
RECHTSKUNDIG WEEKBLAD 1995-1996- nr. 10-4 november 1995 

HOF VAN BEROEP TE GENT 

7e KAMER- 8 SEPTEMBER 1994 
Voorzitter: de h. Degraeve 
Raadsheren: de hh. Staessens en Delbeke 
Advocaten: ms. Cornelis en Lescrauwaert 

Faillissement - Kosten en honorarium curator - War
ranthouder 

De curator die gewarranteerde goederen heeft verkocht, kan 
jegens de warranthouders aanspraak maken op het bevoorrecht 
karakter van zijn kosten en honorarium met betrekking tot de 
tegeldemaking van die goederen. Die kosten en honorarium 
dienen bij voorrang voorafgenomen te worden op de verkoop
opbrengst. 

N.V. B. t/ Faillissement N.V. M. 

Op 12 december werd deN. V. M. in staat van faillissement 
verklaard en appellante werd opgenomen in het bevoorrecht 
passiefvoor 72.313.710 frank, onder meer als warranthouder 
van een partij conserven. 

De in het bedrijf van de gefailleerde aangetroffen voor
raad aan conserven was tot beloop van 88 procent voorwerp 
van warrants, waarvan een derde in het voordeel van de ap
pellante, zodat slechts 12 procent tot de boedel behoorde. 

Appellante heeft het initiatief van de tegeldemaking van 
haar onderpand aan de curators overgelaten. Evenmin als de 
andere warranthouder heeft zij de rechten uitgeoefend die 
haar als pandhoudend schuldeiser toegekend worden door 
de artikelen 13, 14 en 15 van de wet van 18 november 1862 tot 
invoering van het warrantstelsel. 

De curators hebben aile aangetroffen conserven globaal 
verkocht en de opbrengst is ontoereikend om aile schuldei
sers te voldoen. 

Appellante is het niet eens met het voorstel van de cura
tors om aile algemene beheerskosten, uitgaven en honoraria 
van de curatele op de in artikel561 Faill.W bepaalde wijze 
van het gerealiseerd bedrag af te trekken, derwijze dat ze, 
naar evenredigheid van hun aandeel, ten laste vallen van de 
twee warran thouders en dus tot beloop van een derde te hare 
laste. Met de curators is zij vrijwillig voor de eerste rechter 
verschenen met het oog op beslechtingvan het aldus gerezen 
geschil. 

Beoordeling 
De door de curators voorgestane aanrekening van aile be

heerskosten op de opbrengst uit tegeldemaking van de hele 
conservenvoorraad, met inbegrip van de goederen die voor
werp zijn van warrant, is strijdig met de artikelen 17 en 21 van 
de Hypotheekwet en met de aard van het bijzonder voor
recht van de warranthouders ( cf. Cass., 13 september 1991, 
R. W, 1991-92, 581). 

Niettemin komt ook de staande gehouden stelling van de 
appellante ongegrond voor. 

De warranthouders hebben niets ondernomen om tot te
geldemaking van hun onderpand te komen. Verzilvering op 
grond van de wet van 18 november 1862 tot invoering van het 
warrantstelsel zou, luidens zijn artikel17, meegebracht heb-
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ben dat de vracht, de kosten van verkoop, de pakhuishuur en 
de verschotten voor het behoud van de zaak te hunnen laste 
gebleven zouden zijn. 

Zelfs indien aangenomen wordt dat hun onderpand bui
ten de massa viel, blijft het een feit dat zij de tegeldemaking 
ervan aan de curators overgelaten hebben en dat zij profijt 
gehaald hebben uit de prestaties van de curators en uit de on
kosten en uitgaven die door hen aan de (globale) tegeldema
king van de conservenvoorraad besteed hebben. De desbe
treffende onkosten en honoraria van de curators moeten als 
gerechtskosten aangemerktworden (Cass., 7 juni 1888,Pas., 
1888, I, 256). 

Nu het onderpand van de beide warranthouders perfect 
aanwijsbaar is en eenvoudig neerkomt op een percentage 
(88%) van de totale conservenvoorraad, kunnen die kosten 
en honoraria even precies berekend worden op een eender 
percentage (88%) van het totaal bedrag ervan. 

Daaruitvolgt dat de curatele, die daarover geen standpunt 
inneemt, de gemaakte kosten en uitgaven en de honoraria 
die specifiek be trekking hebben op de realisatie van het on
derpand van de warranthouders en hun tot voordeel gestrekt 
hebben, zonder moeite en op correcte wijze afzonderlijk 
kunnen berekenen. De staat ervan dient getaxeerd en het nut 
ervan gewaardeerd te worden door de rechtbank die het fail
lietverklarend vonnis gewezen heeft. Bij beoordeling van het 
nut wordt het voordeel voor de bijzonder bevoorrechte war
ranthouders in concreto gemeten a an de opbrengst van de te
geldemaking van hun onderpand en niet door loutere toe
passing van de schaal die door de rechtbank gehanteerd 
wordt om prestaties van curators en vereffenaars te remune
reren. 

Eenmaal getaxeerd en naar nut gewaardeerd, moeten die 
kosten en honoraria, als gerechtskosten, bij voorrang voor
afgenomen worden op de prijs van de tegeldemaking van die 
goederen, dus op 88 procent van de to tale opbrengst, v66r el
ke aanspraak dus van de warranthouders. Die gerechtskos
ten zijn immers bevoorrecht met een voorrecht dat voorrang 
heeft op het hunne. De rechtvaardiging en maatstaf van dit 
voorrecht zijn uitsluitend gelegen in het belang van de war
ranthouders, door wie die kosten gedragen moe ten worden. 

Vruchteloos doet appellante gelden dat zij voorrang heeft 
op de algemene en/of gewone schuldeisers. Die voorrang 
geldt niet ten aanzien van de gerechtskosten die specifiek op 
de tegeldemaking van haar onderpand betrekking hebben. 
De specificiteit van het nut van de gemaakte kosten en in re
kening gebrachte honoraria moet beoordeeld worden in 
functie van het te gelde gemaakt onderpand en niet in hoof
de van de schuldeisers. Het faillissement verbetert noch ver
slechtert de toestand van de bijzonder bevoorrechte schuld
eisers en de warranthouders hoeven geen kosten te dragen 
voor de te geldemaking van het bijzonder of algemeen on
derpand van andere schuldeisers of van de boedel. 

HOF VAN BEROEP TE GENT 

14e KAMER -14APRIL 1995 
Voorzitter: de h. Top 
Advocaten: mrs. Batsleer, Lammen en Slabbinck 



Beslag en executie Bevoegdheid tot executie (hoedanig
heid) - Vermeldingen in de akte van tenuitvoerlegging 

De partij die een uitvoerbare titel verkrijgt nadat de onderlig
gende rechtsverhouding is gewijzigd, kan zelf tot executie over
gaan in eigen naam en voor rekening van de nieuwe eigenaar
rechtsopvolger, en is niet verplicht die wijziging te vermelden. 

B.V.B.A. J. t/ Van deL. en Van de G. 

Ret geschil betreft de uitvoering van een in hoger beroep 
gewezen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge van 15 februari 1990, dat enerzijds beslist dat «er 
vooralsnog geen reden tot ontbinding van de huurovereen
komst ten laste van appellante en ten voordele van eerste 
ge'intimeerde) bestaat», doch anderzijds zegt dat de huur
overeenkomst ten laste van appellante «rechtens ontbonden 
wordt» bij niet-betaling van de huurprijs uiterlijk de tiende 
dag na een van de vastgestelde vervaldagen (1!1, 1/4, 1/7 en 
1/10). 

Ret vonnis veroordeelt appellante in dat geval tot betaling 
van een wederverhuringsvergoeding van 139.657 frank en 
van een bezettingsvergoeding van 1.500 frank per dag vanaf 
de ontbinding tot de dag van de verlating van het goed, met 
de gerechtelijke interesten op de wederverhuringsvergoe
ding vanaf de ontbinding. 

Ret vonnis machtigt tevens eerste ge'intimeerde appellan
te uit te drijven, indien deze het huurgoed niet verlaten 
mocht hebben binnen acht dagen na de betekening van het 
vonnis. 

Anderzijds wordt eerste ge'intimeerde, op tegenvorde
ring, veroordeeld om aan appellante 15.000 frank schadever
goeding (we gens waterschade) te betalen, vermeerderd met 
de moratoire interesten van 20 augustus 1987 en de gerech
telijke interesten vanaf 13 oktober 1989. 

Luidens het vonnis zijn de kosten van be ide aanleggen ten 
laste van appellante. 

Op 28 september 1990 laat eerste ge'intimeerde het vonnis 
betekenen met bevel tot: 

1) betaling van 165.917 frank (13.996 huurachterstal + 
12.264 afrekening centrale verwarming + 139.657 wederver
huringsvergoeding, zoals nadien verduidelijkt in een brief 
van 2 oktober 1990), met 124.740 frank bezettingsvergoe
ding (1.500 frank per dag van 16 juli 1990 tot 28 september 
1990), met bepaalde rente en kosten; 

2) verlating van het huurgoed binnen acht dagen, op ge
vaar anders er te worden uitgedreven, zoals in het vonnis be
paald. 

Op 30 oktober 1990 werd, op vrijwillige verschijning voor 
de eerste rechter, door appellante een vordering ingeleid te
gen eerste ge'intimeerde, ertoe strekkend het bevel onge
grond te doen verklaren, omdat er geen achterstallen waren 
in de betaling van de huurprijs en dus ook geen huurontbin
ding ingetreden kon zijn, tevens tot veroordeling van eerste 
ge'intimeerde tot betaling van 50.000 frank schadevergoe
ding wegens tergende uitvoering. 

Op 6 november 1990 kwam tweede ge'intimeerde vrijwillig 
in het geding tussen, verklarende het geding voor eerste 
ge'intimeerde «voor zoveel als nodig» te hervatten en in ei
gen naam voort te zetten ter regularisering van de procedu
re, daar zij bij akte van verdeling na echtscheiding van 6 april 
1989 eigenares is geworden van het bedoelde huurgoed. 
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In een conclusie van 30 oktober 1990 had appellante im
mers een tussenvordering ingesteld, strekkende tot de nie
tigverklaring van de akte betekening - bevel uitgaande van 
eerste gei:ntimeerde, die geen eigenaar meer was. 

I. De executiegerechtigde 

Eerste gei:ntimeerde beschikt over een uitvoerbare titel, 
die hij echter verkregen heeft toen hij geen eigenaar meer 
was van het gehuurde goed. Rij bevindt zich dus in een toe
stand die niet fundamenteel anders is dan wanneer de eigen
domsoverdracht zich na de uitspraak van het vonnis had 
voorgedaan. In beide gevallen bestaat immers de uitvoerba
re titel op zijn naam, maar de onderliggende rechtsverhou
ding is gewijzigd. 

Daaruit volgt dat de uitvoering in beginsel toekomt aan 
tweede ge'intimeerde, de nieuwe eigenaar en rechtsopvolger 
van eerste ge'intimeerde in de rechten die het vonnis hem 
toekent (de Leval, G., Traite des saisies, 1988, 415; Dirix en 
Broeckx, A.P.R:, Beslag, 1992, 100, nr. 166). Wel kan tweede 
ge'intimeerde slechts uitvoeren na vervulling van de voor
schriften voor de tegenwerpbaarheid van de overdracht, die 
tot gevolg heeft dat de rechten uit het vonnis op haar zijn 
overgegaan. 

Tweede gei:ntimeerde is evenwel niet verplicht zelf tot uit
voering over te gaan. Niets be let dat eerste gei:ntimeerde dit 
voor haar doet, te meer daar hij de uitvoerbare titel verkreeg 
nadat de onderliggende rechtsverhouding reeds gewijzigd 
was. Rij is nietverplicht dit bekend te maken. Rij kan dus nog 
steeds in eigen naam uitvoeren, maar dan voor rekening van 
tweede ge'intimeerde. 

In casu handelt eerste ge'intimeerde in feite als naamlener, 
in volledig akkoord met tweede gei:ntimeerde en krachtens 
een stil mandaat, dat voldoende blijkt uit haar schriftelijke 
verklaring van 31 oktober 1990. De essen tie van naamlening 
is immers dat het mandaat niet aan derden bekend wordt ge
maakt. Ret optreden van eerste gei:ntimeerde is overigens 
volkomen wettig, daar uit niets blijkt dat de naamlening de 
rechten of de belangen van appellante schaadt of tot doel 
heeft bindende voorschriften te omzeilen. 

Daaruit volgt dat het adagium «Nul ne plaide par procu
reur» hier helemaal niet van toepassing is. N aamlening is im
mers een van de duidelijke uitzonderingen op deze regel 
(R.P.D.B., «Action», nr. 86;R.G.JB., 1980,422, nr. 6). 

De eerste rechter heeft dus terecht geoordeeld dat eerste 
ge'intimeerde wei degelijk kon uitvoeren op basis van het ge
wezen vonnis en dat de vrijwillige tussenkomst van tweede 
gei:ntimeerde in dit uitvoeringsgeschil wei ontvankelijk is, 
doch ongegrond, nu gedinghervatting hier totaal overbodig 
is. Tweede gei:ntimeerde legt zich bij deze beslissing neer. 

Dit brengt tevens mee dat de akte betekening- bevel van 
28 september 1990 rechtsgeldig op verzoek van eerste ge'in
timeerde werd betekend, handelend in eigen naam, maar in 
feite voor rekening van tweede ge'intimeerde, hetgeen 
geenszins vermeld diende te worden. 

NOOT -N aamlening bij executie na opvolging in het geldend 
te maken recht 

I. Feitenschets. Een huurgeschil wordt gevoerd tussen de 
verhuurder ( echtgenoot) en de huurder. Tijdens het geding 
wordt de echtgenote eigenares van het verhuurde goed bij 
akte van verdeling na echtscheiding. Ret geding wordt ge-
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woon voortgezet tussen de gedingpartijen ( dus zonder de 
echtgenote ). De echtgenoot-verhuurder verkrijgt een ver
oordeling, alsookmeer bepaald de ontbinding van rechtswe
ge in geval van wanbetaling van meer dan tien dagen van de 
nog te vervallen driemaandelijkse huurtermijnen. Na een 
dergelijke wanbetaling gaat hij over tot betekening en ten
uitvoerlegging van het vonnis. De huurder vordert onge
grondverklaring van het bevel voor de beslagrechter, en 
werpt onder meer op dat de akte van betekening en bevel 
nietig zou zijn omdat zij uitging van een partij die geen eige
naar meer was en dus geen hoedanigheid meer had om het 
vonnis ten uitvoer te leggen. 

Tot daar een zeer beknopte samenvatting van de feitelijke 
.elementen vereist voor de annotatie van het arrest van het 
Hof te Gent van 14 april1995 ( deze noot heeft enkel op het 
eerste deel van het arrest, «L De executiegerechtigde» be
trekking). Een dergelijke betwisting kan meerdere vragen 
oproepen, waarover hierna kort enige aanduidingen volgen. 

II. Eigendom van de rechten waarvoor een uitvoerbare titel 
werd verkregen. a) Overgang van de materiele rechten. Een 
eerste vraag die kan rijzen is wie van beide echtgenoten- de 
echtgenoot die de veroordeling verkreeg, dan wei de echtge
note die hangende het bodemgeschil eigenares is geworden 
- materieelrechtelijk (dus los van de processuele vragen) 
recht heeft op de huurgelden en op de ontbinding van de 
huur (wie is als het ware «eigenaar» van de vordering op de 
huurgelden). Deze vraag is niet gerezen in het arrest, omdat 
er blijkbaar geen betwistingwas over het feit dat het de echt
genote was die deze rechten had. De niet-betaalde huurgel
den dateerden immers aile van na de datum van de verde ling 
waardoor zij eigenares was geworden. In beginsel (behou
dens andersluidende afspraak tussen de partijen bij de ei
gendomsoverdracht) komen deze schuldvorderingen dan 
ook toe aan de nieuwe eigenaar. Schuldvorderingen uit een 
huurovereenkomst zijn immers in beginsel kwalitatieve rech
ten, d.w.z., zij gaan als accessorium mee met de hoedanigheid 
(kwaliteit) van eigenaar. 

Het vonnis van de beslagrechter evenwel, waartegen ho
ger beroep, oordeelde dat de bodemrechter de rechten van 
partij en had bepaald, zonder daarbij te preciseren of het om 
het recht op tenuitvoerlegging ging, dan wei om de eigendom 
zelfvan de vordering. Zo dit laatste bedoeld werd, is deze be
oordeling in het vonnis, anders dan in het arrest, niet juist. 

Het arrest daarentegen verduidelijkt terecht dat de nieu
we eigenaar rechtsopvolger is in de rechten die het (bodem) 
vonnis toekent. 

b) Tegenwerpbaarheid van die over gang. Het arrest voegt 
daaraan toe: «Wei kan (de nieuwe eigenaar) slechts uitvoe
ren na vervulling van de voorschriften voor de tegenwerp
baarheid van de overdracht, die tot gevolg heeft dat de rech
ten uit het vonnis op haar zijn overgegaan». Als dusdanig is 
deze stelling niet onjuist, maar gaarne voeg ik daar toch een 
precisering aan toe. In casu ging het om (kwalitatieve) rech
ten van de eigenaar jegens de huurder. Welke voorschriften 
moeten nu voor de tegenwerpbaarheid van de eigen
domsoverdracht aan een huurder worden nageleefd? In ie
der geval niet de overschrijving van de overdrachtsakte over
eenkomstig art. 1 Hyp.W. De overschrijving is immers enkel 
vereist voor de tegenwerpbaarheid van de overdracht aan 
derden met een concurrerend zakelijk recht (met inbegrip 
van de schuldeisers in geval van samenloop ). Dat de 
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huurder niet wordt beschermd door art. 1 Hyp.W, werd dui
delijk beslist door het cassatie-arrest van 8 april1957 (onder 
meer in R. C.JB. 1958, 95 met kritische noot van J. Dab in). 
De rechten (voor de verplichtingen is de zaak veel ingewik
kelder; daar zijn er immers verschillende regels naar gemeen 
recht, in de Pachtwet, in de Handelshuurwet en in de Wo
ninghuurwet) van de eigenaar van het verhuurde goed gaan 
ten aanzien van de huurder reeds over zodra de eigendom 
overgaat tussen partijen (of juister: zodra deze overdracht 
vaste datum he eft verkregen). Wei zal de huurder bevrijdend 
betalen aan de oude eigenaar zolang deze als schijnschuld
eiser kan gelden. 

III. Bevoegdheid tot executie in eigen naam voor andermans 
rekening (middellijke vertegenwoordiging bij tenuitvoerleg
ging). a) Principiele geldigheid van naamlening bij proces- en 
executiehandelingen. Tot daar de vraagwie «eigenaar» is van 
de schuldvordering op de huurder. De vraag die in casu is ge
rezen, is evenwel of die rechten door een andere persoon 
meer bepaald de vorige eigenaar - kunnen worden uitgeoe
fend in eigen naam, en wei meer in het bijzonder wanneer de
ze rechten reeds voor de eigendomsovergang het voorwerp 
waren van een geding tussen de vorige eigenaar en de huur
der, en het deze vorige eigenaar is die, bij gebreke van ge
dinghervatting, ook de veroordeling (uitvoerbare titel) he eft 
verkregen. 

Deze andere persoon kan de rechten natuurlijk niet voor 
eigen rekening uitoefenen, maar aileen voor rekening van de 
gerechtigde. Om dat te kunnen doen- en dit zowel wanneer 
het in eigen naam gebeurt als wanneer het in naam van de ei
genaar gebeurt - moet hij de nodige vertegenwoordigings
macht hebben (die ook op de wet of op schijnvertegenwoor
diging kan berusten). Zoals het arrest stelt, gaat het bij han
delen in eigen naam om «naamlening»: naamlening in enge 
zin, wanneer het mandaat niet aan derden wordt bekendge
maakt, naamlening in ruime zin, wanneer men openlijk in ei
gen naam voor andermans rekening handelt (zo bv. de com
missionair). Meer algemeen spreekt men van «middellijke 
vertegenwoordiging». 

Deze naamlening of middellijke vertegenwoordiging is 
mogelijkvoor hetverrichten van rechtshandelingen van ma
terieel recht ( daarbij gaat het om de vertegenwoordigingsbe
voegdheid), maar evengoed voor het verrichten van proces
handelingen ( daarbij gaat het om de procesbevoegdheid, 
traditioneel hoedanigheid genoemd). Zij is dus ook mogelijk 
voor de tenuitvoerleggingvan een vonnis of arrest, en dit on
geacht de vraag of dit nu een materieelrechtelijke of een pro
cesrechtelijke rechtshandeling is. Het is dan ook ten onrech
te dat sommige rechtspraak (zie bv. Beslagrechter Doornik, 
29 november 1985, J.C.J., art. 1494, 1/17, F, als aangehaald 
door J.-L. Ledoux, «Les saisies, Chronique de jurisprudence 
(1983-1988)»,1 T., 1989, 609, nr. 96) de hoedanigheid om ten 
uitvoer te leggen van de schuldeiser die intussen door zijn 
verzekeraar is vergoed, afwijst, aangezien deze persoon on
clanks de subrogatie van de verzekeraar als naamlener kan 
optreden, zoals ook in de praktijk erg gebruikelijk is. 

De principiele geldigheid van naamlening voor proces
handelingen werd nogmaals bevestigd door de cassatiearres
ten van 25 november 1993 (R. W, 1993-94, 257 en bijbehoren
de bijdrage van K. Broeckx, = Proces & Bewijs 1994, met ar
tikel M.E.Storme; zie ook mijn eerdere bijdrage in R. W, 
1993-94, 172 e.v. ), al is bij de formulering van de «uitzonde-



ringen» verwoord in die arresten enige kritiek m.i. wei op 
haar plaats. Ik verwijs daarvoor naar mijn desbetreffende 
bijdrage («De bescherming van de wederpartij en van het 
dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. 
naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare 
verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 novem
ber 1993», Proces & bewijs, 1994, 53 e.v.). 

b) Overzicht van mogelijke situaties. Nu rijzen enkele 
meer specifieke vragen in elk van de typische situaties die 
men bij deze «uitoefening» in eigen naam kan onderschei
den. Ik meen er een zestal te kunnen aangeven, in drie cate
gorieen, waarbij de geannoteerde zaak tot de tweede situatie 
behoort: 

-de vraag of men in eigen naam - een geding kan voort
zetten over rechten die in de loop van het geding op een an
der zijn overgegaan (onder c); 

de vraag of men nog- in eigen naam- de tenuitvoerleg
ging kan vervolgen van een uitvoerbare titel waarbij men 
(proces )partij is, indien het recht waarop deze be trekking 
heeft na de uitspraak op een ander is overgegaan, en de zeer 
analoge vraag of men - in eigen naam een nieuw geding, 
met inbegrip van een rechtsmiddel (hoger beroep, voorzie
ning in cassatie e.d.m. ), kan inleiden over rechten die reeds 
bij de inleiding aan een ander toekomen (onder d); 

- en ten slotte de vraag of men - in eigen naam - de ten
uitvoerlegging kan vervolgen van een uitvoerbare titel waar
bij men (proces )partij is, ook al was men op het ogenblik van 
de uitspraak niet meer de gerechtigde ( eigenaar) van het 
recht, en de zeer analoge vraag of men- in eigen naam- een 
rechtsmiddel kan instellen, ook al was men op het ogenblik 
van de bestreden beslissing niet meer de gerechtigde ( eige
naar) van het recht (onder c). 

c) Opvolging in het materiele recht tijdens een geding. De 
vraag of men - in eigen naam - een geding kan voortzetten 
over rechten die in de loop van het geding op een ander zijn 
overgegaan werd door mij uitvoerig behandeld in een eerde
re bijdrage in dit tijdschrift (M.E. Storme, «Rechtsopvolging 
onder bijzondere titel tijdens het geding in Belgie en N eder
land», R. W, 1993-94, 169), waarnaar ik kortheidshalve kan 
verwijzen. Daarin luidde het besluit onder meer dat, bij op
volging in een (materieel) recht tijdens het geding, de rechts
voorganger (procespartij) de vertegenwoordigingsmacht -
en dus de bevoegdheid of hoedanigheid verder te procede
ren- behoudt zolang de rechtsopvolger er niet naar behoren 
kennis van geeft dat deze macht (bevoegdheid) zou zijn ver
vallen (behoudens gevallen van kenbaar bedrog door de ver
tegenwoordiger gepleegd) (R. W, 1993-94, 181 nr. 18). Dit 
betekent enerzijds dat de wederpartij er zolang van mag uit
gaan dat de rechtsvoorganger bevoegd blijft om in eigen 
naam over het recht te procederen, en daarbij geen enkele 
onderzoeksplicht heeft betreffende een mandaat van die 
procespartij. Anderzijds betekent het dat de rechtsvoorgan
ger die het gedingvoortzet, daartoe zolang ook de hoedanig
heid behoudt, zonder enig mandaat te hoeven bewijzen. 

d) Opvolging in het materiele recht tussen uitspraak en 
rechtsmiddel c.q. tenuitvoerlegging in. Die regels gelden 
blijkbaar niet onverkort wanneer het recht, waarop de ten
uitvoerlegging of het rechtsmiddelgeding betrekking heeft, 
eerst na de uitspraak op een ander is overgegaan. Dit volgt 
althans uit de cassatierechtspraak betreffende de hoedanig
heid die wordt vereist om een rechtsmiddel in te stellen (zie 
de verwijzingen in mijn bijdrage inR. W, 1993-94, 184 nr. 22). 
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Een rechtsmiddel leidt namelijk tot een nieuw geding en 
wordt voor onze vraag- nl. de vertegenwoordiginsbevoegd
heid in het geding of hoedanigheid- niet beschouwd als een 
voortzetting van het oude. Bij de inleiding van dat nieuwe ge
ding moet de hoedanigheid dus telkens opnieuw aanwezig 
zijn, zonder dat men op het voortbestaan ervan in een vorig 
geding kan terugvallen. Hetzelfde geldt ook bij de tenuit
voerlegging, die weliswaar geen nieuw geding vormt (zij het 
dat zij mogelijk tot een geding voor de beslagrechter kan lei
den), maar die evenmin als voortzetting van het geding kan 
worden beschouwd. 

Aan de actiefzijde ( d.i. hoedanigheid vereist van de eiser) 
is dit volkomen gerechtvaardigd: de procespartij die in eigen 
naam een rechtsmiddel wil instellen of een vonnis ten uitvoer 
willeggen nadat hij geen eigenaar meer is van het recht, moet 
bewijzen dat hij daartoe mandaat heeft (over de mogelijke 
bronnen van de vorderings- of procesbevoegdheid, zie mijn 
bijdrage in R. W, 1993-94, 175 e.v.). Vanzelfsprekend moet 
hij wei nog kunnen optreden indien hij dit mandaat effectief 
heeft, aangezien naamlening in het proces zowel als bij de 
tenuitvoerlegging in beginsel mogelijk is. M.i. moet een vol
doende hoedanigheid niet aileen aanvaard worden wanneer 
er effectief mandaat was, maar ook indien de bevoegdheid 
van de rechtsvoorganger door de rechtsopvolger wordt be
krachtigd op het ogenblik waarop ze wordt betwist, aange
zien de bekrachtiging terugwerkt. Ook hiertegen wordt wei 
eens gezondigd. In beginsel is wei vereist dat de hoedanig
heid van rechtsopvolger wordt vermeld, doch deze vermel
ding kan slechts tot nietigheid leiden voor zover het verzuim 
de be Iangen van de wederpartij schaadt ( toepassing van art. 
861 Ger. W, krachtens art. 1042 Ger. W. onder meer ook toe
passelijk bij voorziening in cassatie ). 

Toch heeft de partij tegen wie een rechtsmiddel wordt in
gesteld of tegen wie een vonnis ten uitvoer wordt gelegd, er 
belang bij om bij de minste twijfel de hoedanigheid van de 
appellant of executant te betwisten. Dit blijkt uit een cassa
tiearrest van 3 februari 1989 (Cass., 3 februari 1989,An:, nr. 
328, R. W, 1989-90, 13): een aansprakelijke (in casu zijn 
WA.M.-verzekeraar) die krachtens een vonnis aan het 
slachtoffer had betaald, werd na die betaling nogmaals aan
gesproken door het ziekenfonds als gesubrogeerde, omdat 
de subrogatie v66r de betaling zou hebben plaatsgevonden. 
Het Hof te Gent wees de vordering af omdat het vonnis was 
uitgevoerd en de actio judicati dus ongegrond was, doch dit 
arrest werd vernietigd met de overweging dat «de derde die 
de getroffene ( na subrogatie) niettemin nog vergoedt, tegen 
de verzekeringsinstelling niet kan aanvoeren dat hij daar
door zijn schuldjegens de getroffene betaalt». M.i. had deze 
situatie dienen te worden opgelost op grond van het leerstuk 
van de schijnvertegenwoordiging: indien de subrogatie uit 
niets bleek, is het niet aanvaardbaar dat de schuldenaar die 
een veroordeling uitvoert en aan de tegenpartij betaalt, een 
tweede keer kan worden aangesproken door een derde die 
intussen in de vorderingvan die tegenpartij is gesubrogeerd. 
Maar dit arrest toont wei aan dat, zolang evenwel de hoogste 
rechtspraak op dit punt niet de nodige duidelijkheid brengt, 
de veroordeelde er belang bij heeft de hoedanigheid van de 
executant te betwisten (en het geld te kantonneren toter ze
kerheid is over de vraag of de executant bevoegd is). 

Aan de passiefzijde, d.i. bij de vraag of de verweerder de 
juiste hoedanigheid he eft om in het geding te worden betrok
ken, wordt dit alles wei reeds gecorrigeerd door de leer van 
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de schijnvertegenwoordiging. Dat deze leer ook op de hoe
danigheid van een verweerder in een geding betrekking 
he eft, blijkt namelijk uit het bekende arrest in de zaak van de 
Usines a Cuivre eta Zinc (Cass., 20 juni 1988, R. W, 1989-90, 
1425 noot A. Van Oevelen), dat precies op een dergelijke si
tuatie betrekking had. Wanneer een appellant of eiser tot 
cassatie er rechtmatig op vertrouwt dat de wederpartij nog 
steeds de hoedanigheid bezit om in eigen naam te produce
ren, dan dient het tegen die partij gericht rechtsmiddel op dit 
punt dan ook toelaatbaar te zijn. 

Voor zover omgekeerd de rechtsopvolger als eiser c.q. exe
cutant wil optreden of als verweerder (gei:ntimeerde, execu
tieplichtige, e.d.m.) betrokken moet worden, is het voldoen
de dat de akte vermeldt dat dit geschiedt in die hoedanigheid 
en zijn er geen verdere formaliteiten vereist. (Volgens E. Di
rix en K. Broeckx, APR, tw.Beslag, nr. 455, evenwel zou de 
rechtsopvolger steeds zijn verkrijgingstitel mee moeten be
tekenen. Wellicht is dit een verschrijving en wordt bedoeld 
dat in de betekening melding moet worden gemaakt van de 
titel (in de zin van oorzaak van eigendom)- bv. «in de hoe
danigheid van erfgenaam» of «in de hoedanigheid van eige
naar krachtens koop» e.d. G. De Leval, Traite des saisies, 
Luik 1988, 414-415 (waarnaar Dirix en Broeckx) verwijzen, 
spreekt niet van een betekening maar van een do en kennen 
van de handeling krachtens welke men de rechten van de 
oorspronkelijke schuldeiser kan uitoefenen. Volgens DeLe
val zou het bewijs wel op voorhand geleverd moe ten worden, 
m.i. echter slechts in geval van betwisting. Juister is m.i. de 
stellingvan het geannoteerde arrest dat enkel de formalitei
ten voor de tegenwerpbaarheid van de overdracht moeten 
worden vervuld. Het onderscheid blijkt m.i. ook uit de cassa
tierechtspraak betreffende het oude art. 1690 B.W.: in zijn 
arrest van 28 oktober 1994, R. W, 1993-94, 1122, besliste het 
Hof dat art. 1690 enkel betekening eiste van het feit zelf van 
de cessie, en niet van de cessieakte. Hetzelfde geldt m.i. ook 
bij de overname van executie door de cessionaris, en zo ook 
bij aile andere gevallen van rechtsopvolging. Het is eerst 
wanneer de rechtsopvolging wordt be twist (en het beslag om 
die reden wordt aangevochten voor de beslagrechter ), dat de 
opvolger daarvan het bewijs moet leveren). Wei heeft de 
geexecuteerde eventueel recht op informatie over de valuta
verhouding tussen rechtsvoorganger en rechtsopvolger, 
voor zover deze no dig is voor de uitoefening, bij de executie, 
van zijn materieelrechtelijke rechten (bv. schuldvergelij
king). 

e) Bevoegdheid tot executie of instellen van een rechts
middel bij opvolging in het materiele recht tijdens het voor
afgaande geding. De vraag die in het geannoteerde arrest 
aan bod komt, bevindt zich tussen beide voorgaande situa
ties in. Het is de vraag wie de tenuitvoerlegging kan vervol
gen van een uitvoerbare titel wanneer de (proces )partij op 
het ogenblik van de uitspraak niet meer de gerechtigde ( ei
genaar) van het recht is. Zij is te vergelijken met de vraag wie 
een rechtsmiddel kan instellen en tegen wie een rechtsmid
del kan worden ingesteld, wanneer de desbetreffende partij 
reeds op het ogenblik van de bestreden beslissing niet meer 
de gerechtigde ( eigenaar) was van het betwiste recht. 

Het geannoteerde arrest beslist terecht dat deze situatie 
niet fundamenteel verschillend is van de voorgaande (onder 
d) besproken), en dat naamlening- het in eigen naam exe
cuteren door de rechtsopvolger- hier zelfs a fortiori mogelijk 
is. 
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Dit betekent dat ook in deze situatie de procespartij die in 
eigen naam een rechtsmiddel wil instellen of een vonnis ten 
uitvoer willeggen nadat hij geen eigenaar meer is van het 
recht, moet bewijzen dat hij daartoe mandaat heeft, al kan 
dit mandaat ook- zoals in casu werd aangenomen- stilzwij
gend zijn verleend, en al moet aan een bekrachtiging achter
afwel terugwerkende kracht worden toegekend. Om de bo
vengenoemde reden heeft de wederpartij er evenwel ook in 
deze situatie belang bij de hoedanigheid van de executant te 
betwisten. Dat dit in casu is gebeurd, kon men de executie
plichtige dan ook niet ten kwade duiden, zolang de rechtsop
volger dienaangaande geen standpunt had ingenomen. 

Moet in deze situatie melding gemaakt worden van de 
hoedanigheid? Bij het instellen van een rechtsmiddel in be
ginsel wei, al is de sanctie hier slechts een relatieve nietigheid 
(zie d). Volgens het geannoteerde arrest is deze vermelding 
niet nodig bij de tenuitvoerlegging. Gezien de algemene 
strekking van art. 43 Ger.W, dat de vermelding van de hoe
danigheid lijkt te vereisen voor elke betekening waarbij men 
in eigen naam voor andermans rekening optreedt, en waar
naar in art. 1389 Ger.W. (beslagexploot) uitdrukkelijkwordt 
verwezen, lijkt dit niet juist, al is het praktische verschil niet 
zo groot, nu in ieder geval belangenschade moet worden be
wezen. 

Dat betekent verder dat aan de passiefzijde minstens de 
leer van de schijnvertegenwoordiging dient te worden toege
past. M.i. moeten we evenwel verdergaan en deze situatie op 
dit punt gelijkstellen met de eerste situatie (rechtsopvolging 
tijdens het geding). Wanneer tijdens een voorafgaand geding 
de wederpartij (gei:ntimeerde e.d.) de hoedanigheid had om 
verder te procederen na rechtsopvolging in het materiele 
recht (zij het wegens het loutere stilzitten van de rechtsop
volger), waarom zou men dan moeten twijfelen of zij deze 
hoedanigheid nog bezit wanneer men na de beeindiging van 
dat geding een rechtsmiddel wil instellen of het vonnis wil 
executeren? M.i. heeft ook hier de appellant c.q. executant 
geen onderzoeksplicht. 

W. Rechtsgevolgen wanneer de rechtsopvolger bevoegd is in 
eigen naam te executeren. Een laatste aspect dat ik hier ter 
sprake wil brengen zijn de rechtsgevolgen van het optreden 
van een naamlener bij executie. Deze zijn in beginsel dezelf
de als bij naamlening in het proces in het algemeen (zie daar
voormijngenoemde bijdrageinProces&Bewijs 1994,p. (53) 
54-55) en kunnen als volgt worden samengevat. Daarbij kun
nen we, naar analogie met «formele procespartij» en «mate
riele procespartij», spreken van «formele executant» en 
«materiele executant»: 

- executierechtelijk ( d.i. voor de toe passing van de specifie
ke regels van het executierecht betreffende de verhouding 
tussen executant en persoon tegen wie wordt geexecuteerd) 
ontstaat er geen rechtstreekse verhouding tussen de materiele 
executant (de materieelrechtelijk gerechtigde ), aan wie de 
formele executant zijn naam he eft geleend, en de persoon te
gen wie wordt geexecuteerd; daardoor zijn bv. de kosten die 
ten laste komen van de executant, ten laste van de formele 
executant ( ofhij die op de materiele executant kan verhalen, 
hangt afvan de verhouding tussen hen); 

- de gegrondheid van de executie evenwel wordt bepaald 
door de achterliggende verhouding tussen materiele executant 
en verweerder (behoudens eventuele vertrouwensbescherming 
van de verweerder); de executie produceert ookrechtstreeks 



gevolgen voor de materiele executant: de opbrengst wordt 
ge'ind voor rekening van de materiele executant; indien deze 
gel dig vertegenwoordigd is, is hij ten gevolge van deze begin
selen bij het executieproces geen derde, kan hij niet als derde 
tussenkomen of derdenverzet aantekenen en is hij geboden 
aan het gezag van gewijsde ( dit verklaart ook waarom in de 
geannoteerde beslagzaak de eerste rechter de tussenkomst 
van de materiele partij ongegrond verklaarde, nu deze aileen 
tussenkwam om het geding te hervatten voor zover nodig); 

- voor zover nodig voor de uitoefening bij de executie van 
zijn materieelrechtelijke rechten (bv. schuldvergelijking -
zie voor het be lang daarvan het geannoteerde arrest) heeft 
de verweerder recht op in forma tie over de achterliggende ver
houding. 

Matthias-E. Storme 
K. ULeuven en Universiteit Antwerpen 

BURGERLUKE RECHTBANK TE HASSELT 
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Voorzitter: de h. Smeets 
Advocaten: mrs. D'Hulster loco Similon en Vandenbossche 

loco Poncin 

Consumentenbescherming - Verkoop ten huize - Vooraf
gaand Verzoek 

Van de bewering dat de consument vooraf en uitdrukkelijk 
om het bezoek van de verkoperverzocht heeft, dient de verkoper 
het ondubbelzinnige en sluitende bewijs te leveren. 

Dat bewijs wordt niet geleverd door een voorgedrukte, aileen 
door een van de kopers ondertekende verklaring die dezelfde 
datum draagt als de overeenkomst. 

B.V.B.A. E. t/ W. en D. 

Te hunnen huize voerden verweerders op 9 juli 1993 on
derhandelingen met een afgevaardigde van eiseres, onder
handelingen die toen resulteerden in de ondertekening van 
een bestelbon waarbij zij aan eiseres opdracht gaven aan hun 
woning dakwerken uit te voeren voor een bedragvan 754.717 
fr. meer 6% B.T.W of in totaal800.000 fr. 

Op vrijdag 9 juli 1993 betaalden verweerders een voor
schot van 5.000 fr. en kwamen zij met de vertegenwoordiger 
van eiseres overeen dat zij aan deze op maandag 12 juli 1990 
voor de middag een bijkomend voorschot van 195.000 fr. 
zouden betalen, hetgeen echter niet geschiedde. 

Op 13 juli 1993 verzonden verweerders aan eiseres immers 
een aangetekende brief, waarbij zij, onderverwijzing naar de 
artt. 86, 87 en 88 van de wet van 14 juli 1991 op de handels
praktijken, meedeelden te willen afzien van de overeen
komst. 

N a enige verdere briefwisseling, liet eiseres bij geregis
treerd exploot van 11 mei 1994 overgaan tot dagvaarding van 
verweerders tot solidaire betalingvan een schadevergoeding 
wegens annulatie van 108.207 fr., zijnde 15% van 754.717 fr. 
of 113.207 fr. verminderd met het voorschot van 5.000 fr., 
met de gerechtelijke interesten en de kosten. 
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Bij conclusie neergelegd ter griffie op 15 december 1994, 
stelden verweerders een tegeneis in tot betaling van een 
schadevergoeding van 100.000 fr. met gerechtelijke in teres
ten. 

Ontvankelijkheid 

Verweerders werpen de territoriale onbevoegdheid van 
deze rechtbank op. 

Verweerders wonen in Belgie doch niet in dit arrondisse
ment, de overeenkomst die aan de basis ligt van de onderha
vige vordering werd ten huize van verweerders gesloten en 
de verbintenissen van eiseres dienen ook aldaar te worden 
uitgevoerd. 

Hiertegen voert eiseres aan dat de tussen partijen gesloten 
overeenkomst de exclusieve territoriale bevoegdheid be
dingt van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. 

Ofschoon verweerders zich, zoals hierna zal worden uit
eengezet, uitdrukkelijk beroepen op de nietigheid van de in
geroepen overeenkomst op grond van de artikelen 86 t/m 88 
van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken, dient elk 
prejudicieel onderzoek van de grond van de zaak afgewezen 
met het oog op de beslechting van een territoriaal bevoegd
heidsincident afgewezen te worden ( zie o.a. Laenens, J., «De 
bevoegdheid (1979-1992)», T.P.R., 1993,n°24e.v., blz.1497). 
De eventuele nietigheid van het contract laat de toepassing 
van het erin opgenomen bevoegdheidsbeding onverkort 
(Brussel, 16 maart 1989,1 T., 1989, 600). 

Op grond van het in de door eiseres aangevoerde overeen
komst opgenomen bevoegdheidsbeding dient deze recht
bank zich territoriaal bevoegd te verklaren. 

Eiseres betwist de ontvankelijkheid van de tegeneis niet. 
De rechtbank bemerkt geen andere redenen die tot 

ambtshalve op te werpen onbevoegdheid aanleiding zou 
kunnen geven. 

De eisen dienen derhalve ontvankelijk te worden ver
klaard. 

Hoofdeis 

Partijen zijn het erover eens dat de door eiseres aange
voerde overeenkomst werd gesloten ten huize van verweer
ders en eiseres be twist niet dat het voorwerp van deze over
eenkomst, het restaureren van een dak, valt onder het be grip 
«Verkoop van een produkt en/of een dienst» in de zin van de 
wet van 14 juli 1991. 

Eiseres voert echter aan dat in casu art. 87, a, van die wet 
toepasselijk is, namelijk dat het bezoek van haar verkoper 
ten huize van verweerders voorafgaand en uitdrukkelijk 
werd gevraagd door verweerders zelf. Van deze bewering 
dient eiseres echter het ondubbelzinnige en sluitende bewijs 
te leveren (zie Kh. Leuven, 7 juni 1993, Jaarboek Handels
praktijken 1993, biz. 291). 

Te dezen beroept eiseres zich op een voorgedrukte en en
kel door verweerder sub 1 ondertekende verklaring, waarbij 
deze verweerders op 9 juli 1993 uitdrukkelijk aan eiseres 
vraagt een van haar verkopers af te vaardigen om met hem 
te zijnen huize te onderhandelen over de werken voorwerp 
van bovenvermelde overeenkomst. 

Dit stuk Ievert echter niet het vereiste bewijs op aangezien 
in art. 87, a, sprake is van een verzoek dat voorafgaat aan het 
bezoek ten huize, terwijl de door eiseres bijgebrachte verkla-

331 


