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I.

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

1. Ofschoon het beginsel dat niemand zich ten koste van een ander mag
verrijken(l) niet als dusdanig in ons Burgerlijk Wetboek is opgenomen,
heeft de actio de in rem verso sinds het begin van deze eeuw definitief
bestaansrecht verworven. In navolging van de leer van AUBRY en RAu en
de rechtspraak van het Franse cour de cassation paste ons hof van cassatie
in zijn arrest van 27 mei 1909 dit beginsel voor het eerst toe(2).
De leer der verrijking zonder oorzaak- zoals zij ten onzent nog veelvuldig wordt genoemd- gaat uit van de gedachte dat waardeverschuivingen
tussen de vermogens steeds een rechtvaardiging behoeven. Toevallige of
gratuite wijzigingen dienaangaande moeten zoveel als mogelijk worden
uitgesloten. Het recht wantrouwt immers het toevallige en poogt hiertegen
bescherming te bieden(3). Vermogensverschuivingen worden dan ook
slechts geduld voor zover zij ,gecauseerd" zijn; voor zover er enige
bestaansreden aan ten grondslag ligt. Iedere rechtshandeling behoeft immers een oorzaak wil zij door het recht worden erkend(4). Bij overeenkomsten ligt die oorzaak in de door de wederpartij opgenomen verbin( 1) ,Jure naturae equum est neminem cum alterius detrimento et injuria locupletiorem fieri" naar
POMPONIUS. Ons wetboek kent daarentegen wei een aantal bijzondere toepassingsgevallen van dit
beginsel (zie bij DEKKERS, R.,Handboek burgerlijk recht, ll, 1971, 179, nr. 313). De belangrijkste
zijn de artikelen 1235 en 1377 B.W. (onverschuldigde betaling). Ook de zaakwaarneming is hierop
gelnspireerd. Geen wonder overigens dat aanvankelijk de gevallen van ongegronde verrijking door
middel van de zaakwaarneming werden opgelost (zie bijvoorbeeld LAURENT, Principes, XX, 361, nr.
333; DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, XXXI, 44, nr. 48). Het onderscheid tussen de zgn.
, ,oneigenlijke contracten'', mag zeker niet overschat worden. VAN DUNNE toont op overtuigende
wijze aan dat het onderscheid tussen deze rechtsfiguren enkel een gevolg is van de wilsleer (Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, 1971, 274; vergelijk: DE PAGE, H., Traite, ll, 1132,
nr. 1070).
(2) Cass., 27 mei 1909, Pas., 1909, I, 272 met concl. Adv. Gen. TERLINDEN.
(3) BENABENT, A., La chance et le droit, Parijs, 1973, 61, nr. 73.
(4) Cass., 13 november 1969, Arr. Cass., 1970,261; R.C.J.B., 1970, metnootVAN 0MMESLAGHE,
P.; Cass., 5 november 1976, Arr. Cass., 1977, 268; R.C.J.B., 1979, 131 met noot VAN QmcKENEORNE, M., In het anglo-amerikaanse recht wordt deze rol vervuld door het begrip consideration
(zie hierover: LOISEAUX, P.R., ,The American concept of consideration", T.P.R., 1966, 181 e.v.
met aantekeningen door KRUITHOF, R. ; VoN MEHREN, A. T., , ,Civil-law analogues to consideration:
An exercice in comparative analysis", Harvard Law Review, 1959, 1009 e.v.).
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tenissen. Deze respectievelijke verbintenissen der partijen hoeven echter
niet gelijkwaardig te zijn(5). Zo ver reikt de bezorgdheid van het recht
voor de handel en wandel der contractanten ook weer niet. Dit werd nog
recentelijk bevestigd door het hof van cassatie: het louter bestaan van een
wanverhouding tussen de prestaties van de in de overeenkomst betrokken
partijen laat de geldigheid der overeenkomst in beginsel ongemoeid(6).
Vermogensverschuivingen behoeven een rechtvaardiging zij het dat het
recht genoegen neemt met een formele controle.
De actio de in rem verso is dus bij uitstek een evenwichtsvordering; zij
strekt er toe het bestaande evenwicht tussen de vermogens dat werd
verbroken te herstellen (7). Dit herstel gebeurt derhalve niet door een
teruggave van de verrijking maar door een neutralisering der vermogensverschuiving. Er zal enkel kunnen teruggevorderd worden ten belope van
het laagste bedrag van verrijking of verarming.
2. Aanvankelijk werden de toelatingsvoorwaarden van de actio nogal
ruim gesteld (8) zodat sommigen vreesden dat heel het verbintenissenrecht
op de helling zou komen te staan. Gaandeweg hebben rechtspraak en
rechtsleer deze vordering in veiliger banen geleid. Met name werd de
inwilliging van de verrijkingsvordering aan een aantal voorwaarden onderworpen (9). Vooreerst is er de verrijking van de verweerder; verrijking
die zowel kan bestaan in het verwerven van een voordeel als in de
bevrijding van een last. De eiser dient vervolgens zijn verarming te
bewijzen; ook dit begrip moet ruim worden opgevat. Ten derde moeten
verrijking en verarming correleren. Beiden zijn immers de facetten van
eenzelfde gebeuren, met name de vermogensverschuiving. Uiteindelijk
moet de vermogensverschuiving zonder oorzaak zijn. Het zal wel
niemand verwonderen dat deze voorwaarde de meeste controversen oplevert. Met VANDEPUTTE moet men immers vaststellen dat zoals gewoonlijk
wanneer het begrip oorzaak te berde komt, de betwistingen tussen de
auteurs beginnen(lO). Volgens een klassiek geworden formulering is de
vermogensverschuiving niet zonder oorzaak wanneer zij haar oorsprong
(5) Zie hierover bij VAN GERVEN, W., Algemeen Deel, 338, nr. 111.
(6) Cass., 25 november 1977,Arr. Cass., 1978, 343;R.W., 1978-79, 169;Pas., 1978, I, 328.
(7) DE PAGE, Traite, ill, 35, nr. 28; DEMOGUE, Traite des obligations, ill, 123, nr. 78.
(8) In 18921uidde het nog dat ,cette action derivant du principe d'equite qui defend de s'enrichir au
detriment d' autrui et n' ayant ete reglementee par aucun texte de nos lois, son exercice n' est soumis a
aucune condition determinee" (Cass. fr., 15 juni 1892, D., 1892, 1, 596).
(9) Zie bij: DEPAGE,Traite, ill, 45, nr. 35 e.v.;PLANIOL& RIPERT,Traite, Vll, 51, nr. 753 e.v.;
BEGUET, J.-P., L' enrichissement sans cause, Parijs, 1945, 130, nr. 73 e.v.; GORE, F., L'enrichissement aux depens d'autrui, Parijs, 1949, 54, nr. 56 e.v.; RouAST, A., ,L'enrichissement sans
cause", R.T.D. Civ., 1922, 45, nr. 6.
(1 0) V ANDEPUTTE, R., De overeenkomst, 1977, 266.
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vindt in een contractuele, wettelijke of natuurlijke verbintenis of in de
eigen wil van de verarmde(ll). Andere auteurs definieren de oorzaak als
een of andere tegenwaarde (contre-partie) die het verlies voor de verarmde compenseert(12). De recentere rechtsleer laat echter het duistere
oorzaak-begrip veelal achterwege. De vermogensverschuiving moet worden ongedaan gemaakt telkens als zij ,onredelijk" (13), ,abnormaal" (14) of ,ongerechtvaardigd" (15) is. ,L'enrichissement sans
cause est l'enrichissement injuste" zo schrijft DABIN. Dit rechtvaardigingscriterium moet volgens LANGEMEIJER zo worden opgevat dat in het
concrete geval naar een oplossing wordt gezocht die het rechtsgevoel
bevredigt, zonder evenwel het positieve recht uit het oog te verliezen en
met name de consequenties waartoe het toekennen van de actio in het ene
geval over een ruimer gebied zalleiden(16). Billijkheidsoverwegingen
kunnen niet zomaar het recht binnendringen en als een soort recht van een
hogere orde de bestaande oplossingen op zij zetten. De billijkheid moet
steeds gei:ntegreerd worden in het positieve recht ( 17).
Veelal wordt als bijkomende voorwaarde nog de subsidiaire aard van de
verrijkingsvordering vermeld(18). Volgens deze subsidiariteitsvoorwaarde moet de actio worden ontzegd aan de eiser die nog over enige
andere vordering beschikt om de vermogensverschuiving ongedaan te
maken (19). Ten onzent wordt de noodzaak van deze voorwaarde in twijfel

(11) DE PAGE, Traite, III, 50, nr. 40 C; PLANIOL& RIPERT, Traite, VII, 57, nr. 757; AUBRY &RAU,
Droit civil fram;ais, (6e uitgave), IX, § 577, 324.
(12) RoUAST, A., I.e., 60, nr. 13; MAURY, J.,Essai sur le role de Ia notion del' equivalence en droit
civil fram;ais, Parijs, 1920, II, 352.
(13) LANGEMEIJER, G.E., ,,Prognostica over ongerechtvaardigde verrijking'', Op de grenzen van het
komende recht, Beekhuis-bundel, 1969, (155) 157.
(14) MARTY & RAYNAUD, Droit civil, II, I, 1962, 319, nr. 353.
(15) DABIN, J., ,L'enrichissement sans cause", noot onderCass., 9maart 1952,R.C.J.B ., 1952, (5)

18; artikel6.4.3.1. O.N.N.B.W.
(16) LANGEMEIJER, G.E., I.e., 157-158.
(17) VAN GERVEN, W., Algemeen Deel, 161, nr. 61. Dit gebeurt onder de vorm van een algemeen
rechtsbeginsel (zie de mercuriale van Procureur-Generaal GANSHOFVANDERMEERSCH, ,,Propos sur le
texte de la loi et les principes generaux du droit", J.T., 1970, 567 e.v.).
(18) Zie hierover in het bijzonder: DRAKIDIS, P., ,,La subsidiarite, caractere specifique et international de !'action d'enrichissement sans cause", R.T.D. Civ., 1961, 577 e.v.
(19) Hierbij is vooral de relatie verarmde-verrijkte van belang. Dat de verarmde een vordering kan
ins tellen tegen een derde staat de actio de in rem verso nieta priori in de weg (DE PAGE, Traite, III, 44,
nr. 33; PLANIOL &RlPERT, Traite, VII, 73, nr. 763; Luik, 16 februari 1939,Pas., 1939, II, 137; Rb.
Gent, 20 november 1907,Pand. Per., 1909,221, nr. 327; Rb. Charleroi, 10 aprill9ll,Pand. Per.,
1912, 150, nr. 217; Rb. Brussel, 10 aprill913,B.J., 1913,648; Kh. Brussel, 3 aprill943,J. Comm.
Br., 1945, 170; Rb. Brussel, 20 maart 1962,J.T., 1963, 14). Zo bijvoorbeeld wanneer die vordering
buiten het toedoen van de eiser is te !oor gegaan of ondoeltreffend is geworden (bijvoorbeeld bij
insolvabiliteit van die derde).
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getrokken. Volgens RUTSAERT(20) en DE BERSAQUES(21) is het subsidiair
karakter onjuist en overbodig (dit aangezien het steeds kan herleid worden
tot een der overige voorwaarden).
3. In de meeste gevallen vindt de vermogensverschuiving rechtstreeks
plaats tussen twee vermogens zodat slechts twee partijen- de verrijkte en
de verarmde- tegenover elkaar staan. De vraag of aan de verarmde een
verrijkingsaktie kan toekomen levert hier omzeggens geen problemen op.
Moeilijker zijn de gevallen waar de vermogensverschuiving plaats vond
via een derde-vermogen om. Terloops zij het er op gewezen dat de vier
arresten waarin het hof van cassatie geconfronteerd werd met de actio de
in rem verso juist betrekking hadden op dergelijke casus-posities. De
betrokkenheid van een derde doet namelijk de vraag rijzen of er nog plaats
kan zijn voor een verrijkingsvordering en zo het antwoord hierop positief
luidt, aan wie zij toekomt en tegen wie zij kan worden ingesteld. Enige
voorbeelden kunnen deze vraagstelling verduidelijken:
1. Een schuldenaar geeft opdracht aan een derde om aan de schuldeiser te
betalen. De derde komt deze opdracht na. Achteraf blijkt dat zijn opdrachtgever niets verschuldigd was. Wie zal van de accipiens kunnen
terugvorderen?
2. In een overeenkomstis een beding ten-behoevevan een derde opgeno~
men (artikel 1121 B.W.). De promettant voert het beding uit maar de
stipulant komt de verbintenissen jegens hem niet na. Van wie zal de
promettant kunilen terugvorderen ?
3. Iemand verkoopt een door hem ontleende zaak aan een niets vermoedende derde. Kan de verus dominus een verrijkingsaktie instellen
tegen de derde-verkrijger die de koopprijs nog niet betaald heeft?
4. Een aannemer voert werken uit voor rekening van een huurder. Deze
laatste blijkt echter insolvabel. Kan de aannemer de eigenaar-verhuurder
aanspreken?
In deze bijdrage zullen een aantal van dergelijke typegevallen worden
onderzocht. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan hetgeen hierover
in Nederland en West-Duitsland wordt geleerd. Vooral bij onze oosterburen komt de verrijldngsproblematiek in ,Dreiecksverhiiltnissen" uitvoerig aan bod in rechtspraak en rechtsleer. Aangezien het Duitse Bereichrungsrecht aanzienlijk verschilt van het onze is voor een goed begrip
een korte uiteenzetting hierover op zijn plaats.
(20) RuTSAERT, J., ,Du caractere non subsidiaire de 1' action d' enrichissement dans cause'' ,Rev. Dr.
B., 1937, 25 e.v.
(21) DEBERSAQUES, A., ,Le caractere subsidiaire de l'action de in rem verso'', noot onder Gent, 29
januari 1955, R.C.J.B., 1957, 116 e.v.
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4. Zoals in de meeste recente wetboeken vinden wij ook in het WestDuitse B. G.B. het beginsel terug dat niemand zich ten koste van een ander
mag verrijken: , ,Wer durch die Leis tung eines anderen oder in sons tiger
Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm
zur Herausgabe verpflichtet". (§ 812lid 1 B.G.B.). Ondanks deze princiepsverklaring, die een uniforme behandeling van aile verrijkingsgevallen laat vermoeden, blijft het Romeins recht met haar verschillende
conditiones nog nawerken. Naar Duits recht wordt m.n. een fundamenteel
onderscheid gemaakt tussen twee soorten vermogensverschuivingen
naargelang deze ontstonden door een , ,Leistung'' dan wel , , in sonsiger
Weise".
De eerste soort betreft gevallen die bij ons onder het toepassingsgebied der
onverschuldigde betaling zouden gerekend worden. De vermogens verschuiving is er het gevolg van de uitvoering van een vermeende verbintenis. Dit onderstelt in de eerste plaats een ,betaling": de solvens verkeerde in de mening dat zijn prestatie hem van een verbintenis zou
bevrijden. EssER definieert de Leistung als een , ,zweckgerichtete Mehrung fremden Verma gens'' (22). De tweede voorwaarde is dat die betaling
onverschuldigd was. Zijn deze voorwaarden vervuld, dan kan de solvens
door middel van een Leistungskondition het onverschuldigde terugvorderen. Deze terugvordering kan enkel tussen solvens (Leistende) en accipiens (Leistungsempfiinger) plaats hebben(23). Derden aan wie de
Leistung gebeurlijk zou zijn ten goede gekomen, kunnen in geen geval
door de solvens worden aangesproken. Ook niet door middel van andere
conditiones. De Leistungskondition staat de overige conditiones in de
weg(24).
Bij de tweede soort gaat het om gevallen waar de vermogensverschuiving
plaats vond op een andere wijze dan door Leistung. Aan deze uiteenlopende gevallen beantwoordt telkens een bepaalde Kondition. De belangrijkste zijn de Eingriffskondition indien de vermogensverschuiving het
gevolg is van het optreden van de verrijkte, deRiickgriffskondition waardoor diegene die andermans schuld betaalde verhaal kan nemen op de
schuldenaar en de Kondition gegen Drittempfiinger die ;in gevallen van
(22) ESSER, J., Schuldrecht, IT, 1971, 339. Zie hierover ook: SoERGEL en SIEBERT, Kommentar zum
B.G.B., Schuldrecht, IT, 1969, 761 e.v.; PALANDT, Burgerliches Gesetzbuch, 1979, 745 e.v.;
LARENZ, K., Lehrbuch des Schuldrechts, IT, 1977, 466; FIKENTSCHER, W., Schuldrecht, 1976, 574
e.v.; KOPPENSTEINER, H. G. en KRAMER, E.A., Ungerechtfertigte Bereicherung, Ber1ijn, 1975, 17
e.v.
,
(23) EssER, o.c., 347: ,Nur die im Leistungsverhiiltnis miteinander Verbundenen konnen die
Nichterreichen des Leistungszwecks Gliiubiger und Schuldner des Konditionsanspruchs sein" ; LARENZ, O.C., 466.
(24) LARENZ, o.c., 476 en 489; PALANDT, o.c., 745, nr. 2; over de zgn. Subsidiaritiit der andere
condictiones zie: KOPPENSTEINER en KRAMER, o.c., 114 e.v.
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bevrijdende betaling aan een derde de schuldeiser toelaat deze derde aan te
spreken (25) .
5. Aan de hand van het begripLeistung is de West-Duitse rechtspraak en
rechtsleer erin geslaagd drie-partijen-verhoudingen op een vrij eenvoudige wijze, haast blindelings, op te lossen(26). Een voorbeeld kan de
Duitse benaderingswijze illustreren. A is schuldenaar van C. De verhouding tussen heiden wordtvaluta-verhouding genoemd. Ter uitvoering
van zijn verbintenis heeft A opdracht aan B om aan C te presteren. De
reden waarom B hiertoe bereid is zal te vinden zijn in diens relatie tot A
(provisie- of dekkingsverhouding). De prestatie van B in handen van C
heeft voor gevolg dat de beide achterliggende verhoudingen te niet gaan:
A is bevrijd t.a.v. C en B t.a.v. A. Onze vraagstelling komt aan de orde
wanneer blijkt dat een (of beide) der achterliggende verhoudingen gebreken vertoont. Wie zal dan van wie kunnen terugvorderen?
prestatie
B

c
valutaverhouding

dekkingsverhouding
A

Vertoont de va/utaverhouding gebreken (bijvoorbeeld: A was niets verschuldigd) dan kan enkel A van C terugvorderen. In deze rechtsverhouding dient de prestatie van B als betaling van A te worden aangemerkt. Voor C gaat het bij het ontvangene om een Leistung van A.
Derhalve komt enkd A als, ,Leistende'' deLeistungskondition toe. B kan
geen beroep doen op andere conditiones vermits deze worden uitgesloten
door de a~nwezigheid van een Leistungskondiktion.
Is de dekkingsverhouding gebrekkig (bijvoorbeeld: B voerde de opdracht
uit omdat hij ten onrechte van oordeel was A's schuldenaar te zijn) dan kan
enkel B van A terugvorderen. De uitvoering van de opdracht geldt in de
verhouding A-B alsLeistung. Blijkt dezeLeistung nu zonder grand te zijn
gebeurd, dan dient de correctie in de betrokken rechtsverhouding plaats te
vinden. C kan niet meer verontrust worden.
(25) Zie bij: SOERGEL & SIEBERT, o.c., 767 e.v.; ESSER, o.c., 362 e.v.; LARENZ, o.c., 471 e.v.;
FIKENTSCHER, o.c., 593 e.v.; KOPPENSTEINER en KRAMER, o.c., 78 e.v.
(26) ESSER, o.c., 344 e.V.; LARENZ, o:c., 466 E.V.; KOPPENSTEINER en KRAMER, .o.c., 38 e.v.;
KUNISCH, H.-A., Die Voraussetzungenfor Bereicherungsanspruche in Dreiecksverhiiltnissen, Berlijn, 1968, 35 e.v.; VoN CAEMMERER, E., ,Bereichernngsanspriiche nnd Drittbeziehungen", Juristenzeitung, 1962, 385 e. v. ; BEUTHIEN, V. , ,Zuwendender und Leis tender", Juristenzeitung, 1968,
323 e.v.
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Vertonen beide verhoudingen gebreken (zgn. gevallen van Doppelmangel) dan moeten de verrijkingsvorderingen volgens hetzelfde stramien
worden ingesteld. D. w. z. telkens tussen diegenen die in de betrokken
rechtsverhouding met elkaar verbonden zijn: B van A en A van C. Voor
een vordering van B op C is geen plaats (27).
Aan deze Leistungstheorie liggen twee gedachten ten grondslag. In de
eerste plaats een eis van derdenbescherming: derden mogen niet verontrust worden door chicanes in rechtsverhoudingen waaraan zij vreemd zijn
(Abstraktionsprinzip, V ertrauenschutz). Ten tweede het beginsel der Risikozurechnung: iedere contractant behoort het risico van de insolventie van
zijn wederpartij zelf te dragen en mag dit niet afwentelen op derden. Aari
deLeistungstheorie wordt even wei verweten dat zij door haar conceptuele
benaderingswijze er niet steeds in slaagt deze grondgedachten ook in de
concrete gevallen te realiseren. De kritiek op deze Begriffsjurisprudenz
gaat zo ver dat werd voorgesteld hetLeistungsbegrip overboord te gooien
om telkens in concreto na te gaan wat Abstraktions- en Risikozurechningsprinzip vereisen (28).

II.

BETALING DOOR EEN DERDE IN OPDRACHT VAN DE SCHULDENAAR

6. De betaling - opgevat in zijn juridisch-technische betekenis van
uitvoering ener verbintenis - dient in beginsel te geschieden door de
schuldenaar. W erd de overeenkomst niet intuitu personae aangegaan waren met name de persoon van de schuldenaar of diens bijzondere
hoedanigheden voor de wederpartij niet van doorslaggevend belang dan hoeft de schuldenaar niet zelf te presteren maar kan hij een derde
hiermee belasten. De betaling door de derde gedaan, is dan bevrijdend
t.a.v. de schuldenaar. Wat dat betreft, is het hier gemaakte onderscheid
naargelang de derde optrad in opdracht van de schuldenaar, dan wei of hij
op eigen initiatief handel de (infra nr. 9 e. v.), zonder belang. In de
ontwerp-Benelux-Overeenkomst inzake nakoming van verbintenissen
werd dit beginsel neergelegq in artikel4 lid 1 : , ,Ben verbintenis kan door
een ander dan de schuldenaar worden nagekomen, tenzij haar inhoud of
strekking zich daartegen verzet". Dezelfde formulering werd overgenomeninartikel6.1.6.4.lid 1 O.N.N.B.W. (GewijzigdOntwerp). Hetdoel
van deze ruime formulering is een vlot en veilig handelsverkeer te verze-

(27) Zie bij: KOPPENSTEINER en KRAMER, o.c., 42; LARENZ, o.c., 478; WESTERMANN, H., ,Doppelmangel bei Bereicherungskette und Dreiecksverhaltnis", Juristische Schulung, 1968, 17 e.v.
(28) Aldus CANARIS, C.-W., ,Der Bereicherungsausgleich im Dreipersonenverhaltnis", in Festschrift fiir Karl Larenz, 1973, 799-865; vergelijk: WEITNAUER, H., , ,Die Leis tung, inFestschrift fiir
E. Von Caemmerer, 1978, 254-293; PINGER, W., ,Was leistet der Leistungsbegriff im Bereicherungsrecht?", Archiv fiir die zivilistische Praxis, 1979, 301-336.
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keren. De betaling door de derde is derhalve bevrijdend zonder dat moet
worden onderscheid gemaakt naargelang de derde al dan niet in opdracht
van de schuldenaar handelde of al dan niet met diens medeweten.
Laten we nu onderzoeken of dit onderscheid dan enige relevantie kan
hebben m.b.t. onze verrijkingsproblematiek. Beschouwen we vooreerst
het geval dat de derde betaalde in opdracht van de schuldenaar. In dit
verband kunnen twee hypothesen worden onderscheiden.
Vooreerst is het mogelijk dat de schuldenaar beroep doet op een ander die
op kosten van de debiteur de uitvoering van de verbintenis zal bewerkstelligen. Nemen wij bijvoorbeeld een debiteur van een geldschuld die aan
een lasthebber of een vertegenwoordiger de nodige fondsen ter beschikking stelt om deze aan de schuldeiser te overhandigen. Door het overhandigen van de fondsen is de schuldenaar bevrijd. Wanneer nu achterafblijkt
dat diens schuld eigenlijk niet bestond, Ievert de vraag wie zal kunnen
terugvorderen geen moeilijkheden op. Ofschoon er drie antagonisten zijn,
worden er slechts twee vermogens bij de vermogensverschuiving betrokken, met name dit van de vermeende schuldenaar en dit van accipiens. Het
vermogen van de tussenpersoon blijft bij dit alles onberoerd. De hier
geschetste casuspositie blijkt dus een eenvoudige twee-partijen-verhouding te zijn. Is de betaling onverschuldigd _gebeurd_, dan komt de
conditio indebeti enkel toe aan de solvens, d.i. de opdrachtgever(29).
Het is echter evengoed denkbaar dat de schuldenaar de uitvoering van zijn
verbintenis opdraagt aan een derde die hiervoor ditmaal zal putten uit het
eigen vermogen. Deze derde kan zijn een lasthebber, een uitvoeringsagent, e.d. Bij hypothese wordt aangenomen dat tussen derde en schuldeiser geen obligatoir verband ontstaat waardoor de derde tot uitvoering zou
kunnen gedwongen worden (voor dergelijke gevallen infra nr. 17). Hernemen wij het zonet gegeven voorbeeld van de betaling van een geldschuld door een lasthebber met dien verstande dat deze laatste (die weB
noemen) de schuld van zijn opdrachtgever (A) met eigen penningen zal
volbrengen. De reden waarom B hiertoe bereid is, vinden wij in de
dekkingsverhouding. B was bijvoorbeeld voor een gelijk bedrag schuldenaar van A en beide partijen spreken af dat B zal worden bevrijd
wanneer hij de opdracht uitvoert. Wanneer B nu aan de schuldeiser (C)
van zijn principaal betaalt, dan heeft zulks niet enkel zijn bevrijding t. a. v.
A voor gevolg, maar evenzeer de bevrijding van A t.o.v. C. Door de ene

(29) PLANIOL & RJPERT, Traite, VII, 32, nr. 744; DEMOGUE, Traite, ill, 162, nr. 97; DEMOLOMBE,
Cours de Code Napoleon, XXXI, 1882, 209, nr. 245; BAUDRY-LACANTINERIE en BARDE, Traite
theorique et pratique de droit civil, XV, 1908, 484, nr. 2837; Voor Nederland: BREGSTEIN, M.A.,
Ongegronde vermogensvermeerdering, Amsterdam, 1927, 268; BEGMAN-HARTOGH, A.M., Ongegronde verrijking, Assen, 1971, 116.
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prestatie van B aan C gaan dus twee rechtsverhoudingen te niet: deze
tussen A en B (dekkingsverhouding) en deze tussen A en C (valutaverhouding). In tegenstelling tot het vorige geval zijn hier dus wel degelijk drie
vermogens betrokken. Onze vraagstelling komt dan ook aan bod wanneer
deze achterliggende verhoudingen gebreken vertonen. Stel dat A aan C
niets verschuldigd was. Wie zal dan kunnen terugvorderen: A of B?
N emen we aan dat B aan A niets verschuldigd was. Van wie zal B kunnen
recupereren: van A of van C?

7. Zoals reeds werd uiteengezet zal naar Duits recht bij falende valutaverhouding enkel A verhaal hebben op C. Bij gebrekkige dekkingsverhouding kan daarentegen B enkel van A terugvorderen. Ofschoon ten onzent
deze drie-partijen-verhoudingen niet op eenzelfde systematisohe wijze
werden behandeld, kan men haast intui:tief stellen dat ingevolge artikel
1165 B.W. de oplossingen niet anders kunnen zijn. De achterliggende
verhoudingen gaan enkel de betrokken partijen aan; voor derden blijven
zij een res inter alios acta waardoor zij niet kunnen verontrust worden.
Hoe wordt nu concreet het zoeven gegeven voorbeeld bij ons opgelost?
Algemeen wordt aanvaard dat bij gebreken in de verhouding A-C enkel C
de conditio indebeti kan instellen, ook al waren de penningen van diens
lasthebber afkomstig. Het is immers de principaal die ,betaalde", zij het
dan middels de lasthebber(30). Deze laatste heeft overigens geen nood
aan verhaalsrecht op de accipiens. Hij zal steeds A kunnen aanspreken
krachtens de tussen hen bestaande dekkingsverhouding. De omstandigheid dat de derde in eigen naam handelde dan wel namens zijn opdrachtgever kan in dit verband buiten beschouwing worden gelaten. Waar het op

(30) PoTHIER, Traite del' action condictio indebeti, nr. 163 e.v. ;Pand. B., tw. Condictio indebeti,
nr. 77; PLANIOL & Rri'ERT, Traite, VII, 32, nr. 744; DEMOLOMBE, Cours, XXXI, 209, nr. 246;
BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite, XV, 484, nr. 2837; ROUAST, A., o.c., 48, nr. 8; Voor
Nederland: H.R., 31 december 1925,N.J., 1926, 132 op andersluidende conc1usie van het O.M. en
met noot E.M.M. (MEIJERS) (Wassenaar/Zwanenburg); H.R., 11 november 1955, N.J., 1957, nr.
605 met conclusie Advocaat-Generaal LANGEMEIJER en met noot KINGMA BOLTJES, H. ;A.A., 1957,
1957, 122 met noot J.H.B. (van Rooyenlvan den Heuvel); BREGSTEIN, o.c., 269; BIEGMAN-HARTOGH, o .c., 116. Door sommige auteurs wordt evenwel verdedigd dat het terugvorderingsrecht moet
toekomen a an hij die feitelijk gepresteerd heeft, in casu B. ,II semble plus exacte de dire que c' est
celui dont les deniers ont servi apayer qui peut repeter'' aldus DEMOGUE (Traite, III, 161, nr. 97). In
Nederland verdedigt HAMAKER, G., in zijn proefschrift dezelfde stelling. Ret ,menselijk handelen"
moet namelijk worden vooropgesteld, zodat hij die presteert mag terugvorderen van hij die ontvangt.
A zou naar verluidt lijdelijk blijven t. a. v. het hele gebeuren (De vordering uit onverschuldigde
betaling naar Nederlands recht, Deventer, 1970, 103). Ook het O.N.N.B.W. (artikel6.4.2.1.) gaat
in die zin: de vordering uit onverschuldigde betaling ,komt toe aan de gene die deze prestatie heeft
verricht en is gericht tegen degene die haar heeft ontvangen. De vraag in hoeverre deze personen zijn
verarmd of verrijkt, is daarbij in beginsel zonder belang (Memorie van antwoord, Tweede Kamer,
zitting 1975-1976, 7729, nrs. 6-7, 185).
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aankomt is dat B optrad krachtens een opdracht van de schuldenaar (31).
Handelde hij zonder die opdracht dan komt de verrijkingsaktie aan hem
toe(32).
Gebreken in de dekkingsverhouding (bijvoorbeeld B was A niets verschuldigd) kunnen de accipiens niet verontrusten. Deze heeft enkel ontvangen wat hem krachtens de valutaverhouding rechtens toekwam. B
heeft zich tot zijn opdrachtgever te richten. Ter illustratie volgend geval
waarover de Nederlandse Hoge Raad te oordelen kreeg. A was verzekerd
voor brandschade bij verzekeringsmaatschappij B. Een schadegeval doet
zich voor en B keert het verzekerde bedrag uit. Op verzoek van A die bij de
belastingsadministratie (C) in het krijt staat, is B bereid dit bedrag aan C
over te maken. Nu blijkt datA de brand zelfhad aangestoken zodat B dus
ten onrechte het schadegeval vergoedde. B keert zich hierop tot C. Deze
vordering wordt echter door de Hoge Raad afgewezen op grond van
volgende motivering. Door de betaling van B aan C werden twee andere
vermogensovergangen bewerkstelligt, elk met hun eigen rechtsgrond; een
eerste tussen Ben A (tervoldoening van de vermeende schuld van B), een
tweede tussen A en C (ter kwijting van A's belastingschuld). Als nadien
blijkt dat B niet gehouden was de brandschade te vergoeden vervalt
weliswaar de rechtsgrond voor eerstgenoemde vermogensverschuiving;
de rechtsgrond voor de tweede blijft daarentegen onverminderd bestaan
zodat C niets anders heeft ontvangen dan wat haar rechtens toekwam. B
zal dus genoegen moeten nemen met een misschien illusoir verhaalsrecht
op haar verzekeringsnemer (A)(33).
Het ontbreken van een geldige oorzaak zowel in de valuta- als in de

(31) E.M.M., geciteerde noot, N.J., 1926, 133; BIEGMAN-HARTOGH, D.c., 117; evenals POTHIER,
D.c., nr. 165. De in het O.N.N.B.W. (artikel6.4.2.1) uitgewerkteregeling gaat, in afwijkingvanhet
huidige recht, resoluut uit van de vertegenwoordigingsgedachte. Het criterium is , ,in wiens naam" de
tussenpersoon betaalde. Dit in aansluiting met artikel3.3.6 O.N.N.B.W. luidens welk ,,een door de
gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte
rechtshandeling in haar gevolgen de volmachtgever treft''. Betaalde de vertegenwoordiger in naam
van de principaal, dan komt de vordering uit onverschuldigde betaling de principaal toe. Betaalde hij
daartegen in eigen naam- zij het voor rekening van de principaal-, dan kan enkel die tussenpersoon
terugvorderen. Zoals omgekeerd hetgeen onverschuldigd werd betaald, moet worden teruggevorderd
van degene die de betaling in eigen naam in ontvangst heeft genomen, ook als deze daarbij in opdracht
en voor rekening van een ander handelde (TDelichting, (Boek 6), 716 e. v.; MemDrie van antwDDrd,
Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 7729, nr. 6-7, 188-189).
(32) PoTHIER, D.c., nr. 165 ;Pand. B., tw. CDndictiD indebeti, nr. 80; DEMOGUE,Traite, ill, 163, nr.
97; BAUDRY-LACANTINERIEenBARDE, Traite, XV, 485, nr. 2839; VoorNederJand: BREGSTEIN, D.c.,
270; HAMAKER, D.C., 118-120; VAN SCHILFGAARDE, P., TDerekening van rechtshandelingen, Deventer, 1969, 146-147.
(33) H.R., 8 maart 1957, N.J., 1957, hr. 525 met conclusie Advocaat-Generaal s'JACOBs; A.A.,
1957, 48 met noot J.H.B. (Staat/Assuradeuren). Naar komend recht zal dit dus anders zijn. De
vordering uit onverschuldigde betaling komt toe aan degene die de prestatie heeft verricht en richt zich
tegen de ontvanger daarvan. In casu zal de verzekeraar (B) van de Staat (C) kunnen terugvorderen
(MemDrie van antwDDrd, 187).
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dekkingsverhouding geeft normaal aanleiding tot twee vorderingen: een
van B op A en een van A op C. Ten einde deze kringloop van vorderingen
te verhinderen wordt door de rechtsleer van oudsher aan B toegestaan zich
recta via tot C te richten (34). Sommige auteurs gaan nog verder en
verlenen aan B zo' n , ,rechtstreeks'' vorderingsrecht niet enkel in gevallen
vanDoppelmangel maar ,toutes les fois qu'il a un interet legitime a agir
contre celui qui are<;u le payement'' (3 5). Zo' n rechtmatig belang zou met
name voorliggen wanneer de opdrachtgever insolvabel blijkt te zijn zodat
B's aanspraken tegen hem in het gedrang komen(36). Op grond van de
hillijkheid zou bij conflict tussen B en de schuldeisers van A de voorkeur
moeten gegeven worden aan de eerste (cfr. de regel certat de lucro
cetando, certat de damno vitando). Deze stelling moet echter verworpen
worden aangezien zij afbreuk doet aan de gelijkheid tussen schuldeisers ;
in feite wordt immers buiten de wet om een rechtstreekse vordering in het
leven geroepen (3 7).
8. Het mechanisme van de bankoverschrijving beantwoordt ook aan onze
hypothese(38). A heeft een schuld jegens C. Ter voldoening van die
schuld geeft hij opdracht aan zijn bank (B) een bepaald bedrag over te
boeken op de rekening van C. Door de overschrijving is de bank bevrijd
van de verplichting tot teruggave van de door A gedeponeerde fondsen ten
belope van het giro-order. Anderzijds is na ontvangst der overgeschreven
sommen A t.a.v. C bevrijd(39).

(34) PLANIOL & RIPERT, Traite, VIT, 32, nr. 744; Pand. B., tw. Condictio indebeti, nr. 79;
DEMOLOMBE, Cours, XXXI, 209, nr. 247; LAROMBIERE, M.L., Theorie et pratique des obligations,
III, 1863, Art. 1377, nr. 2.
(35) PoNCET, T., noot onder Cass. fr., 28 december 1885, D., 1886, 1, 433.
(36) Een voorbeeld Ievert het hierboven geciteerde arrest. A koopt een onroerend goed van C. Een
gedeelte van de koopprijs wordt voldaan door B, wiens optreden als zaakwaarnerning wordt gekwalificeerd. Ret saldo blijft onbeta aid en de verkoper vordert de ontbinding van de overeenkomst. B krijgt
van C het gedeelte van de koopprijs terug. De curator van de inmiddels gefailleerde A vordert nu van
C dit bedrag terug. Deze vordering wordt afgewezen: C heeft bevrijdend betaald in handen van B. (De
beslissing werd evenwel ingegeven door de betwistbare overweging dat de ontbinding van de
overeenkomst A - C ook het te nietgaan van de zaakwaarnerning voor gevolg hebben, zodat B zijn
aanspraak op A verliest).
(37) PLANIOL & RIPERT, Traite, VII, 32, nr. 744 voetnoot (2).
(38) Over de juridische aard van de bankoverschrijving zie bij ons: FREDERICQ, L., Traite de droit
commercial, IX, 1952, 196, nr. 110; LIEBAERT, J., ,De overschrijving: Juridische aard en herroepbaarheid van de overschrijvingsopdracht. Toepassing van artikel445 van de Faillissementswet'',
Rev. Banque, 1968, 703 e.v.; DE BEUS, P., ,Transfert de fonds et virement de banque. Caractere
juridique de ces operations", Rev. Banque, 1957, 794 e.v.
(39) Vaak wordt hier aan toegevoegd dat de beneficiaris door de overschrijving directe schuldeiser
wordt van de bank. Ret ontstaan van een dergelijke verbintenis heeft steun gegeven aan de gedachte
dat het giro-gebeuren als een delegatieovereenkomst moet gekwalificeerd worden. In dit geval wijkt
de overschrijving duidelijk af van onze hypothese (tussen B en C ontstaat namelijk geen verbintenis).
In feite is de verbintenis van de bankjegens debeneficiaris geenszins het gevolg van de overschrijving
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Stel dat na de uitvoering der giro-opdracht blijkt dat er geen schuld van A
t.o.v. C bestond. A had zich bijvoorbeeld vergist bij het invullen van het
overschrijvingsformulier. V ermits de uitvoering van de overschrijvingsopdracht geldt als betaling van A komt het aan deze laatste toe het
onverschuldigde bedrag terug te vorderen. De relatie A-C blijft voor de
bank , ,indifferent'' (40). Is C hiertoe bereid dan kan B overgaan tot
tegenboeking. De bank treedt dan op voor rekening van haar client.
Gebreken kunnen zich echter ook voordoen in de dekkingsverhouding. B
stelt de sommen aan C ter beschikking maar komt achteraf tot de ontdekking dat de rekening van de opdrachtgever niet of onvoldoende geprovisioneerd was. De vraag rijst dan ofB van C kan terugvorderen, dan wel of
hij genoegen moet nemen met een verhaalsrecht op zijn (misschien insolvabele) client. Volgens de meerderheidsopvatting is een verhaalsrecht op
C uitgesloten. Het vertrouwen van de derde in de geldigheid der betaling
kan niet worden verontrust door gebreken uit een verhouding die hem
vreemd is (41).
Beschouwen we nu het geva! dat de bank een overboeking doet op de
rekening van C zonder datA hem dergelijke opdracht gaf. Alsdan geldt de
overschrijving niet als betaling van A en komt het enkel de bank toe terug
te vorderen(42). Moeilijker is het wanneer A weliswaar geen giro-()rd~r
heeft gegeven, maar C wel schuldeiser was van A ten belope van het
overgeschreven bedrag. De accipiens heeft dan enkel maar ontvangen wat
hem rechtens toekwam. Doorgaans wordt nochtans aangenomen dat het
antwoord niet anders luidt: B kan van C terugvorderen. Of iets onverschuldigd werd betaald moet uit het oogpunt van de solvens worden
beschouwd(43). Ben soortgelijke situatie kan zich ook voordoen i.v.m.
maar vloeit zij voort uit de tussen de bank en de beneficiaris gesloten bankdeposito-overeenkomst
(VANRYN & HEENEN,Principes de droit commercial, ill, 297, nr. 2059; RlPERT & ROBLOT, Traite
etementaire de droit commercial, IT, 1976, 288, nr. 2309; GAVALDA & STOUFFLET, Droit de Ia
banque, 1974,449, nr. 350). Van een vordering tussen bank en beneficiaris is alleszins geen sprake
wanneer deze laatste geen harer klienten is en de giro-operatie over twee banken verloopt (FREDERICQ,
L., Traite, IX, 199, nr. 111; RlPERT & ROBLOT, o.c., 289, nr. 2312).
(40) FREDERICQ, L., Traite, IX, 194, nr. 108; RlPERT & RoBLOT, o.c., II, 287, nr. 2308; zie ook
LARENZ, o.c., II, 469.
(41) FREDERICQ, L.,Traite, IX, 195, nr. 108; RIPERT& ROBLOT,o.c., II, 289, nr. 2310; GAVALDA &
STOUFFLET, o.c., 448, nr. 349b: met uitzondering wei te verstaan voor het geval datA aan C niets
verschuldigd is; anders: HAMEL, J., LAGARDE, G. en JAUFFRET, A., Traite de droit commercial, IT,
1966, 789, nr. 1736; vergelijk: VANRYN & HEENEN, Principes, ill, 300, nr. 2063.
(42) FREDERICQ, L. en S.,Handboekvan BelgischHandelsrecht, II, 1978, 91, nr. 755; VANRYN &
HEENEN,Principes, ill, 299, nr. 2063, 1°; HAMEL, LAGARDE& JAUFFRET, o.c., 789, nr. 1736; RlPERT
& ROBLOT, o.c., 289, nr. 2310; GAVALDA & STOUFFLET, o.c., 448, nr. 349 b; CABRILLAC, H., Le
cheque et le virement, 1967, 169, nr. 290; Encycl. Dalloz, Droit Commercial, tw. virement, nr. 62
alsook de rechtspraak geciteerd bij WYMEERSCH, E., ,Overzicht van rechtspraak (1971), Rev.
Banque, 1972, 543-545. Voor Duitsland: LARENZ, o.c., 482.
(43) VANRYN & HEENEN, Principes, ill, 299, nr. 2063, 1°; Parijs, 17 december 1962, Banque,
1963, 864 met bespreking MARIN, X.; voor Duitsland: LARENZ, o.c., 482.
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bij een derde voor betaling gedomicilieerde cheques of wisselbrieven. Het
hof van beroep te Brussel kreeg te oordelen over volgend geval: A,
betrokkene, had een door hem geaccepteerde wisselbrief gedomicilieerd
bij zijn bank (B). Dit heeft voor gevolg dat de houder van de wisselbrief
(C) deze ter betaling moet aanbieden aan B ; zonder dat nochtans de
domiciliaat wisselrechtelijk gehouden wordt(44). In het betrokken geval
had A bij zijn bank verzet aangetekend tegen de betaling van de effecten.
Niettegenstaande dit verzet betaalde de bank aan de houder. B, die zijn
client schadeloosstelde, wil nu van C terugvorderen. In eerste aanleg
wordt deze vordering afgewezen. C was de werkelijke schuldeiser van A
en heeft dus enkel ontvangen waar hij recht op had; bovendien moet C de
vergissingen van de bank niet ontgelden (45). Dit vonnis werd echter
hervormd in hoger beroep. Door het verzet handel deB zonder opdracht en
is de betaling dus niet aan A toe te rekenen. C heeft bijgevolg onverschuldigd ontvangen en B kan van hem terugvorderen op grond van artikel1235
B.W. (46).
III.

BETALING DOOR EEN DERDEMOTU PROPRIO (ARTIKEL 1236 B.W.).

9. Een verbintenis kan ook steeds worden uitgevoerd door een derde die
hierbij op eigen initiatiefhandelt (artikel1236 B.W.). De hypothese is de
volgende: A is schuldenaar van C. Een derde (B) presteert in han den van C
ter voldoening van A's schuld. Door deze betaling wordt A bevrijd. Voor
de geldigheid van deze betaling is het irrelevant of B enig belang had bij
het tenietgaan van de schuld. M.b.t. het verhaalsrecht van Bop de ware
schuldenaar moet daarentegen wei een onderscheid worden gemaakt
naargelang B een belanghebbende derde is (bijv. een borg) of niet. De
eerste geniet van de wettelijke subro gatie (artikel 1251 , 3° B. W.). Voor
de overige derden blijft enkel conventionele subrogatie mogelijk. Wettelijke indeplaatsstelling is uitgesloten. , ,La loi ne veut pas avec raison
que, contre le gre du creancier, un tiers vienne s'interposer pour acquerir
le droit de vexer le debiteur; le tiers qui paie n'acquiert alors qu'une action

(44) RONSE, J., Wisselbrief en orderbriefje, inA.P.R., II, 521, nr. 1685.
(45) Kh. Brussel, 6 december 1969, B .R .H., 1972, 19; deze opvatting wordt overwegend gevolgd in
Frankrijk: Cass. fr., 23 april 1976, D., 1977, jur., 562 met noot VERMELLE, G.; Cass. fr., 22
november 1977, J.C.P., 1978, II, nr. 18997 met noot GEGOUT, M. ;D., 1978,J.R., 306 besproken
door VASSEUR, M.; anders: Cass. fr., 23 januari 1978, D., 1978, I.R., 273 besproken door
CABRILLAC, M. ;Banque, 1978, 1017 besproken door MARTIN, L.-M., dat aan de bank de actio de in
rem verso toekent. Zie ook nog: DEROUIN, Ph., , ,Le paiement de Ia dette d' autrui. Repetition de I 'indu
et enrichissement sans cause, D., 1980, chron., 199.
(46) Brussel, 19 november 1971,B.R.H., 1972,23 met goedkeurendenoot CLERENS-STAS, A. Ook
VAN OMMESLAGHE, P., treedt deze beslissing bij. Wei verdient de toepassing van artikel1377 B. W. de
voorkeur op die van artike11235 B.W. (,Examen de jurisprudence (1968-1973). Les obligations",
R.C.J.B., 1975, 640-641, nr. 80).
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simple contre le debiteur, qui est entierement libere de 1' obligation primitive'' (4 7). A an de derde komt dus een eigen verhaalsrecht toe. De aard en
de strekking van dit recht wordt bepaald door de relatie B-A. Was deze
verhouding donandi causa dan is er geen verhaalsrecht. Trad B op als
zaakwaarnemer dan zal hij ex artikel1375 B.W. kunnen terugvorderen.
Bij gebreke aan dergelijk specifiek vorderingsrecht kanA beroep doen op
de actio de in rem verso (48).
In de ontwerp-Benelux-Overeenkomst inzake nakoming van verbintenissen wordt deze hypothese eveneens geregeld door artikel 4 lid 1 (supra
nr. 6). De vraag op welke grondslag de derde gebeurlijk verhaal kan
nemen op de werkelijke schuldenaar wordt in de Benelux-Overeenkomst
echter onbeantwoord gelaten.
Vanwie mag B terugvorderen wanneer blijkt datA aan C niets verschuldigd was? Aangezien de betaling enkel C heeft verrijkt en niet A, die
immers tot niet gehouden was, kan B uitsluitend van C terugvorderen (49).
Zulks is ook het geval wanneer de solvens naliet de schuldenaar te
verwittigen dat reeds betaald werd en deze laatste een tweede maal
betaalde. B heeft enkel verhaal op C. Aangezien A niet op de hoogte was
van de eerste betaling bracht zij hem geen baat(50).
Stel nu dat de verhouding B-A gebreken vertoonde (B dacht ten onrechte
schuldenaar te zijn van A of B handel de animus donandi doch herroept de
schenking). B kan C niet meer verontrusten en zal zich tot A moeten
wenden. De betaling door B gedaan is immers geldig en de verhouding
B-A blijft voor C een res inter alios acta. Gebreken uit deze rechtsverhouding kunnen hem niet worden tegengesteld. Er anders over oordelen ,(ware) ein unzuliissiger Einwand ex iure tertii" (51).

(47) LocRE, Legislation civile, commerciale et criminelle, VI, Parijs, 1836, 207, nr. 6.
(48) DE PAGE, Traite, III, 403, nr. 407; DEKKERS, R., Handboek, II, 286, nr. 509.
(49) DE PAGE, Traite, III, 403, nr. 407. Dezeifde opiossing wordt ook in West-Duitsiand verdedigd.
V ermits B op eigen initiatief handeide, kan zijn prestatie niet als betaling van A worden aanzien. A is
door de prestatie evenmin verrijkt. Derhalve kan hij ook niet bij het terugvorderen worden betrokken
en dient B het risico van de insoivabiliteit van de accipiens te drag en. Wei is er enige betwisting of B
eenLeistungkondition toekomt dan wei of men met verrijking in sonstiger Weise te doen heeft. Naar
heersende opvatting moet B ais Leistende aanzien worden (LARENZ, o.c., 481; BEUTlllEN, V., I.e.,
Juristenzeitung, 1968, 326;anders: EsSER, o.c., 346-347 voor wie hethiertoch om een betalingvan
A gaat. B vordert dan van A terug en A op zijn beurt van C).
(50) DE PAGE, Traite, III, 403, nr. 407 ;DEKKERS, R.,Handboek, II, 286, nr. 509; vgl. artikei2031,
lid 1 B.W. (infra nr. 32).
(51) CANARIS, C.-W., o.c., 843-844.

1036

IV. VERMEENDE BETALING VAN ANDERMANS SCHULD (ARTIKEL 1377 B.W.).

10. B verkeert in de waan schuldenaar te zijn van C en voldoet deze
vermeende schuld. In feite is iemand anders, met name A de ware
schuldenaar. Het schoolvoorbeeld van dergelijke casusposities is de betaling van de schulden ener nalatenschap door iemand die dacht erfgenaam
te zijn. Wanneer B in zo'n geval de ware toedracht achterhaalt, rijst de
vraag van wie hij zal kunnen terugvorderen, van de schuldeiser (C) of van
de schuldenaar (A). Artikell377 B.W. geeft ons het antwoord: ,Wanneer een persoon die bij vergissing meende schuldenaar te zijn, een schuld
betaald heeft, is hij gerechtigd het betaalde van de schuldeiser terug te
vorderen". De betaling van B heeft A niet bevrijd. De prestatie van B
werd immers niet verricht ter voldoening van A's schuld. Aangezien diens
vermogenstoestand dus ongewijzigd bleef, moet men hem ook ongemoeid
laten(52). B zal echter zijn vergissing dienen te bewijzen(53). Het is
immers perfect mogelijk andermans schuld te betalen (artikel 1236
B.W.). B zal derhalve moeten aantonen dat hij een eigen- zij het niet
bestaande- schuld wilde voldoen en niet voor rekening van A optrad.
Slaagt hij hier niet in dan wordt aangenomen dat hij voor rekening van A
heeft betaald. B zal dan verhaal moeten nemen op A (zie nr. 9)(54).
Hetzelfde geldt voor Duits recht. Aangezien B meende een eigen schuld te
voldoen ontstaat tussen Ben C eenLeistungsverhiiltnis. Was die betaling
zonder grond dan staat B tegen C een Leistungskondition ter beschikking (55). Volgens somrnige auteurs biedt dit verhaalsrecht toch niet de
gewenste bescherrnirig (56). Is C immers insolvabel dan komt dit risico
geheel voor rekening van B terwijl de curator van C's failliete boedel
onverminderd de ware schuldenaar zal kunnen vervolgen. Deze auteurs
zijn dan ook van oordeel dat het aan B moet overgelaten worden om uit te
maken of zijn prestatie aan C als eigen betaling moet worden beschouwd
dan wei als betaling voor rekening van A heeft te gelden. Aldus wordt aan
B de mogelijkheid geboden een van heiden aan te spreken naargelang het
hem het beste uitkomt. De meerderheidsopvatting in de rechtsleer ver(52) In feite komi hier althans nit oogpunt.van verrijkingsproblematiek, geen driepartijen-verhouding
tot stand; slechts twee verrnogens zijn in het geding (KUNISCH, H.A., o.c., 80).
(53) Zie hierover: KRUITHOF, R., MooNs, H. en PAULUS, C., ,Overzicht van rechtspraak. Verbintenissen (1965-1973)", T.P.R., 1975, 722, nr. 112; VAN 0MMESLAGHE, P., I.e., 634, nr. 79;
GHESTIN, J., L'erreur du solvens, condition de Ia repetition de l'indu, D., 1972, chron., 277 e.v.
(54) De twee-partijen-verhouding wordt dan een triangulaire.
(55) LARENZ,o.c., 483; ESSER,o.c., 348 ;KOPPENSTEINER&KRAMER,o.c., 52; BEUTHJEN, V., o.c.,
Juristenzeitung, 1968, 327.
(56) MAIER, G.H., ,Irrtiimliche Zahlung fremder Schulden", Archiv for die zivilistische Praxis,
1952-1953, 97 e.v.; VON CAEMMERER, E., ,Irrtiimliche Zahlung fremder Schulden", Gesammelte
Geschriften, I, Tiibingen, 1968, 348 e.v.; FLUME, W., noot onder B.G.H., 5 oktober 1961,
Juristenzeitung, 1962, 282; KOPPENSTEINER & KRAMER, o.c., 55.
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werpt evenwel dit keuzerecht vermits nergens aanleiding wordt gezien
voor een voorkeursbehandeling van B (57). Ten onzent kan in sommige
gevallen aan Bin feite toch zo'n keuzerecht toekomen. Met name wanneer
hij in staat is zijn vergissing te bewijzen maar van deze bewijsvoering om
opportuniteitsredenen afziet.
11. De oplossing luidt anders wanneer C na ontvangst van B 's betaling
zijn titel verpietigde. Hoe zal hij immers nu nog zijn rechten kunnen doen
geldenjegens A. Luidens artikel1377lid 2 B.W. kan Bin deze hypothese
zich niet meer tot C wenden maar zal hij verhaal moeten nemen op A. Dit
doormiddel van de actio de in rem verso (58). Sommigenhouden voordat
artikel 1377 lid 2 B.W. ook toepassing vindt indien A insolvabel is
geworden(59). Terecht verwerpt DE PAGE een dergelijke ruime interpretatie: het risico van de insolvabiliteit van de schuldenaar rust enkel op
zijn wederpartij (60).
V. BETALING DOOR EEN DERDE IN ANDERE GEVALLEN DAN DEZE VOORZIEN
DOOR DE ARTIKELEN 1236 EN 1377 B.W.
12. Eigen aan de hypothese van artikel 1236 B.W. is dat B aan C
presteerde animus solvendi. Het is echter ook mogelijk dat B niet de
bedoeling had voor rekening van A te betalen en evenmin in de mening
verkeerde schuldenaar te zijn (zoals in de hypothese van artikel 1377
B.W.). Wanneer A door deze betaling werd bevrijd, rijst de vraag of de
solvens op hem enige verhaal heeft. Om hierop te antwoorden moet een
onderscheid worden gemaakt naargelang B krachtens een wettelijke of
conventionele verbintenis aan C heeft betaald, dan wel of hij betaalde
zonder hiertoe gehouden te zijn.
13. In de eerste hypothese moet de actio de in rem verso in beginsel
worden uitgesloten. De overeenkomst of de wet bieden immers een
voldoende rechtvaardiging voor het instandhouden van de vermogensverschuiving (zie nr. 36). Als voorbeeld volgend arrest van het Brusselse
hof van beroep. Een aannemer (B) had zich verbonden zijn opdrachtgever
(C) te vrijwaren voor diens aansprakelijkheid wegens burenhinder. Een

(57) EssER, o.c., 349; LARENZ, o.c., 484; LORENZ, W., ,Glaubiger, Schuldner, Dritte und Bereicherungsausgleich", Archiv fur die zivilistische Praxis, 1968, (266), 308 e.v.
(58) DE PAGE, Traite, Ill, 17, nr. 11 ;LAURENT,Principes, XX, 385, nr. 364; BAUDRY-LAeANTINERIE
& BARDE, Traite, XV, 477, nr. 2830-1; Hue, Commentaire theorique etpratique du code civil, VIII,
1895, 526, nr. 397.
(59) DEMOGUE, Traite, Ill, 148, nr. 90; Kh. Kortrijk, 14 maart 1936, J. Comm. Fl., 1936, 84,
nr. 5616.
(60) DE PAGE, Traite, Ill, 17, nr. 11; PLANIOL & RIPERT, Traite, VII, 30, nr. 742; Hue, Commentaire, VIII, 526, nr. 396; Gent, 25 januari 1882, Pas., 1882, II, 193.
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buurman lijdt schade en vordert herstel van de bouwheer die zijn aannemer
in vrijwaring roept. N ad at deze zijn opdrachtgever heeft vergoed, keert hij
zich tot de medeaansprakelijken (A) voor de burenhinder. Zijn vordering
op grand van verrijking zonder oorzaak wordt afgewezen: het financieel
nadeel van de eiser vindt zijn oorzaak in de aannemingsovereenkomst (61).
Zo ook moet volgens sommigen het verhaalsrecht tussen alimentatieschuldenaars worden uitgesloten. De door de behoeftige (C) aangesproken schuldenaar (B) heeft enkel een eigen, persoonlijke verbintenis
uitgevoerd en kan zich niet als verarmd beschouwen t.a.v. zijn medeschuldenaren (A) (62).
Nochtans blijft ook hier omzichtigheid geboden. Met name moet de juiste
strekking van de conventionele of wettelijke verplichting worden onderzocht. De toelaatbaarheid van een billijkheidsvordering zoals de actio de
in rem verso moet steeds in concreto worden beoordeeld en laat zich niet
vangen in algemeenheden. Zo moet bijvoorbeeld toch de voorkeur gegeven worden aan de opvatting dat een alimentatieschuldenaar de actio kan
instellen tegen zijn medeschuldenaars wanneer hij meer betaalde dan zijn
bijdrage gelet op het vermogen van de diverse partijen(63)(64).
Zo ook kan de geneesheer die iemand ter hulp komt die in groat gevaar
verkeert, de schade die hij hierbij oploopt, verhalen op de verzekeraar van
het slachtoffer die uit dit optreden profijt haalde, ofschoon de geneesheer
krachtens artikel422bis Sw. verplicht was die hulp te verlenen(65).
Om dezelfde redenen moet aan B de verrijkingsvordering toekomen
wanneer zijn overeenkomst met C mank loopt (bijvoorbeeld indien C zijn
(61) Brussel, 30 december 1977 ,R.G.A.R., 1979, nr. 10063 metnootDALCQ, R.O. Vooreen ander
geval: Cass., 25 januari 1980, R.W., 1980-81, 314 zie verder nr. 36.
(62) PLANIOL & RlPERT, Traite, II, 45, nr. 57; R.P.D.B., tw. Aliments, nr. 36; RENARD, Cl. en
VIEUJEAN, E., ,Examen de jurisprudence (1956 a 1960), Personnes et biens", R.C.J.B., 1961,
519-520, nr. 37; en de referenties bij PELISSIER, J. ,Les obligations alimentaires, Parijs, 1961, 275.
(63) DELVA, W., BAETEMAN, G. en BAX, M., ,Overzicht van rechtspraak (1964-1974), Personenenfamilierecht", T.P.R., 1976,486, nr. 134; PELISSIER, J., o.c., 277; Rb. Namen, 15 april1969,
Rev. Not. B., 1971, 235; De actio moet echter in de recente rechtsleer plaatsmaken voor een
verhaalsrecht dat gefundeerd wordt op het globaal en wettelijk karakter der onderhoudsverplichting
(zie bij; GERLO, J., Onderhoudsgelden, Brussel, 1976, 140, nr. 178; SWENNEN, L., ,De onderhoudsplicht in het burgerlijk recht: algemene beginselen", in Onderhoudsgeld, Juridische uitgaven
U.l.A., 1978, 25, nr. 55).
(64) Vergelijk ook het verhaalsrecht tussen mededaders van eenzelfde misdrijf waarvan slechts een
onder hen burgerrechtelijk veroordeeld werd jegens de benadeelde: Cass., 25 maart 1955, Pas., 1955,
I, 823; Cass., 21 oktober 1965, Pas., 1966, I, 240;R.C.J.B., 1966, I, 117 met noot DALCQ, R.O.,
VAN QUICKENBORNE, M., Het regres van de in solidum veroordeelde schuldenaar, 1975, 94 e.v.;
DIRIX, E., Kan de civielrechtelijk veroordeelde dader de aileen strafrechtelijk veroordeelde mededader nog aanspreken indien het slachtoffer de civielrechtelijke vordering lief verjaren?, R.W.,
1976-77, 1586-1590.
(65) Luik, 3 april 1979, R.G.A.R., 1980, nr. 10195 met noot GLANSDORFF, F., in eerste aanleg
gebeurde dit op grond van ongerechtvaardigde verrijking, in beroep aan de hand van zaakwaameming; zie ook: GLANSDORFF, F. en LEGROS, P. , ,La reparation du prejudice subi par 1' auteur d 'un acte
de sauvetage" noot onder Rb. Brussel, 20 februari 1970, R.C.J.B., 1974, 55 e.v.
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verbintenissen niet heeft uitgevoerd). Ben niet-uitgevoerde overeenkomst
levert geen rechtvaardiging voor het behoud van de vermogensverschuiving(66). Aldus kunnen een hoteluitbater(67) of een ouderlingentehuis (68) die aan een behoeftig persoon onderdak verschaften en
hiervoor onbetaald bleven, verhaal nemen op diegenen die gehouden
waren tot onderhoudsplicht. Zo kan een onbetaald gebleven leverancier
van de vrouw zich tot de echtgenoot richten wanneer zijn leveringen
betrekking hadden op het huishouden en in die mate de man hebben
bevrijd van zijn verplichting bij te dragen in de gezinslasten(69). Zo ook
de notaris die aan de vrouw een fors bedrag leende in de mate dat deze
gelden werden aangewend in het belang van het gezin (70). Aldus kan ook
de geneesheer die een feitelijk gescheiden vrouw verzorgde zijn honorarium van de man terugvorderen (71).
14. De tweede hypothese levert minder moeilijkheden cip. Aan B zal in
regel een verrijkingsaktie tegen A toekomen. Ben voorbeeld van dergelijke casuspositie levert volgend arrest van het hof van beroep te Brussel.
Ben aannemer voert werken uit voor rekening van de Staat. Ben aantal
werkzaamheden aan de bestrating e. d. die eerst moeten uitgevoerd worden, zijn echter voor rekening van een derde. Deze laat verstek. De
aannemer kan niet langer wachten en klaart het karwei dan maar zelf. Zijn
verrijkingsvordering tegen de derde wordt door het hof toegestaan (72).
Zo ook wordt aan derden die uit bereidwilligheid en zonder animus
donandi aan een behoeftige persoon hulp verleenden een verhaalsrecht
toegekend tegen de onderhoudsplichtige familieleden(73). Ofkunnen de
aanverwanten van het slachtoffer van een verkeersongeval die een gedeelte van de schade voor hun rekening hadden genomen, de actio de in
rem verso instellen tegen de verzekeraar die gehouden was het slachtoffer
te vergoeden (7 4).

(66) GoRE, o.c., 142, nr. 133 e.v.; Encycl. Dalloz, tw. Enrichissement sans cause, nr. 110 e.v.
(infra nr. 40).
(67) Rb. Bergen, 27 mei 1899, Pand. Per., 1902, 857, nr. 1265; vgl.: Rb. Oudenaarde, 20
november 1907, B.J., 1908, J23.
(68) Brussel, 28 mei 1968, Pas., 1968, II, 236.
(69) Cass. fr., 12 januari 1874, D., 1874, 1, 153.
(70) Rb. Gent, 27 januari 1940, Rev. Prat. Not., 1942, 367.
(71) Rb. Tongeren, 23 maart 1961, R.W., 1960-61, 1583.
(72) Brussel, 12 oktober 1972, T. Aann., 1976, 23 met noot GLANSDORF, F. en WAGEMANS, M.
(73) Gent, 6januari 1960,Pas., 1961, II, 183; Luik, 6novemberl972,Jur.Liege, 1972-73,98; Rb.
Antwerpen, 24 juni 1966, R. W., 1966-67, 604; Vred. Aarlen, 22 december 1978, fur. Liege, 1980,
261 met noot M. Cl.; GERLO, J., o.c., 142, nr. 179 e.v.
(74) Rb. Brussel, 20 maart 1962, J.T., 1963, 14.
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De actio zal in deze gevallen toch nog schipbreuk lijden wanneer er in
hoofde van de verarmde een natuurlijke verbintenis bestond, of wanneer
hij handelde uit vrijgevigheid of op eigen risico. Tot dit laatste mag echter
niet te vlug besloten worden. Zo is het hof van beroep van Brussel in het
eerst geciteerde geval, terecht van oordeel dat het feit dat de verarming van
de aannemer te wijten is aan eigen toedoen en zijn optreden niet louter
altrui:stisch is, de verrijkingsaktie niet a priori in de weg staat(75).
VI.

BEVRIJDENDE BETALING AAN EEN ANDER DAN DE SCHULDEISER

15. Ben betaling aan een ander dan de schuldeiser is in beginsel waardeloos (artikel1239 B.W.). Bekend is de rechtsspreuk Qui doit aRobert et
qui paie a Fram;ois, paie deux fois. . De schuldenaar zal dan door zijn
schuldeiser gedwongen worden opnieuw te betalen, terwijl hij van zijn
kant een verhaalsrecht heeft op de derde die onrechtmatig heeft ontvangen
(artikel 1376 B.W.). Deze regel kent echter een aantal uitzonderingen.
Vooreerst is de betaling geldig wanneer zij gebeurt in handen van een
lasthebber van de schuldeiser, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn
erfgenamen of algemene rechtopvolgers. Deze personen zijn immers geen
,derden" in de zin van artikel 1165 B.W. maar worden vereenzelvigd
met de schuldeiser.
Er kan ook worden overeengekomen dat de schuldenaar zijn prestatie
volbrengt in hand en van een aangewezen derde. De betaling aan een derde
adjectus solutionis gratia is bevrijdend(76). De betaling aan een derde is
eveneens geldig wanneer de schuldeiser uit die betaling voordeel haalt
(artikel 1239 in fine B.W.). Ten slotte is luidens artikel 1240 B.W. de
betaling te goeder trouw gedaan aan iemand die in het bezit is van de
schuldvordering eveneens geldig. Deze bepaling viseert gevallen waar te
goeder trouw werd betaald aan een persoon die naar uiterlijke schijn
gerechtigd was de betaling te ontvangen maar die in werkelijkheid die
bevoegdheid mist. De vraag ofhet hierbij noodzakelijk is dat de schijn aan
de fout of minstens aan een gedraging van de werkelijke schuldeiser moet
te wijten zijn, wordt betwist. In het belang van een vlot betalingsverkeer
wint de opvatting echter veld dat de rechtsschijn volstaat, onverschillig
door wiens toedoen bij in het lev en is geroepen (77). Deze opvatting wordt

(75) Brussel, 12 oktober 1972, gecit.; zie ook de noot onderdit arrest (34, nr. 11) en DEBERSAQUES,
A.,o.c., R.C.J.B., 1957, 129, nr. 18. ZiedaarentegenBrussel, 28 mei 1969, T. Aann., 1976,20 met
geciteerde noot GLANSDORFF en WAGEMANS en bespreking bij VAN 0EVELEN, A., ,,Kroniek van het
verbintenissenrecht (1975-1976)", R.W., 1976-77, 2403.
(76) DE PAGE, Traite, ill, 428, nr. 427; LAURENT, Principes, XVII, 509, nr. 521.
(77) KRUITHOF, R., ,De betaling aan de schijnschuldeiser", in Actori incumbit probatio, Antwerpen, 1975, 109 e.v.
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ook overgenomen in artikel8lid 1 van de Benelux-Overeenkomst(78) en
in het gelijkluidende artikel6.1.6.7. lid 1 O.N.N.B.W. (Gewijzigd Ontwerp).
In al deze gevallen is de betaling aan de derde bevrijdend en kan de
schuldenaar niet meer worden aangesproken door de schuldeiser. Of deze
laatste nu over enig verhaalsrecht beschikt op de derde-accipiens zal
blijken uit de relatie die tussen schuldeiser en derde bestond. In de
hypothese van artikel1240 B.W. komt hem alleszins de actio de in rem
verso toe(79).
16. Blijkt na de betaling dat de schuldenaar tot niets gehouden was dan
kan hij het onverschuldigde van zijn schuldeiser terugvorderen, niet van
de derde (80). De betaling aan de derde geldt immers als betaling aan de
schuldeiser zelf gedaan. De hier beoogde uitzonderingen op het beginsel
van artikel123 9 B. W. gaan immers allen uit van de vertegenwoordigingsgedachte. De betaling aan de derde is de schuldeiser toe te rekenen. Deze
heeft dan ook het risico te dragen van de insolvabiliteit van de accipiens.
VII.

GEVALLEN WAAR EEN DERDE GERECHTIGD WORDT AAN EEN BESTAANDE
OVEREENKOMST

17. Een derde kan op diverse manieren als schuldeiser betrokken worden
in een bestaande rechtsverhouding. Door cessie van schuldvordering kan
een derde de plaats innemen van de oorspronkelijke schuldeiser. Een
overeenkomst kan een derdenbeding bevatten waardoor hij gerechtigd
wordt van een der partijen de uitvoering van dit beding te vorderen. Soms
kent de wet aan derden een dergelijk vorderingsrecht toe. In de meeste
gevallen heeft zo'n rechtstreekse vordering bovendien een abstrakt karakter. Tenslotte kan door een delegatieovereenkomst een schuldeiser
(delegant) aan zijn schuldenaar (gedelegeerde) opdracht geven zich jegens een derde (delegataris) te verbinden (bijvoorbeeld ter bevrijding van
een eigen schuld van de delegant jegens deze laatste).

(78) ,De schuldenaar die heeft betaald aan iemand die niet tot ontvangst bevoegd was, kan aan wie
betaald moest worden, tegenwerpen dat hij bevrijdend heeft betaald, indien hij op redelijke gronden
heeft aangenomen dat de ontv anger der betaling als schuldeiser tot de prestatie gerechtigd was of dat
uit anderen hoofde aan hem moest worden betaald''. Zie ook: Memorie van Toelichting, Stukken van
de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, 1972, nr. 131-1, 23 e.v.; VAN OPSTALL, S.N.,
,Ontwerp-Benelux-Overeenkomst inzake nakoming van verbintenissen", T.P .R., 1973, (697), 711,
nr. 8 e.v.
(79) KLUYSKENS, A., De verbintenissen, nr. 166; PLANIOL & RIPERT, Traite, VII, 557, nr. 1156;
Voor Duitsland: KUNISCH, H.-A., o.c., 130 e.v.; FIKENTSCHER, o.c., 604.
(80) Voor Nederland: BREGSTEIN, o.c., 276 e.v.; HAMAKER, o.c., 117 e.v.; BIEGMAN-HARTOGH,
o.c., 121.
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gedelegeerde
schuldenaar
promettant
gecedeerde

delegataris
titularis der rechtstreekse vordering
beneficiaris
cessionaris
uitvoering

c

B

valuta

dekking
A

cedent
stipulant
schuldeiser
delegant
In al deze gevallen ontstaat een nieuw rechtsverband tussen twee partijen
die voorheen nog niet met elkaar verbonden waren, met name B en C.
Deze nieuwe rechtsverhouding wordt echter telkens geschraagd door de
beide achterliggende verhoudingen A-C en A-B. Onze verrijkingsproblematiek zal derhalve aan de orde kunnen komen wanneer B aan C
betaald heeft en achteraf blijkt dat deze achterliggende verhoudingen
gebreken vertonen.
§ 1. Cessie

18. Een schuldeiser kan in beginsel zijn schuldvordering overdragen op
een derde. De toestemming van de gecedeerde schuldenaar is hiertoe niet
vereist; wel zal de overdracht hem slechts tegenstelbaar zijn mits de
naleving van de formaliteiten uit artikel1690 B. W. , met name betekening
of aanvaarding. Vanaf dat ogenblik betaalt de schuldenaar enkel nog
bevrijdend aan de cessionaris.
Van wie mag de schuldenaar terugvorderen indien de overgedragen
schuldvordering niet bestond? Door de overdracht komt de cessionaris in
dezelfde positie te staan als de cedent. De relatie cedent-schuldenaar
wordt omgezet in een relatie cessionaris-schuldenaar, zodat gebreken in
de eerste rechtsverhouding ook de tweede zullen aantasten. Dit houdt o.m.
in dat de schuldenaar de cessionaris aile verweermiddelen mag tegenstellen die hij de cedent mocht tegenwerpen(81). Heeft de schuldenaar ten
(81) Zie bij: VAN OMMESLAGHE, P., ,La transmission des obligations en droit positifbelge", in La
transmission des obligations, Brussel, 1980, 99, nr. 19; BRAECKMANS, H., Factoring, Juridische
uitgaven U.I.A., 1979, 120, nr. 119. Dezeregel werdrecentelijknogbevestigdm.b.t. de exceptio non
adimpleti contractus (Cass., 13 september 1973, Arr. Cass., 1974, 36; R.W., 1973-74, 997;
R.C.J.B .. , 1974, 352 met noot STENGERS, M.-L.; Rb. Luik, 26 oktober 1978, fur. Liege, 1978-79,
114). Voor Nederland zie artikel6.2.1.4. O.N.N.B.W.

1043

onrechte betaald, dan kan hij enkel terugvorderen van zijn nieuwe schuldeiser. Deze laatste zal op zijn beurt verhaal hebben op de cedent die hem
heeft te vrijwaren voor het geval dat de schuldvordering niet bestaat of dat
hem excepties worden tegengesteld (artikel 1693 B.W.).
De schuldenaar kan echter afstand doen van het voordeel der tegenstelbaarheid der excepties (82). Alsdan zal hij kunnen gehouden worden aan
de cessionaris te betalen ook al was hij de cedent niets verschuldigd.
Volgens sommige auteurs behoudt hij echter een verhaalsrecht op de
cedent ten belope van het bedrag waarvoor hij in feite niet was gehouden(83). DE PAGE acht dit verhaalsrecht eerder problematisch. De
actio de in rem verso kan alleszins geen soelaas bieden aangezien de
gecedeerde schuldenaar op eigen risico handelde toen hij van de tegenstelbaarheid afzag en dus zijn verarming enkel maar aan zichzelf te wijten
heeft(84).

19. Of de schuldenaar verweermiddelen kan putten uit de relatie cedentcessionaris wordt algemeen ontkend. De schuldenaar heeft geen inkijkrecht in deze relatie : , , ... la convention de cession entre cedant et cessionaire est, pour le cede, une res inter alios acta, dont le resultat, seul, lui .
sera eventuellement opposable, mais dont la teneur ne le concerne
pas'' (85). Van enig terugvorderingsrecht van de schuldenaar omwille van
gebreken in deze verhouding kan dan ook geen sprake zijn.
§ 2. Reding ten behoeve van een derde

20. Een overeenkomst kan steeds een derdenbeding bevatten waardoor
een derde een vorderingsrecht verkrijgt op een der partijen. De overeenkomst tussen stipulant en promettant is volgens een geijkte formule zowel

(82) DEPAGE,Traite, IV, 444, nr. 444; LAURENT,Principes, XXN, 531, nr. 536. Ditverliesvanhet
recht zich op de verweermiddelen te beroepen, hoeft niet noodzakelijk het gevolg te zijn van een
uitdrukkelijke verklaring hiertoe. Ook de gedragingen van de schuldenaar kunnen op grond van de
vertrouwensleer en de theorie der rechtsverwerking tot hetzelfde resultaat leiden (zie bij: WYMEERSCH, E., ,Overdracht van vordering door endossement van defactuur en tegenwerpelijkheid van
de excepties (art. 1295 B.W.)",R.W., 1980-81, (1105), 1110, nr. 4).
(83) BAUDRY-LACANTINERIE &SA!GNAT, Traite, XIX, 884, nr. 850; AUBRY & RAU, o.c., V. 163,
§359bis;Encycl. Dalloz, tw. cession de creance, nr. 579.
(84) DE PAGE, Traite, IV, 445, nr. 444 voetnoot (4).
(85) DE PAGE, Traite, IV, 407, nr. 339;R.P.D.B., tw. transport (cession de creance), 784, nr. 27;
Voor Nederland: ScHOORDIJK, H.C.F., Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van
obligatoire aard, Zwolle, 1958, 38; WIARDA, J., Cessie of overdracht van schuldvorderingen op
naam naar Nederlands Burgerlijk recht, Zwolle, 1937, 212 e.v.; SCHOLTEN, P., ,De oorzaak van de
cessie", W.P.N.R., 1925, nrs. 2921 en 2922; anders: ASSER & BEEKHUIS, Handleiding tot de
beoefening van het NederlandsBurgerlijk recht, 3-1, 1980, 185 e.v. en 225 e.v.; VAN CREVELD, L.,
Cessie van schuldvorderingen, Zwolle, 1953, 85.
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de bron als de maat van het recht van de derde-beneficiaris (86). Het
derdenbeding vertoont m. a. w. een accessoir karakter ten opzichte van de
hoofdovereenkomst. De promettant mag derhalve aan de derde aile excepties en verweermiddelen tegenstellen die hij kan putten uit zijn rechtsverhouding tot de stipulant (87). Hij wordt immers geacht zijn gebondenheid jegens de derde afhankelijk te hebben gesteld van de dekkingsverhouding (88) (89).
De reden waarom de stipulant voor de derde heeft bedongen is te vinden in
zijn verhouding tot die derde. De valutaverhouding leert ons dat de
stipulant heeft bedongen solvendi, credendi of donandi causa.
Het derdenbeding is dus een drie-partijen-verhouding bij uitstek. Het
ontstaan van de nieuwe relatie B-C kan maar verklaard worden door de
beide achterliggende verhoudingen mee in ogenschouw te nemen. Hoe
dient de verrijkingsproblematiek nu te worden opgelost wanneer deze
achterliggende verhoudingen gebreken vertonen?
21. Algemeen wordt bij ons aangenomen dat de valutaverhouding de
promettant niet aangaat en hij hier bijgevolg ook geen verweermiddelen
kan putten om aan de derde-beneficiaris tegen te stellen (90). Heeft de
promettant reeds gepresteerd, dan kan enkel de stipulant het- krachtens
de valutaverhouding - onverschuldigde van de beneficiaris terugvorderen(91).

(86) DE PAGE, Traite, IT, 676, nr. 696; DEMOGUE, Traite, VII, 181, nr. 812 naar LAMBERT, E., Du
contrat enfaveur de tiers, Parijs, 1893, 115.
(87) DE PAGE, Traite, IT, 676, nr. 697 ;, VANDEPUTIE, R., De overeenkomst, 345; WEILL, A., Le
relativite des conventions en droit prive jram;ais, Parijs, 1939, 698, nr. 398 ; LARROUMET, Chr., Les
operations juridiques a trois personnes en droit prive, Bordeaux, 1968, 371, nr. 162 e.v.; Encycl.
Dalloz, tw. stipulation pour autrui, nr. 38 e.v.; PLANIOL & RIPERT, Traite, VI, 469, nr. 363;
DEMOGUE, Traite, VII, 169, nr. 801. Deze regel werd niet overgenomen in het 0 .N .N .B. W. Luidens
artikel6. 5. 3. 5. a (Gewijzigd On twerp) geldt de derde van zodra hij het beding heeft aanvaard als partij
aan de overeenkomst. De rechtsverhouding tussen stipulant, promettant en beneficiaris dient dan
beheerst te worden door hetgeen in het antwerp omtrent meer-partijen-overeenkomsten wordt bepaald
(artikel 6.5.4.22).
(88) SCHOORDIJK, o.c., 140. Deze auteur beschouwt bet derdenbeding als een vorm van actief
getituleerde delegatie, d. w .z. een delegatieovereenkomst waarbij de gedelegeerde schuldenaar zijn
verbintenissen tot dedelegataris atbankelijk stelt van zijn rechtsbetrekking tot de delegant (o.c., 59).
(89) Dit kan echter ook anders zijn. Niets belet de partijen aan de derde een sterker, abstrakter recht
toe te kennen (DEMOGUE, Traite, VII, 172, nr. 802).
(90) AI verdient deze regel enige nuancering (zie: LARROUMET, o.c., 380, nr. 165 e.v.; Encycl.
Dalloz, tw. Stipulation pour autrui, nr. 51). Zo kan depromettant zich alleszins tegen de vordering
van de beneficiaris verweren door zich op het ongeoorloofd karakter van de valutaverhouding te
beroepen (b.v. bij verzekering ten voordele van een concubine: Brussel, 28 april1966, Bull. Ass.,
1968, 601 met noot L.D.; Kh. Brussel, 6 januari 1964, fur. Comm. Br., 1964, 73; Rb. Brussel, 27
juni 1968, Pas., 1969, III, 45). Gebreken die de openbare orde raken blijven steeds onbeperkt
tegenstelbaar (zie verder nr. 31).
(91) DEMOGUE, Traite, VII, 223, nr. 855; GAUDEMET, E., Traite generale des obligations, Parijs,
1965, 354.
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Hetzelfde geldt ook naar Duits recht. In de valutaverhouding moet de
uitvoering van het derdenbeding worden beschouwd als eenLeistung van
de stipulant aan de derde. Blijkt hiervoor echter een geldige oorzaak te
ontbreken dan dient, zoals steeds, de terugvordering binnen deze rechtsverhouding te geschieden (92).
22. Gebreken uit de dekkingsverhouding kunnen daarentegen aan de
derde worden tegengesteld. Onze vraagstelling komt pas aan bod wanneer
de promettant het derdenbeding uitvoerde maar achteraf de gebreken in de
dekkingsverhouding ontdekt. Is hij daarentegen v66rdien van de ware
toedracht op de hoogte dan zal hij gewoonweg de betaling aan de derde
kunnen weigeren.
In regel wordt aangenomen dat de promettant het gepresteerde van de
beneficiaris als onverschuldigd kan terugvorderen(93). De oorzaak van
de gebondenheid van de promettant ligt immers in de dekkingsverhouding
en deze is de derde volkomen tegenstelbaar. V ertoont deze verhouding
gebreken dan heeft de derde onverschuldigd ontvangen. Verrijkingsvordering en tegenstelbaarheid van excepties gaan weerom hand in hand. Wei
is hiertoe vereist dat het vonnis of arrest dat het gebrek vaststelt aan de
derd~ tegenstelbaar is (94 ). Deze regel der tegenstelbaarheid van excepties
kent evenwel uitzonderingen. Aan aile excepties wordt niet hetzelfde
gevolg gegeven. Dergelijke uitzonderingen zijn ingegeven door het beginsel dat het derdenbeding na de aanvaarding niet meer kan herroepen
worden.
De tegenstelbaarheid van gebreken die de nietigheid van de dekkingsverhouding voor gevolg hebben wordt door niemand betwist(95). Hetzelfde
geldt voor gronden van tenietgaan (96). Delicater is de tegenstelbaarheid
van de ontbinding van de hoofdovereenkomst we gens wanprestatie; hetzij
op vordering van de stipulant, hetzij op vordering van de promettant (97).
Aangezien het recht van de derde door zijn aanvaarding onherroepelijk is
geworden, rijst de vraag of de partijen door hun toedoen hem dit recht nog
kunnen ontfutselen. Dit bezwaar is volgens de meeste auteurs weinig
(92) ESSER, o. c., 346; LARENZ, o. c., 487; KOPPENSTEINER & KRAMER, o. c., 60; PETERS, F., , ,Zu. den
bereicherungsrechtlichen Folgen eines mangelhaften Vertrages zu Rechten Dritter'', Archiv for die
zivilistische Praxis, 1973, (71) 72; HADDING, W., Der Bereicherungsausgleich beim Vertrag zu
Rechten Dritter, Tiibingen, 1970, 126; WEITNAUER, H., o.c., 288.
(93) DE PAGE, Traite, II, 681, nr. 705, 4"; DEMOGUE, Traite, VII, 172, nr. 802; V ANDEPUTTE, o.c.,
345.
(94) Zie over de tegenstelbaarheid van procesakten: DE PAGE, Traire, II, 680, nr. 705.
(95) DEMOGUE, Traite, VII, 171, nr. 802; GAUDEMET, o.c., 253; LAMBERT, o.c., 117.
(96) LAMBERT, o.c., 119; GAUDEMET, o.c., 253; DE PAGE, Traite, II, 681, nr. 705; VANDEPUTTE,
o.c., 345.
(97) Aan de derde-benejiciaris komt het ontbindingsrecht niet toe.
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overtuigend indien de ontbinding wordt gevorderd op verzoek van de
promettant wegens wanprestatie van de stipulant(98). De promettant
heeft zich jegens de derde niet tot meer willen verbinden dan jegens zijn
wederpartij. De ontbinding is in dit geval aan de beneficiaris tegenstelbaar
en de promettant kan het reeds geleverde van hem terugvorderen. Voorwaarde is ook hier dat de beneficiaris betrokken wordt in het geding dat tot
de ontbinding leidde. Zoniet is dit vonnis of arrest hem niet tegenstelbaar(99). De promettant zal dan toch nog door de derde tot uitvoering
kunnen genoopt worden. Als dit gebeurt moet hij zijn toevlucht nemen in
een verhaal op de stipulant(IOO).
Het omgekeerde geval - wanneer de stipulant de ontbinding vordert
las tens de promettant - Ievert meer moeilijkheden op ( 101). LAROMBIERE
stelt nochtans categoriek dat het recht van de derde ook dan komt te
vervallen en de promettant het reeds gepresteerde kan terugvorderen ( 102). Een groot aantal auteurs is daarentegen van oordeel dat de derde
zijn recht behoudt. Tegen wie hij dit recht zal kunnen uitoefenen is
evenwel niet altijd duidelijk.
Een gedeelte van de rechtsleer is van mening dat de beneficiaris zich enkel
nog tot de stipulant kan richten(l03). Volgens andere auteurs kan hij de
promettant verder blijven aanspreken(l04). Deze opvatting verdient de
voorkeur. Hier is immers geen reden meer om het onherroepbaar recht van
de beneficiaris ongedaan te maken.
De opvatting van LAROMBIERE kent ook nog bijval zij het met de volgende
nuancering. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt naargelang de
derde al dan niet in het geding betrokken werd. Was de beneficiaris
procespartij dan is de ontbinding hem tegenstelbaar. Aan de hand van dit
onderscheid zou naar verluidt het juiste evenwicht worden bereikt tussen
het accessoir karakter van het derdenbeding en het onherroepelijk recht

(98) LARROUMET, o.c., 374, nr. 162;Encycl. Dalloz, tw. Stipulation pour autrui, nr. 43 e.v.; DE
PAGE,Traite, IT, 681, nr. 708; VANDEPUTIE, o.c., 345; LAROMBIERE,o.c., Art. 1121, nr. 10;anders:
DEMOGUE, Traite, vn, 172, nr. 803 en 219, nr. 848.
(99) BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite, XIT, 224, nr. 174; PLANIOL & RIPERT, Traite, VI,
472, nr. 366; DEMOLOMBE, Cours, XXIV, 246, nr. 248; AUBRY & RAu, o.c., IV, 455; CHAMPEAU,
E., La stipulation pour autrui en droit fram;ais, Parijs, 1893, 152.
(100) BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite, XIT, 227, nr. 174; AUBRY & RAU, o.c., IV, 456
voetnoot (31); DEMOLOMBE, Cours, XXIV, 246, nr. 258.
(101) Sommige auteurs ontzeggen zelfs dit recht aan de stipulant (in Nederland: SUIJLING, P.,
Inleiding tot het burgerlijk recht, IT, 1, 1934, 229).
(102) LAROMBIERE,o.c., Art. 1121, nr. 10.
(103) LAURBNT,Principes, XV, 650, nr. 570; DEMOLOMBE, Cours, XXIV, 245, nr. 258; AUBRY &
RAU, o.c., IV, 455.
(104) DEMOGUE, Traite, VIT, 218, nr. 847; BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite, XIT, 266, nr.
174; LAMBERT, o.c., 118.
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van de beneficiaris ( 105). Een vordering op de bedinger wordt slechts
toegelaten indien deze de uitvoering door de promettant had gegarandeerd(l06). Wel is het mogelijk dat de stipulant zich ongegrond verrijkt
indien hij na de ontbinding datgene wat hij van zijn wederpartij recupereert integraal zou behouden. Of dit het geval is, hangt af van de aard der
valutaverhouding ( 107). Somtijds wordt nag de mogelijkheid geopperd
dat aan de derde een vordering uit onrechtmatige daad tegen de belover
kan toekomen ( 108).
Hoe dit oak zij, het antwoord op de vraag of de promettant van de derde zal
kunnen terugvorderen hangt af van het aldan niet tegenstelbaar zijn van de
ontbinding. Aanvaardt men de hier verdedigde opvatting dan kan de
promettant niet meer terugvorderen; de derde ontving enlcel wat hem
toekwam. De restitutio ad integrum zal uitsluitend tussen stipulant en
promettant dienen te gebeuren(109).
Oak naar Duits recht is er minder eensgezindheid omtrent de vraag van
wie de belover kan terugvorderen bij gebreken in de dekkingsverhouding.
De promettant staat immers t. o. v. twee schuldeisers zodat de uitvoering
van het derdenbeding zowel een Leistung is tegen de stipulant als jegens
de beneficiaris. De heersende mening gaat nochtans in die zin dat de
uitvoering van het beding in de eerste plaats moet betrokken worden op de
dekkingsverhouding zodat het terugvorderen in beginsel dan oak binnen
die verhouding dient te geschieden ( 11 0). Aan het accessoir karakter van
het derdenbeding wordt anders dan bij ons minder aandacht besteed.
Doorslaggevend is het feit dat bedinger en belover partners zijn van

(105) PLANIOL & RIPERT, Traite, VI, 472, nr. 366; CHAMPEAU, o.c., 151 e.v.; en vooral bij
LARROUMET, o.c., 393, nr. 174 e.v.
(106) PLANIOL & RiPERT, Traite, VI, 472, nr. 366; LARROUMET, o.c., 403, nr. 177; DEMOGUE,
Traite, VII, 218, nr. 847 in fine.
(107) PLANIOL & RIPERT, Traite, VI, 472, nr. 366; DEMOGUE, Traite, VII, 218, nr. 847 in fine.
(108) ScHOORDIJK, o.c., 158; anders: LAROMBIERE, o.c., nr. 10. Over de aansprakelijkheid van
contractanten voor wanprestatie t. a. v. derden zie : LIMPENS, J. , , ,Responsabilite dn contractaut envers
les tiers dnchef deJa violation dncontrat" ,R. Dr. Int. Comp., 1954 (speciaalnnmmer), 98 e.v.; VAN
RYN, J., ,,Zijn contractuele font en ver&ntwoordelijkheid tegenover derden nitgesloten ?'', R. W.,
1934-35, 161 e.v.; Id., noot onder Brussel, 4 jnni 1930,B.J., 1930, 558; WEILL, o.c., 487, nr. 274
e.v.
(109) DEMOGUE, Traite, VII, 218, nr. 848 ;R.P.D.B., tw. Contratetconvention en general, nr. 666;
DEMOLOMBE, Cours, XXIV, 243, nr. 257.
(110) LARENZ, o.c., 488; ESSER, o.c., 346; KOPPENSTEINER & KRAMER, o.c., 60; PETERS, o.c., 91;
WEITNAUER, o.c., 288; anders: HADD!NG, o.c., 77 e.v. die de aard van de valntaverhonding
medebepalend acht. Blijkt hier bijvoorbeeld nit dat C schnldeiser was van A dan verkrijgt C door de
nitvoering van het derdenbeding niets anders dan waar hij recht op heeft. De , ,verrijkte'' is enkel A die
door deze nitvoering van zijn schuld jegens C bevrijd is. Een verrijkingsaktie van B op A staat dus
open. Is de valntaverhouding daarentegen donandi causa dan is enkel C verrijkt. B hoort derhalve
deze laatste aan te spreken; vergelijk: CANARIS, I.e., 829 die ook hier deLeistungstheorie ondoeltreffend acht (supra nr. 5) .
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eenzelfde rechtsverhouding zodat gebreken in die verhouding enkel tussen
hen uitwerking mogen krijgen(111).
§ 3. Rechtstreekse vordering

23. Soms wordt aan een derde een zgn. rechtstreeks vorderingsrecht
toegekend tegen de schuldenaar van zijn schuldenaar(112). Omtrent de
juiste aard van deze vorderingen heerst nog steeds geen eensgezindheid.
De ,algemene theorie" ervan moet nog geschreven worden(113). Het
gemeenschappelijke van de diverse rechtstreekse vorderingen bestaat
hierin dat telkens de schuldeiser een onderschuldenaar kan treffen zonder
samenloop te hoeven vrezen met de overige schuldeisers van zijn directe
schuldenaar (dit i. t. t. de zijdelingse vordering) en dat dit rechtsverband
veelal een min of meer abstrakt karakter vertoont (dit i. t. t. het derdenbeding) (114).
Zoals in de vorige gevallen wordt oak hier een rechtsverband gecreeerd
tussen twee personen die voorheen nog niet met elkaar verbonden waren.
Dit nieuwe rechtsverband spruit eveneens voort uit de achterliggende
verhoudingen. Ten einde het betoog te concretiseren zal de verrijkingsproblematiek hier besproken worden aan de hand van de meest mar-

(111) Men gaat er immers van uit dat C krachtens de valutaverhouding schuldeiser is van A. Door de
uitvoering van het derdenbeding heeft de beneficiaris dan enkel gekregen wat hem toekomt. Ben
verrijkingsaktie van de promettant op de beneficiaris zou een gedelgde schuld weer tot !even roepen.
Anders: LORENZ, W., Gliiubiger, Schuldner, Dritte und Bereicherungsausgleich'', inArchiffor die
zivilistische Praxis, 1968, (286), 295-296 die wei aandacht besteedt aan het causate en accessoire
karaktervan het derdenbeding. In de meeste gevallen is de bezorgdheid van de meerderheidsopvatting
overbodig, zo merkt deze auteur op. Veelal is C immers geen schuldeiser van A, maar is de
valutaverhouding, zoals bijvoorbeeld bij levensverzekeringen, animus donandi (vergelijk: CANARIS,
C.-W., o.c., 831 e.v.).
(112) Voor een opsomming van deze gevallen: DE PAGE, Traite, IT, 687, nr. 717 e.v.
(113) Bekend is het woord van Sows, H. : , ... II y a non pas une action directe mais des actions
directes" (L'action directe et !'interpretation des articles 1753, 1798, 1994 du Code civil, Parijs,
1914, 2) ;in dezelfde zin: DEPAGE,Traite; IT, 698, nr. 722. Volgens VANDEPUTTEis zelfs het streven
naar zulke algemene theorie ,niet aileen nutteloos maar verderfelijk" (o.c., 368).
(114) Of dit abstrakt karakter - en daaruit voortvloeiende regel der niet-tegenstelbaarheid van
excepties- een wezenlijk kenmerk is voor dit soort vorderingen wordt veelal ontkend. De regel zou
de tegenstelbaarheid zijn; dit behoudens de wethet anders heeft geregeld. Aldus: DE PAGE, Traite, II,
698, nr. 722; RoNSE, J., Wisselbriefen orderbriefje, inA.P.R., IT, 726, nr. 2355; SIMONT, L.,
,L'action directe de la victime d'un accident d'automobile contre l'assureur du proprietaire de
celle-ci",R.C.J.B., 1962, (458), 475, nr. 15; NoNET, Ph., ,Action directe et inopposabilite des
exceptions" ,Ann. F. Dr. Liege, 1963, (60), 95; ROLAND, S.,Les droits de la victime d'un accident
vis-a-vis de l'assureur du dommage, R.H. Antw., 1977-78, (103), 111, nr. 7; VERNIMMEN-VAN
T!GGELEN, G., nootonder Cass., 14 september 1972,R.C.J.B., 1975, (40), 57, nr. 13. Vergelijk:
HAYOIT DE TERMICOURT, conclusie voor Cass., 18 oktober 1945, Pas., 1945, I, 245; VANRYN, J.,
,Le droit propre de la victime d'un accident d'automobile contre l'assureur de la personne responsable" ,R.C.J.B., 1963, (313), 319, nr. 3; Cass., 16 december 1977,R.W., 1977-78, 2514;Arr. Cass.,
1978, 472.

kante ( 115) en veelvuldig toegepaste directe vordering. Met name deze die
in artike16 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wordt toegekend aan de benadeelde van een auto-ongevaljegens de verzekeraar van de aansprakelijke.
24. De bezorgdheid dat de benadeelde ook effectief vergoed wordt- het
leitmotiv van de W.A.M.- vindt zijn weerslag in de grate autonornie die
aan het recht van de benadeelde wordt verleend t.a.v. de verhouding
verzekeraar-verzekerde (dekkingsverhouding). Luidens artikel 11
W.A.M. kan de verzekeraar die door de benadeelde wordt aangesproken
deze , ,geen uit de wet of de overeenkomst van verzekering voortvloeiende
nietigheid, exceptie of verval" tegenwerpen. Gebreken in de verzekeringsverhouding zoals exceptio non adimpleti contractus, het verval, de
zware fout van de verzekerde laten het recht van de benadeelde ongemoeid(116). De verzekeraar kan derhalve ook niet van benadeelde terugvorderen wanneer hij, na hem schadeloosgesteld te hebben, deze gebreken
ontdekt. Het betaalde is immers niet onverschuldigd. Krachtens artike111
W.A.M. en artike124 e.v. van de modelpolis kan hij wel verhaal nemen
op de verzekeringsnemer en gebeurlijk op de verzekerde niet-verzekeringsnemer.
Voorwaarde voor dit rechtstreeks vorderingsrecht is evenwel het bestaim
van een dekkingsverhouding. Op het ogenblik van het schadegeval moet
er met name sprake zijn van verzekering. Verweermiddelen betreffende
het bestaan van de verzekeringsovereenkomst en de omvang van de
dekking blijven onverminderd tegenstelbaar. De benadeelde heeft in deze
gevallen geen vordering op de verzekeraar. Had de verzekeraar reeds
betaald dan kan hij de uitkeringen terugvorderen ( 117). W el zal hij hiertoe
zijn vergissing moeten bewijzen (artikel 1377 B.W.; supra nr. 10).

25. Bij rechtstreekse vorderingen blijft de valutaverhouding steeds tegenstelbaar. De schuldeiser kan imrners maar de onderschuldenaar aanspre-

(115) Bij de creatie van nieuwe ,rechtstreekse vorderingen" pleegt de wetgever zich te inspireren
aan het systeem van de W.A.M. Zie bijv. artikel 8 van de wet van 30 juli 1979 ,betreffende de
preventie van brand en ontp1offing en betreffende de verp1ichte verzekering van de burgerlijke
aansprake1ijkheid in dergelijke gevallen'' B.S., 20 september 1979). Voor besprekingen zie bij VAN
OEVELEN, A. en V ANDEPLAS, A., ,Preventie van brand en ontploffing, objectieve aansprakelijkheid
en verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering", R. W., 1980-81, (217) 242-243; ROGGE,
J., , ,Preventie van brand en ontp1offing en verplichte aansprake1ijkheidsverzekering'', B .R .H., 1980,
(21), 28, nr. 20.
(116) Zie bij: VANDEPUTIE, R.,Inleiding tot hetverzekeringsrecht, 1978, 159 e.v.; FREDERICQ, S.,
, Overzicht van rechtspraak (1965-68), Verzekeringen", T.P .R., 1969, 299, nr. 79; ScHUERMANS, L.
e.a., De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in de Benelux, 1979, 163
e. v.; Kluwers Verzekeringshandboek, onder redactie van MEYHI, H., ill-11, 17.
(117) PICARD, M. & BESSON, A., Les assurances, Parijs, 1975, I, 612.
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ken wanneer hijzelf schuldeiser is van de direkte schuldenaar(ll8). De
verzekeraar mag aan de benadeelde alle verweermiddelen tegenstellen die
door de verzekerde hadden kunnen ingeroepen worden m.b.t. diens aansprakelijkheid. Zo de verzekeraar reeds betaalde zonder dat de aansprakelijkheid van de verzekerde vaststond kan hij in beginsel terugvorderen(ll9).
§4. Delegatie

26. Door de delegatie-overeenkomst ontstaat een nieuwe verbintenis tussen de gedelegeerde schuldenaar en de delegataris. Deze verbintenis
wordt abstrakt genoemd, d,w.z. onafhankelijk van de achterliggende
verhoudingen waaraan zij is ontsproten (120). Hieruit volgt dat de gedelegeerde aan de delegataris geen verweermiddelen mag tegenstellen die hij
zou kunnen ontlenen aan deze verhoudingen.
27. De oorzaak van de gebondenheid van degedelegeerde is te vinden in
zijn verhouding tot de delegant (121). Vertoont deze dekkingsverhouding
gebreken (bijvoorbeeld: de gedelegeerde was ten onrechte van oordeel
jegens de delegant gehouden te zijn) dan kan de gedelegeerde deze niet
aan de delegataris opwerpen(122). De reden voor deze niet-tegenstelbaarheid is niet ver te zoeken: t. a. v. de delegataris is de dekkingsverhouding een res inter alios acta (123). Het rechtmatig vertrouwen van de
delegataris verdient bescherming wil men aan de delegatie niet veel van

(118) CoziAN, M., L' action directe, Parijs, 1969, 199, nr. 321 ;Encycl. Dalloz, tw. Action directe,
nr. 66; DEMOGUE, Traite, Vll, 385, nr. 1007bis.
(119) Cass., 18 oktober 1979,De verz., 1980, 133. Tenzij de verzekeraarenhet slachtofferdoordeze
betaling bet schadegeval definitief hebben willen regelen. Alsdan is de betaling niet onverschuldigd
aangezien zij haar oorzaak vindt in de getroffen regeling (Cass., 18 oktober 1979, gecit.; Cass., 2 juni
1972,Arr. Cass., 1972, 931 ;De Verz., 1972, 1075 met nootR.B. ;Pas., 1972, I, 916; zie over bet
vergoedingskwijtschrift: THYS, H., ,Het vergoedingskwijtschrift in de verzekeringspraktijk", in
Recht in beweging, IT, 1007-1019; SCHUERMANS, L., SCHRINERS, J., SJMOENS, D., VAN 0EVELEN, A.
en DEBONNAIRE. M., ,Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1969-1976)", T.P.R.,
1977,487, nr. 20.
(120) RONSE, J.,Delegatieovereenkomst; inA.P .R., 72, nr. 132 e.v.; zie over bet begrip (materie!e)
abstraktie: RoNSE, J., Wisselbrief en orderbriejje, in A.P.R., 1972, IT, 418, nr. 1369 e.v.
(121) DEPAGE,L' obligation abstraite en droit interne et en droit compare, 1957, 47; CAP!TANT, H.,
De la cause des obligations, 1924, 394, nr. 178; RoNSE, J., Delegatieovereenkomst, 72, nr. 132;
LARROULET, o.c., 539, nr. 228.
(122) De partijen mogen bier echter steeds anders over beschikken. B kan zijn gebondenheidjegens C
afhankelijk stellen van zijn rechtsverhouding met A. Zie: V ANDEPUTIE, De overeenkomst, 291;
LAURENT,Principes, XVill, 346, nr. 319; RONSE, J., o.c., 79, nr. 149; SCHOORD!JK, o.c., 59, diein
het derdenbeding een vorm van derge1ijke delegatieovereenkomst ziet (o.c., 142).
(123) CAPITANT, H., o.c., 394, nr. 178; zie oak: WYMEERSCH, E., ,lets over abstracte verbintenissen", inActori incumbit probatio, Antwerpen, 1975, 266.
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haar aantrekkelijkheid ontnemen ( 124). De gedelegeerde schuldenaar kan
dus niet weigeren te betalen. Zo hij reeds betaald heeft v66r hij de
gebreken ontdekte, kan hij evenmin terugvorderen. De enige mogelijkheid is een verhaal op de delegant(l25).
28. De niet-tegenstelbaarheid betreft eveneens de valutaverhouding(l26). B kan geen betaling weigeren om reden datA in feite C niets
verschuldigd was. De verhouding A-C gaat B niet aan. Door de betaling is
C echter wei ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van A. De delegant
verliest immers zijn schuldenaar zonder tegenprestatie. De delegant heeft
in dergelijk geval een verrijkingsaktie op de delegataris (127).

29. Een laatste hypothese betreft het geval waar zowel dekkings- als
valutaverhoudingen gebreken vertonen. Bijvoorbeeld: B was niets aan A
verschuldigd en A niets aan C of B verbond zich animus donandi omdat hij
in de mening verkeerde dat A schuldenaar was van C. Van oudsher wordt
aangenomen dat de regel der niet-tegenstelbaarheid hier niet meer geldt. B
mag dus weigeren te betalen en- zo hij reeds betaald had- het betaalde
van C terugvorderen(128).
VII.

BORGTOCHT

30. De borgtocht is een overeenkomst waarbij een derde, de borg (B),
zichjegens de schuldeiser (C) verbindt tot betaling van andermans schuld

(124) CAPITANT, H., o.c., 395, nr. 178; RONSE, J., o.c., 77, nr. 142. Zie ook: VIVANT, M., ,Le
foncementjuridique des obligations abstraites", D., 1978, chron., (39), 42 die in het algemeen de
abstractie bij triangulaire verhoudingen steunt op de vertrouwensleer: ,II n'y a done pas veritablement ( ... ) des obligations abstraites, mais plutot des obligations apparentes, non pas des obligations abstraites de leur cause mais des obligations apparemment causees. C' est I' apparence qui creele
droit, c'est-a-dire ici qui impose !'execution de I' obligation".
(125) CAPITANT, o.c., 398, nr. 179; RONSE, J., o.c., 61, nr. 99; POTIIIER, Traite des obligations,
nr. 602; DE PAGE, Traite, III, 611, nr. 612; LAURENT, Principes, XVIII, 346, nr. 319; PLANIOL &
RIPERT, Traitii, VII, 679, nr. 1274; DEMOLOMBE, Cours, XXVIII, 232, nr. 327; BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite, XIV 66, nr. 1751; DURANTON, Cours de droit civil, VII, 1841, 157, nr. 332;
Voor Duitsland: ESSER, o.c., 346; LARENZ, o.c., 486; anders: Hue, Cours, VIII, 159, nr. 120;
LAROMBIERE, o.c., II, Art. 1275, nr. 4.
(126) RONSE, J., o.c., 74, nr. 136; DE PAGE, Traite, III, 611, nr. 612.
(127) RONSE, J., o.c., 68, nr. 120; Voor Duitsland: ESSER, o.c., 246; LARENZ, o.c., 486.
(128) POTIIIER, o.c., nr. 602; BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite, XIV, 70, 1752; DEMOLOMBE, Cours, XXVIII, 233, nr. 328; DURANTON, o.c., VII, 157, nr. 330;' CAPITANT, o.c., 398,
nr.179 voetnoot (2); SCHOORDIJK, o.c., 66; HuBERT, F., Essai d'une theorie juridique de la
delegation en droit, Poitiers, 1899, 175, nr. 219; VAN QUICKENBORNE, M., ,Delegatie en onrechtstreekse schenkingen", T.P.R., 1969, 21.'), nr. 39; anders: LARROUMET, o.c., 555, nr. 236 die geen
reden ziet om van de abstraktie af te zien. B zal van A moeten terugvorderen en A van' C. In Duitsland
wordt evenmin een vordering van B op C toegelaten (voor gevallen van , ,Doppelmangel'': supra nr.
5).
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voor het geval dat die ander (A) niet zelf daaraan voldoet (artikel 2011
B. W.). Door borgtocht wordt naast de reeds bestaande rechtsverhouding
A-C een nieuwe relatie B-C gecreeerd. Dit nieuwe rechtsverband vertoont
t.o.v. het oude een uitgesproken accessoir karakter: zijn ontstaan en
voortbestaan is verbonden aan het lot van de hoofdovereenkomst (artikel
2012 B. W.). Niet alleen de geldigheid ervan wordt erdoor bepaald, ook de
maat van de verbintenissen van B. De borg is slechts gehouden ten belope
van wat door de schuldenaar verschuldigd is. Alle excepties en verweermiddelen die deze laatste kan inroepen, kunnen ook door de borg worden
tegengesteld (artikel 2013 B. W.).
Net zoals in de onder nr. 17 e.v. besproken gevallen wordt een nieuw
rechtsverband tot stand gebracht tussen twee partijen die elk reeds in een
bepaald obligatoir verband stonden met eenzelfde derde maar die voorheen nog niet met elkaar verbonden waren. Bovendien moet ook hier de
oorzaak voor de gebondenheid van B gezocht worden in zijn relatie tot die
derde (A) (129). Dit niettegen_staande de borgtocht een afzonderlijke overeenkomst uitmaakt die een eigen bestaan leidt ( 130) en het zelfs mogelijk
is dat B zich borg stelde zonder dat A hem hiertoe verzocht heeft of zelfs
buiten diens medeweten om (artikel 2014 B.W.).
De borg die de schuldeiser heeft betaald wordt gesubrogeerd in de rechten
van deze laatste (artikel2029 B. W.). Bovendien beschikt hij ook nog over
een eigen verhaalsrecht (artikel 2028 B.W.), dat hem toekomt uit zijn
relatie tot de schuldenaar en die door de aard van deze rechtsverhouding
wordt bepaald (bijvoorbeeld: de lastgeving of zaakwaarneming) ( 131).
Behoudens het geval dat deze verhouding van contractuele aard is, kan
men dit eigen verhaalsrecht als een species van de actio de in rem verso
beschouwen(132). Was de relatie A-B animus donandi dan beschikt B
niet over een persoonlijk verhaalsrecht(133). Hetzelfde geldt wanneer er
geen dekkingsverhouding voorhanden is. Bijvoorbeeld wanneer de borg-

(129) Althans wanneer de borgtocht niet werd aangegaan in het uits1uitend belang van de schu1deiser
(CAPITANT, o.c., 412, nr. 184; DE PAGE, Traite, II, 482, nr. 485; ld.,L'obligation abstraite en droit
interne et en droit compare, Brussel, 1957, 48; vergelijk: MEINERZHAGEN-LIMPENS, A., Cautionnement, Brussel, 1978,94, nr. 147 e.v.;Encycl. Dalloz, tw. Cause, nr. 173.
(130) HERBOTS, J. en STUBBE-PAUWELS, A.M., ,0verzichtvanrechtspraak(l969-1974), Bijzondere
contracten", T.P.R., 1975, 1144, nr. 352.
(131) POTHIER, o.c., nr. 429; AUBRY & RAU, o.c., VI, 345, nr. 234;MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A.,
o.c., 231 e.v.
(132) ASSER & KAMPHUIZEN, Handleiding, 5-ll, 344.
(133) DE PAGE, Traite, VI, 909, nr. 933; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., o.c., 142, nr. 235;
BAUDRY-LACANTINER!E & BARDE, Traite, XXIV, 582, nr. 1104.
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tocht werd aangegaan in het uitsluitend belang van de schuldeiser ( 134) of
nog wanneer de schuldenaar zich tegen de borgtocht verzette(l35).
31. De verhouding tussen borg en schuldenaar gaat de schuldeiser niet
aan ( 136), zij blijft voor hem een res inter alios acta. De verbintenis van de
borg vertoont dan ook een abstrakt karakter in die zin dat de borg in
beginsel geen excepties kan opwerpen uit de dekkingsverhouding(137)(138). Heeft de borg reeds betaald en blijken de manco's in de
dekkingsverhoudingen pas achteraf dan kan hij de schuldeiser niet meer
verontrusten. Hij zal enkel verhaal hebben op de schuldenaar en heeft
bijgevolg het risico van diens insolvabiliteit op zich te nemen. De schuldeiser heeft niet meer ontvangen dan waar hij recht op had; de dekkingsverhouding gaat hem immers niet aan.

32. Stel nu dat na de betaling van de borg blijkt dat de valutaverhouding
gebreken vertoont (A was bijvoorbeeld aan C niets verschuldigd of B
betaalde meer dan door A verschuldigd was). Van wie zal B dan kunnen

(134) MEINER1ZHAGEN-LIMPENS, o.c., 140, nr. 231; BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite,
XXIV, 582, nr. 1103.
(135) Ook niet de actio d-;; in rem verso: MEINER1ZHAGEN·l.IMPENS, o:c.' 140, nr.-231 ;-BAUDRY-LA.~
CANTINERIE& BARDE, Traite, XXIV, 582, nr. 1104; LAURENT,Principes, XXVIII, 247, nr. 236;
Pand. B., tw. Cautionnement, nr. 309;anders: ARNTZ, E.R.N., Cours de droit civil, 1879, IV, 181,
nr. 1525.
(136) Zie bijvoorbeeld Cass. fr., 24 juni 1969,J.C.P., 1970, ll, 1622! metnootPRIEUR, R. Eenman
stelt zich borg voor de schulden van zijn vrouw. Hun huwelijk wordt echter door echtscheiding
ontbonden. Om zich tegen de aanspraken van de schuldeiser te verweren roept de man de gewijzigde
farniliale situatie in. Ret hof verwerpt dit .verweer: de gewijzigde farniliale omstandigheden hebben
geen invloed op de gebondenheid van de borg.
(137) WYMEERSCH, E., o.c., Actori incumbitprobatio, 260-261; CAPrrANT, o.c., 4!2, nr. 184; DE
PAGE, Traitti, IT, 482, nr. 485; PLANIOL& RIPERT, Traite, 342, nr. 269; voorDuitsland: EssER, o.c.,
II, 214.
(138) Dit kan nochtans ook anders zijn. De partijen kunnen immers steeds overeenkomen dat aan de
schuldeiser een ,zwakker" recht zal toekomen en dat m.n. de borg zijn gebondenheid afhankelijk
stelt van de dekkingsverhouding. Gebreken uit die verhouding zijn dan ook aan de s6huldeiser
tegenstelbaar. Dit kan zowel uitdrukkelijk als impliciet gebeuren. Bedoelingen en motieven die in
hoofde van een der partijen !even, kunnen steeds binnentreden in wat CAPITANT noemt ,le champ
contractuel" (o.c., 56, nr. 21). Hiertoe is vereist dat het deterrninerend karakter ervan aan de
wederpartij bekend was en deze errnee instemde, zij het stilzwijgend, deze bedoelingen als onderdeel
van de overeenkomst te beschouwen (VAN OMMESLAGHE, P., , ,Observations sur !a theorie de !a cause
dans !a jurisprudence et dans !a doctrine modeme", noot onder Cass., 13 november 1969, R. C .J .B.,
1970,459, nr. 24; VAN OEVELEN, A. en DIRIX, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (gerechtelijk jaar 1976-1977)", R.W., 1977-78, 2297, nr. 15 en t.a.v. de borgtocht in het bijzonder:
WYMEERSCH, E., o. c., 261). In ieder geval blijven excepties die de openbare orde aanbc;langen, zoals
steeds, onbeperkt tegenstelbaar. IS de dekkingsverhouding in strijd met de artikelen 6 en 1131 B. W.
dan zal dit de geldigheid van de borgtocht aantasten (MEINER1ZHAGEN-LIMPENS, o.c., 96, nr. 151;
algemeen: VAN OMMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1970, 363, nr. 23; Deze regel vindt slechts geen
toepassing wanneer de verbintenis in een waardepapier is gelncorporeerd. Zo zal de ongeoorloofdheid
van de onderliggende verhouding van een wisselverbintenis, wanneer deze niet blijkt uit de wisselbrief zelf, niet aan houder kunnen tegengeworpen worden cfr. RoNSE, J., Wisselbrief en orderbriefje, inA.P.R., 1972, II, 432, nr. 1400 en 437, nr. 1415).
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terugvorderen? Van A alleszins niet. De betaling betekent voor hem geen
verrijking: hij was niets verschuldigd en werd dus ook niet bevrijd. B zal
derhalve enkel C kunnen aanspreken door middel van de condictio indebeti (139). De verhouding A-C blijft door het accessoir karakter van de
borgtocht tegenstelbaar in cte verhouding B-C.
B zal ook genoegen moeten nemen met een vordering op C wanneer hij
naliet de schuldenaar te verwittigen van zijn betaling derwijze dat deze een
tweede maal betaalde (artikel 2031 lid 1 B. W.). Op eerste zicht zou A de
verrijkingsaktie maar moeten ins tell en. De wetgever wil echterde last van
het terugvorderen en het risico dat de accipiens insolvabel is, op de borg
leggen omwille van diens onzorgvuldigheid. De vordering van de borg is
ditmaal de actio de in rem verso (140).
Uitzonderlijk zal bij falende valutaverhouding aan de borg toch een
verhaalsrecht toekomen op de schuldenaar. Met name in het geval dat de
schuldenaar zelf reeds betaalde maar naliet de borg hiervan op de hoogte te
brengen zodat deze op zijn beurt betaalde. Omwille van zijn nalatigheid
dient de schuldenaar nu maar de last van het terugvorderen op zich te
nemen(141). Het bestaan van een dergelijke verplichting wordt nochtans
niet unaniem aanvaard. Ten onrechte evenwel aangezien zij voldoende
steun vindt in de goede trouw die de bijzondere rechtsverhouding tussen
borg en schuldenaar dient te beheersen. Ontbreekt daarentegen een dergelijk verband (verzette de schuldenaar zich tegen de borgtocht of geschiedde zij enkel in het belang van de schuldeiser) dan valt de waarschuwingsplicht weg.
VIII.

lNDIREKTE VERRIJKING

33. Tot hiertoe werden gevallen onderzocht waar een enkele vermogensverschuiving (m.n. tussen B en C) de vermogenstoestand van de drie
betrokken partijen bei:nvloedde. Het is echter mogelijk dat twee opeenvolgende waardeverschuivingen plaatsvinden, een eerste van B naar A en

(139) DE PAGE, Traite, VI, 909, nr. 933; LAURENT, Principes, XXVill, 252, nr. 241; PLANIOL &
RlPERT, Traite, XI, 994, nr. 1542; POTI-IIER, o.c., nr. 432 e.v.; ASSER& KAMPHUIZEN,Handleiding,
5-II, 350; zie bijvoorbeeld: Brussel, 14 december 1935, en Kh. Brussel, 27 december 1934, fur.
Comm. Br., 1936, 12.
(140) DE PAGE, Traite, VI, 910, nr. 933, 3°; ASSER & KAMPHUIZEN, Handleiding, 5-ll, 349.
(141) POTI-IIER, o.c., nr. 437; PLANIOL & RIPERT, Traite, 994, nr. 1542; BAUDRY-LACANTINERIE &
BARDE, Traite, XXIV, 574, nr. 1089; AUBRY & RAU, o.c., VI (7° uitgave), 1975, 346, nr. 234;
P!TLO, A., Het verbintenissenrecht naar het Nederlands burgerlijk wetboek, Bijzonder deel, 1974,
552; anders: LAURENT, Principes, XXVill, 251, nr. 240; AssER & KAMPHUIZEN,Handleiding, 5-ll,
349, die evenwel aan Been aanspraak toekennen ex artikel1876 lid 3 N.B.W. (artikel 1028 lid 3
B. W.) tegen A indien hij schade ]eed doordat hij niet van de schuldeiser kon recupereren; vergelijk:
MEINER1ZHAGEN-LIMPENS, o.c., 149, ur. 249.
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een tweede van A naar C. De vraag is dan of Been verrijkingsaktie kan
instellen tegen C.
De feiten van het overbekende Boudier-arrest van het Franse hof van
cassatie kunnen model staan voor de hier beoogde hypothese. Boudier had
meststoffen geleverd aan een pachter. Enige tijd daarop werd diens pachtovereenkomst ontbonden. Bij de eindafrekening tussen de partijen blijkt
de pachter nog in het krijt te staan bij de eigenaar. Ten einde deze schuld te
delgen, komen partijen overeen dat de oogst aan de eigenaar zal toekomen. Intussen heeft de leverancier alle hoop opgegeven om van de pachter
nog betaling te bekomen en stelt hij een verrijkingsaktie in tegen de
eigenaar. Deze zou zich immers op zijn kosten hebben verrijkt door de
bemeste akkers te oogsten(142).
Ten onzent worden deze gevallen aangeduid als , ,indirekte'' of , ,onrechtstreekse'' verrijking; ook nog wei als verrijking ,,ex alieno contractu''. In
West-Duitsland heeft men het over Bereicheringsketten.

34. Naar Duits recht wordt bij dergelijke verrijkingsketens een vordering
van B of C resoluut van de hand gewezen. Iedere contractant heeft enkel
verhaal op zijn wederpartij. Derden blijven buiten bereik. Immers, zo
schrijft VoN CAEMMERER: ,Es gehort zum normalen Vertragsrisiko, dass
man die Gefahr der Kreditwi.irdigkeit seines Partners, die man pri.ifen kan
oder soH, tragt" (143).
Om te weten of bij ons aan B de actio de in rem verso zou kunnen
toekomen moet nagegaan worden of aan de voorwaarden van de leer der
ongerechtvaardigde verrijking is voldaan. Dit zal echter meer moeilijkheden opleveren dan bij gevallen van ,directe" verrijking waar de vermogensverschuiving rechtstreeks plaats vindt tussen verarmde en verrijkte.

35. De drie eerste voorwaarden, met name de verarming en de correlatieve verrijking leveren in beginsel weinig moeilijkheden op. Ook niet
wanneer B, om de vermogensverschuiving te bewijzen, zich op de overeenkomst tussen A en C zou beroepen. Artikel1165 B.W. staat geenszins
in de weg dat een derde zich op een overeenkomst beroept of dat zij tegen

(142) Cass. fr., 15 juni 1892, D., 1892, 1, 596; S., 1893, 1, 281 met noot LABBE.
(143) VoN CAEMMERER, E., ,Bereicherung und unerlaubte Hand1ung" in Festschrift fiir Ernst
Rabel, I, 1954, 370; Id., ,Prob1emes fondamentaux de 1'enrichissement sans cause", R. Int. Dr.
Comp., 1966, (573) 588; FIKENTSCHER, o.c., 580; LARENZ, o.c., II, 478; WESTERMANN, o.c.,
Juristische Schulung, 1968, 18.
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een derde wordt ingeroepen om een feitelijk gegeven, zoals een verrijking
of een verarming, te bewijzen(144).
Wel rijst de vraag of eerst niet de insolvabiliteit van de medecontractant
(A) moet vaststaan alvorens B zich tot C zou kunnen wenden. Deze vraag
moet bevestigend beantwoord worden. Zolang het mogelijk is datA nog
uitvoert kan B zich niet als ,verarmd" beschouwen(l45). Veelal wordt
deze voorwaarde vastgeknoopt aan het subsidiair karakter van de verrijkingsvordering : zolang de eiser nog met succes een andere vordering kan
instellen, moet men de actio ontzegd worden(l46). In feite beschikt C
over een beneficium discussionis : B zal eerst zijn medecontractant moeten
aanspreken ( 147).

36. Problematischer is de voorwaarde van het, ,zonder oorzaak'' zijn van
de vermogensverschuiving. Van meet af moet het duidelijk zijn dat het
niet volstaat om in de relatie A-C een oorzaak te vinden voor de verrijking
van A of in de relatie B-A de hand te leggen op de oorzaak voor de
verarming van B. Het is onmogelijk dat de verrijking een oorzaak zou
hebben en niet de verarming, of omgekeerd. Beiden zijn immers, zo
schrijft DABIN, ,deux faces d'un meme phenomene, qui est le deplacement de valeur de l'appauvri a l'enrichi" (148). De oorzaak, of beter de
rechtvaardiging, van de vermogensverschuiving dient in gevallen van
indirekte verrijking gezocht te worden in de relatie B-C. ,C'est dans le
rapport appauvri-enrichi que doit resider la cause qui legitime 1' enrichissement de l'un au depens de l'autre" (149).
De vermogensverschuiving is ongetwijfeld gerechtvaardigd in deze relatie
wanneer zij haar oorsprong vindt in de wet. Ter illustratie volgend arrest
van het Brusselse hof van beroep. Een scheepshersteller had werken
uitgevoerd aan de Sierra Verde. V ermits de reder de herstellingen niet
betaalde, richt de scheepswerf zich tot diens schuldeisers die op het schip
een hypotheek hadden gevestigd. De herstellingen hadden de Sierra Verde
immers een meerwaarde verschaft die zij bij de verkoop van het schip
zouden opstrijken. De verrijkingsvordering wordt echter afgewezen. Vol(144) WEILL, o.c., 208, nr. 118 e.v.; CALASTRENG, S., La relativite des conventions, Etude de
l' article 1165 du Code civil, Toulouse, 1939, 297 e.v.
(145) Zie bijvoorbeeld: Gent, 9 juli 1949,Pas., 1950, II, 42; Vred. Brugge, 25 april1891,Pas.,
1892, ill, 30 en noot (2).
(146) Wanneer zo'n vordering tegen een derde om een feite1ijke reden faalt of ondoeltreffend is
geworden (bijvoorbeeld onvermogen van die derde), dan staathetsubsidiair karakter de actio echter
niet meer in de weg: supra voetnoot (19).
(147) EsMEIN, P., noot onder Cass. fr., 11 september 1940, S., 1941, 1, 121.
(148) DABIN, J., ,L'enrichissement sans· cause" noot onder Cass., 9 maart 1952,R.C.J.B., 1952,
(8), 23; eveneens: DE PAGE, Traite, m, 49, nr. 40 B.
(149) Ibid.
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gens artikel27 Zeewet strekt de hypotheek zich ook uit op alle accessoria
en verbeteringen die aan het schip werden aangebracht(l50).
In de meeste gevallen ontstaat het vermogensaccres van C door diens
overeenkomst met A. Levert een overeenkomst waaraan de verarmde
vreemd bleef echter een voldoende rechtvaardiging voor de vermogensverschuiving? Het hof van cassatie heeft tot viermaal toe de gelegenheid
gehad zich over deze vraag te buigen. In de vier gevallen werd de
verrijkingsaktie van B afgewezen. Een eerste maal gebeurde dit in het in
menig opzicht belangrijke arrest van 27 mei 1909. Een boswachter werd
door een aantal geweerschoten zwaar gewond in de hartstreek. Dank zij de
goede zorgen van een geneesheer overleeft het slachtoffer zijn verwondingen en is hij zelfs in staat na enige tijd terug aan het werk te gaan. De
boswachter is evenwel niet bij machte de verplegingskosten te betalen.
W el is hij verzekerd voor risico' s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. De arts richt zich dan ook tot de verzekeraar. Door het optreden van
de arts is de verzekeraar er immers aan ontsnapt de in de polis voorziene
bedragen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid uit te keren. De
verzekeraar doet hiertegen gelden dat luidens de polis, medische kosten
niet voor haar rekening kwamen en de verzekerde ieder recht op uitkering
verliest wanneer hij zich niet laat verplegen. Er is dus geen verrijking
aangezien de boswachter de -verplichting-had zich- (op eigen kosten) te
laten verzorgen op straffe van verval. Het hof van cassatie treedt dit
standpunt bij : , , ... que 1' enrichissement sans cause ne peut exister quand,
dans une convention bilaterale, certaines obligations laissees a la charge
d'une partie, au lieu d' etre remplies par elle, le soot par un tiers; que ces
obligations peuvent avoir leur cause dans les contreprestations de l'autre
partie, qui ont ete etablies et. calculees en ayant egard aux droits que le
contrat lui donnait et stipulait en sa faveur" (151) (152). Het arrest van 9
maart 1950 betrof de vordering van een aannemer die voor rekening van de
huurder werken had uitgevoerd maar onbetaald bleef en zich tot de
eigenaar richtte. Het hof wees ook hier de actio de in rem verso af. De
eigenaar was immers niet onrechtmatig verrijkt aangezien luidens de
(150) Brussel, 30 december 1931,Pas., 1932, II, 130;Jur. Anvers, 1932, 66; zie ook: Cass., 22
augustus 1940,Pas., 1940, I, 205: de actio de in rem verso kan erniet toe strekken langs een omweg te
bereiken wat de wet niet toelaat.
(151) Cass., 27 mei 1909, Pas., 1909, I, 272 met conclusie Advocaat-Generaal TERLINDEN. In eerste
aanleg (Kh. Gent, 14 januari 1908, Pas., 1909, III, 104) en in hoger beroep werd de vordering echter
toegewezen; met de bepalingen uit de polis werd immers geen rekening gehouden.
(152) Sommige auteurs zijn echter van oordeel dat de betwisting in dit arrest niet zozeer de , ,zonder
oorzaak" -vereiste betrof maar eerder het voorhanden zijn van de verrijking van de verzekeraar. De
verrijking (-de medische kosten) is door de polisvoorwaarden onbestaande; de veqilegingskosten
werden immers door de polis uitgesloten (cfr. DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1952, 19; S!MONT, L.,
,Contribution a !'etude de Ia responsabilite du tiers complice de Ia violation d'une obligation
contractuelle", noot Luik, 27 februari 1959, R.C.J.B., 1959, 169, voetnoot 25).
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huurovereenkomst de uitgevoerde herstellingen voor rekening van de
huurder kwamen en deze als tegenprestatie voor twee jaar werd vrijgesteld
van huur(153). In een recent arrest van 7 april1978 ging het om een lening
door de P.V.B.A. C toegestaan aan A om deze in staat te stellen zijn deel
in het kapitaal van deN. V. B te storten. A betaalt deze lening nu terug aan
I '
C met gelden die hij aan de N. V. B ontvreemd heeft. B stelt prompt een
verrijkingsvordering in tegen C. Deze vordering wordt door het hof
afgewezen op grond van de overweging dat , ,de vermogensverschuiving
niet zonder oorzaak is, wanneer de ene partij haar verrijking stoelt op een
juridisch feit dat het vermogensaccres rechtvaardigt; dat zulks ook geldt
wanneer de verrijking stoelt op een contract dat met een ander persoon,
dan deze die verarming ondergaat, werd gesloten" (154). Het laatste
arrest in de rij betreft twee vennoten die zich, ieder in eigen naam jegens
een bank, schuldeiser van de vennootschap, verbonden hadden tot betaling der maatschappelijke schulden. Een der partners kwam deze verbintenis na en probeert nu van de ander terugbetaling te bekomen van een
gedeelte van de schuld. Van subrogatie is geen sprake: de solvens betaalde enkel een eigen schuld. Ook de vordering uit ongegronde verrijking
wordt afgewezen : de overeenkomst met de bank biedt een rechtvaardiging
v:oor de verarming. In cassatie doet de solvens gelden dat enkel een
overeenkomst tussen verrijkte en verarmde een vermogensverschuiving
kan rechtvaardigen; nimmer een overeenkomst met een derde. Met deze
ongenuanceerde bewering heeft het hof natuurlijk geen moeite: , ,de
stelling van de eisers, volgens welke een vordering op grond van de
vermogensverschuiving zonder oorzaak niet kan worden uitgesloten ingevolge het bestaan van een overeenkomst met een derde (is) in rechte niet
verantwoord'' (155).

37. Volgens de gangbare opvatting is de vermogensverschuiving dus niet
zonder oorzaak indien C het voordeel krachtens een overeenkomst met A
verkreeg. De externe gevolgen van een overeenkomst zijn immers aan
derde (in casu B) tegenstelbaar. Deze tegenstelbaarheid brengt geenszins
mee dat derden schuldenaar worden aan die overeenkomst, maar heeft wei
voor gevolg dat zij het bestaan ervan moeten dulden en gebeurlijk zelfs

(153) Cass., 9 maart 1950, Arr. Cass., 1950, 461; Pas., 1950, I, 491; R.C.J.B., 1952, 5 met
geci'teerdenootDABIN, J.;vergelijk: Cass., 9 juli 1953,Arr. Cass., 1953,792 ;Pas., 1953, I, 911: dat
iemand een voertuig heeft verzekerd dat aan een ander toebehoort, heeft niet voor gevolg dat hij door
de hersteller van dit voertuig in betaling kan worden aangesproken. Voor Nederland: H.R., 30 januari
1959, N.J., 1959, nr. 548 met noot D.J.V.; A.A., 1958-59, 171, met noot J.H.B. (Quint/Te
Poel).

(154) Cass., 7 apri11978,Arr. Cass., 1978, 905;Pas., 1978, I, 878;R.W., 1978-79, 1359.
(155) Cass., 25 januari 1980, R.W., 1980-81, 314.
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hebben te ondergaan(156). Deze argumentatie wordt omzeggens algemeen aanvaard zowel in Frankrijk(l57) als bij ons(l58).
De juiste scheidingslijn tussen de relativiteit der overeenkomsten en hun
tegenstelbaarheid aan derden roept nog steeds vraagtekens op ( 159). Waar
houdt de algemene zorgvuldigheidsplicht t. a.v. andermans contract op om
plaats te maken voor de gebondenheid aan die overeenkomst? Volgens
DABIN(l60) en SIMONT(l61) kan het beginsel van de tegenstelbaarheid er
nimmer toe leiden dat aan een derde een recht zou worden ontzegd en met
name in gevallen van indirekte verrijking, niet voor gevolg hebben dat aan
een verarmde de actio zou worden ontzegd. De in de rechtspraak en
rechtsleer gegeven oplossing kan veel beter anders gefundeerd worden en
wel op grond van volgende gedachten. In de eerste plaats heeft een
contractant het risico van de insolvabiliteit van zijn wederpartij zelf te
dragen zonder dat hij dit op derden mag afwentelen(162). Bovendien
vereist de rechtszekerheid dat een contractant niet meer achteraf kan
beroofd worden van hetgeen hij krachtens een geldige overeenkomst
(156) Zie hierover o.m. : LIMPENS, J., ,De I' opposabilite des contrats al'egard des tiers, in Melanges
P. Roubier, II, 1961, 89 e.v.; MASSON, J.P., ,Larelativite des actes juridiques: verite d'evidence ou
pretendue regle?" noot onder Cass., 10 december 1971, R.C.J.B., 1973, 288 e.v.; VAN GERVEN,
W.,AlgemeenDeel, 1969, nr. 119,372 e.v.; AussEL, J.M.,Essai sur Ia notion de tiers en droit civil
frant;ais, 1953,70, nr. 55 e.v.; CALASTRENG, S., o.c., 265 e.v.; WEILL, o.c., 172, nr. 99 e.v.
(157) PLANIOL& RIPERT, Traite, VII, 57, nr. 757; COLIN & CAPITANT, Traite de droit civil, 1959, II,
750, nr. 1323; ROUAST, o.c., R.T.D. Civ., 1922,60, nr. 13 e.v.; DEMOGUE, Traite, ill, 261, nr. 162;
CALASTRENG, o.c., 302 e.v.; AusSEL, o.c., 351, nr. 356 e.v.; Encycl. Dalloz, tw. enrichissement
sans cause, nr. 105 e.v. Alsook derechtspraak van het Courde cassation: Cass. fr., 18 oktober 1898,
D., 1899, 1105metnootL.S.;S., 1899,1, 165delandarbeidervandepachterheeftgeenvordering
op de verpachter aan wie een gedeelte van de oogsttoekwam; Cass. fr., 12 februari 1923 ,D., 1923, 1,
64 geen verrijkingsaktie van de aannemer, die voor rekening van de huurder weiken uitvoerde, op de
verhuurder-eigenaar; Cass. fr., 22 februari 1939, D., 1940, 1, 5 met noot RJPERT, G. Het reeds
geciteerdeBoudier-arrest dat nochtans de actio inwilligde, wijkt van deze rechtspraak niet af. Bij de
eindafrekening tussen pachter en eigenaar hadden de experts de waarde van oogst geschat mits aftrek
de kosten voor de meststoffen. Aangezien de eigenaar de integrale oogst behield bij wijze van
inbetalinggeving heeft hij zich zonder grond verrijkt ten belope van de waarde der meststoffen (zie
over de juiste betekenis van dit arrest de noot van LABBE onder dit arrest; GORE, a .c., 134, nr. 125;
KoNIG, D. ,Der Bereicherungsanspruch gegen Drittempfiinger einer Vertragsleistung nachfranzosischem Recht, Frankfurt a.M., 1967,26 e.v.).
(158) DE PAGE, Traite, ill, 50, nr. 40 C, 2"; DEKKERS,Handboek, II, 181, nr. 315, B ;R.P.D.B., tw.
quasi-contrat, nr. 149; MASSON, J.P., o.c., R.C.J.B., 1973,297, nr. 8; en de lagere rechtspraak:
Brussel, 24 januari 1900,Pas., 1900, II, 261; Luik, 21 februari 1964,R.C.J.B., 1964,31 metnoot
SJMONT, L.; Brussel, 30 december 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10063 met noot DALCQ, R.O.; Rb.
Gent, 20 november 1907, Pand. Per., 1909, 221, nr. 327; Kh. Antwerpen, 6 juli 1922,1. Anvers,
1922, 435; Kh. Antwerpen, 12 juli 1939, R. W., 1930-40, 1153; Kh. Kortrijk, 26 december 1953,
R.W., 1954-55, 1027; Kh. Bergen, 13 oktober 1969,B.R.H., 1970, 314; Kh. Brussel, 20 november
1969, J.T., 1970, 51; T. Aann., 1973, 32 met noot GEHLEN, S.; Rb. Brugge, 4 januari 1977,Res et
Jura !mobilia, 1979, nr. 5.739; Vred. Berchem, 9 november 1937, R.W., 1937-38, 1526.
(159) Zie recentelijk nog: KRUITHOF, R., , ,La theorie de la tierce complicite en droit prive. Plus de
soixante-dix annees d'incertitudejuridique" nootonderCass., 21 april1978,R.C.J.B ., 1980, 93 e.v.
(160) DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1952, 21.
(161) SIMONT, L., o.c., R.C.J.B., 1959, 172, nr. 16.
(162) DABIN, J., o.c., 24; vergelijk met het DuitsePrinzip der Risokozurechnung (supra nr. 5).
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verwetft(l63). Tenslotte mag ook niet uit het oog verloren worden dat B
en C beide schuldeisers zijn van eenzelfde schuldenaar (A) en dat tussen
hen hetgelijkheidsbeginsel geldt. Aan Been vordering op C toelaten zou
er toe strekken, buiten de wet om, het gelijkheidsbeginsel doorkruisen.
Een dergelijke consequentie is ontoelaatbaar ( 164).

38. Dient de oplossing verschillend te zijn indien C van A ten kostenloze
titel verwierf? Enige aarzeling dienaangaande is begrijpelijk; verdient B
niet meer bescherming dan hij die om niet verwierf? Algemeen wordt
evenwel aanvaard dat de rechtszekerheid ook hier moet prevaleren: , ,Le
contrat doit donner securite au contractant, meme donataire" (165).
39. De voorlopige conclusie luidt dus dat B geen verrijkingsvordering
kan instellen wanneer deze de vermogensaanwas verkreeg krachtens de
wet of uit een geldige rechtshandeling (ten bezwarende of ten kostenloze
titel). Konkreet betekent dit dat B wel over de actio zal kunnen beschikken
wanneer C ,zonder oorzaak" van A verwietf. Wanneer m.a.w. Agebeurlijk zelf een actio de in rem verso tegen C had kunnen instellen omdat
tussen hen de vermogensverschuiving plaats greep buiten wet, overeenkomst of schenking om(166).
De volgende gevallen waar de actio aan B werd toegestaan beantwoorden
aan deze hypothese. Mevrouw Maignien geeft aan Jardin opdracht een
gebouw op te trekken dat in mede-eigendom toebehoort aan haarzelf en
haar vier zonen. Jardin stuit echter op de insolvabiliteit van zijn opdrachtgeefster en stelt een verrijkingsvordering in tegen de vier kinderen. Deze
vordering wordt ingewilligd vermits ,les travaux. . . executes par 1' entrepreneur Jardin, avec qui avait traite la dame veuve Maignien, ayant fait

(163) DABJN,J.,o.c .• 24;WEILL,o.c., 269,nr.146;DEMOGUE,Traite, ill,261,nr.162;AUBRY&
RAu, o .c., IX (6" uitgave) 329 voetnoot (43) volgens wie het toeIaten van de actio zou neerkomen dat
C de gevolgen heeft te dragen van de wanprestatie van A t.o.v. B. ,Ce serait une nouvelle
responsabilite du fait d'autrui, et du fait de gens sur qui nous n'avond nulle autorite"; vergelijk in
Duitsland het beginsel van Verkehrs- und Vertrauensschutz en hetAbstraktionsprinzip (cfr. CANARJS,
C.-W., o.c., 816 en supra nr. 5).
(164) GORE, o.c., 136, nr. 128 e.v.; RouAST, o.c., R.T.D. Civ., 1922,75, nr. 21; VoorNederland:
BREGSTEIN, o.c., 37 e.v.; Id. ,Ongegronde vermogensvermeerdering", W.P.N.R., 1948, (240), nr.
4046, 266; SCHOORDIJK, H.C.F., ,Indirecte verrijking", W.P.N.R., 1970 (375) 387, nr. 9.
(165) DEMOGUE, Traite, ill, 261, nr. 162; GoRE, o.c., 135, nr. 126; DABIN, o.c., 25; KONIG, D.,
o.c., 58-59; PLANIOL & RIPERT, Traite, VII, 57, nr. 757; R.P.D.B., tw. Quasi-contrat, nr. 149;
WEILL, o.c., 269, nr. 145 er anders over oordelen ,serait une extension illegale de !'action
paulienne' ' .
(166) GORB,o.c., 182,nr.178;KoNIG,o.c., 82en93-94;BOUCHE-LECLERCQ,E.,Del'action,dein
rem verso", Parijs, 1913, 192; ESMEIN, P., geciteerde noot, S., 1940, 1, 121: B zou dus ex artikel
1166 B.W. tegen C de actio de in rem verso kunnen instellen. Maar waarom, zo vraagt deze auteur,
,interdirait-on au creancier de faire, en invoquant un droit personnel, ce qu'il peut faire par voie
oblique?".
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entrer sans juste cause dans le patrimoine des quatre fils Maignien une
valeur, ceux-ci se sont enrichis a ses depens" (167). Aangezien de opdrachtgeefster het bouwwerk aan haar zonen noch verkocht noch geschonken heeft en zij dus eventueel een verrijkingsvordering tegen hen
had kunnen instellen is ook de vermogensverschuiving ten koste van de
aannemer zonder oorzaak(168). De rechtbank van koophandel te Antwerpen kreeg te oordelen over volgend geval. A had inbreng geda~m van
zijn handelszaak in de opgerichte N. V. C, zonder dat die inbreng aan hem
werd vergoed. Ben zijner schuldeisers (B) neemt deze gang van zaken niet
en stelt de actio in tegen de N.V. C. Met succes: ,dat ... de maatschappij
(C) voor die genoten voordelen geen prestatie heeft geleverd en zich
bijgevolg door het feit van Ed. Sepulcre (A) ten koste van dezes schuldeisers (B), zonder oorzaak heeft verrijkt" (169). In volgend geval had A,
gehuwd met scheiding van goederen, bij aannemer B werken besteld aan
een huis dat aan zijn vrouw (C) toebehoorde. A is niet in staat de aannemer
te betalen, zodat deze zich tegen C keert. Deze vordering wordt toegestaan
omdat van de kant van C geen tegenprestatie aan A werd geleverd:
, ,Attendu que cet enrichissement est le fait du demandeur originaire (B)
qui a fourni ses marchandises et son travail; Attendu qu 'il est injuste
puisque l'opposante (C) ne prouve pas et n'allegue meme pas qu'elle en
aurait paye la valeur a son mari (A)" (170).
40. Zijn er buiten deze, wellicht schaarse, gevallen ook nog andere
waaraan B een vordering tegen C moet toekomen?
Hoe dient het geval te worden beoordeeld dat C weliswaar krachtens een
overeenkomst de vermogensvermeerdering van A heeft verworven, maar
zijn verbintenissen uit die overeenkomst niet heeft uitgevoerd? Ben gedeelte van de rechtsleer is van oordeel dat een niet-uitgevoerde overeenkomst geen rechtvaardiging kan opleveren voor het instandhouden van de
vermogensverschuiving. Immers zo schrijft DEMOGUE, ,celui qui n'a pas
execute son contrat est moins digne d'interet que le tiers" (171).
C zal evenmin de vermogensaanwas kunnen behouden indien de rechts(167) Cass. fr., 20 december 1910 (twee arresten),D., 1911, 1, 377 metnootPLANIOL, M.;S., 1912,
1, 305 met noot NAQUET.
(168) KONIG, o.c., 93.
(169) Kh. Antwerpen, 29 oktober 1936, R. W., 1936-37, 601.
(170) Rb. Charleroi, 10 april1911,Pand. Per., 1911, 150, nr. 217 ;J.T., 1911, 1279; zie ook: Rb.
Brussel, 10 april 1913, B.J., 1913, 648; Kh. Bergen, 7 maart 1894, Pas., 1894, II, 287; Vred.
Brussel, 9 juli 1925, fur. Comm. Br., 1925, 241 met noot TART, E.
(171) DEMOGUE, Traite, III, 263, nr. 162; GoRE, o.c., 142, ur. 132; MAURY, J., .o.c., II, 312: ,la
cause c'est !'equivalent foumi"; R.P.D.B., tw. Quasi contrat, nr. 150; anders: Cass. fr., 9
november 1909, D., 1911, 1, 169, S., 1912, 1, 309; PLANIOL & RlPERT, Traifli, VII, 61, nr. 759;
KONIG, o.c., 50.
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verhouding met A is totstandgekomen met bedrieglijke miskenning van de
rechten van B. Dit bedrog verzet zich tegen het instandhouden van de
vermogensverschuiving (Fraus omnia corrumpit). De voorwaarden van
bedrog van A en medeplichtigheid van C evenals de gevolgen van dit
bedrog worden op dezelfde wijze geregeld als bij toepassing van artikel
1167 B.W. Op het verband tussen actio pauliana en indirekte verrijking
werd overigens door meerdere auteurs de aandacht gevestigd ( 172). Opdat
B van C zou kunnen terugvorderen is het bewijs van diens medeplichtigheid vereist(173). Heeft C echter om niet verkregen dan kan de actio
steeds worden ingesteld ongeacht zijn goede trouw(l74).
41. Zal de aanspraak van B dus enkel in zeldzame gevallen aan de
voorwaarden van de leer der ongerechtvaardigde verrijking voldoen, dan
nog is het toekennen van de actio de in rem verso nog geen uitgemaakte
zaak. Voordien moeten een aantal andere bezwaren uit de weg worden
geruimd. Met name wordt voorgehouden dat het toekennen van de actio
bij indirekte verrijking zou neerkomen op het toekennen van een voorrecht
of minstens van een rechtstreekse vordering buiten de wet om. De verrijkingsvordering zou dus het preferentiesysteem doorkruisen wat ontoelaatbaar is(l75). Deze bezwaren kunnen evenwel worden ontkracht.
Allereerst wordt aan B geen voorrecht toegekend. De samenloop met de
overige schuldeisers van C zal hij moeten blijven dulden. Met de rechtstreekse vordering is daarentegen wel enige gelijkenis ( 17 6). B spring
immers over zijn direkte schuldenaar (A) heen om een onderschuldenaar
(C) te kunnen aanspreken. Bovendien ontkomt hij, zoals de titularis van
een rechtstreekse vordering, aan. de samenloop met de schuldeisers van
zijn direkte schuldenaar(A). Deze eigenschappen van de rechtstreekse
vordering betekenen geenszins dat aan de eiser een soort van verdoken

(172) DEMOGUE,Traite, VII, 499, nr. 1113; AUBRY &RAU,o.c., N (6" uitgave), 195 ;vergelijk: DE
PAGE, Traite, ill, 257, nr. 251.
(173) Zie over het ,bedrog" en de ,medeplichtigheid" bij depauliana: DELUYCK, E., ,Het bedrog
vanwege de schuldenaar en de derde medeplichtigheid in de actio-pauliana. Een onderzoek van het
Belgische en Franse recht", Jura Falc., 1978-79, 621-659.
(174) GoRE, o.c., 141, nr. 131; WEILL, o.c., 269, nr. 145 ;Encycl. Dalloz, tw. Enrichissement sans
cause, nr. 108.
(175) LABBE, geciteerde noot,S., 1893, 1, 281; BEGUET, o.c., 279, nr. 166; BOUCHE-LECLERCQ, E.,
De !'action ,de in rem verso", Parijs, 1913, 192-193; ALMOSNINO, N.,Le caractere subsidiaire de
!'action de in rem verso, Parijs, 1931, nr. 81; zie ook bij KONIG, o.. c., 97.
(176) Sommige auteurs hebben trouwens gepoogd de rechtstreekse vorderingen te funderen op de leer
der ongerechtvaardigde verrijking zij het dan dat de verrijkte, volgens deze auteurs, niet zozeer de
onderschuldenaar is maar eerder de schuldeiser(s) van de direkte schuldenaar (cfr. Sows, H., o.c.,
238, nr. 170 e.v.; DEMOGUE, Traite, VII, 392, nr. 1015). Deze leeris sindsdien echter verlaten zie bij
WEILL, o.c., 761, nr. 443; CoziAN, M., o.c., 67, nr. 106 e.v.; Encycl. Dalloz, tw. Action directe,
nr. 23).
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voorrecht wordt toegekend. Dat de samenloop met de schuldeisers van de
direkte schuldenaar wordt uitgesloten hoeft immers niet te verwonderen
vermits de rechtstreekse vordering wordt uitgeoefend op een ander vermogen dan dat van de direkte schuldenaar(l77). Bij de actio van B gaat
het bovendien niet om een rechtstreekse vordering in de technische zin.
GoRE spreekt van ,!'equivalent d'une action directe" (178). B treedt
tegen C niet op in zijn hoedanigheid van schuldeiser van A, maar op grand
van een eigen recht dat hem krachtens de leer der ongerechtvaardigde
verrijking toekomt (179). In feite beschikt B evenmin over een rechtstreekse vordering als de contractant die ex artikel 1382 de derde-medeplichtige aan de contractbreuk van zijn wederpartij aanspreekt.
42. Gevallen van indirekte verrijking hebben soms ook zakenrechtelijke
implicaties. Enkele van dergelijke problemen kwamen reeds in rechtsleer
en rechtspraak aan bod.
Stel dat B een zaak levert aan A. De verhouding B-A vertoont echter
manco's derwijze dat A onverschuldigd heeft ontvangen. In dat geval
dient de accipiens het ontvangene te restitueren (artikel 1379 B.W.).
Nemen we nu aan datA het goed op zijn beurt heeft doorverkocht aan C.
Artikel1380 B.W. beoogt dezehypothese: indien Ate goedertrouw was,
moet hij enkel de verkoopprijs teruggeven. De vraag rijst nu of B, in plaats
van met de verkoopprijs genoegen te nemen, verhaal kan nemen op C,
hetzij door vindicatie, hetzij door de actio de in rem verso.
Naar West-Duits recht wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Bij
Bereicherungsketten is immers geen plaats voor een vordering van B op C
(supra nr. 34). Ook de in het zakenrecht gehuldigde abstrakte leer staat
een dergelijke vordering in de weg. Volgens deze leer moet de eigendomsoverdracht onafhankelijk worden beschouwd van de rechtsverhouding die eraan ten grondslag ligt. Valt deze achterliggende verhouding weg dan blijft het recht van de derdeverkrijger overeind. Het
toekennen van een verrijkingsaktie tegen C zou derhalve het abstrakte
karakter van de eigendomsoverdracht miskennen(180).

(177) DE LEVAL, G.,La saisi-arret, Luik, 1976, 305; WEILL, a.c., 748, nr. 441; Sows, o.c., 227,
nr. 166; zie nochtans: COZIAN, o.c., 281, nr. 462 e.v.
(178) GORE, o.c., 185, nr. 180.
(179) Ibid.
(180) ESSER, o.c., 348; LARENZ, o.c., 500 e.v.; CANARIS, o.c., 804; KOPPENSTEINER & KRAMER,
O.C., 33 e.v.; FIKENTSCHER, O.C., 580.
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Ten onzent geldt echter de causale leer(181)o De eigendomsoverdracht
kan niet geabstraheerd worden van de achterliggende verhoudingo Is deze
ongeldig dan moet ook de eigendomsoverdracht ongedaan worden gemaakto B heeft dus nooit zijn eigendomsrecht verloren en zal dus van C
kunnen vindicereno Moboto roerende goederen komt evenwel artikel2279
BoW 0 de derde-verkrijger ter hulpo In de overige gevallen kan B volgens
de heersende opvatting hetzij A aanspreken, hetzij van C vindicereno
Sommige auteurs betwisten nochtans deze mogelijkheido Artikel 1380
B 0W 0 zou naar verluidt deze vindicatie impliciet uitsluiteno Luidens deze
bepaling is A enkel gehouden tot teruggave van de verkoopprijs, indien hij
nu C moet vrijwaren kan hij tot meer veroordeeld worden (artikel 1630
B:Wo)(182)o Het merendeel der auteurs verwerpt echter deze argumentatieo Artikel 1380 BoWo regelt enkel de verhouding tussen solvens en
accipiens (183)0
Op de vraag of B ook een verrijkingsvordering tegen C kan instellen moet
geantwoord worden rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden van
de actio in gevallen van indirekte verrijking (supra nro 37 eovo)o Wat
bijvoorbeeld te denken van volgend geval. B geeft een zaak in bewaring
aan de ontrouwe A die het goed verkoopt aan een derde(C) 0De nietsvermoedende C wordt door artikel 2279 BOWO tegen de vindicatie van B
beschermdo Kan B echter de actio instellen tegen C als blijkt dat deze de
koopprijs nog verschuldigd is? ScHOORDIJK beantwoordt deze vraag bevestigend(184)o Artikel2279 BoWo staat inderdaad dergelijke vordering
niet in de weg : persoonlijke vorderingen worden door de regel , ,Bezit
geldt als titel" niet lam gelegd(l85)o Of een niet-uitgevoerde overeenkomst A-C het behoud van de verrijking kan rechtvaardigen werd reeds
elders ontkennend beantwoord (supra nr 0 40) 0

• 43. Ben probleem waarmee het Franse cour de cassation werd geconJronteerd betrof volgende casuspositie 0A had een koffertje met zilverwerk
( 181) Zie over deze theorieen: DE PAGE, L' obligation abstraite en droit interne et en droit compare,
Brussel, 1957, 197 eov 0; W AELBROECK, ·M., Le transfert de Ia propriete dans Ia vente d' objets
mobiliers corporels en droit compare, Brussel, 1961, 20, m. 8 en 32, m. 19; AssER & BEEKHUIS,
Handleiding, 3-I, 1980, 174 e.v.; MDNSSEN, FoH.J., Causale en abstracte rechtshandelingen in het
i
vermogensrecht, (intree-rede), Alphen a/d Rijn, 1979.
(182) DE PAGE, Traite, III, 30, nr. 22 evenals oudere auteurs zoals ZACH~, TOULLIER, DELVINCOURT en COLMET DE SANTERRE, geciteerd bij DEMOLOMBE, Cours, XXX~, 341, m. 408 e.v.
(183) LAURENT, Principes, XX, 399, nr. 378; BAUDRY-LACANTINERIE & BA~DE, Traite, XV, 492,
m. 2845; PLANIOL & RlPERT, Traite, VII, 34, m. 746; DEMOLOMBE, Cours, lXXXI, 345, m. 413;
LAROMBIERE, o.co, III, Art. 1380, m. 7; DEMOGUE, Traite, III, 183, nr. 119; Hue, Commentaire,
VIII, 530, mo 400;
(184) SCHOORDIJK, o.c., W.P.NoR., nr. 5093, 375.
(185) BAUDRY-LACANTINERIE & TISSIER, Traite, XXV, 668, nro 837; DEKKERS, Handboek, I, 521,
nr. 941; LAURENT, Principes, XXXII, 561, m. 544; DE PAGE, Traite, V, 824, nr. 10440

1065

gestolen van B en doorverkocht aan de nietsvermoedende C die op zijn
beurt verkocht aan D. V ermits D onder de bescherming viel van artikel
2280 B. W. kon B enkel van hem vindiceren mits betaling van de
koopprijs. B stelt daarom tegen C de actio de in rem verso in ten belope
van dit bedrag. Diens verrijking zou er in bestaan de verkoopprijs te
hebben gei'ncasseerd terwijl B ten allen tijde van hem zonder meer had
kunnen vindiceren. Het hof volgde deze zienswijze echter niet: de overeenkomst tussen C en D levert,, un juste titre'' op voor de verrijking van
B (186). In zijn noot onder het arrest keurt SAvATIER deze oplossing af. C
is op geen enkel ogenblik eigenaar geworden, hij heeft nooit enig recht
gehad op het goed en derhalve ook niet op de verkoopprijs(187). Volgens
de annotator heeft het hof zich laten leiden door het feit dat C tenslotte de
dief heeft moeten betalen zodat van zijn kant toch enige prestatie werd
geleverd die een tegengewicht vormt voor de beweerde verrijking. De
betaling aan de dief is echter geen , ,juste cause'' zo merkt SAvATIER
terecht op. De overeenkomst A-Cis immers nietig en kan door C niet
worden ingeroepen om de vermogensverschuiving te rechtvaardigen.
Slechts een minderheidsopvatting laat evenwel in dergelijke gev~llen aan
B een vordering tegen C toekomen(188).
1

44. In Nederland wijst ScHOORDIJK erop dat niet zelden -gevallen van
indirekte verrijking aan de hand van de vertegenwoordigingsfiguur kunnen opgelost worden(l89). In menig van de hierboven besproken casusposities is het inderdaad aantrekkelijk A als vertegenwoordiger van C te
beschouwen derwijze dat de met B aangegane rechtshandeling direkt aan
C wordt toegerekend. B zal dan gewoonweg een contractuele vordering
tegen C kunnen instellen zodat een beroep op de leer der ongerechtvaardigde verrijking achterwege kan blijven. Met de klassieke leer die doorslaggevend belang hecht aan het handelen in naam van de principaal maakt
deze vertegenwoordigingsconstructie echter weinig kans. Bijna steeds zal
A immers ,in eigen naam" met B gecontracteerd hebben.

(186) Cass. fr., 11 februari 1931, D., 1931, 1, 129 met noot SAVATIER, R.
(187) SAVATIER, R., geciteerdenoot,D., 1931, 1, 129 indezelfde zin: LAURENT,Principes, XXXll,
602, nr. 585 en 605, nr. 589;Pand. B., tw.possession des meubles, nr. 161; BELTJENS, G., Code
civil, VI, Art. 2279, nr. 58; KLUYSKENS,Zakenrecht, 1946, 79, nr. 70; zie ook: SCHOORDJJK, o.c.,
375 e.v. die in het geval dat B onvindbaar is, A toelaat de verkoopprijs van C te condiceren; VoN
CAEMMERER, E., o.c., R. Int. Dr. Comp., 1966, 581.
(188) Volgens de heersende mening behoort enkel een vordering ex artik~l 1382 B.W. tot de
mogelijkheden: DERJNE, R., VAN NESTE, F. & VANDENBERGH, H.,Zakenrecht, IB, 942, nr. 637 F;
DE PAGE, Traite, V, 955, nr. 1084; PLANIOL & R!PERT, Traite, ill, 396, nr. 397; BAUDRY-LACANTINERIE & T!SSIER, Traite, XXV, 711, nr. 895; GORE, o.c., 89, nr. 95.
(189) SCHOORDIJK, o.c., W.P.N.R., 1970, 390, nr. 13.
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Niet enkel in Nederland(190), maar ook bij ons(l91) wint de opvatting
meer en meer veld dat de grondslag van het vertegenwoordigingsgebeuren
niet in het feitelijk handelen ten name van de vertegenwoordigde moet
gezocht worden, maar veeleer in de relatie vertegenwoordigde-vertegenwoordiger blijkens dewelke de vertegenwoordigde volmacht verleent en
de vertegenwoordiger het inzicht heeft om krachtens die bevoegdheid op
te treden. ScHOORDIJK gaat nog verder. Niet dit wilsmoment is van belang,
maar vooral met het economisch moment moet worden rekening gehouden
Met name met de vraag tot wiens voordeel de betrokken handeling strekt:
, ,Verrijkingsrecht en vertegenwoordigingsrecht gaan hand in
hand" (192). Wat dit in concreto betekent, kan verduidelijkt worden aan
de hand van de feiten die aanleiding waren voor het cassatie-arrest van 9
maart 1950 (een aannemer voert werken uit voor rekening van een
huurder). Zijn die werken volgens de huurovereenkomst ten laste van de
verhuurder, dan strekt de handeling van de huurder tot zijn voordeel en
moeten de kosten ervan ook voor zijn rekening komen. De huurder moet
als vertegenwoordiger van de verhuurder worden beschouwd. In het
omgekeerde geval, wanneer het de verhuurder is, die in plaats van de
onachtzame huurder huurherstellingen laat uitvoeren, kan de aannemer de
huurder aanspreken. Dat de herstellingen voor rekening van de huurder
kwamen, is voor ScHOORDIJK doorslaggevend.
Wellicht zal deze leer voor velen als voortvarend worden beschouwd. Dit
neemtnochtans niet weg dat in een aantal gevallen van ,indirekte verrijking" de vertegenwoordigingsconstructie een bevredigende oplossing
kan bieden, zonder deter zake geldende opvattingen al te veel geweld aan
te doen. Aan de vereiste van het , ,handelen in naam van'' mag trouwens
geen al te letterlijke betekenis worden gegeven(193). DatA in eigen naam

(190) Id., De toerekeningsmomenten van de middellijke vertegenwoordiging, 1964 besproken in
T.P.R., 1967, 315; VAN SCHILFGAARDE, P., Toerekening van rechtshandelingen, Deventer, 1969,
102 e.v.; KDRTMANN, S.C.J.J., Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen, Deventer, 1977,
28 e. v. ; VAN SCHENDEL, W.A.M., , ,Overzicht van rechtspraak. Enke1e be1angrijke arresten van de
Hoge Raad der Nederlanden (1970-1976)", T.P.R., 1977, 167, nr. 29 e.v.
(191) VANGERVEN, W., Bewindsbevoegdheid, Brusse], 1963,211, nr. 155 e.v.; VANGERVEN, W.,
Algemeen Dee/, 1969, 488, nr. 150.
(192) ScHOORDIJK, o.c., W.P.N.R., 1970, 393. Lijnrecht hiertegenover staat de opvatting van VAN
DER GRINTEN: , ,Baattrekking is niet de grondslag voor vertegenwoordiging. De omstandigheid dat
iemand voordeel, baat heeft bij een rechtshandeling, brengt niet voor een ander de bevoegdheid mede
deze rechthandeling ten name van deze persoon te verrichten" (VANDER GRINTEN, W.C.L., De
vertegenwoordiging, 1973, 90). In dezelfde zin bij~oorbeeld Kh. Antwerpen, 6 juli 1922, Jur.
Anvers, 1922, 435: een scheepsagent Iiet herstellingen uitvoeren aan een schip van zijn opdrachtgever. De scheepswerf vordert van de reder die echter staande houdt nimmer dergelijke opdracht te
hebben gegeven aan de agent. De vordering wordt afgewezen.
(193) Onze rechtspraak is hierin zeer terughoudend. Typerend is bijvoorbeeld volgende beslissing
van de Antwerpse rechtbank. Ben moeder vraagt aan haar dochter een verhuizer te bestellen voor het
transport van een aantal antieke meubelen. De verhuizer zet een overjaarse camionette in, die tijdens
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handelde hoeft dus niet a priori uit te sluiten dat B in de verhouding A-C
tot vertegenwoordiging mag besluiten. Interessant is in dit verband de
opvatting van KoRTMANN. Volgens deze auteur levert de omstandigheid
datA in eigen naam optrad, enkel een vermoeden dat hij ook zichzelfheeft
willen binden. Het is echter mogelijk dat A en C een schijnvertoning
opvoeren. Alsdan heeft B de keuze hetzij zich aan de schijn te houden,
hetzij de voorkeur te geven aan de werkelijke toestand door de simulatie te
bewijzen(l94).
IX.

CONCLUSIE

45. In deze bijdrage werden een aantal gevallen onderzocht waar de
vermogensverschuiving, anders dan gebruikelijk is, haar uitwerking heeft
op drie vermogens. Deze drie-partijen-verhoudingen werden in het Duitse
recht op uniforme wijze opgelost aan de hand van het Leistungsbegrip.
Deze benaderingswijze bleek haar grondslag te hebben in het Abstraktions- en Risikozurechnungsprinzip. Eenzelfde eis van derdenbescherming bleek ook bij ons de oplossing van dergelijke casusposities te
beheersen. De in beide rechtsystemen gevonden oplossingen waren dan
ook veelal gelijklopend.
In een eerste reeks gevallen (onder II, ill, IV, V, VI en VII) vond de
vermogensverschuiving plaats door prestatie van B aan C. Wanneer de
achterliggende verhoudingen die B tot dit presteren hadden genoopt maneo's vertoonden, rees de vraag of B zich niet als verarmd kon beschouwen
en van C het gepresteerde kon terugvorderen. Het antwoord op die vraag
hing telkens af van de graad van autonomie die de verhouding B-C had
t.o.v. deze achterliggende ver?-oudingen. Vermits deze verhoudingen
voor anderen dan de betrokken partijen in beginsel een res inter alios acta
uitmaken, werd de verrijkingsaktie veelal afgewezen. Slechts wanneer B
zijn gebondenheid jegens C afhankelijk had gesteld van de relatie A-B of
A~C, maakten gebreken in die verhouding( en) een terugvorderen mogelijk.
In de tweede reeks gevallen (onder VIII) voerde B zijn verbintenis uit
jegens A, maar kwam deze uitvoering aan een derde (C) ten goede. De

de reis vuur vat waardoor de lading wordt beschadigd. Nude contractuele aansprakelijkheidvordering
uit de vervoerovereenkomst verjaard is, vordert de dochter, die door de rechtbank als contractant
wordt beschouwd, als naamleenster van haar moeder, schadevergoeding op grond van artikell382
B. W. Volgens de rechtbank is de moeder te beschouwen als een , ,belanghebbende derde'' vermits de
vervoerde meubelen haar eigendom waren. Dient de dochter niet eerder als vertegenwoordigster te
worden aanzien wier optreden de moeder tot rechtstreeks verbonden contractspartner heeft gemaakt?
De oplossing zelf zou overigens hierdoor niet verschillend zijn aangezien volgens de rechtbank aan de
voorwaarden der ,samenloop" is voldaan (Rb. Antwerpen, 12 oktober 1977, R. W., 1978-79, 2046).
(194) KORTMANN, S.C.J.J., o.c., 28 e.v.
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heersende opvatting loste deze gevallen op door te onderzoeken of in de
relatie A-C geen rechtshandeling voorlag die dan aan B kon worden
, ,tegengesteld'' . Andere auteurs zoeken daarentegen hun toev lucht tot het
princiep der , ,relativiteit'' der overeenkomsten (artikel1165 B. W.), en de
eis van derdenbescherming die erin vervat ligt. Derden mogen in hun
rechtspositie niet verontrust worden door gebreken uit verhoudingen waar
zij niet hebben , ,meegepraat''. Bovendien heeft ieder contractant het
risico van de insolvabiliteit van zijn wederpartij op zich te nemen en mag
hij dit niet op derden afwentelen. Telkens dient dan in concreto te worden
onderzocht wat de derdenbescherming vereist. Zo kan in sommige gevallen aan B toch een verrijkingsaktie tegen C toekomen omdat zijn positie
niet beschermenswaard is (infra nrs. 39 en 40).

SOMMAIRE
L'ENRICIDSSEMENT SANS CAUSE DANS DES RELATIONS TRIANGULAIRES

Bien que le principe que nul ne peut s'enrichir aux depens d'autrui ne soit consacre comme
tel par aucun texte du Code Civil, il ne fait plus de doute que I' action de in rem verso fait
partie de notre droit positif. Dans la plupart des cas l'enrichissement se produit entre deux
patrimoines, de sorte qu 'il n 'y a que deux parties en cause - I ' appauvri et I' enrichi. Dans
pareilles relations bilaterales, !'application de la theorie de l'enrichissement sans cause ne
pose guere de problemes. Par contre, plus delicat est !'hypothese oi't le deplacement de
valeur se produit a !'intervention d'un tiers. Cette intervention d'un troisieme patrimoine
pose la question de savoir s'il y a encore place pour une action de in rem verso et, dans
!'affirmative, a qui elle appartiennent et contre qui elle doit etre ouverte.
La presente etude examine differents pmblemes que pose I' enrichissement sans cause dans
de telles relations triangulaires. Une place importante est impartie a !'etude des solutions
defendues aux Pays-Bas et en Allemagne federale. Cette approche comparative nous
montre notamment comment les juristes d'Outre-Rhin ont reussi a traiter les relations
triangulaires d'une fal(on uniforme a I' aide de la theorie de laLeistung. Bien que chez nos
ces problemes ne soient pas abordes d'une telle maniere systematique et abstraite, il se fait
que les solutions preconisees dans les deux systemes juridiques sont a peu pres conformes.
Ceci ne doit pas nous etonner car les deux approches sont inspirees de la meme idee de
base, notamment celle de la relativite des actes juridiques (article 1165 C.C.) et de
l'exigence de protection des tiers qu'il implique.
Une premiere serie de cas examines, traite de I' hypothese oi't B a effectue un paiement a C
en vertu d'un rapport juridique entre B etA (differents cas de paiement par un tiers, la
cession de creance, la stipulation pour autrui, I' action directe, la delegation et le cautionnement). La question qui nous occupe surgit lorsqu'il apparait apres coup que la validite du
rapport fondamental (A-B) qui a mene B a effectuer le paiement, est affecte de vices.
Est-ce que B pourra repeter de C? La reponse a cette question depend de la mesure
d'autonomie de la relation B-C vis-a-vis du rapport fondamental. En principe, I' action de
in rem verso doit etre deboutee puis que pour C ce rapport reste unres inter alios acta dont il
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est cense ignorer la protee. Les vices portant atteinte aux relations A-B et A-Cne donnent
lieu aune repetition que dans la mesure ou B a fait dependre ses obligations envers C de ces
relations sous-jacentes.
Dans une deuxieme serie de cas il s'agit de !'hypothese oil !'execution d'un contract (A-B)
a profite a un tiers (C). L'exemple d'ecole d'un tel enrichissement ,indirecte" nous est
fourni par le celebre arretE oudier del a cour de cassation fran9aise. lei egalement le chef du
probleme se situe dans !'article 1165 C.C. et l'exigence de protection des tiers qu'il
implique. Un tiers ne peut etre menace dans sa situation juridique par des chicanes relatives
a un rapport juridique qui lui est completement etranger. Chaque partie contractante doit
d'ailleurs supporter le risque de l'insolvabilite de son cocontractant sans qu'elle puisse
faire retomber ce risque sur un tiers. Il convient done de chercher dans chaque cas in
concreto ce que la protection des tiers exige.

SUMMARY
UNJUST ENRICHMENT IN THREE-PARTIES-RELATIONS

Although the principle that nobody is allowed to grow rich at others expenses is not
expressly mentioned in the civil code, it is without any doubt thatthe action de in rem verso
does belong to our positive law. In most cases the enrichment is produced between two
properties-in such-way-that only two_parties.arein_volved_....,... the improyexished __and tb~
enriched. In such bilateral relations, the application of the theory of the unjust enrichment
states no major problem. It is more difficult in the hypothesis where the displacement of
values takes place with the intervention of a third party. This intervention of a third party
states the question to know if there is still room left for an action de in rem verso and if so to
whom it belongs and against whom it is to be opened.
The present study surveys different problems introduced by unjust enrichment in such
triangular relations. An important place is given to the study of solutions presented in our
surrounding countries. A special concern is given to West-Germany, where the jurists
succeeded to handle triangular relations in a uniform way in application of the , ,Leistungtheory". Although these problems are not taken care of by our jurists in such a systematic
and abstract manner, the solutions preconised in both legal systems are almost identical.
This is not astonishing, as both approaches are based on the same principles namely the
principle of privity of contract (art. 1165 CC) and the requirement of third party-protection
it implies.
A first series of cases to be examined, treats the hypothesis where B accomplishes a
payement to C according to a legal relation existing between B and A (Payments by a third
party, assignement of claim, stipulation for the benefit of a third party, ,action directe",
delegation and guarantee). The question to occupy us arises when it appears afterwards that
exceptions affect the validity of the fundamental relation (A-B) bringing B to accomplish
the payment. Will B be able to recover from C ? The answer to this question depends on the
degree of autonomy existing between the relation B-C with regard to the fundamental one.
In principle the action de in rem verso is to be overruled since for C this relation remains a
res inter alios acta of wich he is supposed not to know the import. Only in the event that B
has made his obligations to C dependent from the relation A-Band/or A-C, the exceptions
arising from the underlying relations make possible a recovery.
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In a second series of cases the question will be the hypothesis where the execution of a
contract (A-B) had benefited to a third party (C). The classic example of such an , ,indirect''
enrichment is given by the famous Boudier-judgment of the french Cour de Cassation.
Here the key to the problem is also situated in the paragraph ll65 CC and the implying
obligation to protect third parties. A third party is not to be threatened in his legal position
by the quirks of law relative a legal relation which he ignores completely. Each contractor
has moreover to run the risk of the insolvency from his fellow-contractor without having
the possibility to return this risk to a third party. In every case one has therefore to look in
concreto what is required to protect third parties.

ZUSAMMENFASSUNG
UNGERECHTFERTIGTE BEREICHERUNG IN DREIPERSONENVERHALTNISSEN

1st der Grundsatz dass niemand sich auf Kosten eines anderen bereicheren darf nicht
ausdriicklich im Code Civil aufgenommen, so wird die actio de in rem verso seit dem
Anfang des Jahrhundert allgemein anerkannt. Meistens finden ungerechtfertigte Vermogensverschiebungen nur statt zwischen zwei Vermogen so dass nur zwei Parteien - der
Verarmte und der Erreichte- in betracht kommen. Die Rtickabwicklung der ungerechtfertigte Bereicherung in solche einfache zwei-personliche Verhaltnissen mittels actio de in
rem verso ist relativ einfach. Schwieriger wird es wenn die -Bereicherung durch die
Ermittlung eines Dritten bewirkt ist. Wer wird in solche ,Dreipersonenverhaltnissen"
b.z.w. Kondiktionsglaubiger und Schuldner?
In Deutschland wird der Bereicherungsausgleich in Dreieckverhaltnissen aufgelost mittels
der BegriffLeistung. Zeigt es sich dass an die Leis tung einen Rechtsgrund fehlt, so solider
Ausgleich jeweils stattfinden zwischen den am Leistungsverhaltnis beteiligten Personen
(Leistenden und Leistungsempfiinger) auch wenn diese Leistung durch einen Dritten
bewirkt wird oder an einem Dritten zu gute kommt. Obwohl in Belgien eine solche
systematische Behandlung fehlt, sind die Losungen in beide Rechtssystemen fast identisch. Dies ist nicht erstaunend weil jeweils der selbe Grundgedanke am Ursprung liegt:
das Prinzip der Relativitat der Schuldverhaltnissen (Artikel1165 C. C.) und der Gedanken
der Drittschutz.
Eine erste Reihe Faile befasst sich mit der Hypothese wo B eine Vermogensvermehrung an
C bewirkt auf Grund seines Verhaltnisses zu A (Leistung durch Dritten, Abtretung von
Schuldforderung, Vertrag zugunsten Dritter, ,action directe", Delegation und Burgschaft). Die Frage der Bereicherung ist gesteilt wenn es sich nachher erweist das die
unterliegende Verhaltnissen welche B zur Leistung verpflichtet haben, Fehler vorzeigen.
Kann B von C kondizieren? Die Antwort auf dieser Frage hangt jeweils ab vom Selbstandigkeitgrad des Verhaltenisses B-C in Beziehung dieser unterliegende Verhaltnissen.
Weil diese Verhaltnissen fiir Dritten grundsatzlich ein res inter alios acta darsteilen, wird
die Bereicherungsforderung meistens abgewiezen. Nur wenn B seine Verbindlichkeit zu S
abhiingig gestellt hat von den Verhaltnissen A-B und/oder A-C, ermoglichen die Fehler
dieser Verhaltnissen eine Kondition.
Die zweite Reihe Faile betrifft die sog. ,Bereicherungsketten" wo die Leistung des B
nicht nur den Verttragspartner (A) zu gute kommt sondem auch ein Dritter (C). Ein
Schulvorbild solcher Faile ist der bekannte Arret Boudier vom Franzosischen Cour de
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Cassation. Auch hier liegt der Schliissel der Liisung im Prinzip der Relativitiit und dem
immanenten gedanken des Drittschutzes. Dritter diirfen nicht betroffen werden durch
Einwiinde aus Verhiiltnissen womit sie nichts zu tun haben. Ubrigens hat jede Vertragspartei das Risiko des lnsolvens seines Vertragspartners selbst zu tragen ohne das er diese
Risiken aufDritten abschieben darf. Jedesmal soH im konkreten Faile gepriift werden was
der Drittschutz erfordert.
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