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Hof van Beroep te Gent

7e Kamer – 2 maart 2015

Voorzitter: de h. Vanherpe
Raadsheren: de h. Deschoolmeester en mevr Vandersti-
chele
Advocaten: mrs. Devos en Den Haerynck

Verbintenis – Zijdelingse vordering – Toepassings-

voorwaarden – Vermelding in dagvaarding dat eisende 

partij belang heet  bij uitoefening van zijdelingse 

vordering – Onvoldoende – Vordering in eigen naam en 

voor eigen rekening in loop van procedure omzetten in 

zijdelingse vordering – Onmogelijk

De loutere vermelding in de inleidende dagvaarding 

door een vennootschap dat zij belang heet  bij de uitoefe-

ning van een zijdelingse vordering, brengt nog niet mee dat 

zij in een andere hoedanigheid optreedt dan namens en 

voor zichzelf. De vermelding van de woorden «zijdelingse 

vordering» in de motivering van de dagvaarding brengt 

enkel mee dat de eisende vennootschap een eis formuleert 

voor een recht dat behoort tot het vermogen van een ande-

re persoon, maar brengt nog niet mee dat zij optreedt voor 

die andere persoon.

De schuldeiser die aanvankelijk een vordering in eigen 

naam en voor zichzelf heet  ingesteld, kan die in de loop 

van de procedure niet omzetten in een zijdelingse vorde-

ring. Daartoe dient de schuldeiser immers in een andere 

hoedanigheid dan in eigen naam op te treden.

NV Van H.R. t/ NV S.-I.S.A. en vennootschap naar Li-

banees recht S.R.L.

...
I. Met gerechtsdeurwaardersexploten van 15 en 

16 maart 2011, betekend aan de NV Van H.R. en de ven-
nootschap naar Libanees recht S.R. vordert de NV S.S.I 
Agency de veroordeling van de NV Van H.R. «tot beta-
ling van 16.748,98 euro, vermeerderd met de interesten 
vanaf de betekening van het beslag onder derden van 
13  december 2010, berekend aan de wettelijke interest-
voet in handen van verzoekster [de NV S.-I.S.A.] (...)». 
(cursivering door het hof)

De NV S.-I.S.A. eindigt haar uiteenzetting in de inlei-
dende dagvaarding als volgt:

«6. Alleszins blijkt uit bovenstaande duidelijk dat:
– concluante een zekere vaststaande en opeisbare schuld-
vordering heet  voor de in het bovengenoemde vonnis ge-
noemde bedragen op S.R.L.;
– S.R.L. een schuldvordering heet  op NV Van H.R. ten 
bedrage van minstens 16.748,98 euro;
–  de schuldvordering van S.R.L. waarop concluante 
het door haar verkregen vonnis lastens S.R.L. kan uit-
voeren.

Uit het bovenstaande blijkt eveneens dat S.R.L. nalaat 
haar schuldvordering tegen NV Van H.R. uit te oefenen.

«Verzoeker heet  dan ook een belang bij de uitoefening 
van deze zijdelingse vordering tegen NV Van H.R.

«Dat ten slotte, verzoekster, nu zij haar schuldenaar 
S.R.L. mede in deze procedure heet  betrokken en nu zij 
een uitvoerend beslag onder derden heet  gelegd bij NV 
Van H.R., gerechtigd is tot betaling van deze schuld in 
haar handen».

Tijdens het geding voor de eerste rechter – namelijk 
bij conclusies neergelegd op 1  juli 2011 – wijzigt de NV 
S.-I.S.A. haar vordering en eist zij de veroordeling van de 
NV Van H.R. «tot betaling aan S.R.L. in handen van NV 

S.-I.S.A. van het bedrag van 16.748,98 euro (...)» (cursive-
ring door de NV S.-I.S.A. zelf in haar conclusies).

II. De eerste rechter verklaart de vordering van de NV 
S.-I.S.A. ontvankelijk en gegrond. Hij veroordeelt «de NV 
Van H.R. om aan S.R.L. in handen van de NV S.-I.S.A. 
het bedrag van 16.748,98 euro te betalen, vermeerderd 
met de verwijlinteresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 
13 december 2010 tot 15 maart 2011 en vanaf dan met de 
gerechtelijke interesten aan de wettelijke rentevoet tot de 
dag van de volledige betaling».

III. De appellante, de NV Van H.R., vordert de vernie-
tiging van het bestreden vonnis en opnieuw wijzende «de 
oorspronkelijke rechtbank onbevoegd te verklaren, min-
stens de vordering als onontvankelijk, ontoelaatbaar en/
of als ongegrond af te wijzen».

De NV S.-I.S.A. vordert de afwijzing van het hoger be-
roep als ongegrond en bijgevolg de bevestiging van het 
bestreden vonnis.

Beoordeling

...
II. Terecht werpt de NV Van H.R. op dat de vordering 

van de NV S.-I.S.A. als onontvankelijk had moeten zijn 
afgewezen met toepassing van art. 17 Ger.W.

1. De ontvankelijkheid van de vordering dient te wor-
den beoordeeld op het ogenblik van de inleiding ervan.

2. De NV S.-I.S.A. beroept zich op de zijdelingse vor-
dering (toepassing van art.  1166 BW). In de inleidende 
dagvaarding vermeldt zij uitdrukkelijk de zijdelingse 
vordering.

Bij een zijdelingse vordering gaat de eis uit van de 
schuldeiser (de NV S.-I.S.A.) – in naam van de schulde-

naar (de vennootschap naar Libanees recht de S.R.L.). 
De schuldeiser treedt alsdan op als een vertegenwoordi-
ger van de schuldenaar en oefent geen eigen recht uit. De 
eventuele opbrengst van de veroordeling valt in het ver-
mogen van de schuldenaar, waarop alle overige schuld-
eisers beslag mogen leggen, evengoed als de schuldeiser 
die de zijdelingse vordering instelde (zie: Dekkers en Ver-
beke, Handboek Burgerlijk Recht, III, p. 288, nr. 436; zie 
ook: W. Van Gerven-S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, 
242)

De kwestieuze schuldeiser zal geen veroordeling in zijn 
voordeel mogen eisen. De schuldeiser zal aldus eventu-
eel in samenloop komen met andere schuldeisers die ge-
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beurlijk zelfs voorrang zullen kunnen hebben (cf. A. Van 
Oevelen, «Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-
2004),» RW 2004-05, p. 1660, nr. 41).

3. De NV S.-I.S.A. treedt in de inleidende dagvaarding 
voor zichzelf op, overigens lopende de volledige voor-
liggende procedure, van dagvaarding tot aan de laatste 
conclusies in hoger beroep. In de inleidende dagvaarding 
vordert de NV S.-I.S.A. formeel ook tot veroordeling tot 
betaling aan zichzelf.

De loutere vermelding in de inleidende dagvaarding 
door de NV S.-I.S.A. dat zij «belang» heet  «bij de uit-
oefening van deze zijdelingse vordering», brengt uiter-
aard nog niet met zich mee dat zij in een andere hoeda-
nigheid optreedt dan namens en voor zichzelf.

De vermelding van de woorden «zijdelingse vordering» 
in de motivering van de dagvaarding brengt enkel met 
zich mee dat kan begrepen worden dat zij een eis formu-
leert voor een recht dat tot het vermogen van iemand an-
ders behoort. Een en ander brengt uiteraard nog niet met 
zich mee dat zij optreedt voor die iemand anders.

4. De wet geet  geen dei nitie van het begrip hoedanig-
heid. De rechtsleer blijkt verdeeld te zijn aangaande de 
dei nitie die aan het begrip moet worden gegeven (zie P. 
Van Lersberghe, «Artikel 17» in Comm.Ger.).

Volgens sommigen is de hoedanigheid de bevoegdheid 
op grond waarvan een persoon een rechtsvordering kan 
instellen.

Anderen omschrijven de hoedanigheid als de rechts-
titel op grond waarvan een persoon, eiser of verweerder, 
in rechte optreedt, d.w.z. als de rechtsband die er bestaat 
tussen deze persoon, als actief of passief subject van de 
vordering, en het voorwerp van de eis, het subjectief 
recht dat hij aanvoert.

Een werkbare dei nitie van de hoedanigheid is de pro-
cesrechtelijke variant van de beschikkingsbevoegdheid 
over het aangevoerde recht (M.E. Storme, «Procesrech-
telijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten 
uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het 
bijzonder belang, hoedanigheid en rechtsopvolging» in 
M. Storme (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, 
Mys & Breesch, 1993, 198).

Wat de NV S.-I.S.A. vordert, voor zichzelf optredend 
en voor zichzelf eisend, is een recht dat gebeurlijk bestaat 
in de persoon van de Libanese vennootschap S.R.L., maar 
alleszins niet in haren eigen hoofde. De NV S.-I.S.A. kan 
geen rechtstreekse vordering voor dat recht instellen. Zij 
heet  geen enkele rechtsband met het voorwerp van haar 
eis. Zij heet  geen enkele beschikkingsbevoegdheid over 
het recht dat zij ten laste van de NV Van H.R. aanvoert.

In alle opzichten – welke soort dei nitie of benadering 
er aan het begrip van «hoedanigheid» zoals bepaald in 
art. 17 Ger.W. wordt gegeven – beschikt de NV S.-I.S.A., 
zoals optredend in de inleidende dagvaarding, niet over 
de wettelijk vereiste hoedanigheid.

III. Met conclusies op 1  juli 2011 neergelegd voor de 
rechter, wijzigt de NV S.-I.S.A. haar vordering en eist zij 
gedurende de verdere loop van de procedure de veroorde-

ling van de NV Van H.R. «tot betaling aan S.R.L. in han-
den van NV S.-I.S.A. van het bedrag van 16.748,98 euro 
(...)».

De schuldeiser die, zoals in onderhavige zaak, aanvan-
kelijk de vordering in eigen naam en voor zich heet  inge-
steld, kan die in de loop van de procedure niet omzetten 
in een zijdelingse vordering. Daartoe dient de schuldeiser 
immers in een andere hoedanigheid dan in eigen naam 
op te treden (vgl. F. Burssens, Aannemingsrecht in hoofd-

lijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, p. 161-162, nr. 190).
Te dezen is de NV S.-I.S.A. steeds in eigen naam en 

voor zichzelf blijven optreden. Zij is nooit in een andere 
hoedanigheid in de voorliggende procedure tussengeko-
men.

De vordering zoals gewijzigd door de NV S.-I.S.A. met 
haar conclusies zoals neergelegd voor de eerste rechter op 
1  juli 2011, is dan ook onontvankelijk. «De schuldeiser 
die een zijdelingse vordering instelt kan dit niet doen in 
eigen naam en voor eigen rekening op straf e van onont-
vankelijkheid van de vordering» (F. Burssens, ibid.).

IV. In zoverre de NV S.-I.S.A. een beroep doet op 
art. 1542, tweede lid Ger.W. – binnen de context van de 
door haar uitgevoerde beslaglegging – kan niet worden 
ingezien hoe een beslagprocedure van enige invloed kan 
zijn op de wettelijk vereiste hoedanigheid die alhier in de 
procedure ten gronde met toepassing van art. 17 Ger.W. 
vereist is in de persoon van de eisende partij.

V. Het bestreden vonnis wordt vernietigd en de oor-
spronkelijke vordering van de NV S.-I.S.A. als onontvan-
kelijk afgewezen.

NOOT – Enkele beschouwingen over de zijdelingse vor-

dering

1. Bovenstaand arrest heet  betrekking op de in de 
praktijk niet vaak met succes ingestelde zijdelingse vor-
dering vervat in artikel 1166 BW (zie bv. A. Van Oevelen, 
«Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)», RW 
2004-05, (1641), p.  1660, nr.  41). Dit gegeven biedt dan 
ook de gelegenheid om de basisprincipes van deze vorde-
ring in herinnering te brengen.

De feiten die aanleiding gaven tot dit arrest kunnen 
als volgt worden samengevat. Een schuldeiser heet  een 
schuldvordering op een (hoofd)schuldenaar, die op zijn 
beurt over een schuldvordering beschikt tegenover diens 
(onder)schuldenaar. De hoofdschuldenaar laat evenwel 
na om zijn aanspraak tot betaling uit te oefenen, zodat 
het recht van zijn eigen schuldeiser in het gedrang komt. 
Deze laatste laat daarom derdenbeslag leggen bij de on-
derschuldenaar. Om niet nader vermelde redenen krijgt 
dit beslag evenwel geen uitwerking, zodat de schuldeiser 
nadien overgaat tot het instellen van een zijdelingse vor-
dering. Aangezien de schuldeiser deze vordering echter 
in eigen naam en voor eigen rekening instelt, verklaart 
het hof deze vordering onontvankelijk wegens gebrek aan 
hoedanigheid. De vraag rijst derhalve in welke hoedanig-
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heid de schuldeiser de zijdelingse vordering dan wel dient 
in te stellen en wat de grondslag hiervan is. Daarnaast 
wordt ingegaan op de enigszins opmerkelijke vaststelling 
dat de schuldeiser teruggrijpt naar de zijdelingse vorde-
ring nadat hij reeds derdenbeslag heet  gelegd.

2. De zijdelingse vordering wordt geregeld in art. 1166 
BW en verleent een schuldeiser de mogelijkheid om be-
paalde rechten uit te oefenen in naam en voor rekening 
van zijn schuldenaar. Om deze bescherming te kunnen 
inroepen, dienen drie voorwaarden vervuld te zijn.

In de eerste plaats dient de (hoofd)schuldenaar de uit-
oefening van zijn rechten te verzuimen. De reden van 
dit verzuim is irrelevant, zodat het van geen tel is of het 
verzuim voortvloeit uit nalatigheid of uit opzet. Het is 
daarentegen wel van belang dat het verzuim bestendig 
is, in die zin dat het instellen van een zijdelingse vor-
dering enkel mogelijk blijt  zolang dit verzuim duurt. 
Zodra de schuldenaar zijn rechten weer uitoefent of de 
door de schuldeiser ingestelde vordering overneemt, ver-
dwijnt het recht van de schuldeiser (Cass. 26  juni 1984, 
RW 1984-85, 1302; Luik 24  juni 1998, TBBR 1999, 409; 
Brussel 21 april 2006, JT 2007, 156; H. De Page, Traité élé-

mentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 
p.  216, nr.  191; P. Wéry, «L’action oblique et les actions 
directes» in P. Wéry (ed.), La théorie générale des obliga-

tions, suite, Luik, Éditions Formation Permanente CUP, 
2002, (5), p. 15, nr. 8).

Daarnaast kan iedere schuldeiser overgaan tot het in-
stellen van een zijdelingse vordering op voorwaarde dat 
hij over een zekere en opeisbare schuldvordering be-
schikt. De schuldvordering dient enerzijds opeisbaar te 
zijn, omdat de zijdelingse vordering verdergaat dan een 
loutere bewaringsmaatregel. Vandaar volstaat een ver-
bintenis onder opschortende voorwaarde niet, zolang die 
voorwaarde niet in vervulling is gegaan. Anderzijds hoet  
de schuldeiser nog geen uitvoerbare titel te hebben, noch 
de schuldenaar in gebreke te hebben gesteld, daar de zij-
delingse vordering ook niet beschouwd wordt als een uit-
voeringsmaatregel. Bovendien is het voldoende dat het 
principe van de schuldvordering zelf vaststaat en niet 
het bedrag (Luik 14  januari 1961, Pas. 1961, II, 238; H. 
De Page, o.c., III, p. 217, nrs. 191-194; J. Roodhoot , «Zij-
delingse vordering» in Bestendig Handboek Verbintenis-

senrecht, Mechelen, Kluwer, 2000, al . 3, II.4-246; P. Wéry, 
o.c., in P. Wéry (ed.), La théorie générale des obligations, 

suite, p. 16-17, nrs. 10-11).
Tot slot dient de schuldeiser een belang te hebben bij 

het instellen van de zijdelingse vordering, in die zin dat 
zijn schuldenaar insolvabel is. Een dergelijk belang ont-
breekt derhalve wanneer de schuldenaar kennelijk ver-
mogend is (Bergen 29 maart 1983, RRD 1984, 23; Arbrb. 
Charleroi 31 mei 1996, JLMB 1996, 1241; H. De Page, o.c., 

III, p. 216, nr. 191; J. Roodhoot , o.c., in Bestendig Hand-

boek Verbintenissenrecht, 2000, al .  3, II.4-245; A. Van 
Oevelen, o.c., RW 2004-05, p. 1660, nr. 41).

Opgemerkt dient te worden dat wanneer de (hoofd)
schuldenaar een handelaar is, zijn insolvabiliteit kan 

leiden tot een faillietverklaring. In dat geval gaat de be-
voegdheid tot het instellen van een zijdelingse vordering 
over naar de curator die in naam en voor rekening van 
alle schuldeisers zal optreden (Cass. 6 januari 1984, Arr.

Cass. 1983-84, 507; Bergen 3 november 2003, JLMB 2005, 
245; M.E. Storme, «Procesrechtelijke knelpunten bij de 
geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor 
de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanig-
heid en rechtsopvolging» in M. Storme (ed.), Recht halen 

uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, (189), 
p.  201, nr.  12; P. Wéry, o.c., in P. Wéry (ed.), La théorie 

générale des obligations, suite, p.  16, nr.  9). Nochtans is 
in dergelijke gevallen een zijdelingse vordering van een 
individuele schuldeiser niet bij voorbaat uitgesloten. De 
beoordeling van het belang komt immers toe aan de on-
aantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrech-
ter en wordt ruim geïnterpreteerd. h ans getuigt een 
schuldeiser reeds van enig belang zodra hij kan bewijzen 
dat deze weg meer zekerheid biedt om zijn schuldvorde-
ring voldaan te zien (Luik 7 december 1961, Pas. 1963, II, 
8; F. Terré, P. Simpler en Y. Lequette, Droit civil. Les obli-

gations, Parijs, Dalloz, 2005, p. 1098, nr. 1148).
3. Naast deze drie bijzondere voorwaarden, dient iede-

re schuldeiser, op straf e van onontvankelijkheid van zijn 
vordering, tevens te beschikken over de vereiste hoeda-
nigheid om in rechte op te treden (art.  17 Ger.W.). De 
hoedanigheid wordt doorgaans omschreven als de rechts-
titel krachtens welke een persoon, eiser of verweerder, in 
rechte optreedt. Er dient met andere woorden een rechts-
band te bestaan tussen deze persoon en het voorwerp van 
de eis (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, Fa-
culté de droit de Liège, 1987, p. 48, nr. 36; M.E. Storme, 
o.c., in M. Storme (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, 
p. 202, nr. 13; H. Boularbah, «La double dimension de la 
qualité, condition de l’action et condition de la demande 
en justice», TBBR 1997, (58), p. 66, nr. 21).

Een dergelijke rechtsband wordt in beginsel aanwezig 
geacht wanneer de houder van een (beweerd) subjectief 
recht zelf in rechte optreedt. Het is echter ook mogelijk 
dat een andere persoon dan de houder van een recht een 
vordering instelt voor rekening van deze laatste. In dat 
verband wordt er een onderscheid gemaakt tussen de for-
mele en de materiële procespartij. De formele procespar-
tij is de partij die in rechte handelt, die beschikt over het 
ius agendi, terwijl de materiële procespartij de partij is 
die beweert houder te zijn van het subjectieve recht. Is de 
persoon die in rechte optreedt tevens de houder van het 
ingeroepen recht, dan zullen de materiële en de formele 
procespartij zich met elkaar identii ceren. Wanneer daar-
entegen een vordering wordt ingesteld door een persoon 
voor rekening van een ander, dan zullen de materiële en 
de formele procespartij van elkaar onderscheiden zijn (K. 
Broeckx, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de 

dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 
1995, p. 183-184, nr. 402; H. Boularbah, o.c., TBBR 1997, 
p. 65, nr. 18; P. Vanlersberghe, «Commentaar bij art. 17 
Ger.W». in Comm.Ger. 2002, p. 22, nr. 22). Dit laatste doet 
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zich onder meer voor bij de toepassing van de zijdelingse 
vordering, aangezien de schuldeiser (formele procespar-
tij) het recht van diens schuldenaar (materiële procespar-
tij) in diens naam en voor diens rekening uitoefent.

4. Het optreden van een formele procespartij wordt 
doorgaans gebaseerd op het idee van vertegenwoordi-
ging. Ook een deel van de rechtspraak en de rechtsleer, 
waaronder het geannoteerde arrest, is van oordeel dat 
de grondslag van de zijdelingse vordering gezocht moet 
worden in deze i guur (E. Dirix, Obligatoire verhoudin-

gen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maarten 
Kluwer, 1984, p. 128, nr. 175; P. Didier, De la représenta-

tion en droit privé, Parijs, LGDJ, 2000, 327; R. Dekkers en 
A. Verbeke, Handboek Burgerlijk Recht, III, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, p.  258, nr.  436; W. Van Gerven en S. 
Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 
242). Bij een zijdelingse vordering oefent een schuld-
eiser immers geen eigen recht uit, maar wel dat van zijn 
schuldenaar. Zodoende wordt de schuldeiser slechts 
beschouwd als de «schijnbare tegenpartij», terwijl de 
hoofdschuldenaar de werkelijke tegenpartij van de on-
derschuldenaar is (Cass. 4  maart 1887, Pas. 1887, I, 119; 
Cass. 5  januari 1961, Pas. 1961, I, 485; H. De Page, o.c., 

III, p.  219, nr.  198). De hoogte van de vordering wordt 
bijgevolg bepaald door de schuldvordering tussen de 
hoofd- en de onderschuldenaar en niet door de eigen 
schuldvordering van de schuldeiser op de hoofdschulde-
naar. Derhalve kan de onderschuldenaar alle excepties 
en verweermiddelen opwerpen waarover hij jegens zijn 
(hoofd)schuldenaar beschikt, zoals de nietigheid van de 
schuld wegens dwaling (Cass. 4 maart 1887, Pas. 1887, I, 
119), de reeds gedane betaling tegenover de hoofdschul-
denaar (Cass. 9 juli 1953, Pas. 1953, I, 911) of de exceptie 
van schuldvergelijking. Aldus komt de opbrengst van een 
veroordeling niet toe aan de schuldeiser zelf, maar wel 
aan de (hoofd)schuldenaar (P. Wéry, o.c., in P. Wéry (ed.), 
La théorie générale des obligations, suite, p. 21-22, nrs. 17-
18; A. Van Oevelen, o.c., RW 2004-05, p. 1660, nr. 41; F. 
Helsen, «Zijdelingse vordering» in Comm.Bijz.Ov. 2013, 
p. 10, nrs. 14-15).

5. Dit zogenaamd vertegenwoordigingskarakter van de 
zijdelingse vordering vertoont echter een opmerkelijk ge-
brek: zolang de hoofdschuldenaar niet betrokken wordt 
in het geding, wat echter geen verplichting inhoudt, is de 
uitspraak aan hem niet tegenwerpelijk op grond van het 
relatief gezag van gewijsde (art. 23 Ger.W.) (Brussel 6 de-
cember 1968, RW 1968-69, 1945; Luik 5  oktober 1993, 
JLMB 1994, 1355; H. De Page, o.c., III, p. 221, nr. 202; J. 
Roodhoot , o.c., in Bestendig Handboek Verbintenissen-

recht 2000, al . 3, II.4-246; F. Helsen, o.c., in Comm.Bijz.

Ov. 2013, p. 10, nr. 13).
Een andere strekking binnen de rechtspraak en de rechts-

leer wijst de i guur van de vertegenwoordiging als grond-
slag voor de zijdelingse vordering dan ook terecht af. Zij 
beschouwt de zijdelingse vordering daarentegen als een 
bevoegdheid die aan de schuldeiser wordt toegekend krach-
tens de wet. Zodoende oefent de schuld eiser een eigen, maar 

geen persoonlijk recht uit en vloeit de vereiste hoedanig-
heid rechtstreeks voort uit de wet (Luik 14  januari 1961, 
Pas. 1961, II, 238; Brussel 7 november 1968, Pas. 1969, II, 30; 
 Arbrb. Charleroi 31 mei 1996, JLMB 1996, 1241; A. Fettweis, 
o.c., p. 49, nr. 37; M.E. Storme, o.c., in M. Storme (ed.), Recht 

halen uit aansprakelijkheid, p. 211, nr. 19; H. Boularbah, o.c., 
TBBR 1997, p. 65, nr. 18; P. Vanlersberghe, «Commentaar bij 
art. 17 Ger.W». in Comm.Ger. 2002, p. 31-32, nr. 31).

6. Nu vaststaat dat de schuldeiser over de vereiste 
hoedanigheid beschikt, dient hij deze ook duidelijk te 
vermelden in zijn vordering. Hij moet derhalve uitdruk-
kelijk en ondubbelzinnig aangeven dat hij de vordering 
in naam en voor rekening van zijn hoofdschuldenaar uit-
oefent, zodat het gevorderde bedrag in het vermogen van 
de schuldenaar valt. Doet hij dit niet, dan wordt hij ge-
acht in eigen naam op te treden en dient de zijdelingse 
vordering onontvankelijk te worden verklaard. Bijgevolg 
kan er geen sprake zijn van een zijdelingse vordering, 
wanneer de schuldeiser aanspraak maakt op een ver-
oordeling in zijn persoonlijk voordeel (Luik 30  septem-
ber 1930, Pas. 1930, II, 174; Brussel 25 januari 1950, RW 
1949-50, 1154; Brussel 5 december 1991, JLMB 1993, 74, 
noot J.F. Jeunehomme; Bergen 10  januari 2000, RGAR 
2001, nr.  13.434; H. De Page, o.c., III, p.  220, nr.  199; 
P. Wéry, «Observations sur l’action oblique», RRD 1995, 
p. 294, nr. 3; L. Cornelis, De algemene theorie van de ver-

bintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 360, nr. 290).
7. In het geannoteerde arrest vordert de schuldeiser in 

zijn inleidende dagvaarding «de veroordeling van de on-
derschuldenaar tot betaling (...) in handen van verzoekster» 
met uitdrukkelijke vermelding van de zijdelingse vorde-
ring. Het hof bevestigt evenwel dat een loutere verwijzing 
naar art. 1166 BW en de bestaande schuldvordering tussen 
de hoofd- en de onderschuldenaar nog niet met zich mee-
brengt dat de schuldeiser optreedt voor iem and anders.

Zich wellicht bewust zijnde van zijn vergissing, wijzigt 
de schuldeiser in de loop van het geding zijn vordering. 
Ditmaal eist hij «de veroordeling van de onderschuldenaar 
tot betaling aan de hoofdschuldenaar in handen van de 
schuldeiser», De vereiste hoedanigheid dient evenwel be-
oordeeld te worden op het ogenblik van de inleiding van 
het geding (Antwerpen 15 september 1998, P&B 1999, 250; 
S. Voet, «Belang (en hoedanigheid) als voorwaarde(n) van 
de burgerlijke rechtsvordering: een update en knelpunten 
inzake collectief procederen» in Vlaamse Conferentie van 
de Balie te Gent (ed.), Actualia Gerechtelijk Recht, Brus-
sel, Larcier, 2008, (85), p. 90, nr. 8; K. Wagner, Burgerlijk 

procesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, p. 247, 
nr.  260). Bovendien wordt op grond van art.  807 Ger.W., 
dat het instellen van een eis in een gewijzigde hoedanig-
heid verbiedt, aanvaard dat een schuldeiser die aanvanke-
lijk de vordering in eigen naam had ingesteld, deze in de 
loop van de procedure niet meer kan omzetten in een zij-
delingse vordering. Ondanks de wijziging dient de schuld-
eiser dus steeds geacht te worden om in eigen naam op te 
treden (Luik 5  juni 1998, JLMB 1999, 450; Kh. Charleroi 
1 maart 1994, TBBR 1995, 323; H. De Page, o.c., III, p. 219, 
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nr. 199; F. Burssens, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Ant-
werpen, Maklu, 2001, p. 162, nr. 190). Bijgevolg verklaart 
het hof de vordering bij gebrek aan hoedanigheid onont-
vankelijk op grond van art. 17 Ger.W.

8. Aangezien de vordering van de schuldeiser strandt 
op de vereiste hoedanigheid, gaat het hof niet in op de 
kwestie of het provenu van de vordering rechtstreeks kan 
worden toegekend aan de schuldeiser. De toepassing van 
de zijdelingse vordering leidt er immers principieel toe 
dat het provenu van de vordering in het vermogen van de 
hoofdschuldenaar valt. Wanneer er verschillende schuld-
eisers zijn, zal deze opbrengst onderworpen worden aan 
de samenloop en bijgevolg niet noodzakelijk ten goede 
komen aan de agerende schuldeiser. Integendeel, indien 
andere schuldeisers sterkere voorrechten genieten, zul-
len zij voorrang hebben (P. Wéry, o.c., in P. Wéry (ed.), La 

théorie générale des obligations, suite, p. 23, nr. 20; F. Hel-
sen, o.c., in Comm.Bijz.Ov. 2013, p. 12, nr. 18).

Nochtans wordt aanvaard dat, hoewel een schuldeiser 
geen veroordeling in zijn persoonlijk voordeel mag vra-
gen, hij wel mag vorderen dat het provenu hem recht-
streeks toekomt, op voorwaarde dat de hoofdschuldenaar 
in het geding betrokken wordt en andere schuldeisers 
zich niet hebben aangemeld (H. De Page, o.c., III, p. 221, 
nr.  199; A. Van Oevelen en E. Dirix, «Kroniek van het 
verbintenissenrecht (1985-1992)», RW 1992-93, (1249), 
p.  1254, nr.  80; E. Dirix en K. Broeckx, Beslag in APR, 
Mechelen, Kluwer, 2010, p. 442, nr. 693).

9. Wegens de beperkte gevolgen van de zijdelingse vor-
dering wordt in de praktijk doorgaans teruggegrepen 
naar de i guur van het derdenbeslag. In tegenstelling tot 
de zijdelingse vordering, heet  het derdenbeslag immers 
als voordeel dat het provenu rechtstreeks ten goede komt 
aan de agerende schuldeiser en er dus geen omweg wordt 
gemaakt via het vermogen van de hoofdschuldenaar 
 (Arbrb. Dinant 16 juni 1987, RRD 1987, 440; H. De Page, 
o.c., III, p. 208, nr. 182; L. Cornelis, o.c.,p. 358, nr. 288; F. 
Helsen, o.c., in Comm.Bijz.Ov. 2013, p. 14, nr. 22). Opge-
merkt dient te worden dat het beslag nochtans geen voor-
recht verleent aan de beslaglegger, zodat deze in voor-
komend geval het provenu van de vordering zal moeten 
delen met andere (bevoorrechte) schuldeisers (G. de Le-
val, La saisie-arrêt, Luik, A.I.M., 1976, p. 198, nr. 129; E. 
Dirix en K. Broeckx, o.c., p. 478, nr. 762).

10. Het derdenbeslag wordt aldus opgeworpen als een 
ei  ciënt alternatief voor de onpraktische zijdelingse vor-
dering. Uit het geannoteerde arrest blijkt evenwel dat de 
schuldeiser vóór het instellen van de zijdelingse vorde-
ring reeds uitvoerend derdenbeslag heet  gelegd, maar dit 
beslag geen uitwerking heet  gekregen. De reden hiervan 
wordt niet uitdrukkelijk vermeld in het betrokken ar-
rest, maar er wordt wel verwezen naar art. 1542, tweede 
lid Ger.W., dat betrekking heet  op de betwisting van de 
schuld door de derde-beslagene.

Ook in twee soortgelijke gevallen ging een schuld eiser, 
ná het leggen van derdenbeslag, over tot het instellen 
van een zijdelingse vordering, omdat de derde-beslage-

ne het bestaan van zijn schuld betwistte (Arbrb. Dinant 
16 juni 1987, RRD 1987, 440, besproken door R. Kruithof, 
H. Bocken, F. De Ly en B. De Temmerman, «Overzicht 
van rechtspraak. Verbintenissenrecht», TPR 1994, (171), 
p.   687, nr. 360; Kh. Luik 1 oktober 1997, Bull.Bel. 1999, 
1904). In een van deze gevallen werd de zijdelingse vor-
dering gegrond verklaard, zodat de derde-beslagene niet 
meer kon opwerpen dat de betrokken schuld niet be-
stond. Bijgevolg konden zowel de zijdelingse vordering 
als het derdenbeslag uitwerking krijgen.

De vraag rijst echter aan wie de onderschuldenaar/
derde-beslagene dan dient te betalen. Het beslag onder 
derden leidt immers tot de onbeschikbaarheid van de 
betrokken schuldvordering. Dat betekent dat de schul-
denaar en de derde niets meer mogen ondernemen waar-
door de schuldvordering geheel of gedeeltelijk teniet zou 
gaan. Bijgevolg mag de derde-beslagene niet langer be-
vrijdend betalen aan de beslagen schuldenaar (art.  1451 
en 1540 Ger.W.) en is de beslagen schuldenaar niet meer 
inningsbevoegd. Diens schuldenaar kan nog wel betalen, 
maar deze betaling kan niet worden ingeroepen tegen de 
beslaglegger. Betaalt de derde-schuldenaar toch, dan kan 
hij door de beslaglegger dus een tweede maal in betaling 
worden aangesproken, in welk geval de schuldenaar over 
een verhaalsrecht beschikt tegen de beslagen schuldenaar 
(art. 1242 BW) (G. de Leval, o.c., p. 189-191, nrs. 123-124; 
R. Jansen, Beschikkingsonbevoegdheid, Antwerpen, Inter-
sentia, 2009, p. 164, nr. 183; E. Dirix en K. Broeckx, o.c., 
p. 475-476, nrs. 755-757; S. Rutten, De betaling, Antwer-
pen, Intersentia, 2011, p. 85-86, nr. 94).

Het kenmerkende resultaat van een zijdelingse vordering 
daarentegen is dat de onderschuldenaar zijn schuld dient te 
voldoen in handen van de hoofdschuldenaar en hij juist niet 
rechtstreeks mag betalen aan de schuldeiser. Hoewel deze 
situatie paradoxaal lijkt, leidt dit geenszins tot een conl ict 
tussen beide rechtsi guren. Bij het derdenbeslag wordt de 
afgit e door de onderschuldenaar in handen van de schuld-
eiser immers beschouwd als een betaling van diens schuld 
in zijn verhouding tot de hoofdschuldenaar. Wanneer de 
onderschuldenaar bijgevolg betaalt aan de schuldeiser, doot  
zijn schuld ten aanzien van de hoofdschuldenaar uit (E. Di-
rix en K. Broeckx, o.c., p. 509, nr. 825).

11. Het geannoteerde arrest is dus voor twee zaken van 
belang. In de eerste plaats wijst het hof op het verband 
tussen de vereiste hoedanigheid voor het instellen van 
een zijdelingse vordering en art. 17 Ger.W. Hoewel er tal-
rijke soortgelijke gevallen zijn waarin de schuldeiser zijn 
hoedanigheid op een foutieve manier vermeldde, werd in 
al deze gevallen de vordering onontvankelijk verklaard 
op grond van art. 1166 BW en niet op grond van art. 17 
Ger.W. Tot slot biedt dit arrest de gelegenheid om aan te 
geven dat de zijdelingse vordering nog niet geheel van 
haar praktisch belang is ontdaan.
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