutenu en Belgique. 

CHAPITRE III. 

Explication du phénombie de la représentation. 

9. Avant de prendre position, on a essayé de trouver une explication 
adéquate du phénomène de la représentation. En effet, depuis que l'idée 
de l'identité du représentant et du représenté a été rejetée en raison de 
son caractère purement fictif, Ie concept de la représentation a pris place 
dans la catégorie des notions qui ont besoin d'être expliquées. 

Après un bref aperçu des explications qui ont été proposées jusqu'à 
présent par la doctrine, on a suggéré une explication qui semble plus 
conforme à la nature intime du pouvoir du mandataire en général et du 
gérant en particulier. Si Ie mandataire est capable d'influencer directe
ment la situation juridique de son mandant, c'est précisément du fait 
de sa participation, par les pouvoirs qui lui sont délégués, à la compé
tence personnelle du mandant sur son patrimoine. Comme il n'y a rien 
d'étrange à ce qu'un sujet de droit pui&se influencer sa propre situation 
juridique, il est aussi compréhensible qu'une personne qui participe à 
la compétence personnelle d'une autre soit capable d'influencer la situa
tion juridique de cette dernière. 

CHAPITRE IV. 

Portée exacte du phénombie. - La théorie de l' apparence. 

10. Partant de cette explication du phénomène de la représentation, 
un nouvel effort a été entrepris en vue de résoudre la controverse concer-
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nant Ie pouvoir de représentation du mandataire agissant en son nom 
personnel et plus particulièrement du commissionnaire. 

Avant d'entamer eet examen, on a donné un bref aperçu de la théorie 
anglaise de I'undisclosed agency, d'ou il est apparu qu'en Angleterre aussi 
bien qu'aux Etats-Unis on a toujours considéré qu'un contrat conclu 
par un mandataire agissant en son nom personnel crée un lien direct 
entre Ie mandant et Ie tiers cocontractant. 

Une réflexion sur l'explication proposée du phénomène de la repré
sentation fait apparaître que deux conditions doivent être remplies con
jointement pour que l'on se trouve en présence d'une action directe du 
mandataire sur la situation juridique de son mandant. Le mandataire 
doit disposer d'un pouvoir délégué et il doit avoir agi en vertu de cette 
délégation de pouvoirs. 

La présence de la deuxième condition ressort de l'intention qu'a Ie 
mandataire, au moment de la conclusion du contrat, d'agir en vertu de 
son pouvoir délégué plutöt qu'en vertu de sa compétence personnelle 
(c'est-à-dire d'agir pour son propre compte). Il n'est pourtant pas indis
pensable que Ie mandant extériorise cette intention au moment de la 
conclusion du contrat. 

Ceci dit, la solution du problème suit logiquement : même un manda
taire agissant en son nom personnel Iie son mandant directement, à la 
condition, bien entendu, qu'il demeure dans les limites de ses pouvoirs 
et qu'il ait eu l'intention, au moment de la conclusion du contrat, d'agir 
en vertu de ces pouvoirs. 

Cette solution, parfaitement conforme à l'explication du phénomène 
de la représentation qui vient d'être suggérée, ne pourrait être rejetée 
que si elle était contraire à un traitement équitable des intérêts sous-jacents. 
Or les inconvénients que Ie commissionnaire pourrait éprouver parce 
qu'un lien juridique direct existe entre Ie commettant et Ie tiers sont 
négligeables en comparaison des avantages réels que cette solution entraîne 
en faveur aussi bien du commettant que du tiers cocontractant. 

Pour qu'une partie puisse se prévaloir de I'existence de ces relations 
directes, il est toutefois nécessaire qu'elle puisse prouver l'intention qu'avait 
Ie commissionnaire à !'époque de la conclusion du contrat d'agir en vertu 
du pouvoir qui lui avait été délégué. 

11. Les considérations qui précèdent n'ont pas épuisé tout Ie phéno
mène de la représentation. En effet, pour protéger efficacement les inté
rêts des tiers de bonne foi, on présume que les effets juridiques propres 
audit phénomène, c'est-à-dire la modification directe de la situation 
juridique du représenté, sont présents même lorsque les conditions énu
mérées ci-dessus ne sont remplies que d'une façon apparente. On entre 
ici dans Ie domaine de la théorie dite de l'apparence, 

La doctrine prépondérante en Belgique et en France voit Ie fonde
ment juridique de cette théorie dans les règles légales de la responsabilité 
délictuelle. Pourtant, tout récemment, un auteur français a défendu une 
autre thèse. La base juridique de I'obligation directe imposée au mandant 
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apparent ne résiderait pas dans la faute commise par le mandant apparent 
mais bien dans le risque créé par le comportement de ce dernier. D'une 
façon plus positive, ceci revient à <lire que c'est la confiance légitimement 
inspirée aux tiers de bonne foi en raison du comportement du mandant 
apparent qui forme la base de l'obligation de ce dernier. Ce point de vue 
est d'ailleurs confirmé par des opinions émises dans la doctrine néerlan
daise, allemande et anglaise. 

Si tel est le fondement de la théorie de l'apparence, on disceme aisé
ment les conditions d'application de celle-ci. 

Tout d'abord, il doit y avoir une apparence : celle-ci peut tenir au fait 
que c'est la délégation de pouvoirs elle-même qui n'est qu'apparente, 
mais elle peut aussi résulter de ce que le comportement du mandataire 
ne se fonde qu'en apparence sur un pouvoir par ailleurs réellement conféré. 
Ensuite, il faut que l'existence de cette apparence soit imputable à une 
personne déterminée, le « représenté apparent ». Enfin, il faut que les 
tiers qui se prévalent de cette situation soient de bonne foi. 

Par l'application de la théorie, l'apparence produit donc le même effet 
juridique que celui qu'aurait créé une situation réelle : un lien juridique 
direct est créé entre le tiers et le « mandant apparent». Une exception 
semble pourtant devoir être apportée au jeu normal de la théorie : celle-ci 
ne peut être invoquée envers les incapables. 

CHAPITRE V. 

Le phénomène de la représentation et Ze pouvoir de gestion. 

12. Lorsque Ie phénomène de la représentation, tel qu'il a été défini 
ci-dessus, est mis en rapport avec celui du pouvoir de gestion, quelle 
influence le fait de l'autorité du gérant sur Ie patrimoine géré exerce-t-il 
sur les conditions d'application de la théorie de la représentation? En 
effet, il est indiscutable que les tiers qui sont au courant de cette autorité 
peuvent en tirer toutes les conclusions que justifient les circonstances. 

En ce qui conceme la première condition d'application de la repré
sentation, c'est-à-dire l'existence d'une délégation de pouvoirs, l'autorité 
que Ie gérant exerce en fait sur Ie patrimoine géré peut jouer un double 
röle. D'abord, elle peut fournir la preuve d'une délégation de pouvoirs 
réelle quoique tacite et cela, comme Ie démontrent différentes décisions 
judiciaires, aussi bien dans les relations intemes entre gérant et géré 
que dans les relations de ceux-ci avec les tiers. Ensuite, elle peut créer 
une apparence de délégation de pouvoirs, apparence <lont les tiers de bonne 
foi peuvent se prévaloir. 

Le fait de l'autorité du gérant sur Ie patrimoine géré joue Ie même röle 
à l'égard de la seconde condition d'application. En effet, jusqu'à preuve 
du contraire, les actes que le gérant accomplit concemant Ie patrimoine 
géré peuvent être considérés par les tiers de bonne foi comme accomplis 
avec l'intention d'agir en vertu des pouvoirs dont Ie gérant est investi 
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par rapport à ce patrimoine. De nouveau, le fait de l'autorité du gérant 
sur les biens administrés constitue soit une preuve, soit une apparence 
de l'intention du gérant d'agir en vertu de ses pouvoirs de gestion plutöt 
que pour son compte personnel. 

On peut déduire de ce qui précède que le simple fait de confier un 
patrimoine à un gérant crée une présomption qui permet d'imputer direc
tement au titulaire du patrimoine tous les actes accomplis par le gérant 
concernant ledit patrimoine. Cette conclusion rejoint d'ailleurs l'ensei
gnement de P0THIER, qui, en cela, se réfère au droit romain. 

13. Le fait de l'autorité du gérant pourrait encore entraîner une autre 
conséquence juridique. Tous les biens d'un débiteur constituent le gage 
général de ses obligations envers ses créanciers. Cela implique que, de 
façon générale, un débiteur ne peut soustraire tout ou partie de ses biens 
au recours de ces créanciers. Pareille diminution du gage général ne pour
rait être valablement stipulée qu'à l'égard et avec le consentement de 
chaque créancier individuel. Toutefois, un tel accord peut être tacite 
et peut être déduit des circonstances de fait. Lorsque, par exemple, une 
personne conclut un contrat qui n'est relatif qu'à certains biens de son 
débiteur, par exemple un fonds de commerce, soumis à l'administration 
d'un gérant, on peut se demander s'il ne s'agit pas là de ces circonstances 
de fait d'ou l'on peut inférer que le créancier a entendu limiter son droit 
et son recours éventuel aux biens soumis à administration. 

APPENDICE. 

La représentation en justice. 

14. Avant de terminer l'étude de la représentation, il a paru souhaitable 
d'en traduire les conclusions en termes de procédure. Après cela, le pro
blème de la représentation en justice a été brièvement examiné. 

Pour autant qu'il s'agisse d'un représentant en justice agissant autre
ment qu'en son nom personnel, nul problème spécial ne surgit. Les prin
cipes qui viennent d'être rappelés sont d'une application aisée. En revan
che, dès qu'un représentant en justice agit en son nom personnel, un 
problème spécial surgit, en raison de la présence, dans notre droit, de la 
maxime "Nul ne plaide par procureur». 

En principe, cette maxime s'oppose à l'introduction en justice d'une 
action appartenant à autrui. Cependant, un examen critique de la portée 
exacte de cette maxime, qui n'est plus d'ordre public, fait apparaître 
maintes exceptions. Néanmoins son application rend encore impossible 
la réalisation de certains buts socialement désirables. Ainsi la maxime 
s'oppose à la recevabilité d'une· action en dommages-intérêts, qui est 
introduite par une assignation adressée aux gérants d'une association 
dépourvue de personnalité juridique. Toutefois, dans les jurisprudences 
beige et néerlandaise, et dans une certaine mesure dans la jurisprudence 
française, on perçoit une tendance à modifier ce point de vue. 
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TITRE IV. 

RELATIONS ENTRE LE POUVOIR DU GÉRANT 

ET LE POUVOIR DU GÉRÉ. 

CHAPITRE Jer. 

La révocabilité des pouvoirs du gérant. 

483 

15. Jusqu'ici on a examiné l'influence que peut avoir sur le patrimoine 
du géré l'existence d'un pouvoir de gestion. L'influence d'un pareil pou
voir de gestion sur la compétence personnelle du géré vis-à-vis des 
biens donnés en gestion a fait l'objet des développements ultérieurs. 

C'est dans eet ordre d'idées que doit être placée la question de la révo
cabilité des pouvoirs délégués. Si l'on a stipulé que ces pouvoirs sont 
irrévocables, ils sont de nature à délimiter et à restreindre davantage 
la compétence personnelle du titulaire du patrimoine. 

On a donc étudié aussi bien les prescriptions légales concemant la 
révocabilité des pouvoirs des gérants, dont le statut est régi par la loi, 
que le droit en vigueur en Belgique et dans les pays voisins en ce qui 
concerne la révocabilité des pouvoirs d'un gérant nommé contractuelle
ment. On a étudié la validité de pouvoirs stipulés irrévocables ainsi que 
les circonstances entraînant cette irrévocabilité. La stipulation d'irrévo
cabilité à effet purement interne (qui revient à une clause d'indemnité 
en cas de révocation) et la stipulation d'irrévocabilité à effet externe (dans 
ce cas le mandataire a le droit d'ignorer une éventuelle révocation) ne 
sont pas toujours bien distinguées dans la jurisprudence et dans la doc
trine. Ceci n'a pas facilité les recherches entreprises. La validité de la 
première espèce de pouvoirs irrévocables n'a jamais été contestée; on 
ne peut en dire autant de la seconde. 

En partant du principe général de !'autonomie de chaque sujet de 
droit, on a pu proposer la règle de la révocabilité des pouvoirs autant 
comme directive pour le législateur que comme règle d'interprétation 
pour les tribunaux. On peut donc reconnaître une révocabilité aussi 
large que possible aux pouvoirs de gestion attribués soit par la loi, soit 
par les tribunaux, et dont aucune prescription légale ne régit la révo
cabilité. 

Toutefois, le principe général de !'autonomie de chaque sujet de droit 
comporte en outre une règle d'ordre public qui interdit de déclarer un 
sujet de droit incapable en dehors des cas légaux d'incapacité juridique. 
Il y a donc lieu de vérifier soigneusement si un mandat stipulé irrévo
cable à effet externe pèche contre cette règle. Dans l'affirmative, un tel 
mandat serait nul; dans la négative au contraire, il sera valable pourvu 
que les conditions générales concernant la validité des conventions soient 
remplies. Cet examen aboutit à la conclusion qu'un mandat irrévocable 
librement consenti par des parties juridiquement capables n'est pas con-



484 BIJLAGE II 

traire à l'ordre public et partant est valable, à la condition qu'il porte sur 
un objet déterminé ou déterminable et qu'il n'aille pas à l'encontre d'une 
prescription légale impérative. 

La question de la validité d'un pouvoir irrévocable une fois ré:,olue, 
il importe d'indiquer quelles circonstances entraînent l'irrévocabilité 
externe du mandat en !'absence d'une clause d'irrévocabilité expresse. 
La conclusion des recherches relatives à cette question fait apparaître 
qu'un mandat dont l'unique ou une importante raison d'être consiste dans 
l'intérêt soit du mandataire soit d'un tiers, doit être considéré comme 
irrévocable à effet externe ; tel Ie mandat de gestion donné au même 
gérant par les différents indivisaires. 

CHAPITRE II. 

Coexistence et confiits de pouvoirs. 

16. Les problèmes posés par la coexistence des pouvoirs délégués et 
des pouvoirs personnels du titulaire de patrimoine et particulièrement 
les problèmes nés des conflits entre ces pouvoirs concurrents doivent 
encore être examinés. 

On a d'abord dressé l'inventaire des cas de gestion de patrimoine qui 
révèlent une telle coexistence. Ensuite la question de la validité d'une 
clause contractuelle tendant à éliminer la compétence personnelle du 
titulaire du patrimoine géré a été soulevée. Gräce en partie à des données 
de droit comparé, on a émis !'opinion qu'une telle clause est valable en 
principe, pourvu qu'elle n'ait pas comme but de créer l'incapacité erga 
omnes du titulaire des biens gérés. En conséquence, les actes accomplis 
par ce dernier à l'encontre de la clause d'interdiction qu'il s'est imposée 
seront néanmoins opposables au gérant lorsque Ie tiers avec lequel Ie 
titulaire du patrimoine a conclu la transaction litigieuse était de bonne 
foi, c'est-à-dire, selon la doctrine dominante, qu'à !'époque de la conclu
sion du contrat, il n'avait pas (ou ne devait pas avoir) connaissance de la 
clause d'interdiction. Toutefois, à l'instar de la jurisprudence actuelle 
en matière de clauses contractuelles d'interdiction de concurrence, une 
réserve importante doit être apportée au principe de la validité (entre 
parties et envers des tiers de mauvaise foi) de la clause d'interdiction : 
les clauses qui ne sont pas limitées soit dans Ie temps, soit par leur contenu, 
soit par leur objet, sont inconciliables avec le principe de la liberté per
sonnelle du titulaire du patrimoine, et partant sont nulles de plein droit. 

Comme à l'égard de l'irrévocabilité des pouvoirs délégués, la présence 
d'une clause tacite interdisant au titulaire du patrimoine d'user de sa com
pétence personnelle vis-à-vis du patrimoine mis sous gestion peut être 
déduite de ce que le mandat de gestion en question a été donné dans 
l'intérêt soit du gérant, soit d'un tiers. 
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17. Il importe maintenant de trouver les règles selon lesquelles les 
conflits éventuels entre les pouvoirs du gérant et ceux du géré devront 
être résolus. Ces conflits surgiront surtout dans Ie cas de pouvoirs délégués 
stipulés irrévocables à effet externe. En effet, dans ce cas, la révocation 
tacite des pouvoirs ne peut être déduite du seul fait qu'une décision du 
gérant est en conflit avec une décision prise par le géré lui-même concer
nant les mêmes biens. 

Ces conflits doivent être résolus de la même façon que les conflits entre 
des actes contradictoires émanant de la même personne. En effet, les 
pouvoirs du gérant sont des pouvoirs délégués qui par leur nature parti
cipent aux pouvoirs personnels du géré. 

Exception faite pour les conflits entre droits concurrents en vue des
quels la loi elle-même prévoit des règles spéciales, la maxime Prior tem
pore, potior jure doit être prise comme point de départ. En d'autres mots, 
la priorité doit être donnée au droit qui est Ie premier dans Ie temps. 
Toutefois, lorsque ce droit est un droit personnel, la maxime Prior tempore, 
potior jure est tenue en échec, tout au moins en ce qui concerne les tiers 
de bonne foi, par Ie principe, encore plus fondamental, de la relativité 
des contrats. A partir de ces deu....:: principes fondamentaux on a élaboré 
une solution valable pour tous les conflits possibles entre les différentes 
catégories de droits subjectifs patrimoniaux. 

Enfin, une dernière question relative à ces différents problèmes a été 
débattue. Il s'agit de déterminer l'influence qu'exerce sur la subsistance 
des pouvoirs de gestion l'exercice par Ie géré de ses pouvoirs personnels 
et plus particulièrement de son pouvoir d'aliéner tout ou partie des biens 
gérés. Si Ie mandat de gestion n'a pas été stipulé irrévocable ou si Ie man
dant s'est réservé Ie droit d'user à discrétion de tous ses pouvoirs per
sonnels, aucun problème ne surgit : lors de l'aliénation des biens mis 
sous gestion, les pouvoirs du gérant cessent d'exister en ce qui les concerne. 
En revanche, si Ie mandat de gestion a été stipulé irrévocable et assorti 
d'une clause tendant à éliminer les pouvoirs personnels du géré ( ce qui 
est normalement Ie cas lorsqu'un mandat de gestion est conféré dans 
l'intérêt du gérant ou d'un tiers), la question se pose d'une façon bien 
différente d'autant plus que, dans ce cas, Ie géré, en aliénant les biens 
gérés, contrevient à ses obligations contractuelles. 

Parfois l'on peut mettre fin à ce conflit d'intérêts en décidant que la 
contrevaleur des biens aliénés devra être versée dans Ie patrimoine géré. 
Cependant, si cette solution ne résout pas Ie problème, on devrait peut
être penser à déclarer la subsistance du pouvoir de gestion opposable 
même à l'égard de l'acquéreur de bonne foi, si l'inconvénient subi par 
Ie gérant du fait de l'expiration de son pouvoir est beaucoup plus impor
tant que le désavantage éprouvé par l'acquéreur des biens aliénés en 
raison de la subsistance de ce pouvoir à son égard. Dans l'article 1745 
du Code civil on retrouve d'ailleurs une solution similaire à un conflit 
d'intérêts analogue. 
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ADDENDUM ET ANNExl!. 

18. Il a paru souhaitable d'ajouter à l'étude qui précède un résumé 
succinct du droit anglo-américain relatif au trust ainsi que des droits 
allemand et suisse concemant l'institution du Treuhand. On a reproduit 
en Annexe I les dispositions légales sur le Bewindsrecht néerlandais figu
rant dans le projet pour un nouveau Code civil néerlandais. 



BIJLAGE III. 

Summary in English. 

POWERS OF ADMINISTRATION. 

Contribution of comparative law to a genera/ theory 
on the administration of someone else' s property. 

INTRODUCTION. 

ÜUTLINE OF THE SUBJECT.-METHOD.-BACKGROUND. 

1. The purpose of the present investigation is to examine the powers 
granted to some persons enabling them to take decisions or to accomplish 
acts with respect to the assets of another person and for the maintenance, 
the settlement or the liquidation thereof. Such powers wil! be called 
below « powers of administration ». Because of the prima facie funda
mental affinity between such powers and any power to accomplish a sole 
clearly defined or a series of clearly defined acts with respect to someone 
else's property (procuratio unius rei), the investigation has to be carried out 
in a broad context, which also includes the latter category of powers. 

Since no genera! theory on the administration of someone else's property 
exists under our law and because of a total lack of legal writing in this 
respect, it seems desirable, in order to keep the present investigation 
within reasonable boundaries, to limit its scope to the centra! idea of the 
relationship between the administrator and the beneficiary of the admi
nistered assets viz. to the nature and character of the special powers 
pertaining to the administrator. Therefore, neither the legal relations 
between administrator and beneficiary as a whole nor a fortiori the even 
more genera! legal relations between principal and agent will be examined. 
It is obvious that an investigation limited in this way cannot be considered 
as a final hut only as a preliminary investigation. 

At the very outset, an examination of the nature of the legal construction 
in question should be undertaken. Such an examination should, to be 
useful, depart from the special constructions existing under our law 
through which the administration of someone else's assets is organised 
in a specific field. An investigation of the nature of the powers of admi
nistration is even more imperative because of the existence in other legal 
systems, in particular in the Anglo-American system hut also in the 
German-Swiss and the Dutch systems, of a genera! construction of admi
nistration of someone else's property. With a possible unification or 
harmonization of the law in view, an internationally valid theoretica! basis 
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supporting the construction and attribution of powers of administration 
should be found. 

From what has been said it must be clear that the method to be used 
should be a method of comparative law as well as a method of analytica! 
jurisprudence. However, comparative law in this respect does not mean 
comparison between legal systems of different countries. As far as Belgian 
law is concerned such a method cannot lead to valuable results because 
of the non-existence in our law of an institution containing genera! rules 
on the administration of assets owned by someone else and therefore 
because of the absence of a valid term of comparison. A first task consists 
in the construction of such genera! rules out of the rules governing the 
existing special administration institutions. The present dissertation will 
try to contribute to the accomplishment of this aim. It is obvious, though, 
that the construction of such a genera! theory should be undertaken 
with the aid of and referring to, foreign experiences : unnecessary variety 
between the different legal systems should be avoided from the outset. 

2. The construction of fiduciary ownership, according to which, title 
to the administered assets should be vested in the administrator, ought 
to be rejected as the basis of a genera! administration theory. The desirable 
results to which this construction has lead in other countries is due only 
to the fact that the ownership of the administrator has been limited to 
the extent that only a shell of ownership has been left to him. It is much 
simpler to grant to the administrator of someone else's property all powers 
necessary to perform his mission hut no more. Seen from this viewpoint 
the transfer of the ownership of the administered assets to the admi
nistrator constitutes an over-attribution of powers which is in disproportion 
to the underlying interests of the parties involved. On the other hand, 
the construction of fiduciary ownership by the administrator is in contra
diction to the special administration institutions operating under our law. 

However, this does not mean that a comparison with foreign admi
nistration theories, e.g. the Anglo-American trust, which according to 
their origin are based on the idea of fiduciary ownership, would be juridical 
nonsense. Since a weakening of the right of ownership pertaining to 
the administrator is characteristic of the evolution of these institutions, 
the practical rules they contain are very well comparable with the practical 
rules derived from administration institutions based on the idea of owner
ship by the beneficiary of the administration. 

PARTI. 

DESCRIPTION AND CRITICAL EXAMINATION 

OF EXISTING POWERS OF ADMINISTRATION 

UNDER BELGIAN LAW. 

3. Before initiating the examination of the nature of the powers granted 
to an administrator, a concise survey of the most important special admi-
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nistration institutions existing under Belgian law has been made. From 
this survey a large, not always justified, variety became apparent as to 
the extent of powers granted to the different administrators. Nevertheless, 
behind this variety a basic idea viz. the maintenance of the assets under 
administration could be detected as the purpose common to all institutions 
examined and therefore as the maximum limit set to the powers of all 
administrators concerned, with the exception, however, of those appointed 
for the sake of the settlement or even the liquidation as a distinct entity 
of the assets administered by them. 

A reflection on the usual meaning of the notion « administration of 
assets » then made it clear that under maintenance must be understood 
the preservation and non-speculative increase of the capita! value of the 
assets under administration as well as a reasonable income-production. 
The notion « provisional administration of assets » does not change anything 
essential to this definition. It adds only a requirement of time : in order 
to qualify as provisional, the act envisaged should be urgent and of necessity. 

The common purpose of regular administration institutions thus 
determined and the usual meaning of the « administration » notion together 
with the closely connected notion of « maintenance of goods », should 
serve as a guide by interpreting the exact meaning of the very controversial 
but nevertheless often used notion, « act of administration », and its 
counterpart, « act of disposal ». Unless a tendency to restrain the powers 
of the administrator emerges from the nature and the whole framework 
of a certain administration institution in respect of which the notion 
« act of administration » is used (e.g. the guardianship of minor persons, 
as regulated under Belgian-French law), the last-mentioned notion must 
be understood as equivalent to the usual meaning of the notion of admi
nistration. If, on the other hand, a distinct tendency to restrain the powers 
of the administrator characterizes the administration institution in relation 
to which the notion is used, the interpretation of the said notion should 
show a proportionally restrictive tendency. This means that the notions 
« act of administration » and « act of disposal » as well as their derivatives 
are flexible notions, which can be interpreted in several ways. 

Attention has been given to the fact that the outlining of the admi
nistration policy and the making of decisions may be important components 
of the powers granted to a specific administrator (e.g. the directors of 
a company). 

4. Pursuant to the foregoing descriptive survey, the legal qualification 
of the relationship between administrator and beneficiary has then been 
examined. Although this problem concerns the whole administration 
relationship and not only the powers of administration, it could not be 
left out of the present discussion. Indeed, it depends largely on the answer 
given to this problem, which existing legal rules should regulate the powers 
of the administrator as well as the whole relationship between the latter 
and the beneficiary of the administration. 

A reflection on the normal extent of the powers of an administrator 
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shows that both the accomplishment of juridical and material acts as well 
as the taking of decisions belong to the jurisdiction of a regular admi
nistrator. From this it would appear that our legal system does not 
provide for a sufficient, unequivocal qualification criterion covering the 
administration relationship. Indeed our system makes, for qualification 
purposes, a rigid distinction between material and juridical acts with the 
result that different legal rules govem a mission given to accomplish legal 
acts and a mission given to accomplish material acts. When a mission 
includes the accomplishment of both acts--and this is the usual situation-, 
no clear-cut rules can be indicated. Needless to say, such a situation 
provokes a superfluous uncertainty of the law. Other legal systems, 
in particular the Swiss Code, provide for a much more effective qualification 
criterion in the form of the Auftragvertrag, which is-much more so than 
our mandate institution-very similar to the mandatum of Roman Law. 

For the time being, because of the lack of an effective qualification 
criterion, it is difficult to give a genera! answer to the question which 
legal rules, whether those relating to the mandate contract or those concern
ing the contract of location of services, should be made applicable to the 
administration relationship. This question must be answered with regard 
to each specific problem. For example the answer to the question of 
revocability of the administrator's powers will be found in the applicability 
of the rules written in this respect for the mandate contract. 

PART II. 

NATURE OF POWERS OF ADMINISTRATION. 

THE THEORY OF MISAPPROPRIATION OF POWERS. 

5. In order to obtain a better understanding of the nature of the powers 
belonging to a person to whom a mission has been given to take care 
of the interests of someone else in genera! and to administer assets owned 
by someone else in particular, three fundamental legal notions have been 
put forward. 

Firstly there is the notion of power which originated in Germany but 
which has been highly developed by the so-called American analytica! 
jurisprudence. A power is the capacity of a person to affect the legal 
situation of another person, who is liable to have his legal situation modi
fied by the former. 

A second notion to acquire a better insight into the nature of the powers 
of an administrator is the concept of authority. Contrary toa pure notion 
of power, authority implies a licence, a permission or a privilege to do 
that which someone has the power to do. Both concepts, power and 
authority, are characteristic of the powers of an administrator in particular 
and of an agent in genera!. 

However, such powers do not amount to an independant right of the 
administrator or the agent. Indeed such a right would be a ius in re, 
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at least insofar as an administrator of someone else's property is concemed 
because of the permanent relation between such an administrator and the 
property administered by him. A study of the different meanings of 
this concept-including its most progressive meaning i.e. obligation réelle
reveals that the powers of an administrator cannot be deemed to be a ius 
in re, not even de lege f erenda. 

In order to stress the absence of an independant right on the part of 
the administrator, a third concept, viz. the concept of delegation of powers 
has been introduced. The powers of the administrator, and of an agent 
in genera!, are delegated powers i.e. powers pertaining to the jurisdiction 
of the beneficiary of the administration over his own property. This 
concept remains effective and clarifying in those cases where the juris
diction of the beneficiary of the administration is in a potential rather 
than in an active position (e.g. in the case of legal incapacity of the bene
ficiary). 

6. To mark the difference between the powers of an administrator 
and the powers of someone who has been charged to accomplish not 
a permanent hut a very temporary and limited mission (e.g. the accomplish
ment of a sole act) (procuratio unius rei), the concept of the cc institution » 

may be of some use. Apart from other characteristics, a higher degree 
of opposability to third parties typifies the cc institution », which, more 
than a contract, allows for a certain extension in time and space. 

The administration of someone else's properiy obviously constitutes 
an « institution ». This is even more clear when one bears in mind that 
the powers of an administrator are granted solely for the carrying out 
of a mission undertaken for the benefit of another person (in casu a mission 
to take care of someone else's property). In this sense it is accurate 
to say that the powers of an administrator are functional or official powers : 
they are granted for the performance of a function, a kind of private civil 
service. This characteristic is also responsible for an intrinsic limitation 
of the extent of such powers : they can be exercised only for the accomplish
ment of the specific function for which they are granted. 

However, this limitation can also be found to a certain extent with 
respect to the powers held by someone, whose mission it is to accomplish 
a clearly defined act for the account of another person. Here again such 
powers cannot be exercised for the personal interest of the holder of 
the powers nor for any other interest than the one for which such powers 
have been given. It therefore appears that the said limitation does not 
differentiate between the two kinds of powers. However, a certain 
difference, more gradual than fundamental, seems to exist here in that, 
in the case of a mission to undertake the administration of someone else's 
property, not only the existence of the mission hut also its purpose can be 
invoked against third parties. The duty of carrying out an investigation 
imposed upon third parties dealing with an administrator will thus be 
heavier than in the case of third parties dealing with the holder of another, 
less permanent mission. 



492 BIJLAGE III 

7. From what has been said above, a close affinity should have appeared 
between the powers of an administrator and the powers pertaining to civil 
servants. Therefore the former • may be rightly called official powers 
of a private nature. 

Because of this affinity, attention has been given to the theory of mis
appropriation of powers, which originated in the field of administrative 
law, hut which applies to all powers of a public as well as of a private 
nature. lt should be distinguished from the theory of abuse of rights, 
which applies to the abusive exercise of rights in the !Îtrict sense of the 
word. 

Not only the use by tl1e administrator of his powers in his own personal 
interest hut also their use for another (albeit completely disinterested) 
purpose than the one for which the administration has been organized, 
should be qualified as a case of misappropriation of powers. Whilst 
the former case of misappropriation, also morally reprehensible, is already 
enforceable under the present situation of the Belgian doctrine and court 
decisions, such is not true for the latter case, although some indications 
in legal writing and in some court decisions can be designated to that 
effect. 

'· PART 111. 

POWERS OF ADMINISTRATION 

AND THE REPRESENTATION PHENOMENON, 

CHAPTERS I AND Il. 

Different ways of acting for someone else's account. 
Scope of the representation phenomenon 

in Belgian and f oreign law. 

8. Now that the nature of the powers of an administrator has been 
tentatively defined, the next set of problems to look into are those relating 
to the capacity of the administrator to interfere directly with the legal 
situation of the beneficiary of the administration. In other words, the 
exact scope and explanation of the powers of the administrator to represent 
the owner of the assets under administration should be examined. The 
question as to the extent of the representation phenomenon concerns 
especially the very controversial problem whether an intermediary acting 
for the account of another person, hut in his own name, can directly affect 
the legal situation of the person for whose account he is acting. 

However, at the outset of the discussion of these problems, attention 
should be drawn to a distinction made by the German Professor DoELLE. 

According to DoELLE there are three different ways in which a person 
can act for someone else's account. Two of these ways are well known 
and universally accepted : firstly there is the acting of the intermediary 
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in bis own name and secondly bis acting in the name of bis principal. 
The third way of acting is without mentioning any name. 

Tbis third way of acting for another's account exists where the inter
mediary acts for the account of a distinct entity of assets and liabilities 
rather than for the account of a specific person. Tbis would be the case 
if the task of the intermediary consists in the conciliation and preservation 
of concurring and competing interests in respect to the same assets. A 
typical example of such a nameless acting intermediary is the trustee 
in bankruptcy. 

Another point wbich has to be made clear before proposing an explana
tion and, therefore, before indicating the exact scope of the representa
tion phenomenon, concerns the leading opinion in Belgium as well as 
abroad about the scope of the said phenomenon. To do tbis, a distinction 
should be made between the three categories of acting for another's account 
mentioned above. 

There is no problem with respect to intermediaries acting in the name 
of their principal or acting for the account of a distinct entity of assets 
rather than for the account of a person : in both cases the legal situation 
of the principal is directly affected by the acts of the agent (in the second 
case, however, only up to the amount of the assets under administration). 
Much more controversial on the Continent is the question whether an 
agent, acting for the account of another person but in bis own name (e.g. a 
commissionnaire), is able to bind bis principal directly. According to 
traditional opinion, wbich is the leading one in Germany and the Nether
lands, no direct juridical relations between the principal and the third 
party exist in this case, at least not in the field of the law of obligations 
(as opposed to property law); on the other hand, a more recent opinion 
defended generally in France and in Belgium occasionally takes the stand
point that there is a direct lien between principal and third party. 

CHAPTER III. 

Explanation of the representation phenomenon. 

9. In order to be able to propose a valid solution to tbis controversy, 
a tentative explanation of the representation phenomenon has been 
suggested. lndeed, since the fictitious nature of the identity between 
representative and represented person has been generally recognized, 
the representation concept has ceased to be a clarifying construction 
and become a synonym for direct imputation to the represented person 
of an act accomplished by bis representative and, as such, a concept to be 
explained rather than an explanatory concept in itself. 

After a short discussion of the different theories wbich are presented 
by legal writers as explanatory devices for the representation phenomenon, 
a concept has been suggested, wbich goes back to the nature of the powers 
of an agent in genera! and of an administrator in particular. The reason 
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why an agent can affect directly the legal situation of his principal can be 
found in the fact that he participates, by virtue of the powers delegated 
to him, in the jurisdiction of the principal with respect to his own legal 
situation. Just as it is normal that a person can affect his own legal 
situation, so is it equally normal that a person, participating in the juris
diction of another person, affects the latter's legal situation. 

CHAPTER IV. 

Exact scope of the representation phenomenon. 
Apparent authority. 

10. The proposed explanation of the representation phenomenon enables 
us to make a new effort to solve the question whether an agent, acting 
in his own name, represents his principal in the full sense of the word 
i.e. provokes by his acts a direct change in the legal si tuation of his principal. 

However, before doing so, the Anglo-American undisclosed agency 
construction has been briefly examined. lndeed it appears that, in England 
and also in the U.S., an agent, acting in his own name, is deemed to have 
the power to bind his principal directly. 

A reflection on the proposed explanation of the representation pheno
menon brings to light two conditions which have to be fulfilled in order 
to be able to speak of a direct action by the agent on the principal's legal 
situation. Firstly, the agent must have at his disposal a power delegated 
to him; secondly he must have acted by virtue of such delegated power. 

Whether the second condition is fulfilled will become apparent from 
the intention of the agent at the time of his entry into the agreement. 
lf the agent at that time desires to act by virtue of his delegated power, 
i.e. for the account of his principal and not for his own account, then 
it will be the legal situation of the principal which undergoes a direct 
change. In this respect it is not at all necessary that the intention of 
the agent to act for his principal's account is, at the time of conclusion 
of the contract, known to the third party. 

If these conditions are agreed upon, it is quite easy, at least from the 
viewpoint of general principles, to answer the question raised at the 
beginning of this section. Even an agent acting in his own name can 
bind his principal directly on condition, however, (i) that he is acting 
within the limits of the powers delegated to him and (ii) that he had the 
intention, at the moment of the conclusion of the agreement concerned, 
to act by virtue of the powers delegated to him, i.e. to act for his prin
cipal's account. 

The solution arrived at may be rejected only in the event that it were, 
notwithstanding its logical compatibility with the premises on representa
tion set forth above, in opposition to an equitable solution given to the 
conflict of underlying interests. A careful consideration of the legitimate 
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interests of the principal, the agent and the third contracting party shows, 
however, that this is not the case; the rather small disadvantage appearing 
for the agent out of the existence of direct legal relations between principal 
and third party cannot outweigh the real advantage arising for the latter 
out of the existence of a direct tien between them. 

However, the party invoking the existence of a direct tien will have 
to prove the intention of the agent, at the time of the conclusion of the 
agreement, to act for his principal's and not for his own account. 

11. The representation phenomenon, i.e. the phenomenon of imputation 
to a person of the acts accomptished by another, could not be described 
fully if the two conditions mentioned above only are considered. Indeed, 
because of the protection of bona fide third parties, the agent's power 
to affect his principal's legal situation directly must also be present in 
the case of apparent delegation of powers or/and in the case of apparent 
acting of the agent by virtue of such apparent ( or real) delegation of powers. 
In other words the theory of apparent authority should now be dealt with. 

The leading opinion in Belgium and France sees the legal basis of 
this theory in the basic Civil Code articles on torts. This opinion, how
ever, has recently been strongly criticized by a French author, who sees 
the basis of the principal's obligation to uphold the contract entered 
into by his apparent agent, not in a fault committed by the principal 
hut in the risk created by him by reason of his conduct. Put in more 
positive terms this would mean that the legitimate reliance of a third party 
on the principal's behaviour, forms the basis for the direct obligation 
imposed upon the latter, who is responsible for his appearances. Thus 
stated, the conception is supported by the opinions held in the Nether
lands, Germany and England. 

If this legal basis of the theocy is acceptable, its applicability conditions 
follow at once. Next to the actual situation, which is unknown to the 
third party (in casu : the absence of delegation of powers and/or absence 
of the agent's acting on behalf of the principal), the presence of appearances 
imputable to the conduct of the principal (in casu apparent authority 
and/or apparent acting of the agent on behalf of the principal) and the 
existence of bonafide on the part of the third party invoking these appear
ances are required. The consequence of the applicability of the theory 
of apparent authority consists in the assimilation, as far as the bona fide 
third party is concerned, of reality and appearance. The same legal 
consequences, which would have followed from the actual existence of 
the representation conditions (viz. direct obligation of the principal in 
respect of the acts accomplished by the agent), will also be deemed to 
follow from the apparent existence of the said conditions. However, 
one exception must be brought to the theory under discussion : it cannot 
be invoked against persons who have been declared incapable by law. 
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CHAPTER V. 

Representation and powers of administration. 

12. The representation phenomenon, seen in relation to the powers 
granted to an administrator, raises the question of the impact of the 
permanent relationshlp bctween the administrator and the assets under 
administration on the applicability conditions of the said phenomenon. 
Indeed it is obvious that a third party, to whom such relationshlp is known, 
is entitled to rely on it and to draw precise conclusions in respect of the 
power of the administrator to represent the owner of the assets. 

Regarding the first applicability condition of the representation con
struction, namely the existence of a delegation of powers, the commission 
of the administrator over a group of assets may prove the existence of 
such a real albeit tacit delegation. Several court decisions can be designated 
to this effect not only with regard to the internal relations between admi
nistrator and the owner of the assets under administration hut also with 
regard to the external relations with third parties. If no tacit delegation 
of powers had occurred, the commission of the administrator might, 
in external relations with third parties, amount to an apparent delegation 
of powers, in whlch bonafide third parties may rely. 

Also in respect of the second condition of applicabilicy of the representa
tion phenomenon, namely the accomplishment of acts by virtue of delegated 
powers, the commission of the administrator plays the same role. Bona 
fide thlrd parties can take it for granted, unless evidence is brought to the 
contrary, that an act accomplished by the administrator with respect to 
the assets under administration is an act intended to be accomplished 
for the account of the owner of the assets and not for the administrator's 
own account. Again, examples to this effect can be found in several 
court decisions dealing both with internal and external relations. 

As a result of the foregoing investigations, it could be alleged that the 
mere fact that an administrator has been put in charge of a definite group 
of assets creates a presumption of direct imputability to the owner of the 
assets of all the acts accomplished by the administrator with regard to 
the assets under administration. Moreover this conclusion seems to be 
in accordance with the traditional standpoint of Roman law, whlch is 
also defended by POTHIER. 

13. The relationshlp between the administrator and a defi.nite group 
of assets can also have an influence in another respect, namely upon the 
question of whlch assets can be seized following an obligation imposed 
upon the owner of the assets under administration by reason of a commit
ment taken by the administrator. Does the said obligation affect only 
the assets under administration or all as sets belonging to the owner? 

Although a debtor cannot eliminate the liability of some of hls assets 
by means of a generally opposable decision (i.e. opposable to all hls credi
tors), an explicit or even a tacit agreement to thls effect with an individual 
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creditor should be given full consideration. Such a tacit agreement can 
be derived from the surrounding circumstances, one of whlch might be 
that a third party entered into the agreement with certain, clearly defined 
assets in view ( e.g. the assets under administration whlch are the only 
ones possessed by the administrator). In that event an individually 
agreed upon limitation of liability to such assets might appear to have 
been within the intention of both contracting parties. 

APPENDIX. 

Representation bejore the courts. 

14. At the end of the foregoing discussion of the representation pheno
menon it bas been deemed worthwhile to apply the results to a special 
kind of representation, namely the representation ( of defendant or plaintiff) 
before the courts. As long as the question of a representative acting 
in hls own name is left out of the picture, no problem arises. However, 
if this kind of representation is also taken into consideration, a special 
difficulty arises because of the presence in our legal system of the maxim 
Nul ne plaide par procureur. At first sight this maxim makes representation 
of a litigating party by a representative acting in hls own name illegal. 

However, a closer examination of the maxim, whlch is no longer d'ordre 
public, shows a large number of exceptions drasticly limiting the scope 
of its applicability. Nevertheless the realisation of some socially desirable 
results, such as the summoning before the courts of an association having 
no juridical personality in the name of its directors in order to obtain 
a decree for damages caused by the association, is still made impossible 
by the existence of the said maxim. However the Belgian, as well as 
the Dutch, and to a lesser extent the French court decisions, seem about 
to reach a turning point. 

PART IV. 

POWERS OF ADMINISTRATION AS OPPOSED TO POWERS 

OF THE OWNER OF THE ASSETS UNDER ADMINISTRATION. 

CHAPTER I. 

Revocability of powers of administration. 

15. Thus far, the effect of the existence of the administrating powers 
on the patrimonia! situation of the owner of the assets under administration 
bas been examined. In the next part of this work the effect of the existence 
of the said powers on the powers of the owner regarding hls administered 
assets bas been discussed. 

Firstly the question of revocability of the powers delegated to the 
administrator was taken into consideration. Indeed, the more such powers 

VAN GERVEN, Bewiflàsbevoegtlheià. - 32 
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are irrevocable, the more their existence affects the jurisdiction of the 
owner. 

After an examination of the legal rules on revocability of the powers 
of administrators whose status has been explicitly regulated by law, 
attention has been given to the revocability of the powers of those admi
nistrators whose status depends on contractual provisions. However, 
the stating of the leading opinion in Belgium and the surrounding countries 
as to the validity of irrevocable powers and the circumstances which are 
responsible for their irrevocability, appeared to be cumbersome because 
of the absence of a clearly draWn distinction between intemal irrevocable 
powers (indemnity c~ause in case of revocation) and external irrevocable 
powers (revocation has no effect on survival of powers). The validity 
of internal irrevocable powers is not controversial. As to the validity 
of extemal irrevocable powers, divergent opinions have been expressed, 

From the basic principle of self-autonomy, according to which any 
legal subject is master of his legal situation, the revocability of a given 
commission . has been proposed as a guide for the legislator and a con
struction rule for the courts and the parties concemed. In the light 
of this principle it should be decided, with regard to administration 
institutions organized by law or by the courts, that in the absence of any 
legal rule with respect to the revocability of the powers of such administra
tors, they should be construed as being as revocable as is possible in view 
of the nature of the institution concemed. 

Apart from a construction rule, the principle of self-autonomy also 
contains a rule d' ordre public, which prohibits the exclusion of a legal 
subject, except in the cases of Iegal incapacity expressly provided by the 
law, from his natura! power to exercise his own rights and powers. There
fore it has been examined whether a commission, which has been made 
by the parties concemed extemally irrevocable, violates this rule. In 
the affirmative, such an irrevocable commission would be null and void; 
in the negative, .it could be valid on condition that it fulfils the genera! 
validity conditions, with which all contracts should comply. It should be 
taken into account that the granting of irrevocable authority does not 
eliminate in principle the jurisdiction of the principal to accomplish 
the acts, fc:ir the performance of which powers have been granted to the 
agent. The conclusion has then been reached that an irrevocable com
mission, to the granting of which persons, who have not been declared 
incapable by law, have freely consented, does not violate any rule d'ordre 
public and therefore is valid on condition thàt it does not infringe a specific 
legal provision or a rule of public morality. 

Another set of problems to be examined concerns the circumstances, 
the presence of which leads to the conclusion of the existence of an extemal 
irrevocable commission. Not only in cases of an explicit provision of 
irrevocability, hut also when the interest of the agent or of a third party 
~ been the sole or determining factor in the granting of the commission, 
shall the. delegated. powers be deemed to be irrevocable except for cause. 



SUMMARY IN ENGLISH 499 

CHAPTER Il. 

· Coexistence and conflict of powers. 

16. The problems in connection with the coexistence of and the eventual 
conflicts between the jurisdiction of the agent and the jurisdiction of the 
owner of the assets, should then be clarified. 

After an inventory has been made of the administration institutions 
where such coexistence of concurring powers arises, the questions as 
to the validity, the presence and the effect of clauses tending to eliminate 
the jurisdiction of the owner of the assets under administration have been 
eonsidered. With the aid of data of comparative law the validity of such 
elauses has been alleged on condition and with the understanding, however, 
that they are not able to organize an erga omnes applying incapacity of 
the owner. Therefore, acts accomplished by the latter in violation of 
such a clause will nevertheless be opposable to the administrator if the 
third party, with whom the agreement concemed has been concluded, 
was a bona fide third party, i.e. according to the leading opinion : had 
at the moment of his entry into the agreement no effective or constructive 
notice of the clause in existence between the administrator and the owner 
of the assets under administration. An important exception to the genera! 
principle of validity between the parties and against malafide third parties 
of a clause eliminating the principal's jurisdiction should be made in 
accordance with the court decisions existing with respect to clauses prohibit
ing competition. Clauses without any time and/or space limit should 
be deemed to be incompatible with the principal's personal freedom 
and therefore should be declared null and void. 

Here again, a tacit understanding to eliminate the jurisdiction of the 
owner of the assets, in respect of which administrating powers have been, 
delegated, should be implied if the interest of the administrator or of a 
third person has been the sole or determining reason for the delegation 
of powers. 

17. The next problem was to outline the rules for the solution of conflicts 
which might arise out of the coexistence of concurring powers. Such 
conflicts may appear in case of external irrevocability of the powers 
delegated to the administrator. Indeed, in that case .no tacit revocatjon 
Óf the latter's powers can be construed in the event of conflicting decisions. 

Conflicts between acts accomplished by the administrator and acts 
accomplished by the owner of the assets under administration with respect 
to the said assets, should be solved in the same way as conflicts arising out 
of acts accomplished by the same person. Indeed, administrating powers 
are delegated powers which allow the administrator to participate in the 
jurisdiction of the owner of the assets. 

For the solution of conflicts for which the law does not provide a special 
rule, the maxim Prior tempore, potior jure should be taken as a genera! 
guide. However, ü the earliest right is a jus in personam, the maxim 
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cannot be applied against bona fide third parties because of an even more 
basic principle of our law of contracts, namely the relativity of contractual 
rights. Departing from these basic principles, solutions have been 
proposed for all possible confl.icts between the different categories of rights. 

Following these problems a fina1 question has been discussed, namely 
the possible effect of the exercise of the owner's jurisdiction towards 
the assets under administration upon the survival of the administrator's 
powers. This question concerns essentially the effect on the said powers 
of the alienations made by the owner of the assets. No problem arises 
in the event that the administrating powers have been granted revocably 
or in the case that the owner has reserved his right to use his jurisdiction 
at his own discretion. In these cases it is obvious that the powers of the 
administrator cease to exist in respect of the alienated assets. If on the 
contrary, the administrating powers were granted irrevocably and if the 
owner has promised not to use his own jurisdiction, which is normally 
the case when the administration has been organized in order to promote 
the interests of the administrator, then the question appears under quite 
a different light, especially since the owner, in case of alienation of the 
assets concemed, commits breach of contract. 

Usually a reasonable solution to the problem mentioned can be given 
by deciding that the equivalent value of the alienated assets shall take their 
place. If the problem cannot be solved in this way, then the only possi
bility seems to be to declare the powers of the administrator in respect 
of the assets concemed opposable even to a bona fide purchaser at least 
in those cases where the injury caused to the administrator because 
of the anticipative termination of his powers outweigh considerably the 
injury caused to the purchaser of the assets because of the survival of the 
administration powers. A similar solution to an analogous situation can 
be found in Article 1743 of the Civil Code. 

ADDENDUM AND ANNEx. 

18. It should be mentioned that at the end of the preceding investigation 
a concise survey has been given of Anglo-American as well as German
Swiss trust law and that in Annex I the relevant provisions on Dutch trust 
law set forth in the draft of a Dutch Civil Code, have been reproduced. 
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roepelijk bedongen opdracht, 
224 en volg. ; 239 en volg. 

- konventionele bewindsopdrach
ten, 222 en volg., 238 en volg. 

- niet-zuiver-konventionele be-
windsopdrachten, 217 en volg., 
234 en volg. 

- voorgestelde oplossing, 231 en 
volg. 

Zie ook : Onherroepelijke volmacht. 

In belang van opdrachthouder ver
leende opdracht of volmacht. 

Zie : Procuratio in rem suam. 
Instelling. 
- begrip, 94 en volg. 
Interne onherroepelijkheid. 

Zie : Onherroepeli.ike volmacht. 
Inwerking op vreemde rechtssfeer. 
- algemene begrippen, 113 en volg. 
- op processueel vlak, 203 en volg. 
- toepassingsvoorwaarden, 144 en 

volg. ; in het biezonder : 149 
en volg., evenals 167 en volg. 

. - verklaring, 131 en volg.; in het 
biezonder : 137 en volg. 

Inwerking op vreemde rechtssfeer 
krachtens bewindsbevoegd
heid, 180 en volg. 

Koëxistentie van eigen en gedele
geerde bevoegdheden. 

- bedingen tot lamlegging van 
eigen bevoegdheid, 257 en 
volg. 

--- gevallen, , 250 en volg. 
Zie ook : Eigen bevoegdheid 

óedingen tot lamlegging van -. 
Kommissieovereenkomst. 

Zie : Handelen in eigen naam. 
Konkurrentie van eigen en gedele

geerde bevoegdheden, 269 en 
volg. 

- konflikten tussen gelijktijdig ver
leende rechten, 280. 

- konflikten tussen vorderingsrecht 
en zakelijk recht, 276. 

- konflikten tussen vorderings
rechten, 271. 

- konflikten tussen zakelijke rech
ten, 275. 

Kwalifikatie der bewindsopdracht, 
54 en volg. 

Zie ook : Auftrag, Mandatum, 
Verwaltungsvertrag, Bewind in 
het Ontwerp Meyers. 

Macht. 
- begrip, 67 en volg. 
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Machtsafwending. 
Zie : Bevoegdhei.dsafwending. 

Mandatum, 58. 
Metode, in verhandeling gebruikte-, 

18. 

Naamloos of neutraal handelen. 
- begrip, 116 en volg. 
- inwerking op vreemde rechts-

sfeer, geldend recht, 129 en 
volg. 

Niet-tegenstelbaarheid, 151 ; zie 
ook : 261, 272. 

Nul ne plaide par procureur, 210 
en volg. 

Objektbezogenheit, 116, 129, 200, 
201. 

Onderwerp der verhandeling, 15 
en volg. 

Onherroepelijke lastgeving. 
Zie : Onherroepelijke volmacht; 

zie ook : Herroepelijkheid der 
bewindsopdracht. 

Onherroepelijke volmacht. 
- externe en interne onherroepe

lijkheid, 223. 
- volmacht en bewindsopdracht, 

238. 
- volmacht en lastgeving, 223. 

Zie verder : Herroepelijkheid der 
bewindsopdracht. 

Op privaat initiatief berustende be
windsfiguren. 

Zie: Vormen van bewindsopdracht. 
Optreden krachtens bewindsbe

voegdheid. 
Zie : Aanstelling. 

Power. 
- begrip, 68. 
Prior tempore, potior jure, 270 en 

volg. 
Zie ook : Konkurrentie van eigen 

en gedelegeerde bevoegdheden. 
Procuratio in rem suam, 243, in fine, 

246 en volg., 257, 267. 

Rechterlijke bewindsfiguren. 
Zie : Vormen van bewindsopdracht. 

Rechtskonflikten. 
Zie : Konkurrentie van eigen en 

gedelegeerde bevoegdheden. 
Rechtsmisbruik, 103 en volg. 

Schijnleer, 167 en volg. 
- begrip, 167 en volg. 
- toepassingsgevallen, 177 en volg. 
- toepassingsvoorwaarden, 17 4 en 

volg. 
- verklaring, 169 en volg. 

Zie ook : Aanstelling. 
Schijnvertegenwoordiging. 

Zie : Schijn/eer. 
Subjektief recht, 65. 
- konflikten tussen subjektieve 

rechten, 269 en volg. 

Treuhand, 12, 13 ; zie ook bijlage 2. 
Trust, 11, 13, 14; zie ook bijlage 1. 

Undisclosed Agency, 145 en volg.; 
zie ook : 118. 

Vereffeningsbewind. 
Zie : Vormen van bewindsopdracht. 

Vertegenwoordiging, 133 en volg. 
Zie ook : Inwerking op vreemde 

rechtssfeer, Schijnvertegenwoor
diging, Vertegenwoordiging in 
rechte. 

Vertegenwoordiging in rechte, 206 
en volg. 

Verwaltungsvertrag, 61. 
Voorlopig bewind. 

Zie : Vormen van bewindsopdracht. 
Vormen van bewindsopdracht. 
- aanzuiveringsbewindsopdracht, 

5, 34 en volg. 
- eigenlijke bewindsopdrachten, 5, 

20 en volg. 
- op privaat initiatief berustende 

bewindsopdrachten, 4. 
- rechterlijke bewindsopdrachten, 

3. 
- vereffenings bewindsopdrachten, 

5, 34 en volg. 
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- voorlopige bewindsopdrachten, 
5, 32 en volg. 

- wettelijke bewindsopdrachten, 2. 

Wettelijke bewindsfiguren. 

Zie: Vormen van bewindsopdracht. 

Zakelijk recht, begrip -. 
Zie : Bewindsbevoegdheid. 

Zelfbeschikking. 
- principe, 231. 
- zelfbeschikking en onherroepe-

lijkheid van volmacht of be
windsopdracht, 232 en volg. 
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