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De zaakwaarneming naar Belgisch recht
Preadvies van Prof. J. Limpens en C. Paulus
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ALGEMEEN
1. Definitie
De wetgever zelf geeft geen definitie van de zaakwaarneming. Over het
algemeen wordt echter aangenomen dat er zaakwaarneming is, wanneer
een persoon, zonder daartoe wettelijk of contractueel verplicht te zijn,
in geval van nood, andermans zaken behartigt, met de bedoeling een dienst
te bewijzen, doch zonder milddadig inzicht 1 •
2. Terminologie
Hij die andermans zaak waarneemt wordt "gestor", "zaakwaarnemer'~
of "waarnemer" genoemd 2 ; hij wiens zaak wordt waargenomen noemt
het B.W. "meester" of "eigenaar" 3 •
Het woord "meester" is evenwel vatbaar voor kritiek. De persoon
wiens belangen worden waargenomen, moet immers niet noodzakelijk
een "eigenaar" of "meester" zijn, daar de wetsbepalingen betreffende
de zaakwaarneming ook toepasselijk zijn op een huurder of pachter.
KLUYSKENS stelt dan ook voor het woord "belanghebbende" te gebruiken 4 •
3. Vergelijking met verwante rechtsfiguren

a. De lastgeving
De lastgeving is een overeenkomst, waarbij een persoon een ander
belast met het verrichten van een rechtshandeling, in zijn naam en voor
zijn rekening. (art. 1984 B.W.). Bij de zaakwaarneming daarentegen geschiedt het behartigen van andermans belangen spontaan, zonder dat
daartoe een wettelijke of contractuële verplichting bestaat 5 •
De daad, waarbij de lasthebber de lastgever vertegenwoordigt, moet
noodzakelijk een rechtshandeling zijn, terwijl de zaakwaarneming ook
materiële daden tot voorwerp kan hebben 6 •
De lasthebber kan steeds zijn opdracht verzaken (art. 2007 B.W.).
Ook in geval van overlijden van de lastgever, duurt zijn verbintenis enkel
voort, in zover er een dringende noodzakelijkheid bestaat (art. 1991 B.W.)
Daarentegen moet de zaakwaarnemer de zaakwaarneming voortzetten
1
DE l>AGE, Il, nr. 1069; DEKKERS, Il, nr. 298; LAURENT, XX, p. 340; KLUYSKENS, I, nr.
347; PLANlOL & RIPERT, VII, p. 5; ARNTZ, lil, nr. 459.
2
B. W. art. 1374 en 1375.
3 B.W. art. 1373 en 1375.
4 KLUYSKENS, I, nr. 347.
5 DE PAGE, ll, nrs. 1069, 1071 en 1074, A, 2°; CouN & CAPITANT, II, nr. 952; Cass.
17 juli 1925, Pas. 1925, 1, 364; Cass. 2 juli 1948, Pas. 1948, I, 492; Cass. 12 september 1955.
Pas. 1956, I, 21; Cass. 8 november 1956, Pas. 1957, I, 244; Luik, 21 januari 1891, Pas. 1891.
II, 397; Brussel, 9 juni 1934, Pas. 1935, Il, 6.
6 DE PAGE, Il, nr. 1071; PLANlOL & RIPERT, XI, nr. 1430; CouN & CAPITANT, 11, nr.
928; JossERAND, 11, nr. 1400; BAUDRY-LACANTINERIE, XXIV, nrs. 377 en volg.
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voltooien totdat de belanghebbende (art. 1372 B.W.) of diens erfgenaam (art. 13 73 B. W.) de leiding ervan kan overnemen.
In tegenstelling met de lasthebber die zich niet dient te bekommeren
·Om de accessoda van de zaak, moet de zaakwaarnemer zich gelasten met
al wat bij de zaak behoort (art. 1372, al. 1 in fine B.W.) 1 •
Art. 2002 B.W. waarbij bepaald wordt dat "wanneer verscheidene
personen een lasthebber hebben aangesteld voor een gemeenschappelijke
_zaak, ieder van hen hoofdelijkjegens hem verbonden is voor alle gevolgen
van de lastgeving", geldt niet voor de zaakwaarneming 2 •
Verder dient opgemerkt te worden dat het enkel feit dat de belanghebbende op de hoogte is van de zaakwaarneming, nog niet bètekent dat er
stilzwijgende lastgeving is 3 • Art. 1372 B.W. bepaalt immers uitdrukkelijk
·dat de zaakwaarneming "met of buiten het weten van de belanghebbende " kan geschieden ..
Ondanks deze fundamentele verschillen, bestaan er toch tal van contactpunten tussen de zaakwaarneming en de lastgeving. Art. 1372~ B.W.
bepaalt immers dat hij die vrijwillig eens anders zaak waarneemt, hetzij
met, hetzij buiten hetweten van de eigenaar, zich onderwerpt "aan alle
verplichtingen, die zouden ontstaan uit een uitdrukkelijke lastgeving,
·die hij van de eigenaar zou hebben gekregen".
De goedkeuring door de belanghebbende stelt de zaakwaarneming
.achteraf trouwens met lastgeving gelijk ("ratihabitio mandato aequiparatur" 4 • In dit geval verdwijnt de zaakwaarneming en treedt de lastgeving
op de voorgrond. Keurt de belanghebbende de zaakwaarneming echter
niet goed, dan blijven de regels van de zaakwaarneming gelden voor zover
blijkt dat de zaak van de belanghebbende behoorlijk werd waargenomen 5
De goedkeuring voegt dus niets toe aan de zaakwaarneming als zodanig.
b. De ongegronde verrijking 6
Er is in de eerste plaats een verschil naar de oorsprong. Bij de zaakwaarneming vloeien de verbintenissen voort uit de bewuste rechtshan·deling van de zaakwaarnemer; bij ·de ongegronde verrijking daarentegen
uit het louter feit van de verrijking zonder oorzaak 7 •
Verder is de ongegronde verrijking een rechtsmiddel met een subsidiair
karakter. De "actio de in rem verso" kan slechts ingesteld worden, wanneer de eiser over geen andere rechtsvordering beschikt 8 • Bijgevolg kan
1

KLUYSKENS, I, nr. 351, 2°; Rev. prat. dr. be/ge, v0 • Mandat nr. 82.
Rép. prat. dr. be/ge, V0 Quasi-Contrat, nr. 15.
3
DE PAGE, Il, nr. 1071 en 1074, litt. A, 2°; KLUYSKENS, I, nr. 350, 4°.
4
Cass . 20 juli 1883, Pas. 1883, I, 347; PLANIOL, II, nr. 2283; DE PAGE, IJ, nr. 1071.
5
DE PAGE, ll, nrs. 1071 en 1088.
6
Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272; Cass. 22 augustus 1940, Pas. 1940, I, 205; Cass.
'9 maart 1950, Pas. 1950, I, 491, R. W. 1949-50, 1499.
7
LIMPENS, "De zaakwaarneming in het administratief recht", Tijdschrift voor bestuurswetenschappen, 1948, blz. 66.
8
· DE PAGE, 11, nr. 1072; KLUYSKENS, I, nr. 360bis; AUBRY & RAu, VI, nr. 578. Zie nochtans: DE BERSAQUES .,Le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso", Rev. crit. jur .
.be/ge, 1957, p. 120 en volg., alsmede de weerlegging door DRAKIDIS:_ "La subsidiarité,
·Caractère spécifique et international de l'action d'enrichissement sans cause", Rev. trim .
.dr. civ. 1961, p. 577 en volg.
2
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er, wanneer er zaakwaarneming is, geen sprake zijn van ongegronde verrijking; Slechts wanneer de vereisten voor de zaakwaarneming niet voorhanden zijn, kan eventueel een "actio de in rem verso" worden ingesteld.
Ook met betrekking tot de gevolgen, bestaat er een duidelijk verschil
tussen de zaakwaarneming en de ongegronde verrijking. De belanghebbende moet de zaakwaarnemer al diens nuttige of noodzakelijke uitgaven terugbetalen, terwijl ingeval van ongegronde verrijking de verarmde slechts herstel· kan vorderen van zijn verarming, ten belope van
de verrijking 1 • De vergoeding is bijgevolg vollediger bij zaakwaarneming
dan bij ongegronde verrijking.
c. Onrechtmatige daad
Een van de belangrijkste. vereisten van de zaakwaarneming is dat de
waarnemer moet gehandeld hebben uit noodzaak, bij ontstentenis van
de belanghebbende, die niet bij machte was zelfte handelen, of die niet
tijdig kon verwittigd worden. Is derhalve onrechtmatig het optreden van
degene die, on:der het voorwendsel een dienst te bewijzen, voor andermans rekening daden stelt die schadelijk zijn voor de belanghebbende 2 •
Vetzet vanwege de belanghebbende belet in principe de zaakwaarneming. In dit geval zal de inmenging van de zaakwaarnemer doorgaans
ongeoorloofd zijn en een misdrijf uitmaken 3 , tenzij de waarnemer een
wettelijke of conventionele verbintenis utiliter voor de belanghebbende
uitvoert 4 •
4. Zaakwaarneming door of ten behoeve van de overheid

Wellicht zal het niet ongelegen voorkomen onder "het begrip" de
belangrijke vraag van de toepasselijkheid van de zaakwaarneming in
administratieve aangelegenheden te behandelen.
Daarbij kunnen drie omstandigheden worden onderscheiden.
a. De overheid neemt de zaak waar van een particulier
Men is het er algemeen over eens dat de principes van de zaakwaarneming van toepassing zijn, wanneer de zaak van een particulier door de
overheid of door een openbare instelling wordt waargenomen, op voorwaarde weliswaar dat het optreden noodzakelijk en ook nuttig was 5 •
Zo werd b.v. zaakwaarneming aangenomen in hoofde van de N.M.B.S.~
die zonder daartoe wettelijk of contractueel verplicht te zijn, goederen~
die haar werden toevertrouwd voor transport, verkocht ten einde deze te
vrijwaren tegen diefstal 6 •
1
2
3

DE PAGE, II, nr. 1072; LIMPENS, loc. cit.
PLANlOL & RIPERT, VII, nr. 726.
DE PAGE, II, nr. 1074, A, 2° kleine tekst; KLUYSKENS, I, nr. 350, 4° in fine.
4 KLUYSKENS, I, nr. 350,4° in fine; PLANlOL & RrPERT, VII, nr. 726. Zie ook infra blz. 11.
5
BucH, Rev. crit. jur. be/ge, 1963, blz. 205; Rb. Gent, 1 juli 1942, Bull. ass. 1943.
950; Vr. St. Joos-ten-Noode, 24 juli 1942, Bull. ass. 1943,950.
6
Rb. Gent, 1 juli 1942, Bull. ass, 1943, 950.
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Moeilijkheden doen zich nochtans voor, wanneer in hoofde van de
·Overheid een wettelijke verplichting bestaat om hulp te verlenen (o.a .
.ambulantiedienst en brandweer). Verder wordt hierop teruggekomen 1 •
b. Een particulier neemt de zaak waar van de overheid
Voorbeeld: De bevolking van een gemeente wordt geteisterd door een
ramp. De gemeentelijke overheid komt aan haar taak tekort. Een enkeling doet wat de Raad of het College heeft verzuimd. Kan in dit geval de
enkeling de gemeente aanspreken op grond van zaakwaarneming?
Een deel van de rechtsleer is van mening dat zich in dergelijke gevallen
niets verzet tegen de toepassing van de principes van de zaakwaarneming 2 •
Anderen daarentegen verdedigen de opvatting dat het beginsel van de
-scheiding der machten niet toelaat dat de regels van de zaakwaarneming
in administratieve aangelegenheden worden toegepast. De gemeente kan
door middel van een zaakwaarneming niet tot uitgaven verplicht worden,
die niet regelmatig door de gemeenteraad werden gestemd 3 •
Ook in de rechtspraak kunnen twee strekkingen worden onderscheiden.
Vóór 1870, wordt bijna algemeen de toepasselijkheid van de zaakwaarneming op de openbare instellingen aanvaard 4 •
Na 1870, verzet men zich tegende toepassing van de zaakwaarneming
in administratieve aangelegenheden, op grond van het beginsel van de
scheiding der machten 5 •
Heden ten dage neigt de rechtspraak evenwel opnieuw naar de eerste
.oplossing (zie o.m. tussenkomst van een gemeente in zake brandweer,
blz. 9.).

1
2

Zie infra blz. 9.
LIMPENS loc. cit. 67-76; LAURENT, XX, nr. 339; KLUYSKENS, I, nr. 349. Zie ook: Revue de
l'Administration", 1919, blz. 147, en 1924, blz. 421.
3 BucH, L'app/ication des règles des quasi-confrats aux administrations communales,
Rev. crit. jur. beige, 1963, p. 205. Zie ook het artikel van WUILBAUT, Revue de l'Administration, 1936, blz. 341.
4 Luik, 23 februari 1850, Pas 1850, II, 269 (bijkomende werken buiten alle opdracht
bevolen door een burgemeester); Brussel, 1 februari 1858, Pas. 1858, II, 383 (neemt de beginselen van de zaakwaarneming aan en keurt de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken uitdrukkelijk goed); Gent, 20 november 1861, Pas 1962, IJ, 13 (bijzondere maatregelen
_getroffen door een burgemeester, om de heersende cholerakwaal te bestrijden); Cass.
24 juli 1862, Pas. 1862, I, 394 (inzameling van gelden ten voordele van de armen door een
niet bevoegd persoon).
5
Gent, 2 juni 1891, Pas. 1891, II, 383 "Aangezien, ofschoon het feit dat een gemeente
zich ten nadele van zijn beheerders zou verrijken, tegen alle beginselen der billijkheid indruist, het niettemin uit voormelde omstandigheden blijkt dat de rechterlijke macht onbevoegd is om kennis te nemen van dit geschil"; Rb. Brugge, 22 december 1920, Rev. prat. nat.
1923, blz. 284 (uitgaven aan het wegennet door een niet gemachtigde burgemeester). Zie
<>ok: Cass. 13 oktober 1898, Pas. 1898, I, 301; Rb. Gent, 28 juli 1915, Pas. 1915, UI, 157;
Rb. Hoei, 3 maart 1921, Pas. 1921, III, 129; Rb. Hasselt, 24 mei 1917, Pas. 1917, UI, 333;
Brussel, 28 mei 1919, Pas. 1920, II, 128. Evenwel anders: Brussel, 19 december 1921, Revue
.de !'Adm. 1923, 175 "Ook rechtspersonen, zelfs die van administratief recht, kunnen door
·een quasi-contract en hoofdzakelijk door de zaakwaarneming verplicht worden"; Gent,
15 juni 1921, Pas. 1921, II, 123; Rb. Antwerpen, 30 juni 1917, Pas. 1918, JIJ, 35, en23juli
1917, Belg. jud., 1919, col. 697.
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1

c. Een openbare dienst neemt de zaak waar van een andere openbare

dienst
Ook hier rijst in de eerste plaats de vraag in hoeverre een rechtspersoon
van administratief recht door zaakwaarneming kan worden verplicht.
Hierbij passen de zoëven aangehaalde rechtsleer en rechtspraak 1 •
Het probleem doet zich hoofdzakelijk voor met betrekking tot de
brandweer.
Voorbeeld: Het brandweerkorps van een gemeente komt tussen bij
.de bestrijding van een in een naburige gemeente uitgebroken brand. Kan
de eerste gemeente voor deze tussenkomst vergoeding vorderen, op
_grond van zaakwaarneming?
Ten huidige dage worden in dergelijke gevallen vrij algemeen de principes van de zaakwaarneming door de rechtspraak toegepast. De zaakwaarneming gebeurt in het voordeel van de gemeente die de verplichting
had de brand te bestrijden, en dus niet in het belang van de eigenaars
van het geteisterd gebouw 2 •

II. VEREISTEN
1. Andermans zaak waarnemen. (art. 1372 B.W.)

Wie zijn eigen zaak waarneemt, menende dat het om andermans zaak
_ging, beantwoordt dus niet aan het vereiste 3 • Ook wanneer men, onder
.de schijn andermans belangen te behartigen, zijn eigen belangen nastreeft,
kan er geen sprake zijn van zaakwaarneming 4 •
Daarentegen is er wel zaakwaarneming, wanneer de waarnemer zich
vergist betreffende de identiteit van de belanghebbende 5 •
Zaakwaarneming kan, zoals hierboven reeds vermeld, zowel een
rechtshandeling als een materiële handeling tot voorwerp hebben 6 • Met
betrekking tot rechtshandelingen, dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de daden van beheer en de daden van beschikking 7 •
1
Zie de hierboven vermelde referenties alsmede: Brussel, 21 juli 1862, Pas. 1864, II, 58
{beschouwt als zaakwaarneming, de werken te goeder trouw uitgevoerd door de Staat op
-een openbare weg toebehorende aan de gemeente).
2
Vr. Ath. 23 april 1931, Journ. Juges de Paix, 1931, blz. 471; Brussel, 7 februari 1964,
.Pas. 1965, II, p. 70. Contra: DEMOGUE, III, nr. 19; Rb. Gent, 20 april1932, Jur. comm. Fl.,
1935, blz. 315. Zie ook: Rb. Ieper, 28 februari 1962, R. W. 1962-63, 761; Rev. crit. jur.
be/ge 1963, p. 197 met noot. BucH, waar een vordering wordt toegekend aan de gemeente
zowel jegens de andere gemeente als jegens het slachtoffer.
3
KLUYSKENS, I, nr. 350; LAURENT, XX, p. 350; DEMOGUE, lil, p. 29; DALLOZ, Rep. v0
Ob/igations, nr. 5.403.
4
DE PAGE, II, nr. 1074, B, 1°.
5
DE PAGE, II, nr. 1074, B, 2°; LIMPENS, loc. cit. p. 66; PLANlOL & RIPERT, VII, nr. 726;
Rb. Gent, 11 juli 1894, Pas. 1896, III, 92; Hrb. Brussel, 1 april1963, Jur. Comm. Brux.
1963. 358.
6
DE PAGE, II, nr. 1078; KLUYSKENS, I, nr. 348; PLANlOL & Rri>ERT, VII, nr. 728; CouN
& CAPITANT, II, nr. 953 in fine.
7
DE PAGE, II, nr. 1~6; KLUYSKENS, I, nr. 348.- Met betrekking tot daden van beschikking: zie Brussel, 8 maart 1954, Pas. 1956, II, 3; Rb. Antwerpen, 19 januari 1912, Pas. 1912,
lil, 251; Rb. Dendermonde, 18 januari 1936, Pas. 1937, III, 48. Anders: AUBRY & RAu,
ll, 209.
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Zodra het een handeling geldt die het behoud of de ·bescherming van
andermans vermogen beoogt, bestaat er geen reden om zaakwaarneming
uit te sluiten 1 • Om de gestelde daad te beoordelen, moet men zich enkel
plaatsen op het terrein van de nuttigheid 2 , met, vanzelfsprekend, uitzondering voor de daden die enkel door de belanghebbende zelf kunnen
worden verricht 3 •
Men neemt zelfs aan dat men, bij wijze van zaakwaarneming, in rechte
kan optreden voor een ander 4 •
2.

Wetens en willens

De zaakwaarnemer moet de wil hebben andermans belangen te behartigen. (i.e. de "animus negotia aliena gerendi'') 5 •
Hij die andermans zaak waarneemt, menende dat het om zijn eigen
zaak ging, beantwoordt dus niet aan het vereiste. In dat geval kan enkel
een "actio de in rem verso" ingesteld worden jegens de derde, wiens vermogen zonder oorzaak werd vermeerderd 6 • Voorbeeld: Iemand, die zich
ten onrechte als erfgenaam beschouwt, en de goederen van de nalatenschap bereddert, kan geen vordering instellen tegen de werkelijke erfgenaam op grond van zaakwaarneming.
Er is evenmin zaakwaarneming, wanneer uitsluitend werd gehandeld
met de bedoeling eigen belangen te dienen.
Voorbeeld: Twee aanpalende eigendommen met zeer moeilijke doorgang. Eén van de eigenaars verricht de nodige verbeteringswerken en
verhaalt de helft van de kosten op zijn nabuur, onder voorwendsel van
zaakwaarneming. Dergelijke vraag dient afgewezen te worden. Hier
kan zelfs geen toepassing gemaakt worden van de principes van de ongegronde verrijking 7 •
Het is evenwel mogelijk dat, niettegenstaande de zaakwaarnemer handelt met de bedoeling andermans belangen te behartigen, hij zelf baat
heeft bij zijn optreden. Zulks staat geenszins de zaakwaarneming in de
weg. Het is voldoende dat dit eigenbelang niet aan de basis ligt van zijn
optreden 8 • Zo werd b.v. zaakwaarneming aangenomen, in hoofde
van de onverdeelde medeëigenaar, die een werk laat verrichten met
betrekking tot de gemene zaak 9 •
1

KLUYSKENS, I, nr. 348.
DE PAGE, II, nr. J076; KLUYSKENS, I, nr. 348
Cass. fr. 25 juni 1901, Dal. pér. 1901, I, 549 (inzake erfdienstbaarheid) en 8 mei J911,
Dal. pér. J913, I, 460; Rb. Antwerpen, J9 januari J912, Pas. J9J2, III, 251.
4
DE PAGE, II, nr. 1076; PLANlOL & RrPERT, VII, nr. 728; Rb. Leuven, J7 juni J916,
Pas. J9J5-J9J6, III, 336; Brussel, 29 juni J963, J.T. J963, 467.
5
KLUYSKENS, I, nr. 350, 3°; DE PAGE, II, nr. 1074, B, J 0 •
6
DE PAGE, II, nr. 1074, B, Jo; KLUYSKENS, I, nr. 350, 3°; LAURENT, XX, nr. 324; ARNTZ,
IIJ,nr.460;THIRY,III,blz.2J7;DEMOLOMBE,XXXI,nr.75;PLANIOL RrPERT, VII, p. 8 en
volg.; BAUDRY-LACANTINERIE, IV, nr. 2792; Brussel, 15 juni 1889, Pas. 1890, II, 143; Rb.
Aarlen, 26 maart J900, Pand. pér. J90J, 1312. Contra: AUBRY & RAU, VI, p. 297.
7
DE PAGE, II, nr. J074, B. Jo; PLANJOL & RrPERT, VII, nr. 756 in fine en 761.
8
DE PAGE, II, nr. J074, B. Jo in fine; BAUDRY-LACANTINERIE, IV, nr. 2794; LAURENT, XX,
nr. 332: DEMOGUE, III, p. 28.
9
Cass. fr. 1 juli J90J, S. 1905, I, 5JO.
2
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3. Belangloos

De zaakwaarnemer handelt met de bedoeling de meester een dienst te
bewijzen 1 • Zoals hierboven aangestipt, betekent zulks echter niet dat
de zaakwaarneming geen nuttige gevolgen mag hebben voor de zaakwaarnemer. Er wordt enkel vereist dat dit voordeel niet de oorzaak is,
maar slechts het gevolg van de zaakwaarneming 2 •
In ieder geval kan er geen sprake zijn van zaakwaarneming, wanneer
men andermans belangen beheert uit baatzucht 3 •
Daar de zaakwaarneming belangloos geschiedt, heeft de zaakwaarnemer in principe geen recht op salaris 4 • Men neemt evenwel aan dat de
zaakwaarneming, net als de lastgeving, bij uitzondering, ten bezwarende
titel kan geschieden 5 • Hierop wordt uitvoeriger teruggekomen bij de
behandeling van de "verbintenissen van de belanghebbende". (zie blz. 18).
4. Vrijwillig

6

Er is geen zaakwaarneming, wanneer hij die andermans zaak waarneemt, daartoe wettelijk gehouden was. (b.v. de voogd, een openbare
dienst) 7 •
Evenmin mag tussen partijen een contractuële verplichting bestaan
met betrekking tot de waargenomen zaak (b.v. lastgeving, huur van diensten): wanneer hieromtrent énige overeenkomst tussen partijen werd
gesloten, moet deze. zonder meer uitgevoerd worden 8 •
De zaakwaarneming moet dus spontaan geschieden, op initiatief van
de zaakwaarnemer 9 •
De regel dat de zaakwaarnemer niet wettelijk mag gehouden zijn tot
hetgeen hij in het kader van de zaakwaarneming heeft verricht, heeft
moeilijkheden doen oprijzen, met betrekking tot het optreden van openbare diensten, opgericht om hulp te verlenen (o.a. ambulantiedienst en
brand weer).
Sommige auteurs zijn de mening toegedaan dat hier geen zaakwaarneming voorhanden is 10 • Anderen daarentegen menen dat een onderscheid moet worden gemaakt, naar gelang van de aard van de tussen1
DE PAGE, IJ, nr. 1074, B. Jo; DEKKERS, II, nr. 299; PLANlOL & RIPERT, VII, nr. 727;
Rép. prat. dr. be/ge, V0 Quasi-contrat, nrs. 34 en volg.
2
3

DE PAGE, II, nr. 1074, B. 1°; LAURENT, XX, nr. 323.
Luik, 3 april J962, Jur. Liège, J962-J963, 90; Vr. MoESKROEN, 11 apriiJ96J, T. Vred.
1961, 288; Hrb. Brussel, J april1963, Jur .. Comm. Brux. 1963, 358; Brussel, 20 maart J959,
Pas. J960, 11, 134; Vr. St. Joos-TEN-NOODE, 25 september J963, T. Vred. 1963, 326; Brussel,
21 januari 1933, Pas. J934, II, 76; Hrb. Brussel, 6 maart J942, Jur. Comm. Brux., 1948, 82.
4
Luik, 21 januari J891, Pas. 1891, II, 377; Rb. Brussel, 19 juli 1893, Pas. J893, III, 375;
LAURENT, XX, nr. 33J; Huc, VIII, nr. 384; AuBRY & RAu, VI, p. 299.
5
Althans wanneer de zaakwaarneming onder de uitoefening van een beroep valt: DE
PAGE, II, nr. 1097; PLANlOL & RIPERT, VII, nr. 73J; BAUDRY-LACANTINERIE, XV, nr. 2820;
DEMOGUE, III, p. 77 en 78; KLUYSKENS, I, nr. 352, 1°.
6
DE PAGE, II, nr. 1074, A. Jo; KLUYSKENS, I, nr. 350; DEKKERS II, nr. 299; DEMOGUE,
III, p. 47; JossERAND, II, nr. J44J; PLANlOL & RIPERT, VII, p. JO.
7
Luik, J7 januari J963, Jur. Liège, 1963-J964, p. 4J; Brussel, 20 maart 1959, Pas. J960,
II, J33; Brussel, 2 december 1963, Jur. Comm. Brux. 1964, p. 181.
8
Luik, 3 april1962, Jur. Liège, 1962-1963, 90; KLUYSKENS, I, 450, LAURENT, XX, nr. 320.
9 DE PAGE, II, nr. 1074, A. J 0 •
10
DEMOGUE, II, nr. J9.
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komst. Volgens DE PAGE b.v. zouden de principes van de zaakwaarneming niet kunnen ingeroepen worden door de gemeente, voor de dienst
van de brandweer 1 • De hulp die door een gemeente wordt geboden met
haar eigen brandweerkorps of met dat van een naburige gemeente, waarop
beroep wordt gedaan, is immers gebaseerd op een wettelijke verplichting,
zodat er van zaakwaarneming geen sprake kan zijn 2 • Niettemin wordt
aangenomen dat de gemeente, waarvan de brandweer bij de bestrijding
van een in een naburige gemeente uitgebroken brand bijstand heeft verleend, gerechtigd is, om voor haar tussenkomst vergoeding te vorderen
van de gemeente, op wier grondgebied de brand is uitgebroken 3 •
Een zodanige tussenkomst wordt beschouwd als zaakwaarneming ten
voordele van de gemeente die de verplichting had de brand te bestrijden~
De zaakwaarneming gebeurt dus niet in het belang van de eigenaar van
het geteisterd gebouw 4 •
Daarentegen zouden, volgens dezelfde auteur de principes van de zaakwaarneming wel kunnen ingeroepen worden door de Commissie van
Openbare Onderstand inzake ambulantie of hospitalisatie, t.o.v. niet
behoeftigen, daar de wet van 10 maart 1925, slechts verplichte bijstand
voorziet met betrekking tot behoeftigen 5 •
Het is verder de vraag, of de hier besproken regel kan worden gehand-·
haafd t.o.v. de zaakwaarnemer die een in gevaar verkerende persoon
hulp biedt (wet van 6 januari 1961 ).
5. Ingeval van nood
Sommige auteurs beschouwen dit vereiste als de meest belangrijke,
omdat daardoor kan vermeden worden dat de zaakwaarneming de grenzen der offervaardigheid zou te buiten gaan 6 •
Soms komt dezelfde bekommernis tot uiting onder andere, wellicht
minder correcte, vormen:
de meester moet afwezig zijn, of in de onmogelijkheid om zijn zaak te
beheren 7 • Thans algemeen verworpen.
de zaakwaarneming is niet denkbaar, wanneer het gaat om een gans
1
2
3
4

DE PAGE, Il, nr. 1074, A. 1°.
DE PAGE, Il, nr. 1075, noot 5.
Rb. Luik, 15 februari 1963, Rev. gén. ass. resp., 1963,7095.
Brussel, 7 februari 1964, Pas. 1965, II, p. 70. Anders: Rb. leper, 28 februari 1962~
Rev. crit. jur. beige, 1963, p. 197 met noot BucH. Hier wordt aangenomen dat de gemeente, waarvan de brandweer bij de bestrijding.van een in een naburige gemeente uitgebroken brand, bijstand heeft verleend, gerechtigd is voor haar tussenkomst vergoeding te·
vorderen, zowel van de gemeente op grondgebied waarvan de brand is uitgebroken, als van
het slachtoffer wiens zaak werd waargenomen.
Heel anders is het natuurlijk gesteld met deze, die bij een brand vrijwillig de brandweer
helpt en hierbij gewond wordt (b.v. ten gevolge van een instorting). Bij gebreke aan een
vordering op grond van burgerlijke aansprakelijkheid, kan hij van de eigenaar een vergoeding eisen op basis van de beginselen van de zaakwaarneming, op voorwaarde dat de zaakwaarneming no0dzakelijk en ook nuttig was (Luik 17 januari 1963, Jur. Liège, 1963-1964, 41).
5
DEPAGE,II,nr.1074,A.1°.
6
DE PAGE, II, nr. 1074, B. 2; J. LrMPENS loc. cit. 66; PLANlOL & RIPERT, VII, nr. 726;:
Rb. Gent, 11 juli 1894, Pas. 1896, lil, 92; Hrb. Brussel, 1 april 1963, Jur. Comm. Brux.
1963, 358.
7 Brussel, 21 jan. 1933, Pas. 1934, II, 76; Rb. Antwerpen, 21 mei 1892, Pas. 1~93, III~
322, PA 1893, I, 393; Hrb. Gent, 10 maart 1904, Pand. pér. 1907,876.
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nieuwe zaak 1 • Voor zover juist, wordt deze stelling best ondervangen
door het noodvereiste.
de zaakwaarneming kan enkel daden van beheer tot voorwerp hebben;
Zoals reeds boven aangestipt, (blz. 7) wordt deze opvatting heden volkomen verworpen. Men neemt thans algemeen aan dat, wanneer het gaat
om een handeling, die de bescherming of het behoud van andermans zaak
beoogt, er geen reden bestaat om daden van beschikking uit te sluiten 2 •
de meester moet onwetend zijn van de zaakwaarneming. Is de meester
op de hoogte van de zaakwaarneming, dan is er stilzwijgende lastgeving,
beweerden sommige auteurs. Deze opvatting wordt heden ten dage echter
sterk in twijfel getrokken. Art. 1372 B.W. bepaalt immers uitdrukkelijk
dat de zaakwaarneming "hetzij met, hetzij buiten het weten" van de belanghebbende kan geschieden 3 • Daarom wordt thans bijna algemeen aanvaard dat de zaakwaarneming blijft bestaan wanneer ze voortgezet wordt
met weten van de belanghebbende. Voor het beoordelen van een juridische daad dient men zich immers te plaatsen op het ogenblik van haar
totstandkoming. Was de belanghebbende evenwel reeds op de hoogte
van de zaakwaarneming, vóór de waarnemer ermee begon, dan oordeelt
men daarentegen dat er stilzwijgende lastgeving is 4 •
er mag geen verzet zijn vanwege de belanghebbende. Ieder moet - zo
betoogt men- meester blijven over zijn zaken en kan zich verzetten tegen
een ongewenste bemoeiïng van een derde. De inmenging van de waarnemer zou in dat geval ongeoorloofd worden en een misdrijf uitmaken 5 •
Men neemt evenwel aan dat het verzet van de belanghebbende geen
effect heeft, wanneer de waarnemer een wettelijke of conventionele verbintenis "utiliter" voor de belanghebbende uitvoert 6 •
De vooropgestelde beschouwing is ten andere zeer twijfelachtig geworden sedert de wet van 6 januari 1961, waarbij sommige onthoudingen
strafbaar worden gesteld.
Het vereiste "noodzaak" vindt ook steun in art. 1375 B.W. waar bepaald wordt dat de eigenaar wiens zaak behoorlijk is waargenomen, alle
nuttige of noodzakelijke uitgaven die de waarnemer heeft gedaan, moet
vergoeden. Zoals verder zal worden aangetoond, heeft het niet veel zin
om de vergoeding van "alle nuttige of noodzakelijke kosten" op te leggen.
Het ene omvat natuurlijk het andere (zie blz. 16). Het vergoeden van de
1

PLANroL & RIPERT, VII, nr. 726.
DE PAGE, IJ, nr. 1.076; CouN & CAPITANT, IJ, nr. 953; KLUYSKENS, I, nr. 348; Brussel,
8 maart 1954, Pas. 1956, II, 3; Rb. Antwerpen, 19 januari 1912, Ill, 251; Rb. Dendermonde
18 januari 1936, Pas. 1937, III, 48.
Anders: AUBRY & RAu, II, 209.
3
DE PAGE, II, nr. 1074, A, 2° (kleine tekst); KLUYSKENS, I, nr 350, 4° (kleine tekst).
4
DE PAGE, IJ, nr. 1074, A, 2° (kleine tekst); LAURENT, XX, nr. 311 in fine; BAUDRY-LACAN11NERIE, IV, nr. 2795; Brussel25 juli 1899, J.T. 1899, 1037.
5
DE PAGE, TI, nr. 1074, A. 2° (kleine tekst); KLUYSKENS, I, nr. 350,4° in fine.
6
Cass. 2 juli 1948. Pas. 1948, I, 422 (verzet van de man tegen het toekennen van onderhouctsgeld aan zijn vrouw door een derde); Besançon, 15 juli 1874, S. 1875,. 2, 9 (betrof
een hotelhouder die een gehuwde vrouw, die verlaten werd door haar echtgenoot, niettegenstaande het verzet van deze laatste, herbergde); Dijon, 21 juni 1932, S. I 932, 2, 209. Zie ook:
DE PAGE, Il, nr. 1074, A. 2° (kleine tekst) noot 4; KLUYSKENS, I, nr. 350, 4° (kleine tekst);
Rb. Brussel, 24 mei 1950, J.T. 1951,90, noot
2
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nuttige kosten die gemaakt werden in geval van nood, strookt wellicht
beter met de bedoeling van de wetgever. Het Hof van Cassatie schijnt
trouwens deze zienswijze te willen bekrachtigen 1 •
6. Zonder milddadig inzicht

Is er milddadig inzicht, dan heeft men met een andere rechtsfiguur, nl.
de schenking, te doen 2 •
Het milddadig inzicht wordt echter niet vermoed. De meester van
de zaak, die zich op de "animus donandi" beroept, zal het bewijs ervan
moeten leveren 3 • Dit bewijs zal spruiten uit de omstandigheden, zoals
b.v. de verwantschap of het vermogen van de waarnemer 4 •

Hl. GEVOLGEN
a. GEVOLGEN TUSSEN WAARNEMER EN BELANGHEBBENDE
§ 1. Verbintenissen van de zaakwaarnemer
1. Voortzettingsplicht
De waarnemer moet de zaakwaarneming voortzetten en voltooien
totdat de belanghebbende (art. 1372 B.W .) of diens erfgenaam (art. 1373
B. W.) de leiding ervan kan overnemen 5 •
In principe houdt de zaakwaarneming dus op wanneer de belanghebbende in staat is om zelf zijn belangen te behartigen. Indien echter de
belanghebbende de zaakwaarneming verneemt en er zich niet tegen verzet, kan ze toch voortgezet worden, hetzij als werkelijke zaakwaarneming,
hetzij als (uitdrukkelijk of stilzwijgend) mandaat 6 •
Zelfs in geval van overlijden van de belanghebbende, blijft de voortzettingsplicht bestaan, "totdat de erfgenaam de leiding ervan op zich kan
nemen". (art. 1373 B.W.) Met overlijden worden faillissement, onbekwaamheid, afwezigheid, enz. gelijkgesteld 7 •
De erfgenamen van de zaakwaarnemer hebben die plicht niet, om
reden van het spontaan, welwillend, dus persoonlijk karakter van de
zaakwaarneming 8 • Zij moeten evenwel de belanghebbende verwittigen
en inmiddels het onontbeerlijke verrichten en rekenschap geven 9 •
1
Cass. 2 juli 1948, Pas. 1948, I, 422. ..Dat uit deze vaststellingen voortvloeit dat verweerster, voor rekening van aanlegger, een verplichting is-nagekomen waartoe laatstgenoemde wettelijk was gehouden, en dat het arrest, door te beslissen dat verweersters inmenging
in de zaak van aanlegger noodzake/ijk was geworden en dat de gedane betalingen voor hem
nuttig waren, geen der in het middel aangeduide wetbepalingen heeft geschonden".
2
DE PAGE, II, nr. 1074, B. 3°; KLUYSKENS, I, nr. 350, 4°; LAURENT, XX, nr. 323; DEMOGUE, III, p. 34.
3
DE PAGE, II, nr. 1074, B. 1°; KLUYSKENS, I, nr. 350, 4°; DEMOGUE, UI, p. 34.
4
Pand. be/ges v0 Gestion d'a/faires, nr. 16; BAUDRY-LACANTINERIE, XV, nr. 2.798.
5
DE PAGE, II, nr. 1082; KLUYSKENS, I, nr. 351, 2°; DEKKERS, II, nr. 302; LAURENT XX;
nr. 327; JossERAND, II, nr. 1445.
6
·
DE PAGE, II, nr. 1082.
7
DE PAGE, Il, nr. 1082.
8
DE PAGE, II, nr. 1082; DEKKERS, II, nr. 302; BAUDRY-LACANTINERIE, IV, nr. 2805,
ARNTZ, III, nrs. 463 en volg.
9 DE PAGE, II, nr. 1082.
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Naar analogie van art. 2007 B.W. betreffende de lastgeving, wordt
aangenomen dat de voortzettingsplicht een einde neemt wanneer de
waarnemer zich in de onmogelijkheid bevindt om de zaakwaarneming
voort te zetten 1 •
Bovendien moet de zaakwaarnemer zich belasten met al wat bij de
zaak behoort (art. 1372, al. 1 in fine B.W.). Aan de oorsprong van deze
regelligt de overweging dat de zaakwaarnemer de zaak, die hij spontaan
heeft waargenomen, moet uitvoeren in al haar details 2 • Wat als accessariurn
van de zaak dient te worden beschouwd, wordt soeverein beoordeeld
door de rechter 3 •
Uit dit alles blijkt, zoals hierboven reeds vermeld, dat de wet in
dit opzicht de zaakwaarnemer strenger behandelt dan de lasthebber.
Deze laatste kan immers steeds zijn opdracht verzaken (art. 2007 B.W.).
Ook in geval van overlijden van de lastgever, duurt zijn verbintenis enkel
voort in zoverre er een dringende noodzakelijkheid bestÇtat (art. 1991
B. W.). Evenmin dient de lasthebber zich te bekommeren om de accessoria
van de zaak 4 •
2. Zorgplicht

De waarnemer moet aan de zaakwaarneming alle zorgen besteden van
een goed huisvader (art. 1374 B.W.). Zulks betekent dat hij de zaak van
de belanghebbende dient te behartigen met dezelfde zorg, als deze waarmee hij zijn eigen zaken beheert 5 , o.a.:
rekening houden met de wensen van de belanghebbende,
de belanghebbende op de hoogte houden van het verloop van de
zaakwaarneming,
de ontvangen gelden beleggen.
In principe staat hiJ in voor zijn "culpa levis in abstracta" 6 • Heeft hij
deze vereiste zorg niet gedragen, dan is hij genoodzaakt de door zijn
schuld of nalatigheid teweeg~ebrachte schade te vergoeden. De rechter
kan evenwel de schadevergoeding beperken op grond van de omstandig..
heden, die de waarnemer tot de zaakwaarneming hebben bewogen (art.
1374, al. 2 B. W.) 7 •
In ieder geval kan de waarnemer niet aansprakelijk worden gesteld,
in geval van overmacht 8 • Indien evenwel, tijdens de zaakwaarneming,
de zaak verdwijnt of tenietgaat, zal hij de vreemde oorzaak moeten bewijzen 9 •
1
PLANJOL & RIPERT, VII, p. 14; DEMOGUE, lil, p. 70; Pand. [r., v0 Affaires (gestion),
nr. 229; Antwerpen, 7 augustus 1920, P.A. 1921,67.
2
LAURENT, XX, nrs. 339 en volg.; Pand. [r., V0 Affaires ( gestion), nr. 234; JosSERAND,
Il, nr. 1445.
3
,
DE PAGE,Il, nr.1082; BAUDRY-LACANTINERIE, XV, nr. 2802.
4
KLUYSKENS, I, nr. 351, 2°.
5
DE PAGE, Il, nr. 1083. Zie ook: Rép. prat. dr. be/ge, nrs. 85 en volg.
6
KLUYSKENS, I, nr. 351, 1°; zelfs indien hij met milddadig inzicht heeft gehandeld, (Pand.
be/ges, v0 Gestion d'a/Jaires, nr. 11).
7
DE PAGE, IJ, nr. 1083.
8
DEMOGUE, lil, p. 63; LAROMBIÈRE, VII, p. 432.
9
Rb. Antwerpen, 31 oktober 1892, P.A. 1324.
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Art. 1882 B.W. (betreffende het kontrakt van lening) volgens hetwelk
"indien de zaak tenietgaat door een toeval waarvoor de lener die had
kunnen behoeden door zijn eigen zaak te gebruiken, of indien hij, ingeval
hij slechts één van beide kon behouden, de voorkeur aan de zijne heeft
gegeven, hij voor het verlies van de andere aansprakelijk is", geldt niet
voor de zaakwaarnemer 1 • De beweegredenen die aan de basis liggen van
dit artikel, zijn immers volledig verschillend van deze van de zaakwaarneming, waar het de belanghebbende is die alle baat haalt uit het optreden van de waarnemer 2 •
Tevens is de zaakwaarnemer verantwoordelijk voor de persoon die hij
in ziJn plaats heeft gesteld 3 •
3. Overige verplichtingen
Naar luid van art. 1372, al. 2 B.W. onderwerpt zich de zaakwaarnemer

aan alle verplichtingen, die zouden ontstaan uit een uitdrukkelijke lastgeving. Deze bepaling heeft echter slechts een aanvullende betekenis 4 •
De toestand van de zaakwaarnemer is immers dikwijls zeer verschillend
van die van de lasthebber. Het is dan ook slechts voor de hypothesen
die niet uitdrukkelijk werden voorzien door art. 1372 B.W., dat men zich
dient te beroepen op de principes van de lastgeving ~.
Zo is de zaakwaarnemer verplicht rekenschap te geven van zijn beleid
(naar analogie van art. 1993 B.W.) en tevens intresten verschuldigd
(naar analogie van art. 1996 B.W.).
a. Rekenschap geven. "De zaakwaarnemer is gehouden rekenschap te
geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de belanghebbende
verantwoording te geven van al hetgeen hij ontvangen heeft, ook al was
het door he1n ontvangene niet aan de meester verschuldigd" (art. 1993
B.W.) 6 , zulks op straf van schade en interesten 7 • De waarnemer is
zelfs rekenschap verschuldigd van de sommen, die hij heeft vergeten te
innen 8 , alsmede van de bedragen die hij ten onrechte heeft betaald met
geld van de belanghebbende 9 • Uit deze verplichting ontstaat de zogenaamde "actio neg0tiorum gestorurn directa" 10 •
De weigering om rekenschap te geven, beeft in burgerlijk en strafrechtelijk opzicht, dezelfde gevolgen als voor een mandataris 11 • Deze weigering en het terughouden van de zaak zou derhalve als een misbruik van
vertrouwen kunnen worden gestraft 12 •
1

DE PAGE,
2
DE PAGE,
3
DE PAGE,
4
DE PAGE,
5
DE PAGE,
nr. 2802.
6
DE PAGE,

II, nr. 1083; BAUDRY-LACANTINERIE, IV, nr. 2807; DEMOGUE, UI, p. 67.
II, nr. 1083.
II, nr. 1083; PLANroL & RIPERT, VII, 15; DEMOGUE, III, p. 67-69.
II, nr. 1081.
Il, nr. 1081; PLANroL & RIPERT, VII, nr. 730; BAUDRY-LACANTINERIE, IV.

II, nr. 1084; KLUYSKENS, I, nr. 351, 3°; DEMOGUE, UI, p. 73 en volg.; Pand.
Affaires (gestion), nr. 272.
Cass. 15 maart 1883, Pas. 1883, I, 65.
8
Pand. be/ges, v0 Gestion d'affaires, nr. 95.
9
Pand. fr., V0 Affaires (gestion) , nr. 284.
10
BAUDRY-LACANTINERIE, IV, nr. 2801; KLUYSKENS, I, nr. 351 in fine.
11 RENNES, 26 febr. 1879, Dal. Pér. 1880, Il, 91.
12
KLUYSKENS, I, nr. 351, 3°.
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Zijn de waarnemer en de belanghebbende beiden schuldeisers van
dezelfde schuldenaar, dan geschiedt eventuele toerekening op grond van
art. 1848 B.W. 1 •
b. Renteverplichting. Naar analogie van art. 1996 B.W. is de zaakwaarnemer interest verschuldigd van de sommen die hij voor zijn eigen gebruik heeft besteed, "te rekenen van het tijdstip waarop hij van die sommen gebruik heeft gemaakt; en van het door hem verschuldigde saldo,.
te rekenen van de dag dat hij in gebreke is gesteld" 2 • Een dagvaarding
tot het doen van rekening geldt als inmorastelling 3 •
4. Onbekwaamheid van de zaakwaarnemer
Wanneer een onbekwame vrijwillig andermans zaak waarneemt, dan
komen, overeenkomstig de algemene beginselen van het verbintenissenrecht, de verplichtingen, van de zaakwaarneming in zijn hoofde doorgaans niet tot stand 4 • In dit geval gelden enkel de art. 1310 en 1312
B.W. 5 •
De zaakwaarnemer moet immers bekwaam, zijn om verbintenissen in
zijn hoofde te doen ontstaan. Is hij niet bekwaam dan is de zaakwaarneming aan nietighèid onderworpen. Deze nietigheid is echter relatief;
zij moet dus door de belanghebbende worden aangevraagd 6 • Niettemin
wordt de opvatting verdedigd dat, zelfs in dit geval, de onbekwame
recht heeft op een vergoeding, op grond van de principes van de ongegronde verrijking 7 •
§ 2. Verbintenissen van de belanghebbende
Volgens art. 1375 B.W. moet de eigenaar wiens zaak behoorlijk is
waargenomen:
1. de verbintenissen nakomen die in zijn naam door de waarnemer
zijn aangegaan,
2. hem schadeloos stellen voor alle persoonlijke verbintenissen die
hij op zich heeft genomen,
3. hem alle nuttige of noodzakelijke uitgaven, die hij gedaan heeft,.
vergoeden.
1

LAROMBIÈRE, VII, nr. 431; Rép. prat. dr. be/ge, v0 Quasi-Contrat, nr. 67.
DE PAGE, II, nr. 1085 bis; KLUYSKENS, I, 351, 3°; AUBRY & RAU, IV, § 441.
PLANroL & RIPERT, XI, nr. 1478; LAURENT, XXVII, nrs. 513 tot 515; DEMOGUE, VI~
nr. 390; BAUDRY-LACANTINERIE, XXIV, nr. 686; AuBRY & RAu, § 413; Gent, 27 januari
1900, B.l. 1900, 393.
4
DE PAGE, ll, nr. 1077; KLUYSKENS, I, 349; PoTHIER, p. 224; DEMOGUE, lil, p. 51; ARNTZ,
UI, nr. 456; LAURENT, XX, nr. 312; CoLIN & CAPITANT, II, p. 729; AuBRY & RAu, § 441.
noot I.
5
Art. 1310 B.W.: "De minderjarige kan niet in zijn recht hersteld worden tegen de verbintenissen die volgen uit zijn misdrijf of oneigenlijk misdrijf."
Art. 1312 B.W.: "Wanneer minderjarigen of onbekwaamverklaarden, als zodanig, worden
toegelaten tot herstel in hun recht tegen hun verbintenissen, kan hetgeen ten. gevolge van
die verbintenissen is betaald tijdens de minderjarigheid of de onbekwaamverklaring, van
hen niet worden teruggevorderd, tenzij bewezen is dat het betaalde tot hun voordeel heeft
gestrekt." BAUDRY-LACANTINERIE, XV, nr. 2719; DEMOGUE, lil, p. 51; ARNTZ, UI, nr. 456.
6
DE PAGE, II, nr. 1077.
7
DE PAGE, 11, nr. 1077.
2
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Uit de aanhef van art. 1375 B.W. blijkt dus dat de verplichtingen· van
de belanghebbende jegens de zaakwaarnemer enkel bestaan, wanneer de
zaakwaarneming nuttig was 1 •
Deze regel mag evenwel niet verward worden met het beginsel van art.
1374 B.W., betreffende de verantwoordelijkheid van de zaakwaarnemer.
Het is best mogelijk dat, ofschoon bepaalde fouten kunnen verweten
worden aan de waarnemer, de zaakwaarneming over het algemeen
toch nuttig was. In dit geval blijft de belanghebbende verplicht de zaakwaarnemer te vergoeden, evenwel na aftrek van de door de waarnemer
verschuldigde schadevergoeding 2 • Wanneer echter de zaakwaarneming
niet alleen volkomen nutteloos was doch, tengevolge van de fouten van de
waarnemer aan de belanghebbende oqk schade werd berokkend, geldt
enkel art. 1374 B.W'. 3 •
Om het hut van de zaakwaarneming te beoordelen, moet de rechter
zich plaatsen op het ogenblik van het optreden van de waarnemer 4 •
1. De belanghebbende moet de verbintenissen naleven, die de zaakwaarnemer, in zijn naam, heeft aangegaan. (i.e. de verbintenissen "alieno nomine")
In dit opzicht 1s de toestand van de belanghebbende gelijk aan die van
de lastgever.; de zaakwaarnemer heeft hier eigenlijk de belanghebbende
vertegenwoordigd, zodat deze laatste alleen tegenover derden aansprake·
Jijkis 5 •
2. De belanghebbende dient de zaakwaarnemer schadeloos te stellen
voor alle verbintenissen die deze laatste in eigen naam, doch voor rekening
van de belanghebbende, heeft aangegaan. (i.e. de verbintenissen "non
.alieno nomine'')
In dit geval is de belanghebbende, in principe, niet gebonden tegenover
derden. De derden kunnen enkel de waarnemer, met wie zij gehandeld
hebben, aanspreken 6 • De belanghebbende is echter gehouden de zaakwaarnemer "schadeloos te stellen", hetgeen zal gebeuren hetzij door het
overleggen van een behoorlijk kwijtschrift uitgaande van de derde, hetzij
door het .leveren van het bewijs d;;tt hij zich volledig in de plaats heeft
gesteld van de zaakwaarnemer 7 •
3. De belanghebbende moet de zaakwaarnemer al diens nuttige of noodzakelijke uitgaven terugbetalen.
Uit deze verplichting ontstaat voor de zaakwaarnemer de z.g. "actio
negotiorum gestorurn contraria" 8 •
Over het algemeen worden de begrippen "nuttig" en "noodzakelijk",
als volgt gedefinieerd:
1 DE PAGE, Il, nr. 1087, DEKKERS, II, nr. 304; PLANlOL & RIPERT, VII, p. 16; LAURENT,
XX, nr. 329; DEMOGUE, III, p. 18 en 24; Luik, 17 januari 1963, Jur. Liège 1963-1964, l.
2
·
Brussel, 25 november 1953, P. 1955, II, 102.
3
. DE PAGE, II, nr. 1087 (kleine tekst).
4
DE PAGE, II, nr. 1087; PLANJOL & RIPERT, VII, p. 16.
5
KLUYSKENS, I, nr. 352, 2°. Zie ook infra blz. 20.
6
DE PAGE, II, nr. 1100; KLUYSKENS, I, .nr. 352, 3°; zie ook infra.
7
DE PAGE, II, n°. 1088.
8
BAUDRY-LACANTINERIE, IV, nr. 2801; KLUYSKENS, I, nr. 351.
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zijn nuttig, de uitgaven die een zeker profijt bezorgen,
noodzakelijk, deze die zich opdringen 1 •
Zoals reeds hoger vermeld, heeft het onderscheid weinig belang, daar
de nuttige uitgaven de noodzakelijke omvatten. Blijkbaar bedoelt men
hier redelijke of adequate uitgaven.
Voorbeeld: Ten gevolge van een storm wordt het dak van een huis ver-·
nietigd. Vanzelfsprekend dient de zaakwaarnemer het dak te laten herstellen met dakpannen van dezelfde soort,. als deze die vroeger werden gebruikt en geen materiaal aan te wenden dat veel duurder en luxueuzer is.
Voor dergelijke overdreven uitgaven, heeft de waarnemer geen recht op·
vergoeding. Daarentegen dient de zaakwaarnemer wel vergoed te worden,
wanneer hij van de zaakwaarneming gebruik heeft gemaakt om verbeteringswerken uit te voeren, die zich reeds geruime tijd opdrongen 2 •
Bovendien is de belanghebbende aan de zaakwaarnemer interest verschuldigd voor gedane voorschotten, vanaf de dag waarop ze werden
gedaan (art. 1372, al. 2 en art. 2001 B.W.) 3 • Sommigen verdedigennochtans de stelling dat hier niet art. 2001 B.W., betreffende de lastgeving
dient te worden toegepast, doch wel art. 1153 B.W., en dat derhalve·
slechts interesten verschuldigd zijn vanaf het ogenblik van de aan-·
maning 4 •
De zaakwaarnemer heeft verder recht op vergoeding van de schade,.
die rechtstreeks uit de zaakwaarneming voortvloeit 5 •
Voorbeeld: Een handelaar die een persoon, aangetast door een besmettelijke ziekte, in zijn huis opneemt en verzorgt, heeft recht op een vergoeding voor de schade die de overledene hem in de uitoefening van zijn
handel heeft veroorzaakt (vb. wegblijven van cliënteel) 6 •
Een moeilijkheid doet zich hier voor, met betrekking tot de z.g. pogingen tot redding, zonder resultaat 7 •
Voorbeeld: Een voorbijganger tracht een op hol geslagen paard tot stilstand te brengen, doch wordt ten gronde geworpen. Heeft hij recht op·
een vergoeding, als zaakwaarnemer? Om het nut van zijn handeling te·
beoordelen, dient men zich te plaatsen op het ogenblik van de poging ..
1
2

DE PAGE, II, nr. 1092.
DE PAGE, II, nr. 1092 .
.
DE PAGE, II, nr. 1094; Pand. be/ges, v0 Gestion d'a/Jaires, nr. 139; DEMOGUE, lil, p. 73·
en volg.; AuBRY & RAu, IV, p. 724; JossERAND, II, nr. 1447; ARNTZ, lil, nr. 463 en volg.
CoLIN & CAPITANT, II, nr. 722; Cass. 8 juni 1893, Pas. 1893, I, 252; Brussel, 7 februari·
1964, Pas. 1965, II, 70.
4
LAURENT, XX, nr. 331; BAUDRY-LACANTINERIE, XV, nr. 2820; PLANIOL, II, nr. 2283.
Zie ook conclusies van het Openbaar Ministerie onder het arrest van 8 juni 1893, Pas. 1893,.
I, 252.
.
5
KLUYSKENS, I, nr. 352, 1°.
6
Rb. Leuven, 1 febr. 1868, Cloes & Boniean, XVII, 250. Zo werd eveneens gevonnist dat
een hotelhouder, die een onvermogende herbergt en verzorgt, recht heeft op vergoeding
van de schade die een rechtstreèks gevolg is van de geholpen persoon, (Rb. Mons, 27 juni
1899, Belg. jud. 1900, 396); ook dat iemand die een brand heeft helpen blussen, als zaakwaarnemer een vergoeding kan bekomen voor de beschadiging van zijn kleren (Vr. St.
Gillis, 27 febr. 1902, J.T. 1903,707.
7
KLUYSKENS, l, nr. 352, 1° in fine (kleine tekst).
3

r
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Zo werd vergoeding geweigerd omdat het ging om een paard, op· hol
geslagen op een weg waar niemand zich bevond, en waar aldus geen
schade kon worden verwacht 1 • Is er evenwel gevaar, omdat b.v. het paard
is op hol geslagen in een druk bezochte straat, komt de daad van de derde
"ab initio" nuttig voor. Blijft het gewenste resultaat uit, dan doet zulks
geenszins afbreuk aan het nut van de handeling, tenzij de zaakwaarnemer
blijkbaar niet in staat was een doelmatige hulp te verlenen, zodat zijn
tussenkomst een klaarblijkelijke dwaasheid uitmaakt 2 • De rechtspraak
is op dit punt echter verdeeld 3 •
Retentierecht: Evenals de mandataris, heeft de zaakwaarnemer een
retentierecht, krachtens hetwelk hij kan weigeren de zaak van de belanghebbende terug te geven, zolang hij niet vergoed is geworden voor de
gedane kosten 4 •
Heeft de zaakwaarnemer recht op loon? Deze vraag is omstreden. Een
deel van de rechtsleer en van de rechtspraak gaat uit van de opvatting
dat, daar de zaakwaarnemer handelt om een dienst te bewijzen, zonder
winstbejag, hij geen recht heeft op een loon 5 • Anderen verdedigen daarentegen de stelling dat zaakwaarneming, net als lastgeving, bij uitzondering, ten bezwarende titel kan geschieden, nl. wanneer de belanghebbende
tijdens de zaakwaarneming een salaris belooft 6 of nog wanneer de waarnemer niet als vriend, maar uit hoofde van zijn beroep is opgetreden. In
dit geval heeft hij recht op zijn gewoon salaris 7 • Zo zal b.v. een geneesheer, die als zaakwaarnemer iemand heeft verzorgd, zijn gebruikelijk
ereloon kunnen rekenen, tenzij het bewezen is dat de verzorgde persoon
zich anders tot een instelling van openbare weldadigheid zou hebben
gewend 8 •
Zijn er meer belanghebbenden, dan zijn dezen, in tegenstelling met de
lastgeving (art. 2002 B.W.), niet solidair gehouden tegenover de zaakwaarnemer 9 •
Onbekwaamheid van de belanghebbende
Er wordt algemeen aanvaard dat de belanghebbende niet over de
juridische bekwaamheid moet beschikken, om tot vergoeding jegens de
1

Luik, 14 maart, 1914, Pas. 1915-1916, II, 336.
HENRI VJzroz: La notion du quasi-contrat, Bordeaux, blz. 263. Zie ook: Rev. trim. dr.
civ. 1902, blz. 898 .
3
. Kenden een vergoeding toe: Parijs, 17 nov. 1894, en Amiens 9 jan 1895, S. 1897, 2,
214; Gent, 9 juli 1901, Pas. 1902, ll, 187; Luik, 6 juli 1923, Jur. Liège 1923, blz. 275.
Weigerden daarentegen een vergoeding: Aix, 23 okt. 1889, Dal. pér. 1890, 2, 301: Vr.
Morly, IO nov; 1907, Dal. pér. 19IO, 5, 22.
4
DE PAGE, 11, nr. I095; KLUYSKENS, I, nr. 352, 3°; PLANJOL & RJPERT, VII, nr. 73I;
BAUDRY-LACANTINERTE, IV, nr. 2820, I; DEMOGUE, lil, nr. 49; CouN & CAPITANT, II, p. 714.
5
LAURENT, XX, nr. 331; Huc, VIII, nr. 384; ÄUBRY & RAU, VI, p. 299; Luik, 21 jan.
1891, Pas. 1891, II, 377; Rb. Brussel, 19 juli I893, Pas. 1893, III, 375; Brussel, 20 januari
19I 7, J. T. 1920, 489.
6
KLUYSKENS, I, nr. 352, I 0 in fine.
7
DE PAGE, IJ, nr. 1097; KLUYSKENS, I, nr. 352, 1° in fine; BAUDRY-LACANTINERTE, IV,
nr. 2821; DEMOGUE, liJ, nr:45; PLANJOL & RJPERT, VII, nr. 731.
8
DEMOGUE, lil, p. 77 en 78.
9
KLUYSKENS, I, nr. 352, Jo; DE PAGE, Il, nrs. 1085 en 1093; PLANJOL & RrPERT, VII,
nr. 731.
2
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zaakwaarnemer te zijn gehouden 1 • De verplichting van de belanghebbende ontstaat inderdaad buiten zijn toedoen, zonder dat hij enige rechtshandeling, waartoe een bepaalde rechtsbekwaamheid vereist is, verricht
heeft of verrichten moet 2 •
b. GEVOLGEN TEN OPZICHTE VAN DERDEN
1. De zaakwaarnemer handelt in naam van de belanghebbende, "alieno
nomine".
Zoals hierboven aangetoond, werd de belanghebbende in dit geval
eigenlijk door de zaakwaarnemer vertegenwoordigd, zodat hij direct
aansprakelijk is tegenover derden 3 • De verbintenis van de belanghebbende spruit immers rechtstreeks uit de wet (art. 1375 B.W.), afgezien van
om het even welke eventuële goedkeuring 4 •
In de veronderstelling dat de zaakwaarneming nuttig was, heeft de
derde dan ook slechts een vordering jegens de belanghebbende, niet
jegens de zaakwaarnemer 5 • De rechten van derden zijn dus afhankelijk
van het nut van de zaakwaarneming.
Voorbeeld: Een persoon sluit een contract af met een verzekeringsmaatschappij, voor rekening van een familielid, wiens zaak hij waarneemt. Zo de verzekerde de premies weigert te betalen, beschikt de verzekeringsmaatschappij over een vordering jegens de belanghebbende, op
voorwaarde evenwel dat de zaakwaarneming nuttig was 6 •
Dit geldt bij voorkomend geval ook voor éénzijdige handelingen, zoals
opzegging of huurverlenging 7 •
V oor alle zekerheid zal de derde echter gewoonlijk om een persoonlijke
verbintenis van de zaakwaarnemer verzoeken 8 •
Wat gebeurt er nu wanneer de zaakwaarneming nutteloos was? Volgens
DEMOGUE behoudt ook in dit geval de derde zijn verhaal jegens de belanghebbende, ten minste, indien hij heeft kunnen geloven aan het nut van
de zaakwaarneming. De belanghebbende zou dan vervolgens een vordering kunnen instellenjegens de zaakwaarnemer 9 •
Onbekwaamheid van de zaakwaarnemer
Ofschoon algemeen wordt aanvaard dat de zaakwaarnemer moet
bekwaam zijn om verbintenissen in zijnen hoofde te doen ontstaan,
behouden de derden, waarmee de onbekwame zaakwaarnemer in naam
1 DE PAGE, Il, nr. 1077; KLUYSKENS, I, nr. 349; LAURENT, XX, p. 345; Pand. be/ges, V0
gestion d'a/faires, nr. 62; ARNTZ, lil, nr. 456; CoLIN & CAPITANT, Il, p. 721; BAUDRYLACANTINERIE, XV, nr. 2719; DEMOGUE, lil, p. 51.
2 KLUYSKENS, I, nr. 349.
·
3 KLUYSKENS, I, nr. 352,2°,
4 DE PAGE, Il, nrs. 1088 en 1099; KLUYSKENS, I, nr. 352, 2°; PLANIOL, II, nr. 2281; LAURENT, XX, nr. 332; BAUDRY-LACANTINERIE, IV, nr. 2814.
5
DE PAGE, Il, nrs. 1090 en 1099; LAROMBIÈRE, VII, p. 443.
6
Cass. fr., 14 januari 1959, Rev. trim. dr. civ. 1959, p. 334, nr. 47.
7
Cass. 8 november 19 56, Pas. 19 57, I, 244.
8 DE PAGE, Il, nr. 1099.
9 DEMOGUB, lil, p. 83; contra Pand. fr., v0 Affaires (gestion), nr. 365.
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van de. belanghebbende ("alieno nomine") heeft gehandeld, hun vorderingjegens de belanghebbende 1 •
2. De zaakwaarnemer handelt in eigen naam, doch voor rekening van
de belanghebbende. ("non alieno nomine") 2 •
Zoals hierboven reeds aangetoond, is de belanghebbende in dit geval
niet rechtstreeks verbonden tegenover derden. De derde heeft slechts een
verhaaljegens de zaakwaarnemer.
Indien de zaakwaarneming evenwel nuttig was, zal de derde de belanghebbende mogen aanspreken, op grond van de zijdelingse vordering 3 •
Sommigen verlenen aan de derde zelfs een rechtstreekse vordering jegens
de belanghebbende, op grond van de ongegronde verrijking 4 •
Was de zaakwaarneming nutteloos, dan behoudt de derde in ieder geval
de zaakwaarnemer als persoonlijke schuldenaars.

IV. GOEDKEURING
De goedkeuring door de belanghebbende is geen essentieel bestanddeel
van de zaakwaarneming 6 • Zelfs wanneer de belanghebbende de zaakwaarneming niet bekrachtigt, blijven zijn verplichtingen jegens de zaakwaarnemer bestaan, in .z;overre weliswaar de zaak behoorlijk werd waargenomen 7 •
Keurt de belanghebbende de zaakwaarneming evenwel goed, hetzij
uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, dan past men de regels van de lastgeving toe, met terugwerkende kracht (ratihabitio mandato aequiparatur) 8 •
Indien de bekrachtiging een rechtshandeling betreft, waarbij bepaalde
voorwaarden dienen in acht genomen te worden, moet de goedkeuring
eveneens in deze vormen geschieden 9 •
De goedkeuring dient tevens uit te gaan van een bekwaam persoon 10 •
V. BEWIJS
Meestal zal de zaakwaarnemer geen schriftelijk bewijs kunnen voorleggen. De zaakwaarneming is trouwens een éénzijdige rechtshandeling.
Ze mag dan ook door alle middelen van recht worden bewezen (art.
1348, 1°, B.W.) 11 •

729.

PLAl'IIOL & R.IPERT, vü, p.
DE PAGE, Il, nr. 1100; KLUYSKENS, I, nr. 352, 3°.
DE PAGE, II, nr. 1100; LAROMBIÈRE, VII, p. 443; DEMOLOMBE, VIII, p. 177; Pand. {r.
0
1' Affaires (gestion), nr. 380.
4
Rép. pr. dr. be/ge, V0 Quasi-contrat, n° 100 b.; KLUYSKENS, I, 352, 3°.
5
DE.PAGE, Il, nr.llOO.
6
DE PAGE, U, nr. 1088.
7
DE PAGE, Il, nr. 1087; DEKKERS, II, nr. 304; KLUYSKENS, I; nr. 352; PLANlOL & RIPERT,
VII, p. 16; LAURENT, XX, nr. 329; DEMOGUE, III, p. 18 en 24; Luik, 17 jan. 1963, Jur Liège,
1963-1964, 1.
.
8
KLUYSKENS, I, nr. 352 bis; DEKKERS II, nr. 303; de goedkeuring hoeft niet eens de derden
die met de zaakwaarnemer contracteerden ter· kennis te worden gebracht (Cass. 20 juli
1883, Pas. 1883, I, nr. 347).
9
Pand. {r., v0 Affaires (gestion), nr. 399.
10
DEMOGUE, III, p. 89; Pand. {r., v0 Affaires (gestion), nr. 385.
·
11
Cass. 8 juni 1893, Pas. 1893, I, nr. 252; DE PAGE, II, nr. 1078; PLANlOL & RIPERT,
VII, nr. 21.
1
2
3

WETTELIJKE BEPALINGEN
BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

Art. 1372. Wanneer iemand vrijwillig eens anders zaak waarneemt,
hetzij met, hetzij buiten weten van de eigenaar, verbindt hij zich stilzwijgend om de door hem begonnen zaakwaarneming voort te zetten en die
te voltooien, totdat de eigenaar in staat is zelf daarin te voorzien; hij
moet zich eveneens belasten met aJles wat bij diezelfde zaak behoort.
Hij onderwerpt zich aan alle verplichtingen die 'zouden ontstaan uit
een uitdrukkelijke lastgeving die hij van de eigenaar zou hebben gekregen.
Art. 1373. Hij is verplicht zijn zaakwaarneming voort te zetten, zelfs
indien de eigenaar komt te overlijden voordat de zaak is ten einde gebracht, totdat de erfgenaam de leiding ervan op zich heeft kunnen nemen.
Art. 1374. Hij is verplicht aan de zaakwaarneming alle. zorgen van
een goed huisvader te besteden.
·
· Niettem,in kan de rechter de vergoeding van de schade die door de
schuld of de nalatigheid van.de waarnemer mocht zijn veroorzaakt, matigen, op grond van de omstandigheden die hem tot de zaakwaarneming
hebben bewogen.
Art. 1375. De eigenaar wiens zaak behoorlijk is waargenomen, ·moet
de verbintenissen nakomen die in zijn naé;Lm door de waarnemer zijn aangegaan, hem schadeloos stellen voor alle persoonlijke verbintenissen die
hij op zich heeft genomen, en hem alle nuttige of noodzakelijke uitgaven
die hij gedaan heeft, vergoeden.
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