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I 

VOORWOORD 

“De exceptio plurium litis consortium”. Veel vrienden die zich afvroegen waar mijn 

masterproef over handelde kwamen er met dit antwoord wat bekaaid van af. Bovendien kon 

de kleine minderheid die durfde doorvragen naar de betekenis van dit sinistere Latijn een 

verslappende aandacht niet onderdrukken. De periode die ik in isolement spendeerde om de 

betekenis van dit begrip uit te spitten kon dan ook niet altijd overal op evenveel enthousiasme 

rekenen. Toch ben ik hen dankbaar om me tijdens deze periode van de nodige uitlaatkleppen 

te voorzien.  

 

Ik kan niet ontkennen dat de exceptio plurium litis consortium ook door mij aanvankelijk 

verguisd werd. Zij het niet om dezelfde redenen als die van de Nederlandse rechtsleer. Het in 

elkaar puzzelen van de grondslagen van deze rechtsfiguur heeft me heel wat hoofdbrekens 

bezorgd. Het is pas na enkele weken denkwerk en lange wandelingen door Gent en Oostende 

dat ik plots wakker schoot en begreep waar deze term haar bestaan aan te danken had. De 

hulp van een collega-rechtenstudent uit Groningen die ik aan de University of Surrey 

ontmoette heeft hier in beslissende mate toe bijgedragen. 

 

Ook mijn promotor, Prof. Dr. Piet Taelman, heeft me in deze zoektocht enorm geholpen. 

Eerst en vooral door mijn aandacht op dit boeiende onderwerp te vestigen en me E. Gras’ in 

deze materie frequent geciteerde werk te bezorgen als leidraad. Daarnaast wil ik hem 

bedanken voor onze gesprekken die vaak de klonk rond duurden. Hierbij monsterde hij niet 

alleen mijn visie op het Nederlandse procesrecht maar spoorde hij mij ook aan niet teveel van 

het rechtsvergelijkende pad af te dwalen. Tenslotte wil ik hem bedanken voor zijn bereidheid 

om dicht bij de deadline alsnog een evaluerende afspraak in te lassen. 

 

Rest mij nog mijn goede vriend Hans alsook mijn prachtige vriendin te bedanken. Ook mijn 

moeder, grootmoeder, zus, broer en huisgenoten vergeet ik niet te bedanken voor het 

terugkaatsten van mijn overpeinzingen en voor het aanreiken van kleine handigheidjes voor 

het schrijven van een masterproef. 

 

Omdat een goede tekst niet gespeend mag worden van enig cliché wil ik tenslotte U, de lezer, 

bedanken. Ik hoop dat het eindresultaat dat u nu in handen heeft u een duidelijk overzicht 
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biedt van de onsplitsbaarheid, het meerpartijenproces en het hieruit volgende verweermiddel 

in het Nederlandse en Belgische burgerlijk procesrecht. 
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DEEL I. INLEIDING, METHODOLOGIE & 

ONDERZOEKSVRAGEN 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

1. Onrecht is van alle tijden en plaatsen. Niet iedereen krijgt altijd waar hij onbetwistbaar 

recht op heeft. Wil men die rechten afdwingen dan kan men een beroep doen op de 

rechterlijke organisatie van een land. Om dit zo secuur mogelijk te laten verlopen is er nood 

aan een duidelijke set regels. Elk ontwikkeld land heeft hiervoor zijn eigen neergeschreven 

burgerlijk procesrecht. Het is de rechtstak die ten dienste staat van het materiële recht alsook 

van de rechtssubjecten die dit hard willen maken. 

 

2. De processituatie die men zich waarschijnlijk het makkelijkst kan inbeelden is die 

waarbij een persoon, een eiser, iets vordert van een ander, een gedaagde. Een bouwheer (A) 

kan zich bv. verongelijkt voelen door de gebrekkige oplevering van een appartement door een 

aannemer (Z). De riolering is zo lek als een zeef en de waterlekken tasten het ganse gebouw 

aan. Dit kan al dan niet aanleiding geven tot een eis in rechte van A tegen Z. Deze 

processituatie van één rechtsverhouding bestaande tussen één eiser en één gedaagde, die 

aanleiding geeft tot één vordering voor één rechter, is vanzelfsprekend niet de enige. Het 

komt namelijk vaak voor dat niet slechts één, maar twee of meer personen zich verongelijkt 

voelen of onrechtmatig gehandeld hebben1. 

 

Zo is het mogelijk dat A samen met B en C met de aannemer gecontracteerd heeft voor de 

bouw van het appartement. Bijgevolg hebben ook zij schade ondervonden van Z’s gebrekkige 

werk. Ook zij kunnen het dan nodig vinden een eis in te stellen tegen Z. Evenzo kan het 

voorkomen dat Z bepaalde werken heeft uitbesteed aan een onderaannemer (Y). Hierdoor zou 

naast Z ook Y de fout begaan kunnen hebben. A, B en C wensen zich dan ook te richten tot 

twee personen, niet enkel Z maar ook Y. Dit voorbeeld kan tot in het oneindige doorgaan door 

aan de zijde van eiser of verweerder telkens personen toe te voegen en de rechtsverhoudingen 

                                                
1 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en 

Nederland, jaarboek XII, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1970, 281-282, nr. 1-2 (hierna verkort W. HAARDT, 

Onsplitsbaarheid) 
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en vorderingen zich te laten opstapelen. Al deze gevallen dienen er toe te illustreren dat er 

talloze situaties denkbaar zijn waar drie of meer partijen naast en/of tegenover elkaar staan. In 

dergelijke gevallen sprak men vroeger, zoals het Duitse recht het mooi verwoordt1, van 

strijdgenootschap2. Recenter heeft men deze term ingewisseld voor het begrip 

meerpartijenprocedures3. 

 

3. Concreet gaat het om situaties waar meerdere eisers tegen één verweerder, één eiser 

tegen meerdere verweerders of meerdere eisers tegen meerdere verweerders wensen te 

procederen. In dergelijke complexe relaties rijst de vraag hoe deze vorderingen behandeld 

moeten worden. Er zijn nl. niet louter meerdere partijen aan een of beide zijden maar ook 

meerdere vorderingen. Er zullen bv. meerdere eisers zijn met ten minste één vordering (per 

eiser) tegen één of meerdere verweerders. Ook mogelijk is de situatie van één eiser met 

meerdere vorderingen tegen meerdere verweerders4. Moeten die vorderingen nu elk 

afzonderlijk behandeld worden of kan dit voor een gemeenschappelijke rechter gebeuren? 

Kan men alle betrokkenen in éénzelfde geding voor éénzelfde rechter dagvaarden en zo 

éénzelfde uitspraak bekomen of vereisen de bevoegdheidsregels een afzonderlijke 

behandeling bij afzonderlijke rechters voor iedere betrokkene en zijn vordering? 

 

4. Een gezamenlijke procesvoering betekent potentieel een afwijking van de materiële en 

territoriale bevoegdheidsregels van het procesrecht. Men mag dan ook niet zomaar 

willekeurig diverse vorderingen tegen verschillende personen voor eenzelfde rechter brengen. 

Het zal vereist zijn dat de vorderingen en rechtsverhoudingen een zekere band of samenhang 

met elkaar vertonen. Enkel dan zal aanvaard worden dat de proceseconomie de bovenhand 

neemt op de bevoegdheidsregels. In gevallen waar deze band ontbreekt zal een gezamenlijke 

                                                
1 Het Duitse recht spreekt in zijn §59-63 Zivilprozessordnung van “Streitgenossen”. In Oostenrijk is een 

gelijkaardige regeling terug te vinden in: §11-16 Zivilprozessordnung. Italië spreekt van ‘litisconsorzio’: art. 

102-103 Codice di procedura civile. Cf. W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 290-291, nr. 9; B. ALLEMEERSCH, 

Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 168-169, nr. 47. 
2 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1959, 83. nr. 39; D. VEEGENS, 

Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 83, nr. 45 en D. VEEGENS, E. KORTHALS 

ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1989, 94, nr. 46. 
3 D. VEEGENS, E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2005, 99, nr. 

44 (hierna verkort D. VEEGENS, Cassatie 2005). 
4 P. STEIN, Compendium 2003, 148-149. 
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procesvoering uitgesloten zijn. Net zoals er dergelijke gevallen zijn, zijn er evengoed gevallen 

waarin die band zodanig sterk aanwezig is dat een gezamenlijke procesvoering onontbeerlijk 

en verplicht is. Hier wordt van het principe van de partijautonomie afgeweken in het voordeel 

van de proceseconomie.  

 

5. Binnen deze verplichte gezamenlijke procesvoering kan een gedaagde zich in 

Nederland benutten van een opmerkelijke vorm van verweer: de exceptio plurium litis 

consortium1. Het is een niet-ontvankelijkheidsverweer dat in dit land zowel in eerste aanleg 

als in hogere aanleg opgeworpen kan worden. Het komt er kort samengevat op neer dat een 

eiser niet alle gedaagden in het proces heeft betrokken terwijl dit verplicht was of dat een 

eiser met meerdere eisers samen in eenzelfde proces had moeten optreden. Met zijn strenge 

sanctie dwingt dit concept tot een gezamenlijke procesvoering en betekent het een afwijking 

op de partijautonomie. Hierdoor heeft het in Nederland reeds voor heel wat beroering 

gezorgd. Om de partijautonomie te vrijwaren streeft men ernaar de exceptio zo weinig 

mogelijk toepassing te laten vinden door haar in bepaalde situaties niet te laten spelen en te 

vervangen door middelen die op een efficiëntere wijze eveneens een proceseconomisch 

resultaat garanderen. De beoordeling van het toepassingsgebied en nut van alsook een 

speurtocht naar een dergelijke concept in België vormen de voedingsbodem voor een 

aantrekkelijk onderzoek. 

Hoofdstuk 2. Methodologie 

6. Zoals STEIN terecht zegt is het noodzakelijk het burgerlijk proces op de meeste 

doelmatige wijze te regelen. Daartoe moet het burgerlijk procesrecht o.a. “zo begrijpelijk 

[mogelijk] geformuleerd [zijn] dat ook geïnteresseerde leken een redelijk inzicht in hun 

processuele rechten en verplichtingen kunnen krijgen”2. Een doelstelling waaraan deze 

verhandeling haar steentje wil bijdragen door meer duidelijkheid te scheppen in een specifiek 

verweermiddel van het Nederlandse burgerlijk procesrecht: de exceptio plurium litis 

                                                
1 Een op het eerste zicht weinig zeggende term die bij rechtsvergelijking in België soms anders wordt 

overgenomen. Zie bijvoorbeeld B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, 168, nr. 47 die spreekt van de “exceptio plurialis litisconsortium”. Zie ook J. LAENENS, 

Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, art. 566, 5, nr. 11 die het kortweg houdt op de 

“exceptio plurium consortium”. 
2 H. STEIN, “Schets van een voortvarend burgerlijk procesrecht – deel I”, Adv. 1997, 249. 
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consortium. De gehanteerde werkwijze hierbij is een “desktop onderzoek”. Op basis van 

geschreven bronnen, rechtspraak en rechtsleer, wordt vanachter bureau en computer getracht 

het leerstuk te ontrafelen. 

 

7. Dit onderzoek had evengoed kunnen aanvangen met een diepgaande studie van 

gezamenlijke procesvoering en onsplitsbaarheid in België. Na de vaststelling dat deze 

Belgische regeling niet volledig bevredigt zou er dan aan gedacht kunnen worden om 

leentjebuur te spelen in het Noorden. Na een grondige analyse van het Nederlandse 

procesrecht zou dan een voorstel tot aanvulling van het Belgische procesrecht kunnen 

gemaakt worden. Zo is het onderzoek evenwel niet gelopen. De gekozen titel, uit het 

twintigtal mogelijke masterproef-onderwerpen binnen het burgerlijk procesrecht, luidde 

namelijk “de exceptio plurium litis consortium”. Bijgevolg werd aangevangen met een 

onderzoek naar de exacte betekenis van dit begrip. Haar uitgesponnen web en vertakkingen 

heeft op dat moment geleid tot een vastbijten in het Nederlandse burgerlijk procesrecht. De 

keuze werd dan ook gemaakt dit eerst zo goed als mogelijk te systematiseren en pas daarna 

aan het Belgische procesrecht te toetsen. 

 

8. Tijdens het onderzoek van het Nederlandse burgerlijk procesrecht valt meteen op dat 

de Nederlandse wetgeving het concept van de exceptio plurium litis consortium nergens 

expliciet vermeldt. Een verweermiddel vindt zijn bestaansreden o.a. in het bestraffen van het 

niet naleven van procedurele regels1, een beoordeling waarvoor soms een tipje van de 

materieelrechtelijke sluier moet gelicht worden. Om een zicht te krijgen op dit verweermiddel 

zal men bijgevolg allereerst zijn proces -en materieelrechtelijke grondslagen moeten 

onderzoeken. Dit zijn voornamelijk de principes van cumulatie en procesrechtelijke 

ondeelbaarheid. Daarnaast kunnen ook enkele andere mechanismen om derden aan een 

geding te laten deelnemen niet onbesproken blijven. Het geheel van deze geschreven en 

ongeschreven, procedurele en materiële, regels maakt gezamenlijke procesvoering mogelijk 

en stelt het soms zelfs verplicht.  

 

                                                
1 K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 45, nr. 19 definieert 

verweermiddel als “een proceshandeling uitgaande van iemand tegen wie een vordering in rechte werd ingesteld, 

die erop gericht is die vordering te horen afwijzen”. 
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9. Het is enkel doorheen deze analyse dat dit verweermiddel onderzocht en 

gesystematiseerd kan worden. Een beroep op de Nederlandse rechtspraak, in het bijzonder 

arresten van de Hoge Raad, is hierbij (gelet op de beperkte wettelijke basis) onontbeerlijk om 

de exacte inhoud, perceptie en consequenties van het concept volledig te achterhalen. De 

bestudeerde rechtspraak stamt uit een periode gaande van de late jaren dertig van de 20ste 

eeuw tot en met recente uitspraken uit de 21ste eeuw. Een dergelijk uitgestrekte periode wordt 

onvermijdelijk gekenmerkt door diverse maatschappelijke evoluties. De denkbeelden en 

rechtsopvattingen van rechters zijn hier niet immuun voor. Alhoewel de definitie van de 

exceptio plurium litis consortium doorheen de tijd relatief constant blijft is de manier waarop 

het verweermiddel toegepast wordt en zijn grondslagen geïnterpreteerd worden dit niet altijd. 

De toepassing van de jure objectieve regels zijn de facto afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden en de opvattingen van de geadieerde rechter. Het feit dat dit procedurele 

verweermiddel bruikbaar is in geschillen m.b.t. diverse burgerrechtelijke materies versterkt de 

variabele, aan de concrete materie aangepaste, toepassing van het concept. Bovendien heeft de 

niet-ontvankelijkheidssanctie van de exceptio plurium litis consortium doorheen de tijd heel 

wat beperkende interpretaties teweeg gebracht. 

 

10. Om door het bos van de Nederlandse rechtspraak de bomen nog te zien moet de hulp 

van een selectie verduidelijkende en kritische Nederlandse rechtsliteratuur ingeroepen 

worden. De meeste auteurs mogen het dan wel eens zijn over het bestaan en de inhoud van de 

exceptio plurium litis consortium, de praktische omzetting ervan en haar draagwijdte blijft 

voor velen toch omhuld met een sluier van mysterie1. Ook hier heeft de sanctie van niet-

ontvankelijkheid auteurs doen pleiten voor alternatieven die het doel van dit verweermiddel 

op een minder vergaande wijze bereiken. Dit onderzoek heeft niet de kapsones dit mysterie te 

ontsluieren of exhaustief te zijn. Het heeft als doel een bevattelijk overzicht te scheppen van 

de inhoud van dit concept alsook een overzicht te geven van de heersende opvattingen 

hierover. Waar deze opvattingen tegenstrijdigheden vertonen wordt stilgestaan bij de redenen 

hiervoor en een mogelijke oplossing aangereikt. 

 

11. Eens dit doel is bereikt zal het Belgische burgerlijk procesrecht onder de loep 

genomen worden. De bevindingen uit het Nederlandse recht zullen worden vergeleken met en 

                                                
1 Volgens D. VEEGENS, noot onder HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221 is de exceptio voor velen een duister leerstuk 

gebleven en biedt de rechtspraak niet altijd evenveel verheldering. 
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getoetst aan de Belgische rechtspraak en rechtsleer volgens een gelijkaardig stramien. In het 

bevestigend geval zal dit Belgische concept samen met zijn grondslagen onderzocht worden 

om vervolgens vergeleken te worden met het Nederlandse model. In het ontkennend geval zal 

zich de vraag stellen of het Belgisch procesrecht beter af zou zijn met een gelijkaardig 

concept en waarop het gestoeld moet worden. Zoals zal blijken is het antwoord hierop 

genuanceerd en zullen beide onderzoekswegen benut worden. 

 

Hoofdstuk 3. Onderzoeksvragen 

12. Aan de hand van de hierboven geschetste werkwijze zal getracht worden twee 

dominante onderzoeksvragen te beantwoorden. Het tweede deel van deze verhandeling richt 

zich op de vraag wat men in Nederland precies bedoelt met de term exceptio plurium litis 

consortium. Deze vraag houdt onvermijdelijk diverse subvragen in. Vooraleer kan overgegaan 

worden tot een onderzoek van dit verweermiddel is een inzicht nodig in de structuur van het 

Nederlandse burgerlijk procesrecht. Wil men dit verweermiddel begrijpen dan moet men eerst 

snappen wanneer een verweermiddel speelt in Nederland. Daarna moet nagegaan worden als 

welk type verweer de exceptio plurium litis consortium beschouwd wordt en wat de gevolgen 

hiervan zijn. Hieruit zal blijken dat dit verweermiddel een directe en indirecte grondslag heeft. 

Zoals gezegd is een antwoord op de vraag naar de grondslagen van dit verweermiddel van 

cruciaal belang. Hiertoe zal de concrete betekenis van (en discussie in de rechtsleer over) die 

grondslagen diepgaand moeten geanalyseerd worden. Binnen de directe grondslag van 

gezamenlijke procesvoering kunnen verschillende rechtsfiguren aangewend worden. De 

verhouding tussen sommige hiervan roept vragen van co-existentie op die niet onbeantwoord 

kunnen blijven. Ook binnen haar indirecte grondslag, de processuele ondeelbaarheid, is de 

exceptio plurium litis consortium een zorgenkind. Het is pas eens dit allemaal uitgeklaard is 

dat de eraan vastgekoppelde sanctionering alsook haar toepassing in de rechtspraak besproken 

kunnen worden. Uiteindelijk zou dit de mist rond dit verweermiddel wat moeten verdunnen.  

 

13. Het derde deel zal zich daarna toespitsen op de vraag of het Belgische burgerlijk 

procesrecht een gelijkaardig concept kent en, zo niet, of dit wenselijk is. Ook deze vraag valt 

uiteen in de verschillende subvragen. Na een korte opfrissing van het, voor deze materie 

relevante, Belgische procesverloop zal men zich moeten afvragen of de Nederlandse 

grondslagen van de exceptio plurium litis consortium ook in België aanwezig zijn. Indien dit 
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zo is zal moeten nagegaan worden of de concrete inhoud en toepassing hiervan in België 

gelijk loopt of afwijking vertoont. Enkel daarna kan men zich afvragen of het verweermiddel 

dat deze grondslagen moet beschermen bestaat of moet bestaan België. Indien het 

verweermiddel in België bestaat met enkele afwijkingen dan zal moeten nagegaan worden of 

het Belgische of het Nederlandse systeem de voorkeur verdient. 
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DEEL II. DE EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM 

IN HET NEDERLANDSE BURGERLIJK PROCESRECHT 

 

14. In dit deel wordt de eerste onderzoeksvroeg aangepakt worden. Voor een goed begrip 

van hetgeen volgt moet nogmaals vermeld worden dat de exceptio plurium litis consortium1 

een niet-ontvankelijkheidsverweer is dat de afloop van het geding beïnvloedt2. Het vindt enkel 

toepassing in situaties waar meer dan twee partijen in geschil zijn over een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding. Dit is een rechtsverhouding waarvan het rechtens noodzakelijk 

is dat de rechter er gelijkluidend over beslist t.a.v. alle bij die rechtsverhouding betrokken 

personen, in een geding waarin zijn allen, als eiser of gedaagde, aanwezig zijn. In dergelijke 

situaties kan een gedaagde de exceptio enkel opwerpen wanneer een of meer van die 

betrokkenen door de eiser niet in het proces opgeroepen zijn3. Dit verweermiddel tracht een 

gezamenlijke procesvoering voor éénzelfde rechter te bewerkstelligen omdat het geschil bij 

een afzonderlijke behandeling voor verschillende rechters potentieel tot onmogelijk 

gelijktijdig uit te voeren uitspraken zou leiden.  

 

Het verweermiddel kan zowel in eerste aanleg als n.a.v. het instellen van een rechtsmiddel 

gebruikt worden. In eerste aanleg luidt het verweer dat “het proces in eerste aanleg ten 

onrechte niet is ingeleid door of tegen alle partijen” of dat “de eiser meer personen in rechte 

had moeten betrekken, hetzij aan zijn eigen zijde hetzij aan andere zijde”. In een hogere graad 

luidt dit identiek4 of “dat het rechtsmiddel ten onrechte niet is ingesteld door of tegen alle 

partijen die in de vorige instantie tegenover elkaar hebben gestaan” 5. 

 

15. Na een kort overzicht van het Nederlandse burgerlijk procesrecht ter kadering van dit 

verweermiddel (hoofdstuk 1) zullen zijn grondslagen onderzocht worden (hoofdstuk 2). Enkel 

                                                
1 Hierna verkort exceptio. 
2 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.2. 
3 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, overweging 3.4, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.3; HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, 

concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 9 e.v. 
4 Zoals later onder randnr. 23 gezien zal worden is de exceptio een principaal verweer dat men zelfs voor het 

eerst in een hogere aanleg mag opwerpen. 
5 H. SNIJDERS, Civiel appel, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, 51. 
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een uitgebreide beschouwing hiervan maakt het mogelijk het toepassingsgebied en nut van de 

exceptio correct te beoordelen (hoofdstuk 3). 
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Hoofdstuk 1. Inleiding in de wereld van de exceptio plurium litis 

consortium  

16. In de inleiding werd reeds vermeld dat het burgerlijk procesrecht een dienende functie 

heeft (afdeling 1). Het regelt namelijk de procedure om materiële rechten hard te maken 

(afdeling 2). In het bijzonder wordt bepaald op welke wijze men een geschil voor de rechter 

kan inleiden (§1) en welke verdedigingsmiddelen de gedaagde partij hiertegen heeft (§2). Een 

van die middelen is de exceptio die na deze kadering gecategoriseerd kan worden (§3). 

Afdeling 1. Materieel recht en burgerlijk procesrecht 

17. Vooraleer er enige sprake kan zijn van een gebruik van het burgerlijk procesrecht moet 

er een materieel recht zijn dat men geldend kan en wil maken. Dit recht zal er op gericht zijn 

een ander iets te laten geven of (niet) te laten doen. Zonder materieel recht heeft een eis 

weinig zin. Een eis vindt zijn grond in het materiële recht en kan hiervan niet gescheiden 

worden (art. 3:304 BW). Dit dient echter te worden genuanceerd in het licht van de 

partijautonomie1. Die autonomie geeft de eiser namelijk behoorlijk wat macht. Het is hij die 

o.a. beslist wie gedaagd zal worden. Hierbij maakt het niet meteen uit of hij wel werkelijk 

over een materieel recht beschikt. Het is voldoende dat hij beweert hierover te beschikken2.  

 

Sommige rechtsleer meent dat het burgerlijk procesrecht het materiële recht dient en zijn 

verlengde is. Het burgerlijk procesrecht is volgens hen een set van regels dat ertoe dient het al 

dan niet bestaan van een materieel recht vast te stellen. Zonder het materiële recht zou er geen 

nood zijn aan burgerlijk procesrecht. Andere rechtsleer daarentegen kent het procesrecht een 

autonoom statuut toe of zet het minstens op gelijke voet met het materiële recht. Het 

burgerlijk procesrecht heeft namelijk ook van zijn kant invloed op het materiële recht. Het is 

niet ondenkbaar dat wegens het niet naleven van een procedurele vereiste een materieel recht 

wordt afgewezen. Dit kan zich voordoen ondanks het feit dat dit materiële recht effectief 

bestaat en een vordering ervan bij een correcte procesvoering gegrond zou bevonden worden. 

                                                
1 Cf. infra onder randnr. 31. 
2 A. VAN SCHAICK, Asser procesrecht - Deel 2 - Eerste aanleg, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 27 (hierna verkort 

A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg).  
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Een procedureregel kan een materieel recht dus onterecht af –of toewijzen1. Zo ook met het 

verweer van de exceptio. Men mag dan wel een naar materieel recht geldige vordering 

hebben, als men hierover niet op een correcte wijze procedeert zal dit verweer tot niet-

ontvankelijkheid van de vordering leiden. 

Afdeling 2. Verweermiddelen in het burgerlijk procesrecht 

§1. Gedinginleiding bij dagvaarding 

18. Eens men vaststelt over een (beweerd) materieel recht te beschikken kan men zich tot 

een ander richten om dit geldend te maken. Dit zal in eerste instantie via de informele kanalen 

van herinneringen, aanmaningen, regelingen in der minne, etc. moeten verlopen. Leidt dit niet 

tot een bevredigend resultaat dan zal een beroep op de rechterlijke macht zich aanbieden als 

uitweg. Hiertoe zal de rechthebbende, i.e. eiser, een burgerrechtelijke procedure moeten 

opstarten tegen de andere, i.e. gedaagde. Zo een procedure wordt in principe ingeleid door 

middel van een dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot (art. 78 jo. art 111, eerste lid 

Rv.)2. De eiser is verplicht om hierin op straffe van nietigheid enkele vermeldingen op te 

nemen (art. 45, tweede en derde lid en art. 111, tweede en derde lid jo. art. 120 Rv.). Zo zal 

hij onder andere verplicht zijn de eis3 en de gronden daarvan4 te vermelden (art. 111, tweede 

lid, d Rv.). Hiermee voert de eiser rechtscheppende feiten aan waarmee de vordering staat of 

valt. Deze verplichting moet samen gelezen worden met de waarheids –en volledigheidsplicht 

van procespartijen (art. 21 Rv.). Deze bepaling vereist van de partijen een waarheidsgetrouwe 

en volledige aanvoering van de feiten. Dit leidt ertoe dat de eiser niet enkel zijn eis (en de 

gronden hiervoor) moet vermelden in het exploot maar ook de bezwaren of het verweer (en de 

                                                
1 M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 201; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 7-9. 
2 Dit principe geldt behoudens die gevallen waar de wet de inleiding van een procedure bij verzoekschrift 

uitdrukkelijk mogelijk maakt. Ook in art. 96 Rv. is een uitzondering te vinden. Hoogst uitzonderlijk kan men een 

zaak brengen voor een kantonrechter  naar keuze. Hiervoor gelden geen vormvereisten, dagvaarding noch 

verzoekschrift zijn in deze gevallen vereist. Volgens A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 10 is de 

dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot evenwel aan zijn laatste adem toe. Hij verwacht en pleit voor een 

evolutie naar een procesrecht waarbij alle zaken via het goedkopere (proceseconomische) verzoekschrift worden 

ingeleid. Een evolutie met alle gevolgen van dien voor de rol van gerechtsdeurwaarders tijdens de 

procesinleiding. 
3 Ook wel petitum of vordering genoemd. 
4 Het fundamentum petendi. 
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gronden hiervoor) van de gedaagde hiertegen moet aanstippen (art. 111, derde lid Rv.). 

Aansluitend hierbij zal de eiser ook reeds zijn visie op dit verweer moeten geven1.  

 

19. Het verdient opmerking dat de rechter tot op dit moment nog steeds niet in de zaak 

betrokken is. Dit zal pas gebeuren op de verschijningsdatum die wordt vermeld in het exploot. 

Tussen de dagvaarding en de verschijning ligt in principe minimum een week (art. 114 jo. 119 

Rv.)2. Dit betekent evenwel niet dat de zaak nog niet aanhangig is bij de rechtbank. Deze 

aanhangigheid vindt namelijk plaats vanaf het moment dat de dagvaarding aan de gedaagde 

werd overhandigd. Hiertoe is wel vereist dat de dagvaarding ook tijdig ter griffie werd 

neergelegd. De griffie kan de zaak dan op de rol inschrijven op de verschijningsdatum zoals 

die in het exploot wordt vermeld (art. 125 Rv.)3.  

§2. De verschillende soorten verweermiddelen 

20. Het is pas op de verschijningsdatum (of roldatum) dat de gedaagde aan het woord 

komt. Hiertoe kan hij een conclusie van antwoord indienen. Dit processtuk zal o.a. bestaan uit 

de reactie tegen hetgeen door eiser gevorderd wordt, i.e. de verweermiddelen4. De gedaagde 

kan niet zonder meer het gelijk van de eiser ontkennen. Hij moet zijn verweer voldoende 

spijzen met afdoende motiveringen (art. 128, tweede lid Rv.). In het Nederlandse burgerlijk 

procesrecht staan een behoorlijke hoeveelheid verweermiddelen ter beschikking van de 

gedaagde. Om hierin enig overzicht te bewaren worden deze onderverdeeld in twee 

categorieën5.  

 

                                                
1 In de praktijk gebeurt dit niet altijd (volledig) omdat de eiser niet meteen al zijn kruit wil verschieten. Een 

(nietigheids)sanctie hierop kent het Nederlandse burgerlijk procesrecht echter niet (art. 120, vierde lid Rv.); A. 

VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 60. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 10 en 60. 
3 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg,  nr. 65. 
4 In de veronderstelling dat de gedaagde niet alles erkent wat de eiser vordert of zich niet onvoorwaardelijk 

refereert aan het oordeel van de rechter. Cf. W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, Hoofdlijnen van het 

Nederlands burgerlijk procesrecht, ’s-Gravenhave, VUGA, 2002, 72, nr. 65 (hierna verkort W. HUGENHOLTZ en 

W. HEEMSKERK, Hoofdlijnen). 
5 HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374, concl. Adv. Gen. ASSER, 2.2 – 2.17 bespreekt de historische 

totstandkoming van dit onderscheid alsook de interpretatiemoeilijkheden die het teweegbreng. 
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Aan de ene kant zijn er de exceptieve (procesrechtelijke of formele) verweren. Deze raken de 

rechtsbetrekking zelf niet. Zij zijn erop gericht te verhinderen dat de rechter tot een 

inhoudelijke beoordeling van de betwiste rechtsverhouding komt. De vordering rijdt zich 

m.a.w. stuk op regels van zuiver processuele aard. Het zou namelijk vrij zinloos zijn eerst het 

materiële geschil te onderzoeken om daarna vast te stellen dat dit onderzoek wegens de 

schending van een procesregel eigenlijk niet mocht plaatsvinden. Zo is o.a. het verweer dat de 

rechter geen rechtsmacht heeft (art. 11 Rv.) exceptief. Ook het verweer dat de eiser een 

nietige dagvaarding heeft uitgebracht valt hieronder1. Processuele regels van openbare orde 

vallen hier buiten, zelfs als de gedaagde ze zelf opwerpt. Deze worden strikt genomen niet als 

een verweer beschouwd nu de rechter de naleving van dergelijke regels ambtshalve moet 

controleren. Voorbeelden hiervan zijn de absolute bevoegdheid en de overschrijding van de 

termijn voor verzet en hoger beroep. Een tweede uitzondering vormt het verweer van 

onbevoegdheid. Dit verweer moet nog vóór alle andere verweermiddelen opgeworpen worden 

(art. 154 en 1022 Rv.)2. 

 

Aan de andere kant staan de principale (materiële of inhoudelijke) verweren. Dit zijn alle 

verweren die niet zuiver processueel van aard zijn en een belichting van de inhoud van de 

vordering (en de haar onderliggende rechtsverhouding) zelf vereisen. Binnen deze laatste 

categorie wordt een verder onderscheid gemaakt tussen direct en indirect principaal verweer. 

Direct principaal verweer is dat waar een buitenstaander waarschijnlijk meteen aan denkt 

                                                
1 Volgens P. STEIN en A. RUEB, Compendium van het burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 96 

(hierna verkort P. STEIN, Compendium 2003) zou ook het verweer dat de eiser niet bevoegd is om als 

procespartij op te treden exceptief zijn. A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 68 is echter van 

mening dat het verweer dat een vordering niet behoort tot het vermogen van de eiser (of door een verkeerde 

partij is ingesteld) een principaal verweermiddel is. Het zou namelijk niet een procesrechtelijke regel aan de orde 

stellen maar de tussen partijen in geding zijnde rechtsbetrekking zelf. Ook W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, 

Hoofdlijnen, 74-75, nr. 66 en H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 159, nr. 144 laten zich 

tot deze laatste strekking rekenen. Zoals onder randnr. 86 zal blijken wordt de indirecte grondslag (processuele 

ondeelbaarheid) van de exceptio soms in verband gebracht met de belangvereiste. Aangezien het 

gebruiksmoment van de verschillende types rechtsmiddelen verschilt is een kwalificatie in de ene of andere zin 

van belang. 
2 HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374, concl. Adv. Gen. ASSER, 2.18-2.21; W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, 

Hoofdlijnen, 74, nr. 66; P. STEIN, Compendium 2003, 94-97; H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk 

procesrecht 2007, 158-159, nr. 144; H. SNIJDERS, Civiel appel, Deventer, Kluwer, 2009, 99-100, nr. 103 (hierna 

verkort H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009); A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg,  nr. 66-68. 
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wanneer men het heeft over een verweer in een geschil voor de rechtbank. Het zijn de 

tegenargumenten in rechte die de gedaagde richt tegen de eiser. Hiermee wil de gedaagde zich 

kanten tegen de door de eiser voorgestelde feiten en/of de door hem hieruit afgeleide 

rechtsgevolgen. Dit verweer zal altijd betrekking hebben op redenen die eigen zijn aan de 

zaak zelf. Indirect principaal verweer daarentegen heeft een processueel geurtje. Ze zijn 

namelijk deels gebaseerd op een procesregel en zullen er toe leiden dat de rechter niet tot een 

inhoudelijke beoordeling van het geschil zal komen. Toch worden ze niet als exceptief 

beschouwd omdat ze niettemin een (beperkte) beoordeling door de rechter vereisen van de 

rechtsverhouding waarover men in geschil is. Het is enkel na die beoordeling dat men de 

(niet-)naleving van de procesregel kan beoordelen. M.a.w. is de grondslag van dit 

verweermiddel niet uitsluitend een procedureregel maar ook de aard van de materiële 

rechtsverhouding waarover men in geschil is. Onder dit type principaal verweer vallen 

bijvoorbeeld verjaring, gezag van gewijsde of het bestaan van een minnelijke schikking1. 

 

21. Het hier gemaakte onderscheid is van belang omdat het tijdstip waarop een 

verweermiddel opgeworpen moet worden hiervan afhangt. De gedaagde is in principe 

verplicht al zijn verweermiddelen in zijn conclusie van antwoord op te nemen, i.e. te 

concentreren (art. 128, derde lid Rv.). Als hij hierin niet al zijn exceptieve verweren opneemt 

verkijkt hij zijn kans. De mogelijkheid om dit later nog te doen vervalt. Ook in een hogere 

aanleg zal men deze verweermiddelen niet meer kunnen opwerpen als dit in eerste aanleg 

reeds mogelijk was2. De ratio achter deze strenge sanctionering is tweevoudig. Enerzijds wil 

men vermijden dat dergelijke verweermiddelen later in het proces nog zouden leiden tot een 

vertraging of blokkering3. Zou een gedaagde deze mogelijkheid hebben dan zou al hetgeen 

waarover men reeds gedebatteerd heeft een verspilling van energie, tijd en kosten kunnen 

geweest zijn. Anderzijds wil men hiermee garanderen dat de inhoud van het geschil na de 

conclusie van antwoord volledig duidelijk is. Voor de (directe en indirecte) principale 

verweermiddelen geldt een iets genuanceerder regeling. Hiervan wordt enkel vereist dat er in 

                                                
1 W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, Hoofdlijnen, 75, nr. 66; P. STEIN, Compendium 2003, 94-97; H. 

SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 158-159, nr. 144. 
2 Exceptieve verweermiddelen die zich daarentegen pas voordoen n.a.v. het instellen van een rechtsmiddel vallen 

hier niet onder. Deze kunnen bijgevolg wel nog voor het eerst in een hogere aanleg worden opgeworpen.  
3 HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374. 
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de conclusie van antwoord minstens één principaal verweer reeds wordt ingesteld1. Doet de 

gedaagde dit niet dan zal hij dit verderop in de procedure in eerste aanleg ook niet meer 

kunnen. Heeft hij dit wel gedaan dan kan hij later in de procedure nog zoveel nieuwe 

principale verweermiddelen aanvoeren als hij wil. Ook in hoger beroep heeft men deze 

mogelijkheid. Dit is zelfs mogelijk in hoger beroep indien men in eerste aanleg in zijn 

conclusie van antwoord helemaal geen principaal verweer gevoerd heeft. De enige 

voorwaarde die hieraan verbonden is dat principale verweer niet gedekt mag zijn2. 

 

Het onderscheid tussen exceptief en principaal verweer brengt bovendien een onderscheid 

tussen de gevolgen van deze verweermiddelen aan het licht. Een succesvol beroep op een 

exceptief verweermiddel zal leiden tot onbevoegdheid, nietigheid van de dagvaarding of niet-

ontvankelijkheid van de vordering. Aangezien dit niet aan de grond van de zaak zelf raakt kan 

men de gebreken herstellen en een nieuw proces opstarten. Het gevolg van een succesvol 

principaal verweermiddel is  zijnerzijds afhankelijk van feit of dit verweer direct dan wel 

indirect is. Een direct principaal verweer zal leiden tot ontzegging of ongegrondheid van de 

vordering. Ontzegging betekent dat het geen zin heeft de vordering later nogmaals in te 

stellen. Het beletsel waarop de vordering werd afgewezen kan namelijk niet hersteld worden 

aangezien het eigen is aan de zaak zelf. Zo zal een eiser wiens vordering tot schadevergoeding 

wordt afgewezen wegens het directe principale verweer dat er geen wanprestatie of 

onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden die vordering niet nogmaals kunnen instellen. In 

een tweede procedure zal een wanprestatie of onrechtmatige daad in die rechtsverhouding niet 

miraculeus plots wel aanwezig zijn. Bovendien belet ook het gezag van gewijsde deze 

vordering nogmaals in te stellen. Bij een indirect principaal verweer liggen de zaken anders. 

Zo wordt het verweer dat een voogd in rechte optreedt zonder machtiging van de minderjarige 

die hij vertegenwoordigd als indirect principaal gezien (art. 1:349 BW). Dit verweer richt zich 

op de machtiging en is op het eerste zicht procedureel. Toch vindt het zijn grond ook deels in 

de aan de vordering achterliggende rechtsverhouding. Ter bepaling van de noodzaak aan een 

machtiging moet de rechter de materiële situatie van de voogd en de minderjarige namelijk 

                                                
1 Dit moet echter genuanceerd worden in het licht van art. 21 Rv. Deze waarheids –en volledigheidsplicht geldt 

namelijk ook voor de gedaagde. 
2 P. STEIN, Compendium 2003, 95-96; H. SNIJDERS, C. KLAASSEN, G. MEIJER, Nederlands burgerlijk 

procesrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 158, nr. 144 (hierna verkort H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk 

procesrecht 2007); A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg,  nr. 68. 
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belichten. Is de rechter van oordeel dat een machtiging wel degelijk vereist is dan zou 

ontzegging een te strenge sanctie zijn. Dit gebrek kan men namelijk wel nog rechtzetten. In 

deze gevallen is niet-ontvankelijkheid dan ook meer op zijn plaats. Men moet indirect 

principaal verweer m.a.w. behandelen zoals exceptief verweer wat betreft de gevolgen1. 

 

22. De besproken onderverdeling van de verweermiddelen wordt vaak als ondoordacht en 

aan haar doel voorbijschietend beschouwd. De hierboven vermelde dubbele ratio achter de 

onmiddellijke concentratie van de exceptieve verweermiddelen in de conclusie van antwoord 

moet de strenge sanctie van verval verantwoorden. Nochtans zijn er evenzeer principale 

verweermiddelen die tot een aanzienlijke vertraging van het proces kunnen leiden. Deze 

worden echter niet gesanctioneerd met verval2. Zo kan een gedaagde het ontbreken van een 

machtiging achter de hand houden om hiermee het proces in een later stadium, zoals het 

moment waarop de partijen voor de rechter verschijnen3, alsnog te vertragen of blokkeren. Dit 

terwijl ondertussen reeds heel wat kosten gemaakt zijn en inspanningen geleverd werden die 

nu onnodig blijken. Om dergelijke problemen te vermijden werd geopperd om elk 

verweermiddel, ongeacht of het te boek staat als exceptief of principaal, in het licht van de 

concrete te omstandigheden te beoordelen op hun tijdigheid. Hierdoor zou de rechter dan toch 

kunnen oordelen een principaal verweermiddel na de conclusie van antwoord niet meer toe te 

laten. Deze oplossing komt de rechtszekerheid echter niet ten goede. Een alternatief zou erin 

bestaan om in de wet alle verweermiddelen op te sommen die de gedaagde onmiddellijk in 

zijn conclusie van antwoord moet aanvoeren op straffe van verval4. 

§3. Indeling van de exceptio plurium litis consortium 

23. De strenge sanctionering van het niet tijdig opwerpen van exceptieve verweermiddelen 

heeft er toe geleid dat een verweermiddel niet snel onder deze categorie wordt ingedeeld. In 

de rechtspraak bestaat de neiging om de meeste verweermiddelen als principaal te 

catalogeren. Anders dan de naam zou doen vermoeden is de exceptio hiervan het 

                                                
1 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 174-175, nr. 160. 
2 HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374, concl. Adv. Gen. ASSER, 2.22. 
3 De comparitie van antwoord zoals geregeld in art. 131 Rv. 
4 HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374, concl. Adv. Gen. ASSER, 2.24; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste 

aanleg,  nr. 68. In België heeft de wetgever dit voor een categorie van verweermiddelen, de excepties, gedaan 

(art. 851-869 Ger.W.). Cf. infra onder randnr. 175. 
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schoolvoorbeeld1. Binnen het principaal verweer wordt het verder onderverdeeld als indirect. 

De grondslag van de exceptio is namelijk niet uitsluitend een procedureregel. Ook de aard van 

de materiële rechtsverhouding waarover men procedeert vormt haar grondslag. Het verweer 

dat niet alle partijen in het geding betrokken werden terwijl dit nochtans (volgende 

verweerder) verplicht is vereist namelijk een onderzoek door de rechter van de onderliggende 

rechtsverhouding. Hij zal moeten onderzoeken of de litigieuze rechtsverhouding er wel een is 

die processueel ondeelbaar is. Hij zal m.a.w. moeten nagaan of het voor de rechtsverhouding 

waaruit de vordering voortspruit wel rechtens noodzakelijk is om iedereen die bij die 

rechtsverhouding betrokkenen is ook in de procedure daarover te betrekken. Hiertoe zal hij 

diep moeten graven en reeds anticiperen op wat zijn beslissing hierover zal zijn. Als die 

beslissing niet t.a.v. allen gelijk zou gelden en dit executieproblemen zal opleveren kan de 

exceptio slagen. Enkel na deze diepgaande analyse kan de rechter beoordelen of een 

procesregel die gezamenlijke procesvoering eist geschonden is. Stelt de rechter een dergelijke 

schending vast dan duidt dit evenwel op een procedureel gebrek dat de eiser nog kan 

herstellen. Het indirecte principale verweer raakt namelijk niet de zaak zelf. Het oordeel dat 

niet alle belanghebbenden in de procedure betrokken zijn doet niets af aan het bestaan van het 

gevorderde materiële recht. De eiser kan dan ook een nieuwe procedure opstarten met ditmaal 

een dagvaarding van alle betrokkenen2. 

 

24. De kwalificatie van de exceptio als principaal verweer heeft een belangrijke implicatie. 

Op voorwaarde dat men in zijn conclusie van antwoord enig principaal verweer gevoerd heeft 

kan men de exceptio ook later in het geding nog opwerpen. Bovendien kan dit verweer zelfs 

voor het allereerst in appel opgeworpen worden. In hoger beroep kan men m.a.w. nog voor de 

eerste maal opperen dat er in eerste aanleg reeds sommige personen ontbraken die nochtans 

belang hadden bij de litigieuze rechtsverhouding. Dit op voorwaarde dat uit de proceshouding 

van de gedaagde in eerste aanleg niet ondubbelzinnig blijkt dat hij dit verweer heeft 

prijsgegeven3. Dit effect kan een argument zijn om de exceptio te behandelen als een 

                                                
1 HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374, concl. Adv. Gen. ASSER, 2.17 en 2.28, noot H. RAS, nr. 4; HR 9 juli 2010, 

NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 27-28; W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, Hoofdlijnen, 75, 

nr. 66; P. STEIN, Compendium 2003, 96; H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 159, nr. 

144; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg,  nr. 68. 
2 Voorlopig wordt de herstelmogelijkheid van gedwongen tussenkomt (art. 118 Rv.) nog even buiten 

beschouwing gelaten. 
3 P. STEIN, Compendium 2003, 95-96. 
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exceptief verweer. In die hypothese zou de exceptio die zich voor het eerst in hoger beroep 

verweert tegen een niet betrokkenheid van belanghebbenden in eerste aanleg laattijdig en 

vervallen verklaard worden (art. 128, derde lid Rv.). Een niet al te kwaadaardige consequentie 

nu het moeilijk aanvaardbaar lijkt om een onoplettende gedaagde de niet-ontvankelijkheid van 

de vordering in een latere instantie alsnog te bewerkstelligen op deze grond. Des te meer nu 

niet-ontvankelijkheid in een hogere aanleg, na het verstrijken van de beroepstermijn1, veel 

desastreuzer gevolgen heeft dan in eerste aanleg. Deze kwalificatie zou de gedaagde 

daarentegen niet beletten de exceptio in hoger beroep aan te voeren omdat niet alle partijen uit 

eerste aanleg in een hogere aanleg zijn betrokken. Dan is het namelijk een exceptief verweer 

dat men in eerste aanleg eenvoudigweg niet kon opwerpen2. Dit pleidooi voor een 

herkwalificatie als exceptief verweer is natuurlijk niet aan de orde in situaties waar de 

exceptio in eerste aanleg wel tijdig werd opgeworpen. In dat geval zal men haar toekenning of 

weigering altijd kunnen aanvechten in graad van beroep, ongeacht haar kwalificatie als 

exceptief of principaal3. 

 

SNIJDERS haalt (in zijn publicatie over burgerlijk procesrecht in hoger beroep) nog een tweede 

argument aan om de exceptio als een exceptief verweer te bestempelen. Ondanks de 

materieelrechtelijke beoordeling die ze vereist4 leidt de gegrondheid van de exceptio tot niet-

ontvankelijkheid. Dit is een procesrechtelijk oordeel dat een beoordeling van de grond van de 

zaak onmogelijk maakt. In die zin zou de exceptio passen binnen de definiëring van exceptief 

verweer5. Hoe deze argumentatie zich verhoudt tot SNIJDERS’ hierboven aangehaalde 

opvatting uit 2007 is niet meteen duidelijk6. In deze publicatie (over burgerlijk proces in het 

algemeen) vermeldt hij namelijk bij zijn bespreking van principale verweren de exceptio. Hier 
                                                
1 In Nederland bedraagt deze termijn drie maanden vanaf de dag van de uitspraak (art. 339, eerste lid en 358 

Rv.). Voor beschikkingen voortkomend uit een procedure in kort geding is dit vier weken vanaf de dag van de 

uitspraak(art. 339, tweede lid Rv.). 
2 In dit geval waren alle belanghebbenden namelijk wel in de procedure in eerste aanleg betrokken. Er bestond 

dan ook geen reden om de exceptio toen op te werpen. Het is pas n.a.v. het rechtsmiddel dat men enkele hiervan 

buiten de procedure in hogere aanleg houdt en dat de exceptio zich opdringt. 
3 H. SNIJDERS, Civiel appel, 100 en 103, nr. 103 en 108 (hierna verkort H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009). 
4 Deze materieelrechtelijke beoordeling is een beoordeling van “de vraag of er een [processueel ondeelbare] 

rechtsverhouding bestaat die de exceptio rechtvaardigt”. 
5 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2003, nr. 103; H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 100, nr. 103. 
6 Cf. supra onder randnr. [over het tweede gevolg van de indeling van exceptief vs. Principale verweren => het 

gevolg verbonden aan een indirect principaal verweer] 
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pleit hij er voor om de sanctie van ontzegging te beperken tot gevallen van direct principaal 

verweer1. Gevallen zoals de exceptio zouden daarentegen moeten leiden tot niet-

ontvankelijkheid. Ondanks het feit dat deze sanctie typisch is voor exceptief verweer 

kwalificeert hij de exceptio in deze versie als principaal. In deze versie neemt hij er m.a.w. 

genoegen mee dat men aan principale verweermiddelen zoals de exceptio een andere 

rechtsgevolg koppelt. Het opnieuw kwalificeren als een exceptief verweermiddel wordt hier 

niet bepleit2.  

 

Als laatste argument voor de herbestemming van de exceptio tot het exceptief verweer 

vergelijkt SNIJDERS deze met het verweer van relatieve of territoriale onbevoegdheid. Ook dit 

laatste verweer vereist namelijk soms een materieelrechtelijke oordeel. Zo is bij geschillen 

omtrent onroerende goederen o.a. het gerecht van de ligging van dat goed relatief bevoegd 

(art. 103 Rv.). Werpt de gedaagde de relatieve onbevoegdheid op dan zal ook hier de rechter 

naar de zaak zelf moeten kijken om dit te beoordelen. In tegenstelling tot wat het geval is bij 

de exceptio vereist dit evenwel geen diepgaand onderzoek naar de materiële 

rechtsverhoudingen. De rechter moet zich gewoon vergewissen van de ligging van het 

onroerend goed. Een anticipatie op zijn eindoordeel is hier niet aan de orde. De exceptio en 

relatieve onbevoegdheid zijn dan ook niet de beste vergelijkingsobjecten3. 

 

25. Het ziet er dus niet naar uit dat men de exceptio binnenkort tot de exceptieve 

verweermiddelen zal rekenen. Daarvoor past zij niet voldoende binnen de 

begripsomschrijving van exceptief verweer. Bovendien ziet men de exceptio als een 

rechtsgrond van openbare orde. Hierdoor kan het strikt genomen geen exceptief verweer zijn 

nu de rechter dit ambtshalve moet opwerpen4. Het probleem dat haar kwalificatie als 

principaal verweer stelt opvangen door haar tijdigheid op een case-by-case basis te 

beoordelen is evenwel niet aangeraden. Dit zou gegarandeerd tot rechtsonzekerheid leiden. 

Daarom wordt gepleit voor een wettelijke opsomming van de verweermiddelen, zij het 

exceptieve of principale, waarvan het verplicht is deze op straffe van verval onmiddellijk in 

                                                
1 I.e. “gevallen waarin de rechtsvordering niet kan slagen om een reden die de zaak zelf betreft”. 
2 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 174, nr. 160. 
3 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 100, nr. 103. 
4 Cf. infra onder randnr. 137. 
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de conclusie van antwoord te vermelden. De exceptio zou dan in deze lijst opgenomen moeten 

worden. Tot op heden is dit echter nog niet gebeurd1. 

Afdeling 3. Juridische grondslagen van en gevolg van een succesvol beroep 

op de exceptio 

26. Opdat de exceptio succesvol als verweermiddel kan worden ingeroepen dienen twee 

elementen gelijktijdig aanwezig te zijn. Ten eerste moet er een rechtsverhouding in geschil 

zijn die procedureel ondeelbaar is. Daarenboven moet de situatie zich voordoen dat niet alle 

personen die bij die rechtsverhouding betrokken zijn in rechte opgeroepen werden2.  

 

Het eerste element benadrukt dat de exceptio vertrekt van de premisse dat bepaalde 

rechtsverhoudingen3 ondeelbaar of onsplitsbaar zijn. Sommige rechtsverhoudingen vertonen 

een zekere band of samenhang. Dit kan het vanuit een proceseconomisch oogpunt wenselijk 

maken deze gezamenlijk te behandelen en berechten4. Soms is deze samenhang echter 

zodanig sterk dat een gezamenlijke berechting niet enkel wenselijk maar rechtens 

noodzakelijk is. Zo niet dreigen tegenstrijdige beslissingen waarvan de gezamenlijke 

tenuitvoerlegging onmogelijk is. De leer van cumulatie (in ruime zin), ofte gezamenlijke 

behandeling, van vorderingen steekt hier de kop op. Deze kan cumulatie verplichten of 

dicteren dat, eens cumulatie wordt gekozen, deze niet meer verbroken kan worden5. Van 

zodra dit het geval is zal de rechtsverhouding als ondeelbaar worden bestempeld6. Het gevolg 

hiervan is dat al diegenen die met een specifieke ondeelbare rechtsverhouding een band 

vertonen betrokken dienen te worden in de procedure omtrent die rechtsverhouding. Als dit 

gebeurt is er niets aan de hand en kan het proces vlot zijn gang gaan nu de rechter alle 

belanghebbenden in hun eis of verweer kan horen Dit biedt ondermeer het voordeel dat 

hierdoor tegenstrijdige uitspraken vermeden worden in situaties waar deze anders tot 

                                                
1 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 68. 
2 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 101, nr. 107. 
3 In tegenstelling tot verschillende verbintenissen die ondeelbaar kunnen zijn. 
4 Gezamenlijke behandeling drukt de proceskosten, bespaart tijd, vermijdt tegenstrijdige beslissingen etc. 
5 Bijvoorbeeld doordat een eiser twee of meer partijen dagvaardt in eerste aanleg waardoor al deze partijen in 

hoger beroep eveneens in het proces betrokken moeten worden, ongeacht wie het hoger beroep inleidt. 
6 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 281-283, nr. 2-3. 
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executieproblemen zou leiden. Hiermee is het hogere algemeen belang eveneens gediend1. 

Het is evenwel het tegenovergestelde geval waar het tweede element over spreekt. 

 

Na een lezing van het tweede element wordt duidelijk dat het doel van de exceptio het 

verzekeren is van een gezamenlijke procesvoering in onsplitsbare geschillen teneinde 

tegenstrijdige en onuitvoerbare uitspraken hierover te vermijden. Indien niet alle diegenen die 

bij een processueel ondeelbare rechtsverhouding belang hebben in het geding daarover 

betrokken zijn stelt dit verweermiddel de sanctie van niet-ontvankelijkheid ter beschikking. 

Terwijl dit gevolg in eerste aanleg niet zo’n enorme impact heeft op de 

proceduremogelijkheden van de eiser, zijn de gevolgen van  de exceptio na het gebruik van 

een rechtsmiddel zoals hoger beroep, waarvoor de dagvaardingstermijn inmiddels verstreken 

is, veel zwaarwegender2. Een gevolg dat procespartijen potentieel afschrikt en aanmoedigt 

alle procespartijen in hetzelfde geding te betrekken.  

 

De twee vereiste elementen hangen erg nauw samen. Enkel procedures waar sprake is van een 

procesrechtelijke ondeelbare rechtsverhouding worden beoogd. In dergelijke procedures is er 

noodzakelijkerwijs verknochtheid van rechtsverhoudingen of vorderingen die cumulatie 

vereisen waardoor alle partijen in de procedure betrokken worden3. Gebeurt dit niet, dan zal 

de exceptio zijn nut kunnen bewijzen. Deze twee elementen verdienen dan ook bijzondere 

aandacht in de volgende hoofdstukken. 

 

27. De twee vereisten tonen aan dat de exceptio meer dan één grondslag heeft. Het 

verweermiddel vindt zijn directe grondslag in geschreven en ongeschreven regels die een 

gezamenlijk optreden van meer dan twee partijen in rechte verplichten. Deze regels van 

verplichte gezamenlijke procesvoering hebben op hun beurt hun eigen grondslag4. Dit is 

namelijk enkel verplicht indien men over processueel ondeelbare rechtsverhouding 

procedeert. De rechter die de exceptio moet beoordelen zal dus stapsgewijs te werk moeten 

                                                
1 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS. 
2 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 283, nr. 4; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid” in P. Stein, Te Pas, 

Deventer, Kluwer W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1992, 186 (hierna verkort E. GRAS, “Processuele 

ondeelbaarheid”). 
3 Samenhang en cumulatie daarentegen impliceren niet automatisch processuele ondeelbaarheid, cf. infra. onder 

randnr. 40 e.v. 
4 En vormen de indirecte grondslag van de exceptio. 
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gaan. Hij kan zich over de niet-naleving van de vereiste tot gezamenlijk procederen niet 

uitspreken zonder eerst de materiële rechtsverhoudingen te belichten die gezamenlijke 

procesvoering in de eerste plaats noodzakelijk maken. Het kan dan op basis van drie gronden 

voor de specifieke rechtsverhouding verplicht zijn om over te gaan tot gezamenlijke 

procesvoering. Ten eerste wanneer de wet en ten tweede wanneer een overeenkomst dit 

voorschrijft voor de gecontesteerde rechtsverhouding. Ten derde indien de rechter tot het 

oordeel komt dat de rechtsverhouding processueel ondeelbaar is wat sowieso gezamenlijke 

procesvoering verplicht maakt. Dit kan dan uiteindelijk tot het verweermiddel dat de exceptio 

is aanleiding geven. 

 

Hieruit blijkt dat het verweermiddel van de exceptio een duidelijke afspiegeling is van het 

vervlochten zijn van het materieel recht met het procesrecht. Zonder materiële rechten en 

rechtsverhoudingen die gezamenlijk berecht moeten worden zou dit verweermiddel geen 

bestaansreden hebben. Van zijn kant kan dit verweermiddel leiden tot een frustratie van de 

mogelijkheid om deze materiële rechten verder geldend te maken. 

 

28. Ten slotte nog een belangrijke kanttekening. De zware en soms disproportionele 

sanctie van niet-ontvankelijkheid heeft de exceptio met een erg onpopulair leven opgezadeld1. 

De verplichte gezamenlijke procesvoering waartoe het oproept is namelijk een inbreuk op het 

basisbeginsel van de partijautonomie ten voordele van de proceseconomie. Vindt een 

dergelijke samenvoeging echter niet plaats dan is de niet-ontvankelijkheid waartoe de 

exceptio leidt echter ook niet bijzonder proceseconomisch. Om de partijautonomie zo weinig 

mogelijk in het gedrang te brengen werd het toepassingsgebied van de exceptio aanzienlijk 

beperkt en omzeild via allerlei mechanismen. Niettemin werd de proceseconomie hier niet uit 

het oog verloren. Zo wordt de toepassing van gedwongen deelneming in deze gevallen vaak 

bepleit om derden alsnog in een reeds lopende procedure te betrekken en zo de exceptio 

                                                
1 J. VRIESENDORP, Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het burgerlijk geding, Zwolle, Tjeenk Willink, 

1970, 185, nr. 114 vindt de exceptio vooral “in appel en cassatie […] een waar schrikbeeld voor partijen en 

rechters”. A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35 noemt de exceptio zonder verpinken een lastig 

verweermiddel. Volgens D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 85. 

nr. 45 zou de Hoge Raad er naar streven om het gebruik van de exceptio zoveel mogelijk te beperken. P. STEIN, 

“Meerdere werkgevers, waarvan één in rechte ontbinding verlangt”, noot onder HR 26 maart 1993, NJ 1993, 

489, nr. 2 stelt vast dat de wetgever zich aansluit bij de afkerigheid van de rechtspraak om de exceptio toe te 

laten.  
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buiten spel te zetten. Daarnaast zal de rechter het begrip processuele ondeelbaarheid tijdens 

zijn de beoordeling van de exceptio vaak beperkt interpreteren als de sanctie hem 

disproportioneel lijkt in het concrete geval. Bovendien werd met de creatie van het ius 

recursus extensum de rechtskracht van een arrest uitgebreid ter beperking van de exceptio. De 

exceptio is hierdoor een verweermiddel geworden dat men enkel in allerlaatste instantie zal 

gebruiken, als alle andere mechanismen geen soelaas bieden. Door haar strenge sanctionering 

heeft de exceptio deels haar eigen graf gedolven. 
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Hoofdstuk 2. Meerpartijenprocedures in Nederland 

29. Vooraleer men de bijzondere meerpartijenprocedure kan bevatten moet men zijn lens 

scherpstellen op enkele basisbeginselen van het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Een 

principe van uitzonderlijk belang is dat een partij in principe vrij is in zijn keuze hoe, met en 

tegen wie hij procedeert (afdeling 1). Aangezien dit in bepaalde gevallen onaangename 

consequenties heeft kan hij zich bij zijn keuze laten leiden door opportuniteitsoverwegingen 

en kiezen voor een procesvoering met of tegen drie of meer partijen (§ 2). Maakt men deze 

keuze reeds in de gedinginleidende fase dan zal er sprake zijn van objectieve of subjectieve 

cumulatie (afdeling 2). In bepaalde gevallen wordt die keuzevrijheid echter aan banden 

gelegd. Dit zal zo zijn in situaties waar een processueel ondeelbare rechtsverhouding in het 

geschil is. Dit is een rechtsverhouding waarvan het rechtens noodzakelijk is dat de rechter er 

gelijkluidend over beslist t.a.v. alle bij die rechtsverhouding betrokken personen in een geding 

waarin zij allen, als eiser of gedaagde, aanwezig zijn (afdeling 3). Enkel in dergelijke gevallen 

zal een gezamenlijke procesvoering verplicht zijn en heeft de exceptio enig nut. De enige 

rechtsfiguren die men lange tijd ter beschikking had om aan het probleem te verhelpen dat dit 

verweermiddel aan het licht bracht waren gebrekkig (afdeling 6). Het is pas sinds 1992 dat 

men dit efficiënt kan oplossen met de techniek van gedwongen tussenkomst (afdeling 4). 

Ondertussen hadden de exceptio en haar grondslagen zich echter reeds ontwikkeld in het 

Nederlandse burgerlijke procesrecht zonder deze rechtsfiguur. Door sommigen werd die 

afwezigheid als een zegen gezien terwijl andere net ijverden voor zijn invoering. Na zijn 

plotse invoering is er in de rechtsleer dan ook wat verwarring ontstaan over hoe het nu verder 

moet met de grondslagen van de exceptio en meer precies hoe die zich nu tot elkaar 

verhouden. (afdeling 5). Het is een eerder etymologische, maar daardoor niet minder 

relevante, discussie die niet mag verhullen dat deze rechtsfiguur een efficiënt middel is om de 

strenge sanctie van de exceptio te ontwijken. Door de immense impopulariteit van dit 

verweermiddel bleef het echter niet bij dit ene ontwijkingsmechanisme (afdeling 7). Nochtans 

is de slechte naam van de exceptio m.i. overroepen en mag haar bruikbaarheid niet onderschat 

worden (hoofdstuk 3). 

 

30. In die hierna volgende bespreking zal de focus voornamelijk gelegd worden op de 

procedure in eerste aanleg. De hier te volgen procedurewijze komt namelijk grotendeels 

overeen met die voor de rechtsmiddelen (art. 353, eerste lid en 362 Rv.). Om herhaling te 
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vermijden wordt deze laatste procedure enkel besproken waar de berechting noemenswaardig 

afwijkt voor wat de exceptio betreft 
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Afdeling 1. De bepaling van de omvang van het geding 

§1. De partijautonomie 

31. In het Nederlandse burgerlijk procesrecht gelden, naast andere, twee belangrijke 

principes m.b.t. de procespartijen. Deze regelen in belangrijke mate hoe en met wie men 

mag/moet procederen. Een eerste principe is de partijautonomie of het vrije procesinitiatief. In 

principe heeft men de vrije beschikking over zijn recht tot procederen. Bijgevolg kan niemand 

gedwongen worden te procederen en een eis in te stellen tegen zijn wil. Als iemand zijn recht 

niet wil handhaven dan moet hij dit in beginsel niet doen en kan niemand hem hiertoe 

verplichten (“nemo invitus agere cogatur”)1. Beslist men over te gaan tot procesvoering en 

stelt men een vordering dan houdt die vrijheid eveneens in dat men vrij is te procederen over 

wat, tegen en met wie men wil. Men is m.a.w. vrij de inhoud en omvang van het geschil te 

bepalen. Dit blijkt ook uit het feit dat de burgerlijke rechter hierover niets in de pap te 

brokken heeft. Deze mag zich namelijk niet uitspreken over zaken die niet gevorderd zijn (art. 

24-25 Rv.)2. 

 

Het tweede principe is dat het Nederlandse burgerlijk procesrecht uitgaat van een 

tweepartijenstelsel. Een proces zal zich in principe voltrekken tussen een actieve eiser of 

verzoeker en een passieve gedaagde of verweerder. Dit principe hangt nauw samen met het 

principe dat men zich enkel kan richten tot een persoon t.a.v. wie men een (vermeend) 

materieel recht heeft (art 3:304 BW)3  

 

                                                
1 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming aan een burgerlijk geding” in R. CLEVERINGA, Rechtskundige 

opstellen, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1952, 393-394 (hierna verkort K. WIERSMA, “Gedwongen 

deelneming”);A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 28 
2 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen” in J.C. VAN OVEN, Opstellen over hedendaagsch recht, 

Leiden, Universitaire pers leiden, 1946, 84, nr. 2-3 (hierna verkort R. CLEVERINGA, “Cumulatie van 

rechtsvorderingen”); K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 391-393; M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv.: de 

geruisloze entree van een controversiële wetsbepaling”, WPNR 1996, 203-205 (hierna verkort M. DE FOLTER, 

“Artikel 12a BRv”); A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 9. 
3 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 28. 
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Wanneer men deze twee principes samen leest komt dit neer op het volgende. Stelt men als 

eiser, zonder mede-eisers, slechts één vordering in tegen één persoon dan is dit even valabel 

als samen met anderen meerdere vorderingen in te stellen tegen twee of meer personen.  

 

32. Procespartij zijn enkel zij die als eiser en gedaagde in een geding verwikkeld zijn. Het 

zijn degene die als zodanig in de dagvaarding of het verzoekschrift worden vermeld. Derden 

staan hier in principe buiten en zullen rechten noch nadelen ondervinden van een geding. De 

uitspraak waarmee dit geding zal eindigen en een van de procespartijen een uitvoerende titel 

oplevert zal in principe enkel gevolgen t.a.v. een andere procespartij kunnen bewerkstelligen. 

Ook het gezag van gewijsde, dat een nieuw proces over hetzelfde geschil uitsluit, is beperkt 

tot de procespartijen1 (art. 236, eerste lid Rv.). Derden worden hier in principe niet door 

geraakt. De ratio hierachter ligt in het basisprincipe van hoor en wederhoor (art. 19 Rv.). 

Personen die hun voorstelling van de feiten in een procedure niet naar voor kunnen brengen 

mogen niet gebonden zijn aan een uitspraak in die procedure2. 

 

33. Kiest men er als eiser resoluut voor om in elk opzicht solitair op te treden dan zal men 

deze keuze, gelet op deze principes, wel in al zijn consequenties moeten aanvaarden. Het kan 

namelijk zijn dat er anderen zijn die ook belang hebben bij de procedure. Zo kan er iemand 

zijn die er net als de eiser belang bij heeft tegen dezelfde gedaagde op te treden op 

gelijkaardige gronden. Door het individuele karakter van het burgerlijk procesrecht en het 

relatief gezag van gewijsde3 zal ook hij zelf moeten gaan procederen4. In dergelijke gevallen 

is het mogelijk dat in een later geding, door die ander ingeleid, de beslissing tegenstrijdig zal 

luiden5. 

 

Eveneens mogelijk is dat de eiser ook nog tegen een andere persoon een verwante vordering 

had kunnen instellen en hem in het proces had kunnen dagvaarden. Als hij dit niet doet dan is 

                                                
1 En hun rechtsopvolgers ten algemene of bijzondere titel. 
2 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 78. 
3 N. FRENK, “Onrechtmatige wetgeving en burgerlijk procesrecht”, NJB 1990, 1629, nr. 1. 
4 N. FRENK, “Onrechtmatige wetgeving en burgerlijk procesrecht”, NJB 1990, 1629, nr. 1. 
5 JANSSENS, “Onsplitsbaarheid van het geschil – ondeelbaarheid terzake van de rechtsmiddelen”, RM Themis 

1967, 194. Gelet op de precedentenwerking die aan uitspraken vast hangt zal een rechter echter toch soms tot een 

gelijkluidend oordeel komen. Cf. N. FRENK, “Onrechtmatige wetgeving en burgerlijk procesrecht”, NJB 1990, 

1631, nr. 3. 
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het verkregen vonnis niet uitvoerbaar tegen de niet in het geding betrokkene. Als deze laatste 

nauw betrokken is bij de rechtsverhouding waarover het vonnis uitspraak doet dan kan dit de 

eiser bijvoorbeeld voor executiemogelijkheden stellen. Dit maakt de uitspraak in feite 

waardeloos1. 

 

Een ander problematisch gevolg in deze context doet zich voor als de eiser later toch nog zou 

beslissen tegen die andere persoon te procederen. Ook hier is het dan mogelijk dat de 

uitspraak in die tweede procedure tegenstrijdig zal zijn met de eerdere uitspraak. Dit kan tot 

gevolg hebben dat het oorspronkelijk toegekende recht aan de eiser of gedaagde verstoord kan 

worden2. 

 

34. Alhoewel deze consequenties de partijautonomie en het tweepartijenstelsel inefficiënt 

kunnen doen lijken is dit nu eenmaal het lot van een burgerlijk procesrecht met dergelijke 

principes en een relatief gezag van gewijsde3. Wanneer de partijen met hun keuzevrijheid 

tegenstrijdige uitspraken wensen te riskeren dan is dit maar zo. Het is een gevolg dat inherent 

is aan het principe dat elke partij zelf beschikt over zijn recht of rechtsvordering. Een invloed 

op de toelaatbaarheid van de vordering zouden deze inefficiënties in principe niet mogen 

hebben. De oorspronkelijke visie was dat het burgerlijk procesrecht niet als doel heeft 

tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. De partijautonomie wordt in het burgerlijk 

procesrecht als een fundamenteel principe beschouwd. De wenselijkheid tegenstrijdige 

beslissingen te vermijden is dan ook ondergeschikt aan deze vrijheid4. Zoals zal blijken zijn er 

evenwel verschillende rechtsfiguren voorzien waarmee men deze inefficiënties kan en soms 

zelfs moet bestrijden ten voordele van de proceseconomie. 

 

35. Een voorbeeld verduidelijkt de mogelijke consequenties van de partijautonomie en het 

tweepartijenstelsel. Verkoper A heeft een onroerend goed verkocht aan drie kopers B, C en D. 

A voldoet aan zijn leveringsplicht door het onroerend goed aan B, C en D samen af te leveren. 

Stel dat A de ontbinding van de overeenkomst vordert. Hij stelt die vordering echter slechts 
                                                
1 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 84, nr. 3. 
2 M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 201. 
3 JANSSENS, “Onsplitsbaarheid van het geschil – ondeelbaarheid terzake van de rechtsmiddelen”, RM Themis 

1967, 194. 
4 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 84, nr. 3; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188; 

A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35.  
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tegen één van de kopers in (bv. B). Op basis van de partijautonomie en het tweepartijenstelsel 

is dit in principe volledig toelaatbaar1. Het slagen van die ontbindingsvordering zal er toe 

leiden dat enkel B’s onverdeelde aandeel in dat onroerend goed naar A terugkeert. Ondanks 

de relatieve werking van dit vonnis tussen A en B heeft het toch invloed op personen buiten 

het geding. C en D komen hierdoor namelijk ongewild in mede-eigendom met A. Had A zijn 

vordering succesvol tot alle kopers gericht dan was dit niet gebeurd. A, C en D bevinden zich 

nu in een lastige positie. Hierover klagen heeft weinig zin aangezien dit het gevolg is van de 

bewandelde procedureweg Als de eiser hiermee niet geconfronteerd wou worden had hij maar 

anders moet handelen2. 

§2. De meerpartijenprocedure in het algemeen 

36. Uit het voorgaande blijkt dat het om verschillende redenen aangeraden kan zijn om als 

eiser een vordering gelijktijdig met of tegen verschillende personen in één enkele procedure in 

te stellen. Insgelijks kan het aangeraden zijn verschillende zelfstandige vorderingen3 te 

bundelen in één procedure4. Het burgerlijk procesrecht voorziet hiervoor verschillende 

rechtsfiguren. Sommige hiervan zoals objectieve en subjectieve cumulatie lenen zich tot 

gebruik door de eiser in de dagvaardingsfase5. Anderen zoals gedwongen tussenkomst kunnen 

dan weer ingeroepen worden door de eiser, gedaagde of rechter in de procesfase, i.e. eens het 

geschil reeds voor de rechter aanhangig is gemaakt. Nog andere zoals de vrijwillige 

tussenkomst lenen zich tot gebruik door een derde die geconfronteerd wordt met de 

onwilligheid van een eiser om hem in een, voor hem mogelijks nadelig, geding te betrekken. 

Bovendien zal de eiser sommige hiervan in bepaalde gevallen verplicht moeten benutten6 

                                                
1 Hetgeen hierna volgt geldt op gelijkaardige wijze in de hypothese dat één van de kopers een vordering tot 

ontbinding instelt tegen A. 
2 Voorbeeld ontleend aan R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 90-91, nr. 6. 
3 Van of tegen een (of meer) partij(en). 
4 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 36. 
5 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 281-282, nr. 2 ziet het begrip ‘cumulatie’ ruimer. Cumulatie vooraleer het 

geding is aangevat noemt hij objectieve en/of subjectieve cumulatie. Cumulatie kan evenwel ook in de loop van 

het geding voorkomen door voeging van een partij, tussenkomst, schorsing en hervatting van de procedure door 

erfgenamen van een overleden partij of voeging van zaken wegens verknochtheid. 
6 Zo kunnen subjectieve cumulatie alsook gedwongen deelneming verplicht zijn. 
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terwijl andere op facultatieve wijze gebruikt kunnen worden1. Deze rechtsfiguren zullen alle 

er toe leiden dat een derde, vrijwillig of gedwongen, in het geding betrokken wordt. 

Onvermijdelijk betekent dit ook een toename van het aantal vorderingen. 

 

Door het deelnemen van meer dan twee partijen aan het geding verliezen deze partijen en hun 

vorderingen over het algemeen hun materiële zelfstandigheid niet. Gezamenlijke berechting 

impliceert dus niet noodzakelijk gelijkluidende berechting. Over de samengevoegde, maar op 

zich nog steeds zelfstandige, zaken kan onderling afwijkend beslist worden2. 

 

37. Deze mechanismen laten afwijkingen toe op de twee basisprincipes die het partijbegrip 

omringen. Ten eerste houden dergelijke gevallen een afwijking van het tweepartijenstelsel in. 

Men kan hier uit vrije wil van afwijken wegens (proces)economische redenen of omdat men 

het wenselijk acht tegenstrijdige beslissingen te vermijden. Men kan hiertoe ook verplicht 

worden. In het laatste geval is er sprake van een beperking van de partijautonomie. In 

sommige gevallen is het namelijk rechtens noodzakelijk dat beslissingen t.a.v. alle 

procespartijen gelijk luiden. In bepaalde rechtsverhoudingen kunnen tegenstrijdige vonnissen 

zodanig ongewenst zijn dat men dit, aan het burgerlijk procesrecht inherente, risico niet 

aanvaardt. Hiertoe wordt men in die gevallen verplicht alle betrokkenen in het geding te 

betrekken. Doet men dit niet dan kan de exceptio tot niet-ontvankelijkheid van de vordering 

leiden3. 

 

38. Gezamenlijke procesvoering heeft niet enkel als voordeel dat tegenstrijdige uitspraken 

vermeden worden. Een ander voordeel is dat wanneer men een derde in de procedure betrekt 

hij de beslissing later niet meer kan betwisten via derdenverzet4. Ook een derde kan hier 

voordeel uithalen nu hij onmiddellijk zijn verweer kan voeren waardoor de kosten gedrukt 

worden en minder tijd verloren gaat5. Deze gelijktijdige berechting kan evenwel ook 

complicaties veroorzaken. Eerst en vooral omdat er meer partijen en vorderingen aan het 

oordeel van de rechter onderworpen worden. Dit maakt de beslechting van het geschil 
                                                
1 Vrijwaring en voeging zijn hiervan voorbeelden. Cumulatie en gedwongen deelneming in sommige gevallen 

echter ook. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 28. 
3 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35. 
4 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 48. 
5 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 282, nr. 3. 
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ingewikkelder. En ander nadelig gevolg kan zijn dat een gedaagde niet voor zijn relatief 

bevoegde natuurlijke rechter wordt gedaagd1. Om deze consequenties van meervoudige 

procesvoering op te vangen zal gezamenlijk procederen nooit zomaar toelaatbaar zijn. Het zal 

altijd afhankelijk gesteld worden van een of andere voorwaarde die een al dan niet sterke 

samenhang of verknochtheid tussen de vorderingen en/of partijen vereist2.  

 

39. Het dient tenslotte opgemerkt te worden dat derden in een proces kunnen betrokken 

worden aan de kant van de gedaagde(n) of aan de kant van de eiser(s). Als men enkel 

meerdere gedaagden in het geding moet betrekken stellen zich geen fundamentele problemen. 

Er is namelijk geen recht om te kiezen of en wanneer men als gedaagde wil optreden. De 

vrijheid strekt zich enkel uit tot het procesinitiatief, niet tot het verweerinitiatief. Hier ontstaat 

geen conflict met de partijautonomie. De gedaagden zijn niet verplicht te procederen of te 

verschijnen in rechte. Wil men zich niet verweren tegen een ingestelde eis dan doet men maar. 

De niet-verschijning van een gedaagde zal in principe evenwel toch leiden tot een 

veroordeling, zij het bij verstek. Wat een gedaagde echter niet kan is zeggen dat men geen zin 

heeft om in een proces verwikkeld te raken en dat de eiser het een jaartje later misschien nog 

eens kan proberen. Dit zou het ganse rechtssysteem reduceren tot een parodie op een 

rechtsstaat3.  

 

Wanneer men echter ook een of meer andere eisers in het geding moet betrekken is deze eis 

wel problematisch. Een medestander kan namelijk wel weigeren deel te nemen aan een 

procedure als hij daar geen zin in heeft. Het is namelijk de essentie van het vrij procesinitiatief 

dat niemand hem kan dwingen een eis te formuleren. Problematisch is dat dit stilzitten ook 

anderen treft. De vordering van de eiser wordt hierdoor namelijk verhinderd. Hij weet 

namelijk nu reeds dat zijn vordering zonder medewerking van zijn medestander niet-

ontvankelijk zal verklaard worden. Als de eiser zijn medestander niet kan overtuigen mee te 

procederen dan zal hij de ontvankelijkheid van zijn vordering op een andere manier moeten 

garanderen. Een oplossing bestaat erin zijn medestander eveneens te dagvaarden. Bij een 

dagvaarding is het evenwel vereist tegen elke gedagvaarde een eis te formuleren en de 

                                                
1 Cf. infra onder randnr. [afdeling 2 < §1 < C: nadelen] 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 28. 
3 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 411-415; W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, Hoofdlijnen, 72, nr. 

62. 
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gronden hiervan te vermelden (art. 111, tweede lid, d. en derde lid Rv.). Dit is vereist op 

straffe van nietigheid van het dagvaardingsexploot. Om deze nietigheid te vermijden moet 

men van zijn medestander dus iets vorderen. Die vordering kan er weliswaar niet toe strekken 

de medestander te horen veroordelen nu men geen materieel vorderingsrecht tegen hem heeft. 

Het doel van de dagvaarding zal zijn de medestander de uitspraak te laten ‘gehengen en 

gedogen’. Hij wordt m.a.w. gevraagd bij de procedure aanwezig te zijn en zich bij de 

uitspraak neer te leggen. Hierbij is hij enkel passief (i.e. formeel) aanwezig als gedaagde. Hij 

wordt enkel gedagvaard om de procedure toe te laten en te dulden. Dit betekent ook dat hij in 

het proces geen bevoegdheid krijgt om alsnog iets te vorderen. Had hij dit gewild, dan had hij 

er maar voor moeten kiezen mee te procederen. 

 

Door zijn medestander op deze manier toch in de procedure te betrekken bereikt de eiser, 

naast het respecteren van de partijautonomie, een dubbel voordeel. Ten eerste zal niemand 

hem nu kunnen verwijten dat niet iedereen in de procedure betrokken is. De exceptio zal dan 

ook niet opgeworpen kunnen worden om de vordering onontvankelijk te horen verklaren. Ten 

tweede zal het gezag van gewijsde van de uitspraak zich ook uitstrekken tot de medestander1.

                                                
1 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 411-415. 
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Afdeling 2. Cumulatie van rechtsvorderingen en –verhoudingen 

§1. Algemeen: objectieve en subjectieve cumulatie 

40. Een van de systemen die het burgerlijk procesrecht voorziet om met meer dan twee 

partijen te procederen is dat van cumulatie of samenvoeging. Deze rechtsfiguur moet in 

principe gehanteerd worden in de dagvaardingsfase, i.e. voordat het geschil aanhangig is 

gemaakt bij de rechter. Cumulatie kan dan ook enkel door de eiser bewerkstelligd worden in 

zijn dagvaarding. 

 

De Nederlandse wetgeving levert weinig resultaat op wanneer men op zoek gaat naar 

algemene regels betreffende cumulatie. Cumulatie wordt enkel terloops vermeld in sommige 

wetsartikelen zoals art 94, lid 1-2 Rv. Men moet zich daarom naast de wetgeving ook op de 

rechtspraak en rechtsleer beroepen om een volledig overzicht te krijgen van de regeling i.v.m. 

cumulatie1. 

A. Subjectieve cumulatie 

41. Cumulatie van vorderingen kan zich, al dan niet gelijktijdig, in twee vormen 

voordoen. De eerste vorm is subjectieve cumulatie, waarmee in éénzelfde burgerlijk geding 

een vordering door of tegen meerdere partijen tegelijk kan worden ingesteld. Door dit type 

cumulatie wordt een geding tussen twee personen (bv. A en B) gelijktijdig met een soortgelijk 

geding tussen een van hen en een derde (bv. tussen A en C) berecht2. Zo kan één eiser zich 

richten tot meerdere gedaagden, kunnen meerdere eisers zich richten tot één gedaagde3 of 

meerdere eisers tot meerdere gedaagden4. Een voorbeeld van de eerste situatie is dat waarbij 

een klant aankopen doet in een winkel en daarbij een been breekt wegens onvoorzichtigheid 

van een werknemer. Deze klant kan zijn vordering tot schadevergoeding, gegrond op een 

onrechtmatige daad, niet enkel tot de werknemer richten maar ook tot diens werkgever. De 

                                                
1 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 283, nr. 4. 
2 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 105, nr. 84. 
3 Zoals het geval was in HR 21 juni 1968, NJ 1968, 352. 
4 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 79, nr. 66; P. STEIN en A. RUEB, Compendium van 

het burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 1990, 129 (hierna verkort P. STEIN, Compendium 1990) 
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klant cumuleert zijn vorderingen m.a.w. subjectief door de werknemer en de werkgever met 

één dagvaarding in eenzelfde geding te dagvaarden1.  

 

Subjectieve cumulatie kan zich voordoen aan de kant van de gedaagden of aan de kant van de 

eisers. Hierboven werd reeds besproken dat de eerste vorm past in het principe van het vrij 

procesinitiatief maar dat de tweede vorm problematischer is2. Een oplossing voor deze 

problematiek werd toen reeds aangereikt3.  

 

42. Sommige rechtsleer is het niet eens met het feit dat er in elk geval waarin twee of meer 

personen als eiser en/of gedaagde in één dagvaarding vermeld worden sowieso sprake is van 

subjectieve cumulatie. Zo kunnen de verschillende bestuurders van een rechtspersoon samen 

in rechte optreden om die rechtspersoon te vertegenwoordigen4. Zij zullen echter slechts als 

één partij gezien worden. Er zullen m.a.w. niet evenveel procespartijen zijn als er 

vertegenwoordigende bestuurders zijn. Dit is ook het geval indien meerdere curatoren in een 

faillissement in rechte moeten optreden (art. 70 Fw.). Hier niet spreken van subjectieve 

cumulatie vindt zijn reden in het feit dat de procespartijen in de hier geschetste situaties 

afzonderlijk niet bevoegd zouden zijn de materiële procespartij te vertegenwoordigen5.  

B. Objectieve cumulatie 

43. Met de tweede vorm, objectieve cumulatie, kunnen in éénzelfde burgerlijk geding 

meerdere vorderingen ingesteld worden door één resp. meerdere eiser(s) tegen minstens één 

gedaagde(n)6. Objectieve cumulatie kan betrekking hebben op inhoudelijk verschillende 

vorderingen of op identieke vorderingen7. In principe zal het gaan om inhoudelijk 
                                                
1 Voorbeeld ontleend aan E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188. 
2 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 406-410. 
3 Cf. supra onder randnr. 39. 
4 De bestuurders zijn dan de formele procespartij die optreden voor de rechtspersoon die de materiële 

procespartij is. 
5 S. BUSMAN, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, Haarlem, De erven F. Bohn NV, 1955, 31, nr. 130 

(hierna verkort S. BUSMAN, Hoofdstukken); D. VEEGENS, Cassatie 2005, 100, nr. 44. Contra: W. HAARDT, 

Onsplitsbaarheid, 282, nr. 2: deze auteur ziet dit geval van gezamenlijk optredende curatoren wel als subjectieve 

cumulatie. 
6 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 79, nr. 66; P. STEIN, Compendium 2003, 148. 
7 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188 en 199. 



  

35 

verschillende vorderingen. Zo zal een eiser bv. naast nakoming van de overeenkomst 

eveneens een schadevergoeding vorderen van gedaagde. Ook mogelijk is dat een vrouw de 

echtscheiding en alimentatie vordert van haar man1. Objectieve cumulatie kan evenwel 

gepaard gaan met subjectieve cumulatie en subjectieve cumulatie zal altijd objectieve 

cumulatie impliceren2. In dit geval kan er sprake zijn van identieke vorderingen. Dit doet zich 

bijvoorbeeld voor wanneer meerdere busreizigers (subjectieve cumulatie) een 

bestuurshandeling aanvechten die busritten duurder maakt en elk hun eigen vordering 

instellen om deze onrechtmatig te horen verklaren in één geding3. Een ander voorbeeld is dat 

waarbij een schuldeiser in één geding optreedt tegen zijn drie hoofdelijk en ondeelbaar 

aansprakelijke schuldenaren tot betaling van één bedrag voortvloeiend uit hun 

vierpartijenovereenkomst. 

C. Voor- en nadelen 

44. Naast de hierboven reeds besproken algemene voordelen van gezamenlijke berechting 

heeft cumulatie nog enkele bijkomende voordelen. Een proceseconomisch voordeel van beide 

vormen van cumulatie is dat men samenhangende vorderingen zoveel mogelijk door één 

rechter kan laten behandelen4. Hierdoor worden tegenstrijdige uitspraken niet enkel op korte 

maar ook op lange termijn vermeden. De arbeidsbesparing die dit voor de andere rechters 

meebrengt maakt namelijk meer tijd vrij om andere zaken te behandelen. Hierdoor kan de 

gerechtelijke achterstand verminderd worden. In de utopische hypothese dat dit leidt tot een 

volledige wegwerking van de gerechtelijke achterstand zal men geleidelijk aan het 

personeelsbestand van de rechtbanken kunnen afslanken. Minder personeel impliceert beter, 

want makkelijker te organiseren, overleg tussen het resterend personeel. Dit leidt uiteindelijk 

tot meer interne transparantie en betere overeenstemming tussen de door verschillende 

rechters gegeven uitspraken5. Een ander voordeel is dat door de eiser kan volstaan worden 

met eenzelfde dagvaarding6. Die ene dagvaarding laat men dan aan alle betrokkenen 

                                                
1 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 282, nr. 2. 
2 M.a.w. is subjectieve cumulatie zonder objectieve cumulatie ondenkbaar. Omgekeerd is objectieve cumulatie 

perfect mogelijk zonder subjectieve cumulatie. Cf. P. STEIN, Compendium 2003, 148. 
3 HR 30 maart 1990, NJ 1991, 644. 
4 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 105, nr. 84. 
5 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 113, nr. 13. 
6 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 79, nr. 66. 
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betekenen en/of bevat alle vorderingen. Dit heeft ook een weerslag op het prijskaartje van het 

proces. Men moet namelijk slechts één dagvaardingsexploot laten betekenen door de 

gerechtsdeurwaarder waardoor er minder griffierechten te betalen zijn. Daarnaast moet men 

slechts één advocaat aanspreken om zich te laten vertegenwoordigen. Ook de bewijslevering 

moet slechts één maal plaatsvinden1. 

 

Naast voordelen heeft cumulatie evenwel ook nadelen. Door de gelijktijdige berechting kan 

het geding ingewikkelder en vertraagd worden. Bovendien leidt het vaak tot een afwijking 

van de regels van relatieve bevoegdheid. In principe moet elke partij voor de voor hem en het 

geschil geografisch bevoegde rechtbank gedaagd worden (art. 99-109 Rv.). Het is echter goed 

mogelijk dat n.a.v. subjectieve of objectieve cumulatie twee verschillende gedaagden in een 

dagvaarding voor eenzelfde rechtbank gedaagd worden. Dit terwijl zij normaal voor twee 

geografisch verschillende rechters zouden moeten gedaagd worden indien de vordering tegen 

elk van hen afzonderlijk was ingesteld2. Art. 107 Rv. reikt de oplossing voor deze situatie aan. 

“Indien een rechter t.a.v. een van de gezamenlijk in het geding betrokken gedaagden bevoegd 

is, is die rechter ook t.a.v. de overige gedaagden bevoegd”. Zo besliste de Hoge Raad dat de 

bevoegde rechter die is van de woonplaats van één van de gedaagden en dit naar keuze van de 

eiser(s)3. Hieraan stelt het wetsartikel wel de voorwaarde dat “tussen de vorderingen tegen de 

onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid 

een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen”4. Een afwijking van de volstrekte bevoegdheid 

kan cumulatie niet veroorzaken5. 

 

Een concrete afweging van de voor –en nadelen in het specifieke geschil zal het pleit moeten 

beslechten. Men is niet gebaat bij een wettelijke regeling die strikt de gevallen oplijst waarin 

cumulatie verplicht is. Een doelmatige procesvoering is veel meer gediend met een praktische 

afweging van de wederzijdse belangen dan met een strikt theoretisch kader. Hiermee wordt 

                                                
1 S. BUSMAN, Hoofdstukken, 90, nr. 130; W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 282, nr. 3; B. WINTERS, “Derden in 

dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 81. 
2 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 406-415 nuanceert dit nadeel echter doorheen zijn betoog nu dit 

probleem zich slechts hoogst uitzonderlijk lijkt te stellen. 
3 HR 16 mei 1986, NJ 1986, 456. 
4 Cf. infra onder randnr. 46. 
5 P. Stein, Compendium 2003, 149; R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 105-106, nr. 12. 
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evenwel niet bedoeld dat eens cumulatie voordelig bevonden is geen nood zou zijn aan een 

degelijk proceskader dat het vlot procesverloop bij cumulatie regelt1. 

§2. Subjectieve cumulatie: vrijwillig of verplicht 

45. Subjectieve cumulatie kan verder onderverdeeld worden in twee vormen: vrijwillige of 

gedwongen subjectieve cumulatie2. Zoals hierboven gezegd houdt de partijautonomie 

eveneens in dat een eiser ervoor kan kiezen te procederen met of tegen meer dan een eiser of 

gedaagde tegelijk. Dergelijke gevallen van ‘facultatieve of vrijwillige subjectieve cumulatie’ 

zullen veelal berusten op (proces)economische –en opportuniteitsoverwegingen zoals het 

vermijden van tegenstrijdige uitspraken3. In dergelijke situaties is het echter louter wenselijk 

zulke uitspraken te vermijden. Cumulatie hoeft in dit geval niet maar is toegelaten onder 

bepaalde voorwaarden (A).  

 

Dit staat in scherp contract met die gevallen waarin tegenstrijdige uitspraken onaanvaardbaar 

zijn en er sprake is van ‘gedwongen of verplichte cumulatie’. Hier heeft de eiser niet te 

kiezen. De partijautonomie wordt hier beperkt door een overeenkomst, de wet of de 

rechtspraak (B). 

A. Vrijwillige of facultatieve subjectieve cumulatie 

46. De moeilijkheden van subjectieve cumulatie aan de kant van de eiser werden 

hierboven reeds besproken4. Subjectieve cumulatie aan de kant van de gedaagde naar vrije 

keuze van de eiser werd vroeger echter ook als problematisch ervaren. Door een extra 

gedaagde in het geding te betrekken kan dit hem benadelen. De mogelijke nadelen in deze 

                                                
1 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 395 en 406; B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 

1997, 81. 
2 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 96, nr. 9 resp. 104, nr. 11 en K. WIERSMA, “Gedwongen 

deelneming”, 406 resp. 407 gebruiken de termen ‘gedwongen subjectieve cumulatie’ resp. ‘onverplichte 

subjectieve samenvoeging’; W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 283, nr. 4 bespreekt “de vraag of subjectieve 

cumulatie in een bepaald geval verplicht is”; P. Stein, Compendium 1990, 130 spreekt van een “gehoudenheid 

[…] tot subjectieve cumulatie”; D. VEEGENS, Cassatie 2005, 99-100, nr. 44 spreekt van “verplichte 

samenvoeging van vorderingen”. 
3 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188.  
4 Cf. supra onder randnr. 39. 
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gevallen, zoals afwijking van relatieve bevoegdheid en het ingewikkelder maken van de zaak, 

werden hierboven reeds behandeld1. Men vond het niet kunnen dat één eiser het recht in eigen 

handen neemt en zelf beslist meerdere partijen in het geding te betrekken met alle gevolgen 

van dien. Men stond de opvatting voor dat de eiser meerdere procedures moest aanspannen. 

Daarna werd een beroep op de rechter noodzakelijk geacht om een andere partij in eenzelfde 

procedure te betrekken. Dit diende te geschieden door aan de rechter voeging van zaken te 

vragen (art. 220-222 Rv)2. 

 

De bestaande weigerachtigheid tegen facultatieve subjectieve cumulatie werd enkel versterkt 

wanneer men dit samen las met facultatieve objectieve cumulatie. Met deze laatste 

rechtsfiguur kon men vroeger namelijk verschillende vorderingen voor eenzelfde rechter 

brengen zonder dat deze enig verband met elkaar moesten vertonen. Als daarbij komt dat de 

eiser ook nog eens tegen verschillende gedaagden vorderingen mag cumuleren lijkt het hek 

helemaal van de dam te zijn. Dan zou de eiser naar lieve lust de meest verschillende zaken 

tegen de meest verschillende gedaagden kunnen samenbrengen in één geding. Men vreesde 

dat de eiser deze macht zou gebruiken om zijn tegenstanders te benadelen3. Gelet op de 

talrijke voordelen die verbonden zijn aan cumulatie zijn de gevreesde nadelen echter niet van 

dien aard dat ze facultatieve cumulatie op rationele wijze kunnen verbieden. 

 

47. Ondanks die voordelen werd toch de nood gevoeld aan een wettelijke voorwaarde die 

facultatieve subjectieve cumulatie definitief zou verantwoorden4. Opdat men de genoemde 

voordelen ervan kan binnenrijven moet een zekere verknochtheid tussen de vorderingen 

bestaan. Volgens art. 107 Rv. moet er een zodanige innerlijke samenhang tussen de 

vorderingen bestaan dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling 

rechtvaardigen5. Door deze nauwe samenhang te eisen tussen de verschillende vorderingen 

van de eisers of tegen de gedaagden wil men de (beperkte) nadelen van cumulatie 

rechtvaardigen. Het is namelijk makkelijker te aanvaarden om vorderingen gezamenlijk te 

behandelen als die een nauwe samenhang vertonen en dit hierdoor doelmatig en 

                                                
1 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 105-113, nr. 12 analyseert die nadelen uitvoerig. 
2 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 104, nr. 11. 
3 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 105, nr. 11. 
4 Deze voorwaarde geldt ook voor objectieve cumulatie. 
5 HR 27 oktober 1978, NJ 1980, 102. 
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(proces)economisch is. Door deze voorwaarde wordt bovendien vermeden dat men 

willekeurig vorderingen tegen verschillende personen samenvoegt enkel en alleen om hem 

van zijn natuurlijke (relatief bevoegde) rechter af te trekken1.  

 

Volgens de meerderheid is er van een dergelijke verknochtheid sprake als de gecumuleerde 

vorderingen hetzelfde onderwerp betreffen. Dat exact hetzelfde gevorderd wordt is hierbij niet 

noodzakelijk2. Verknochtheid kan er ook zijn als de feiten die aan de vordering ten grondslag 

liggen een band vertonen. Hierbij is niet vereist dat de vorderingen voortvloeien uit 

rechtsverhoudingen die dezelfde grond hebben. Het eindoordeel over het toestaan van de 

cumulatie zal uiteindelijk de rechter toekomen. Alhoewel hij wel met de 

verknochtheidsrichtsnoer rekening moet houden zal veel toch afhangen van de concrete feiten 

en zijn persoonlijke overtuiging. In de praktijk wordt een dergelijke samenhang vrij snel 

aangenomen. Het is slechts wanneer de vordering volledig niets met elkaar te maken hebben 

dat subjectieve cumulatie afgewezen zal worden. Dit zal vaak het geval zijn als de enige 

beweegreden voor cumulatie forum shopping is. In dit geval oordeelt de rechter dat de 

voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Ook de gedaagden die geconfronteerd worden met 

onvoldoende samenhang en een voor hen relatief onbevoegde rechter staan niet machteloos. 

Zij kunnen de exceptie van relatieve onbevoegdheid in limine litis opwerpen (art. 110, eerste 

lid Rv.)3.  

 

SNIJDERS nuanceert dit door op zich geen samenhang te vereisen voor facultatieve of 

vrijwillige subjectieve cumulatie4. Hij raadt echter wel aan slechts tot subjectieve cumulatie 

over te gaan als er voldoende samenhang bestaat tussen de vorderingen. Zo niet is het 

                                                
1 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 404; P. STEIN, Compendium 1990, 130; R. CLEVERINGA, “Cumulatie 

van rechtsvorderingen”, 114-116, nr. 13; P. ZONDERLAND,C. SCHLINGEMAN EN G. DOLMAN, Coop’s Nederlands 

burgerlijk procesrecht : grondtrekken van het Nederlands burgerlijk procesrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 

30-31. 
2 En bovendien zelfs niet voldoende aangezien twee exact identieke vorderingen gegrond kunnen zijn op 

volledig verschillende rechtsverhoudingen. 
3 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 114, nr. 13; S. BUSMAN, Hoofdstukken, 90, nr. 130; W. 

HAARDT, Onsplitsbaarheid, 282, nr. 3; M. YNZONIDES en M. VAN DE HEL-KOEDOOT, “Meerdere gedaagden” in 

C. NISPEN, A. MIERLO en M. POLAK, Tekst & commentaar burgerlijke rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2012, 

art. 107 Rv., aant. 1. 
4 H. SNIJDERS et al. Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 79 en 105, nr. 66 en 84. 
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mogelijk dat de rechter het, bij dagvaarding gecumuleerde, geding zal splitsen en verwijzen 

naar een andere rechter1.  

 

48. Het volgende voorbeeld verduidelijkt de vereiste verknochtheid en de hierin vervatte 

doelmatigheidseis. Stel dat vertegenwoordiger A in naam en voor rekening van principaal B 

met C gehandeld heeft binnen de grenzen van een volmacht. Wanneer C zich nu tot B richt tot 

nakoming van de verbintenis ontkent deze laatste echter dat A binnen zijn bevoegdheid 

gehandeld heeft. A blijft er echter bij dat dit wel het geval is. C wordt dus zowel door A als B 

van het kastje naar de muur gestuurd. C zal tegen B een vordering kunnen instellen tot 

nakoming van de verbintenis. Daarbij is het aan te raden ook A aan te spreken voor het geval 

de rechter oordeelt dat de volmacht inderdaad overschreden blijkt te zijn. In dit geval kan C in 

deze procedure nog een schadevergoeding vorderen van A wegens diens onrechtmatige daad 

(art. 3:70 jo. 6:172 BW)2. Doet C dit niet dan is er het risico dat wanneer hij A in een latere 

procedure aanspreekt, een andere rechter oordeelt dat de volmacht niet overschreden was. Wil 

C vermijden dat hij met lege handen thuiskomt kiest hij dus beter voor subjectieve cumulatie. 

Dit kan aanvaard worden o.g.v. het feit dat hetgeen van A en B gevorderd wordt op dezelfde 

feiten berust3. 

 

Een tweede voorbeeld, het geval van een schuldeiser A met twee hoofdelijk (of ondeelbaar) 

verbonden schuldenaren B en C. Alhoewel de vordering naar materieel recht ondeelbaar is, is 

de rechtsverhouding dit naar procesrecht niet. Subjectieve cumulatie is dan ook niet verplicht 

en niets belet A enkel B te dagvaarden om zijn geld in te vorderen. Als A in het gelijk gesteld 

wordt zal B de helft van hetgeen hij moet betalen evenwel kunnen terugvorderen (regres) van 

zijn medeschuldenaar C. Tot op dit moment is C echter nooit betrokken geweest in het geding 

tussen en A en B. Het vonnis en zijn gezag van gewijsde strekt zich dan ook niet tot hem uit. 

Stel dat C het helemaal niet eens is met het feit dat hij nog geld moet aan A en een procedure 

tegen hem inleidt tot ontbinding van de overeenkomst. De rechter stelt C evenwel in het 

ongelijk en veroordeelt ook hem tot betaling. Alhoewel er weinig aan A’s rechtspositie 
                                                
1 HR 27 oktober 1978, NJ 1980, 102; H. SNIJDERS, noot onder HR 21 november 2008, NJ 2009, 477, nr. 2; P. 

STEIN, Compendium 2003, 149. 
2 Als A zijn bevoegdheid te buiten ging zal zijn garantieverbintenis betekenen dat hij de volledige schade moet 

vergoeden die A lijdt wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. 
3 J. HIJMA, Groene serie vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, art. 66 en 70, aant. 1-3 en aant. 2 en 3; A. 

VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 28. 
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wijzigt heeft hij nu wel twee maal moeten procederen wat hem behoorlijk wat geld en tijd 

heeft gekost. Dit had hij kunnen vermijden, alhoewel hij hiertoe niet verplicht was, door B en 

C gelijktijdig in eenzelfde dagvaarding te dagvaarden. Zodoende zou hij ineens een 

gelijkluidende veroordeling jegens beide verkregen hebben. 

 

49. In gevallen van facultatieve subjectieve cumulatie zal het altijd om processueel 

deelbare rechtsverhoudingen gaan. Het is namelijk niet omdat de vorderingen van 

verschillende, gezamenlijk optredende, partijen dezelfde grondslag hebben dat dit hierdoor 

sowieso een processueel ondeelbare rechtsverhouding is1. Samenhang kan dus wel leiden tot 

cumulatie maar is geenszins voldoende om van processuele ondeelbaarheid uit te gaan. Zoals 

later zal blijken moet er meer aan de hand zijn om van een processueel ondeelbare 

rechtsverhouding te spreken2. Zo zal het rechtens noodzakelijk moeten zijn tegenstrijdige 

beslissingen te vermijden. Bij facultatieve subjectieve cumulatie is dit evenwel slechts 

wenselijk. Kiest de eiser hier niet voor dan is dit zijn zaak3. Mede door dit deelbare karakter 

behouden de vrijwillig subjectief gecumuleerde vorderingen en rechtsverhoudingen hun 

materiële zelfstandigheid4. De gebundelde rechtsverhoudingen zouden zonder cumulatie 

namelijk perfect afzonderlijk berecht kunnen worden5. Men kiest echter voor gezamenlijke 

berechting wegens de eraan verbonden voordelen. Binnen een procedure zijn ondanks de 

samenvoeging dus nog steeds verschillende zelfstandige geschillen aan de orde6. Hierdoor 

kan een van hen afstand van instantie doen (art. 249-250 Rv.) terwijl de rest met de procedure 

doorgaat. De handelingen tijdens het geding van een partij zoals een bekentenis zullen 

bovendien in principe geen (voor –of nadelige) gevolgen hebben voor zijn medestanders. Het 

                                                
1 HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117; HR 30 maart 1990, NJ 1991, 644. 
2 Bovendien zal subjectieve cumulatie verplicht zijn eens wordt vastgesteld dat het om een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding gaat. Meer hierover onder randnr. 58. 
3 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 90-92, nr. 6. 
4 HR 9 december 1938, NJ 1939, 714; M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio Plurium Litis Consortium in 

hoger beroep of cassatie”, RM Themis 1948, 102, nr. 6. 
5 HR 21 november 2008, NJ 2009, 477, overweging 4.4. 
6 H. SNIJDERS, noot onder HR 21 november 2008, NJ 2009, 477, nr. 3 nuanceert dit. Het behoud van 

zelfstandigheid betekent dat de partijen elk hun eigen zaak blijven voeren en geen partij worden in elkaars 

geding. Dit betekent echter niet dat “in geval van [facultatieve] subjectieve cumulatie van [bijvoorbeeld] honderd 

vorderingen er ook honderd zaken, gedingen of procedure op de rol staan”. N.a.v. facultatieve subjectieve 

cumulatie ontstaat m.a.w. één zaak die uiteen valt in verschillende gedingen of procedures. Door subjectieve 

cumulatie van vorderingen vindt ook cumulatie van procedures plaats. 
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is dan ook niet noodzakelijk dat de rechter het geschil t.a.v. alle partijen in dezelfde zin 

beslecht. Toewijzing ten gunste van de ene partij impliceert niet noodzakelijk toewijzing aan 

de andere partij1 Evenmin vereist is dat alle partijen na facultatieve subjectieve cumulatie in 

eerste instantie gezamenlijk overgaan tot het aanwenden van een rechtsmiddel2. 

B. Verplichte of gedwongen subjectieve cumulatie 

50. Zoals hierboven reeds gezegd zal een concrete afweging van de voor –en nadelen 

nodig zijn om tot de gunstigheid van cumulatie te beslissen. Toch zal in bepaalde gevallen de 

bundeling van vorderingen verplicht zijn. Het gaat hier vooral om gevallen waarin de eis van 

A tegen B niet kan slagen of de uitspraak niet efficiënt kan zijn als hij (een) andere eiser(s) of 

gedaagde(n) C (en D, …) niet mee betrekt in het geding. In dergelijke gevallen is het nefast 

om de partijautonomie al te zeer zijn vrije loop te laten gaan3. Het niet verplichten van 

gezamenlijke procesvoering in sommige gevallen zou deze vrijheid in absurde of 

onuitvoerbare uitspraken doen uitmonden4. In deze gevallen is het m.a.w. rechtens 

noodzakelijk om tegenstrijdige uitspraken te vermijden en wordt de partijautonomie 

ondergeschikt gemaakt aan de nood aan een doelmatige rechtspleging. 

 

De wetgever heeft een, zij het beperkte, opsomming gemaakt van gevallen waarin subjectieve 

cumulatie verplicht is (B.1). Hier neemt de wetgever de twijfel weg over het al dan niet 

rechtens noodzakelijk zijn van gezamenlijke berechting. Dit werd aangevuld met een 

praktijkgerichte ongeschreven rechtsregel gecreëerd door de rechtspraak (B.3). Ook partijen 

kunnen in een overeenkomst een beding opnemen dat subjectieve cumulatie verplicht (B.2). 

In deze gevallen wordt een verknochtheid van vorderingen geacht aanwezig te zijn. Deze 

samenhang moet hier in tegenstelling tot bij facultatieve subjectieve cumulatie dus niet 

bewezen worden5. Gedwongen subjectieve cumulatie kan vereist zijn aan de zijde van 

                                                
1 P. STEIN, Compendium 2003, 148-149. 
2 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 106, nr. 12; S. BUSMAN, Hoofdstukken, 91-93, nr. 131. 
3 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 195, nr. 5. 
4 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 16.b; R. CLEVERINGA, “Cumulatie van 

rechtsvorderingen”, 85-87, nr. 4 -5. 
5 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 87 en  96-103, nr. 5 en 10-11; K. WIERSMA, “Gedwongen 

deelneming”, 407; D. VEEGENS, Cassatie 2005, 99, nr. 44. 
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gedaagden of aan de zijde van eisers. Deze problematiek evenals haar oplossingen werden 

hierboven reeds besproken. 

B.1. Wettelijke verplichting  

51. De wettelijke bepalingen die subjectieve cumulatie verplichten kunnen zowel 

materieel als procedureel zijn. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek regelt in art. 3:51, tweede 

lid bijvoorbeeld welke partijen moeten optreden of gedaagd worden bij vorderingen tot 

vernietiging van een rechtshandeling. Gaat het om een simpele wederkerige overeenkomst, 

gesloten tussen twee partijen, dan is dit duidelijk. Bij meerpartijenovereenkomsten moet men 

echter niet alleen de persoon met wie men een geschil heeft dagvaarden maar ook alle andere 

personen die partij zijn bij de rechtshandeling zijn. Hierbij doet het er niet toe of dit mede –of 

tegenstanders zijn van de eiser. Ze moeten allen in rechte opgeroepen worden1. Art. 6:15, 

tweede lid BW bevat ook een uitzondering op de partijautonomie en het tweepartijenstelsel. 

Het regelt wat moet gebeuren als de bewaargever van een ondeelbare zaak overleden is en 

zijn erfgenamen het niet eens zijn over hoe die zaak moet overgenomen worden. Dit recht op 

teruggave hebben zij enkel gezamenlijk. Als slechts een van hen de vordering tot afgifte 

instelt kan de bewaarnemer zich verweren met de exceptio. Eenzelfde regeling bestond 

vroeger in het zeerecht wanneer twee of meer personen samen hulp hadden verstrekt en 

hierdoor recht op hulploon hadden. Dan konden deze enkel samen de vaststelling hiervan 

vorderen. Een procesrechtelijke uitzondering vindt men in art. 456, 498 en 538 jo. 438, vijfde 

lid Rv. Hier wordt de situatie behandeld waar uitvoerend beslag gelegd wordt op (on)roerende 

goederen van een derde zonder dat de beslaglegger hiervoor een geldige uitvoerende titel 

heeft. De derde kan de beslaglegger dan dagvaarden om de verstoring van zijn genot te doen 

ophouden. Art. 438, vijfde lid Rv. verplicht hem hierbij ook de schuldenaar, i.e. degene op 

wiens goederen het beslag had moeten gebeuren, op te roepen in het proces2. 

 

52. Deze artikelen zijn allen voorbeelden van een verplichting om de eis onmiddellijk in te 

stellen tegen of met alle betrokkenen. Aan deze verplichting moet voldaan zijn vooraleer het 

geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt, i.e. in de dagvaardingsfase. Dit zijn echter 

niet de enige bepalingen die deelneming van een derde in de procedure vereisen. Er bestaat 

                                                
1 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252, concl. Adv. Gen. TEN KATE, nr. 22; P. STEIN, Compendium 2003, 149; D. 

VEEGENS, Cassatie 2005, 100, nr. 44. 
2 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 85-86, nr. 4. 
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nog een ganse reeks aan materiële en processuele artikelen die een gelijkaardige verplichting 

opleggen. Het verschil met de hierboven opgesomde gevallen is evenwel dat het hier volstaat 

dat deze derde “tijdig in het geding wordt opgeroepen”. Daarbij wordt echter niet gedefinieerd 

wat “tijdig” precies betekent. Het is in elk geval duidelijk dat een derde tijdig is opgeroepen 

als dit gebeurt nog voordat het geding bij de rechter aanhangig is. Zoals later zal blijken laten 

deze artikelen ook toe de derde op te roepen eens het geding reeds aanhangig werd gemaakt 

bij de rechter. In dit geval zal sprake zijn van gedwongen deelneming (in de enge zin). 

Aangezien deze artikelen echter ook van belang zijn voor het concept van de verplichte 

subjectieve cumulatie worden ze hier reeds vermeld. 

 

De eerste materieelrechtelijke bepaling vindt men in art. 3:218 BW. Dit artikel bepaalt dat 

zowel de vruchtgebruiker als de hoofdeigenaar (i.e. blote eigenaar) vorderingen mogen 

instellen die hun beider rechten betreffen1. Deze mogelijkheid kunnen zij elk afzonderlijk 

benutten op voorwaarde dat ze de ander tijdig in het geding betrekken. In art. 5:95 en 5:104 

BW staat eenzelfde regeling voor erfpacht resp. het recht van opstal2. Art. 3:245 BW bevat 

een gelijkaardige verplichting tot tijdige oproeping voor de pandhouder of pandgever die een 

vordering wil instellen tegen een derde ter bescherming van het pandgoed3. Tenslotte bevat 

art. 5:32, eerste lid BW een verplichting tot gezamenlijke procesvoering voor vordering m.b.t. 

vastlegging van de grens tussen eigenaren van land en water. Hiertoe moeten alle, in de 

openbare registers ingeschreven, rechthebbenden en beslagleggers op een van de erven tijdig 

in het geding betrokken worden4. 

 

Van processuele aard zijn art. 438, tweede lid, laatste zin en 477b, derde lid Rv. Het eerste 

artikel regelt dat men een derde in een executiegeschil kan oproepen. Zijn medewerking kan 

in dergelijke geschillen namelijk bijzonder nuttig zijn. Met dit artikel kan men hem oproepen 

om de executie te gedogen of om er aan mee te werken. De tweede artikel richt zich tot de 

derde-beslagene. Wanneer deze procedeert tegen de beslaglegger kan hij de schuldenaar (i.e. 

                                                
1 Zoals de vordering tot grensbepaling. 
2 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82. 
3 Zoals de revindicatievordering wegens vervreemding van het verpande goed aan een derde. P STEIN, “Instellen 

van rechtsvorderingen” in J. HIJMA, Groene serie vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, art. 3:245 BW, aant. 

4 en 6. 
4 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82; P. STEIN, Compendium 2003, 149, voetnoot 

13. 
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beslagene) tijdig oproepen in dit geding. Dit moet ervoor zorgen dat ook deze laatste aan de 

hieruit voortkomende uitspraak gebonden raakt. 

 

Deze laatste (processuele) bepalingen verplichten subjectieve cumulatie niet echt. Het zijn 

eerder gevallen waarin het nuttig is een derde op te roepen zodat ook hij gebonden is aan de 

uitspraak. Dit blijkt ook uit de hieraan verbonden sanctie. Dit is niet de niet-ontvankelijkheid 

van de vordering maar wel de niet-tegenwerpelijkheid van de uitspraak aan derden1. 

B.2. Consensuele verplichting 

53. Problematisch is dat de wet slechts in een beperkt aantal gevallen gedwongen 

subjectieve cumulatie oplegt. Sommige geschillen die hier niet onder vallen kunnen echter 

eveneens tot onwerkbare situaties aanleiding geven als ze niet met alle belanghebbenden in 

één proces worden berecht. Een mogelijke oplossing is hierop te anticiperen door bij het 

sluiten van een overeenkomst hierin een specifiek beding op te nemen. Zo kan men 

bijvoorbeeld in een koopovereenkomst tussen een verkoper en meerdere kopers bepalen dat 

de ontbinding van de overeenkomst enkel door en/of tegen alle kopers samen (subjectief 

gecumuleerd) gevorderd kan worden. Hier duikt een reeds aangehaald probleem op. Het is 

namelijk de vraag of dit beding naast een verplichting tot gezamenlijk optreden of verschijnen 

in rechte ook een verplichting tot effectief mee procederen inhoudt. Deze vraag bevestigend 

beantwoorden zou in weerwil zijn van het principe van het vrije procesinitiatief. Niemand kan 

namelijk gedwongen worden een eis in te stellen. Een overeenkomst moet evenwel te goeder 

trouw worden uitgevoerd en strekt partijen tot wet. Gelet op dit argument zou een 

uitzondering op het vrij procesinitiatief kunnen bepleit worden. (aangezien het vrij 

procesinitiatief en de partijautonomie niet van openbare orde zijn2). Het is bijgevolg aan te 

raden zo’n beding uitdrukkelijk in de overeenkomst op te nemen. Het wordt zelden aanvaard 

dat zo’n beding stilzwijgend in de overeenkomst was opgenomen3. 

 

                                                
1 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen in het procesrecht I: gedwongen deelneming en eigen beursje”, noot 

onder HR 3 december 1999, NJ 2000, 289, nr. 4.b (hierna verkort J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen I”); 

P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke rechtsvordering, art. 118 Rv., aant. 7. 
2 Dit blijkt bijvoorbeeld uit art. 21 en 25 Rv. Cf. infra onder randnr. 138.  
3 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 90-91, nr. 6; K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 

413-414. 
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B.3. Ongeschreven verplichting 

54. Als er geen wettelijke verplichting of overeenkomst is die subjectieve cumulatie 

verplicht lijkt men gedoemd onwerkbare uitspraken te aanvaarden. De rechtspraak is echter 

tussengekomen met de creatie van een ongeschreven rechtsregel die subjectieve cumulatie 

verplicht ook waar de wet dit niet expliciet voorziet1. De ongeschreven regel bestaat uit het 

criterium van ‘processuele ondeelbaarheid’ dat telkens in concreto moet beoordeeld worden. 

In tegenstelling tot ieder wetsartikel dat hierboven werd gezien gaat het dus niet om één 

specifieke rechtsverhouding waarvoor subjectieve cumulatie sowieso verplicht is. Het gaat 

daarentegen om een ruim geschillenkader waaronder diverse rechtsverhoudingen kunnen 

vallen2. Aangezien het begrip processuele ondeelbaarheid voor gezamenlijke procesvoering 

en de exceptio zodanig belangrijk is wordt zij in de volgende afdeling afzonderlijk besproken. 

B.4. Algemene kenmerken 

55. In al deze gevallen vonden de wetgever en de rechtspraak terecht dat het betrekken 

van een andere persoon noodzakelijk is. Subjectieve cumulatie wordt verplicht omdat over de 

voorliggende rechtsverhouding enkel kan beslist worden in een geschil waarin alle 

betrokkenen aanwezig zijn. Zo garandeert men uniforme uitspraken en worden mogelijke 

executieproblemen vermeden. Stel dat een overeenkomst t.a.v. gedaagde B geldig wordt 

bevonden maar in een later geding vernietigd wordt t.a.v. gedaagde C. Deze tegenstrijdigheid 

zou het afdwingen van die overeenkomst voor eiser A ernstig bemoeilijken. Door hem te 

verplichten zowel B als C te dagvaarden wordt dit executieprobleem vermeden. De wettelijke 

verplichting vermijdt daarnaast dat een persoon die niet in een geding werd betrokken, en dus 

niet gehoord werd, toch gebonden raakt aan een uitspraak betreffende een hem ook aangaande 

rechtsverhouding die uit dat geding voortvloeit3. 

 

56. In tegenstelling tot facultatieve subjectieve cumulatie verliezen de gebundelde 

vorderingen en rechtsverhoudingen bij gedwongen subjectieve cumulatie hun materiële 

zelfstandigheid. In deze gevallen zullen alle medestanders als één partij gezien worden. Dit 

betekent echter niet dat alle medestanders (mede-eisers resp. medegedaagden) hierdoor 
                                                
1 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 87, nr. 5. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35. 
3 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 282, nr. 3; B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82; 

M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 201. 
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onderling moeten overleggen voordat zij hun eisen instellen resp. verweren opwerpen. 

Ondanks het verlies van zelfstandigheid van de vorderingen en rechtsverhoudingen bepaalt 

iedere procespartij nog steeds zelfstandig zijn proceshouding. Het verlies van zelfstandigheid 

betekent echter wel dat het mogelijk is dat een proceshandeling van een partij zijn 

medestanders ook raakt. Zo kan het verweer van één gedaagde ook rechtsgevolgen hebben 

voor zijn mede-gedaagden1. Ook bij het aanwenden van een rechtsmiddel zal dit zich laten 

voelen2. Bovendien zal het niet naleven van deze verplichte subjectieve cumulatie aanleiding 

geven tot het specifieke verweermiddel dat de exceptio is3. 

 

57. Een specifiek hieraan gerelateerd gevolg doet zich voor bij verstek en verzet (art. 140, 

eerste en tweede lid Rv.). Als een gedaagde, samen met anderen, geldig wordt opgeroepen en 

toch niet verschijnt met die anderen wordt tegen hem in principe een vonnis op verstek 

gewezen. Is er echter sprake van een processueel ondeelbare rechtsverhouding, i.e. het is 

rechtens noodzakelijk tegenstrijdige beslissingen te vermijden, dan zal dit verstek echter niet 

tot de mogelijkheid van verzet leiden voor de niet-verschijnende gedaagde. T.a.v. hem wordt 

het vonnis namelijk geacht op tegenspraak te zijn gewezen. Hij wordt m.a.w. sowieso als 

partij in het geding beschouwd. De niet verschenen gedaagde zal dan ook enkel hoger beroep 

kunnen instellen. De memorie van toelichting van dit artikel erkent nadrukkelijk dat men 

hierdoor een aanleg verliest. Een verlies dat verantwoord wordt om redenen van efficiëntie. 

De niet-verschijnende gedaagde werd de eerste keer namelijk reeds correct gedagvaard4. Een 

nieuwe dagvaarding n.a.v. de verzetprocedure zou dan ook niet te verantwoorden zijn wegens 

de extra kosten en tijdverlies die deze zou meebrengen. Bovendien moet het verlies van de 

aanleg niet als een verrassing komen voor de niet-verschijnende. Art. 111, tweede lid, j Rv. 

maakt het namelijk verplicht om in het dagvaardingsexploot melding te maken van dit 

rechtsgevolg. Dat een gedaagde zich aan dit rechtsgevolg in zijn concrete situatie mag 

                                                
1 D. VEEGENS, noot onder HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221. Hierin verwoordt hij het mooi dat “de eiser zijn 

vordering slechts toegewezen [kan] krijgen als hij hogere ogen weet te gooien dan de som van de verweren 

waarmede hij is begroet”. 
2 Cf. infra onder randnr. 148. 
3 S. BUSMAN, Hoofdstukken, 93-96, nr.131-132; J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen in het procesrecht III: 

de exceptio plurium litisconsortium en voeging van zaken”, noot onder HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291 (hierna 

verkort J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen III”). 
4 De rechter die het verstek verleende moet bij niet-verschijning van de derde ambtshalve nagaan of het exploot 

aan de wettelijke eisen voldoet. Cf. A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 50. 
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verwachten kan hij afleiden uit de overige gegevens van het dagvaardingsexploot. Hierin 

zullen namelijk alle gedaagden vermeld staan. De combinatie in het exploot van de 

vermelding van het rechtsgevolg en het feit dat er subjectieve cumulatie plaatsvindt moet het 

de gedaagde voldoende duidelijk maken wat de impact van zijn niet-verschijning zal zijn. Een 

bijkomend gevolg is dat in deze gevallen het verweer van de wel verschijnende eiser(s) of 

gedaagde(n) zal doorwerken naar de versteklatende. Deze doorwerking van verweren n.a.v. 

verstek in geval van subjectieve cumulatie komt ook buiten situaties van processuele 

ondeelbaarheid voor in gevallen waar de rechter ambtshalve verweermiddelen moet 

opwerpen1.

                                                
1 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen in het procesrecht II: subjectieve cumulatie en niet verschenen mede-

gedaagden”, noot onder HR 28 mei 1999, NJ 2000, 290, nr. 2-3; P. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, 

“Verstekverlening bij meerdere gedaagden” in P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke 

rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2011, art. 140 Rv., aant 2-3 en 5. 
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Afdeling 3. Processueel ondeelbare rechtsverhoudingen 

§1. Inleiding: deelbare en ondeelbare rechtsverhoudingen 

58. Hierboven werd uitvoerig ingegaan op het procedurele mechanisme van subjectieve 

cumulatie dat gezamenlijke procesvoering mogelijk maakt. Een eiser kan hiertoe overgaan op 

basis van opportuniteitsoverwegingen op voorwaarde dat er een zekere verknochtheid 

aanwezig is (art. 107 Rv.). In sommige gevallen is cumulatie echter verplicht. De verplichting 

tot gezamenlijke procesvoering wordt voor sommige rechtsverhoudingen uitdrukkelijk 

voorgeschreven in de wet. Het is echter duidelijk dat ook andere rechtsverhoudingen gebaat 

zouden zijn bij een verplichte gezamenlijke procesvoering. De beoordeling van deze 

noodzakelijkheid gebeurt door de rechtspraak aan de hand van het criterium van ‘processueel 

ondeelbare rechtsverhoudingen’. Dit criterium vormt m.a.w. dé basis van verplichte 

gezamenlijke procesvoering1. Processuele ondeelbaarheid heeft hierdoor een impact op 

verschillende gebieden van het burgerlijk procesrecht zoals de bevoegdheids –en 

aanleggrenzen2. Hieronder zal zij evenwel besproken worden wegens het belang voor de 

exceptio. Het vormt namelijk haar dieperliggende grondslag. Het is enkel in gevallen van 

processuele ondeelbaarheid dat dit verweermiddel kan spelen. De beoordelingsmaatstaf voor 

de exceptio is m.a.w. de processuele ondeelbaarheid van de te beslechten rechtsverhouding3. 

Een diepgaande studie van dit criterium is dan ook nodig voor een beter inzicht in dit 

verweermiddel. Ter omkadering van deze uitzonderlijke situatie wordt eerst nog even kort 

ingegaan op de principiële handelswijze in het burgerlijk procesrecht. 

 

 

 

 

                                                
1 Zoals hieronder zal opgemerkt worden is er in de wettelijke verplichte gevallen van gezamenlijke 

procesvoering ook telkens een processueel ondeelbare rechtsverhouding aanwezig. In dit hoofdstuk zal de 

nadruk echter voornamelijk liggen op die gevallen buiten de wet waar gezamenlijke procesvoering noodzakelijk 

is. 
2 W. Haardt, Onsplitsbaarheid, 291-293, nr.10. 
3 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 8; HR 2 december 2005, NJ 2006, 444, 

overweging 4.1; HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, overweging 3.4. 
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A. Principiële deelbaarheid 

59. Zoals reeds vermeld hanteert het Nederlandse burgerlijk procesrecht als principe dat 

iedere strijdgenoot zelfstandig optreedt1. Hierbij wordt geen aandacht besteed (i.e. worden 

geen gevolgen gekoppeld) aan het feit dat de strijdgenoten strijdige dan wel parallelle 

belangen hebben. Zo kunnen proceshandelingen van een strijdgenoot geen nadeel toebrengen 

aan anderen dan degene die de proceshandeling verricht. Het spiegelbeeld hiervan is dat 

proceshandelingen enkel een voordeel kunnen opleveren voor degene die de proceshandeling 

verricht2. Dit principe wordt doorgetrokken naar het niveau van de rechtsmiddelen. Ook hier 

wordt het geding gesplitst in evenveel delen als er partijen zijn. Dit heeft tot gevolg dat de 

rechtsmiddelen door enkele of alle partijen tegen enkele of alle partijen kunnen gebruikt 

worden3. Voor zij die een rechtsmiddel benutten gaat het proces verder (bv. in graad van 

beroep) daar waar voor zij die stilzitten het proces tot een einde komt wegens het in kracht 

van gewijsde treden van de uitspraak4. 

 

De hierboven besproken “splitsbare” werkwijze leidt enkel tot een bevredigend resultaat als er 

sprake is van een processueel deelbare rechtsverhouding, nl. een rechtsverhouding waarover 

t.a.v. verschillende partijen rechtens in verschillende zin kan worden beslist5.  

B. Uitzonderlijke ondeelbaarheid 

60. Niet enkele de wetgever maar ook de rechtspraak hebben op deze principiële deelbare 

werkwijze uitzonderingen gecreëerd voor het geval de rechtsverhouding, grondslag van een 

geschil, ondeelbaar is. In deze gevallen is gezamenlijke procesvoering verplicht. Dit ontneemt 

de rechtsverhoudingen en vorderingen hun zelfstandig en deelbaar karakter aangezien zij 

                                                
1 De hoofdregel is m.a.w. processuele deelbaarheid van de rechtsverhoudingen. HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, 

concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.4 en 2.7. 
2 De proceshandelingen van een strijdgenoot hebben m.a.w. slechts relatieve werking. 
3 Hierbij dient duidelijk opgemerkt te worden dat een eiser geen rechtsmiddel kan aanwenden tegen een mede-

eiser. Omgekeerd kan een verweerder ook geen rechtsmiddel aanwenden tegen een mede-verweerder. Opdat een 

rechtsmiddel succesvol aangewend kan worden moet er sprake zijn van tegengestelde belangen. 
4 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 83-84. nr. 45. 
5 NOORDUIJN RECHTSBRONNEN, Burgerlijk procesrecht – wetgeving en jurisprudentie voor de rechtspraktijk, 

Deventer, Kluwer, 2008, 228. 
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behandeld worden in een ondeelbaar geschil1. In de door de wetgever gecreëerde 

uitzonderingen staat deze ondeelbaarheid vast. In de gevallen daarbuiten wordt processuele 

ondeelbaarheid beoordeeld op basis van rechtspraak van de Hoge Raad2.  

B.1. Onscherpe processuele ondeelbaarheid in de oude rechtspraak 

61. Vroeger was er wat onduidelijkheid over dit begrip. De Hoge Raad nam er toen 

genoegen mee de bruikbaarheid van de exceptio te rechtvaardigen door de ingestelde 

vordering ondeelbaar te verklaren. Dit merkte ze bijvoorbeeld meermaals op m.b.t. 

vorderingen tot ontbinding van een wederkerige meerpartijenovereenkomst. Wat dit begrip 

“ondeelbare vordering” dan wel precies mocht inhouden verduidelijkte de Hoge Raad 

evenwel niet. Ze hanteerde de term en koppelde er simpelweg het gevolg aan dat zo een 

vordering enkel ontvankelijk kan zijn indien alle betrokkenen in de procedure opgeroepen 

zijn3. Gebeurde dit niet dan treft de exceptio grond. Deze ongestaafde opvatting werd door 

latere rechtspraak overgenomen4. Zo ging in 1924 de Rechtbank te Leeuwarden n.a.v. zo een 

ontbindingsvordering uit van de algemene regel dat “indien twee of meer personen 

gezamenlijk met een derde een overeenkomst sluiten, zij ook slechts samen uit kracht van die 

overeenkomst tegen hem kunnen optreden, omdat zij samen als zijn wederpartij worden 

aangemerkt”5. Deze bewoordingen lichten echter niet toe waarop deze algemene regel dan 

wel gebaseerd zou zijn. In zijn cirkelredenering zegt de rechtbank dat iets zo is omdat het zo 

is6.  

 

62. Diverse auteurs stelden zich hierop de retorische vraag wat het begrip ondeelbare 

vordering dan wel precies mocht betekenen. De hierboven vermelde rechtspraak leek er van 

                                                
1 In tegenstelling tot de materieelrechtelijke ondeelbaarheid van verbintenissen of prestaties (art. 6:6 BW). 

Voorbeelden van verbintenissen die ondeelbaar zijn als er meer dan twee partijen bij betrokken zijn: de 

overdracht van een zaak, de overdracht van een vorderingsrecht anders dan een geldvordering, verbintenissen 

om iets niet te doen, etc. Cf.  J. BIEMANS, “Verbondenheid, voor gelijke delen/hoofdelijk” in E. HONDIUS en R. 

KLOMP, Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 2011,  art. 6:6 BW, aant. 7. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35. 
3 HR 29 maart 1912, W. 9335. 
4 Voor een overzicht van die rechtspraak: R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 87, nr. 6, 

voetnoot 5. 
5 Rb. Leeuwarden 14 juli 1924, W. 11586. 
6 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 87-88, nr. 6 
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uit te gaan dat eens een materiële verbintenis ondeelbaar is, de vordering hierover dit 

eveneens is. Nochtans strookt dit niet met art. 6:6 BW (oud art. 1337-1339 BW). Ondeelbare 

verbintenissen leiden er toe dat iedere schuldeiser iedere schuldenaar voor het geheel 

(hoofdelijk) kan aanspreken (art. 6:6, tweede lid BW)1. Het is dus niet omdat een verbintenis 

ondeelbaar is dat de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding en –vorderingen dit 

noodzakelijk ook zijn2. Materiële ondeelbaarheid is noch noodzakelijk, noch voldoende om te 

spreken van processuele ondeelbaarheid. Niettemin kan het wel een factor zijn bij de 

beoordeling ervan3. Ter kwalificatie van een rechtsverhouding als processueel ondeelbaar 

mag men zich niet blindstaren op de aard van de vordering naar materieel recht. Daarnaast 

zullen andere factoren van belang zijn. Zo zal men bijvoorbeeld moeten nagaan of er geen 

berusting of akkoord was in hoofde van degene die niet in het proces werd betrokken. Ook de 

onmogelijkheid om alle betrokkenen op te sporen kan een rol spelen4. 

 

63. De beslissing van de Hoge Raad in zijn arrest van 1912 volgde misschien uit het feit 

dat een gezamenlijke procesvoering vereisen de enige oplossing was om geen logisch 

onuitvoerbare beslissingen te genereren. Nochtans zijn dergelijke gevolgen inherent aan een 

burgerlijk procesrecht met partijautonomie. De niet-oproeping van alle betrokkenen bij zo’n 

ontbindingsvordering hoeft niet in alle omstandigheden catastrofaal te zijn.  

 

CLEVERINGA bewijst dit door zich af te zetten tegen het feit dat een ontbindingsvordering van 

een meerpartijenovereenkomst een “ondeelbare rechtsvordering” is die subjectieve cumulatie 

zou verplichten. Hiertoe geeft hij een hele rist hypothetische procedures m.b.t. zulke 

ontbindingsvorderingen waarin niet alle betrokkenen procespartij zijn en er toch een uitspraak 

geveld wordt. Deze (partiële) ontbindingen creëren soms wel lastige situaties maar leiden 

nimmer tot onoverkomelijke executieproblemen. In deze gevallen pleit hij dan ook voor 

facultatieve cumulatie: “[in sommige van deze hypotheses] heeft het vonnis geen gevolg maar 

[dat] is geen reden de excepti te laten slagen waar [in deze hypotheses] door of tegen [slechts] 

één koper wordt geageerd. Als de eiser dat risico niet wil lopen moet hij maar aldus ageren, 

                                                
1 D. BUSCH en J. BIEMANS, “Verbondenheid, voor gelijke delen/hoofdelijk” in E. HONDIUS en R. KLOMP, 

Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer, Kluwer, 2011,  art. 6:6 BW, aant. 5-12. 
2 HR 24 april 1992, NJ 1992, 461; HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489, concl. Adv. Gen. VRANKEN, nr. 10. 
3 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.4. 
4 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 196, nr. 5. Cf. infra onder randnr. 80. 
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doch waarom hem te dwingen het niet te lopen?”. Ontbindingsvorderingen zijn volgens 

CLEVERINGA dan ook deelbaar. Deze vordering niet tot alle betrokkenen richten zou volgens 

hem geen reden mogen zijn voor haar niet-ontvankelijkheid1. 

 

64. In zijn betoog stelt CLEVERINGA zich verder de vraag wanneer een vordering dan wel 

ondeelbaar is. Meer concreet vraagt hij zich af of het criterium misschien is dat een vordering 

ondeelbaar is wanneer het rechtsgevolg, dat die vordering beoogt, alleen kan toekomen aan 

(of tegen) alle daarbij betrokken personen samen. Dit lijkt hem echter te absurd omwille van 

de hierbij te volgen werkwijze. Men zou dan namelijk achterstevoren te werk moeten gaan. 

Men zou dan eerst het toekomstige rechtsgevolg moeten beoordelen2 om daarna eventueel tot 

het besluit te komen dat de bestaande vordering ondeelbaar is. Hij besluit er dan maar toe dat 

het “het beste [is] om over ondeelbare vordering niet meer te praten en […] dat de Hoge Raad 

in 1912 heeft geschermd met een hol woord” 3. Nochtans zat CLEVERINGA met de door hem 

aangehaalde omgekeerde werkwijze niet ver van de waarheid. 

B.2. Het huidige duidelijkere rechtspraakcriterium 

65. Op 9 december 19384 nam de Hoge Raad, volgens HAARDT voor het eerst5, de tot op 

vandaag meest gebruikelijke formule voor processuele ondeelbaarheid in de mond. Deze 

formule vertrekt vanuit de vraag of er “een [zodanig sterk samenhangende]6 rechtsverhouding 

in het geschil is waarover de rechter niet anders kan beslissen dan in een geding gevoerd door 

of tegen alle bij die rechtsverhouding betrokkenen samen omdat de gesteldheid van de in 

geschil zijnde rechtsbetrekking het rechtens noodzakelijk maakt dat de beslissing t.a.v. alle 

betrokken in dezelfde zin luidt”7. 

 

                                                
1 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 90-91, nr. 6 
2 Kan het ingeschatte rechtsgevolg enkel toekomen aan alle bij de rechtsverhouding betrokkenen samen of niet? 
3 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 89, nr. 6. 
4 HR 9 december 1938, NJ 1939, 714.  
5 W. Haardt, Onsplitsbaarheid, 284, nr. 4. 
6 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen III”, nr. 2. 
7 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1959, 83. nr. 39. Dezelfde 

omschrijving wordt o.a. gebruikt in VEEGENS’ versies van 1971, 1989 en 2005; W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 

281, nr. 1; P. STEIN en A.S. RUEB, Compendium 2003, 150; H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 101, nr. 107. 
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Dit criterium van processuele ondeelbaarheid vereist twee zaken van de rechter. De eerste 

taak richt zich op de rechtsverhouding die de basis is van het aanhangige geschil en waaruit 

de rechtsvordering en eis voortvloeien. De rechter moet oordelen of de rechtsverhouding 

waarover men procedeert al dan niet processueel ondeelbaar is. Dit doet hij door de 

verknochtheid ervan na te gaan. Het gaat echter niet om gelijk welke samenhang. De 

verknochtheid moet zodanig sterk zijn dat de rechter niet anders kan dan hierover uitspraak 

doen in een procedure waar alle bij die rechtsverhouding betrokken partijen aanwezig zijn.  

 

66. Zoals hierboven gezegd wijst de wet reeds sommige rechtsverhoudingen aan waarvan 

de verknochtheid zo sterk is dat ze gezamenlijke berechting vereisen. Dit zijn de gevallen van 

wettelijk verplichte subjectieve cumulatie. Hier heeft de wetgever reeds alle twijfel 

weggenomen over het ondeelbare karakter van deze rechtsverhoudingen. In de gevallen 

daarbuiten zal de rechter zelf nog moeten nagaan of hij niet anders kan dan over de 

rechtsverhouding oordelen in een geschil waarin alle bij die rechtsverhouding betrokkenen 

partij zijn. Dé belangrijkste richtsnoer hierbij is de vraag of het rechtens noodzakelijk is dat de 

beslissing t.a.v. alle betrokkenen in dezelfde zin luidt. De rechter moet “niet anders kunnen” 

om redenen van een goede procesorde. Zou hij genoegen nemen met de aanwezigheid van 

slechts enkelen dan is het risico reëel dat een latere beslissing over die rechtsverhouding t.a.v. 

de andere betrokkenen bij die rechtsverhouding niet gelijk zal luiden. Er is m.a.w. een risico 

op tegenstrijdige beslissingen die zouden leiden tot onaanvaardbare executieproblemen1. 

 

Vroeger werd de vraag naar deze ‘noodzakelijkheid rechtens’ in vrij algemene zin per 

rechtsverhouding beantwoord. Men legde vooral de nadruk op het voorwerp van de vordering. 

De rechtspraak van de Hoge Raad is evenwel geëvolueerd naar een analyse waarbij de 

concrete omstandigheden (de oorzaak) van het voorliggende geval vaak doorslaggevend zijn. 

Van elke rechtsverhouding wordt zoveel mogelijk in concreto beoordeeld of een 

gelijkluidende uitspraak rechtens noodzakelijk is2. Ondanks deze evolutie blijft processuele 

ondeelbaarheid, zij het minder dan voor 1938, een verwarrend begrip. Zijn contouren zijn niet 

glashelder en het heeft niet steeds de logische lading die men ervan zou verwachten. Uit de 

                                                
1 Een ander reëel risico is dat een uitspraak een derde bindt zonder dat deze gehoord werd. 
2 D. VEEGENS, Cassatie 2005, 99, nr. 44; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35. 
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rechtspraak en rechtsleer blijkt dat dergelijke gevallen van noodzakelijkheid mede hierdoor 

hoogst uitzonderlijk zijn.1. 

 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen rechtens en feitelijk noodzakelijk. Van het 

laatste type noodzakelijkheid zal sprake zijn wanneer de eiser eveneens een rechtsverhouding 

met een (niet-opgeroepen) derde heeft die het voor hem onmogelijk maakt om de toewijzende 

uitspraak tegen de gedaagde uit te voeren. In dit geval zal het niet de exceptio zijn die de 

vordering blokkeert. De gedaagde zal zich daarentegen wel kunnen beroepen op de 

afwezigheid van een redelijk belang van de eiser bij de vordering (art. 3:303 BW)2. Het is 

evenwel een heel vaag en gekunsteld onderscheid dat in principe toch ongeveer op hetzelfde 

neerkomt.  

 

67. Eens de rechter beslist dat een rechtsverhouding processueel ondeelbaar is speelt zijn 

tweede taak. Nu zal hij een beslissing moeten nemen die t.a.v. alle betrokkenen bij de 

rechtsverhouding gelijk luidt. Processuele ondeelbaarheid leidt hierdoor onvermijdelijk tot 

een verplichte gezamenlijke procesvoering. Opdat de rechter zich van zijn tweede taak kan 

kwijten is het namelijk eerst vereist dat alle betrokkenen ook effectief in de procedure 

opgeroepen worden. Zo niet kan zijn uitspraak niet tegen allen gezag van gewijsde verkrijgen 

en zullen tegenstrijdigheden, die men rechtens noodzakelijk moet vermijden, toch kunnen 

ontstaan. Het niet respecteren van de verplichting tot gezamenlijke procesvoering opent de 

weg voor de exceptio. De rechtspraak heeft haar toepassingsgebied echter trachten te 

reduceren tot een minimum door processueel ondeelbaarheid slechts in uitzonderlijke 

gevallen aan te nemen.  

 

Zijn al diegenen die bij de rechtsverhouding betrokken zijn partij in het geding dan rest nog 

de vraag wanneer een uitspraak gelijk luidt t.a.v. alle betrokkenen. Moet dit strikt of ruim 

genomen worden? Volgens SNIJDERS is het niet altijd mogelijk om een uitspraak t.a.v. alle 

partijen exact hetzelfde te doen luiden. Het zou dan ook aanvaardbaar moeten zijn dat de 

                                                
1 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 9; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 

195, nr. 5; J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen III”, nr. 4. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35. Cf. infra onder randnr. 86. 
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uitspraken t.a.v. de betrokkenen ietwat verschillen zolang zij onderling op elkaar afgestemd 

worden1.  

 

68. Hieronder zullen eerst de gevallen besproken waarin de Hoge Raad processuele 

ondeelbaarheid al dan niet aanneemt (§2) op basis van het klassieke ‘rechtens noodzakelijk’ 

criterium (A). Daarna zullen uitspraken met een alternatieve (B) en soepelere (C) 

beoordelingsmaatstaf besproken worden. 

§2. Beoordeling van aan –of afwezigheid van processuele 

ondeelbaarheid 

A. Het klassieke en strikte beoordelingscriterium 

69. Met het begrip ‘rechtens noodzakelijk’ is de toetsingsmaatstaf voor processuele 

ondeelbaarheid en de exceptio vrij strikt en beperkend. Men zal een processuele 

ondeelbaarheid slechts aanvaarden na een effectiviteitsprognose (of uitvoerbaarheidstoets) 

van de rechterlijke uitspraak over de rechtsverhouding. Als de werking of uitvoering van een 

uitspraak onvoldoende effectief zou zijn wanneer ze niet zou gelden tussen alle bij de 

rechtsverhouding betrokken personen, zal de rechtsverhouding processueel ondeelbaar zijn. 

Als de werking of de uitvoering van een uitspraak daarentegen voldoende effectief kan zijn 

zonder de medewerking van de niet in rechte betrokken partij en dit geen nadeel toebrengt aan 

die niet betrokken partij dan zal men geen processuele ondeelbaarheid aannemen2.  

 

Het komt er m.a.w. op neer dat de rechter moet nagaan wat het resultaat zal zijn van de 

uitspraak over deze rechtsverhouding in een geding waarvan sommige betrokkenen uitblinken 

in afwezigheid. De rechter moet nu reeds anticiperen op het gevolg voor zijn uitspraak van het 

feit dat het gezag van gewijsde daarvan zich niet zal uitstrekken tot die afwezigen. Een eerste 

mogelijk gevolg is dat een uitvoerbare titel m.b.t. een litigieuze rechtsverhouding niet mede 

tegen hen afgedwongen kan worden. Dit hoeft op zich niet altijd een probleem te zijn. Een 

tweede potentieel gevolg is dat die niet-betrokkenen later zelf nog een procedure kunnen 

opstarten over deze rechtsverhouding. Hier is het risico op een latere tegenstrijdige uitspraak 

reëel. In het bijzonder moet de rechter nagaan of, indien deze toekomstige procedure zou 
                                                
1 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 102, nr. 107. 
2 P. STEIN, Compendium 2003, 150; H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 102-103, nr. 107. 
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plaatsvinden, de uitvoerende titel die zijn huidige uitspraak oplevert hierdoor eventueel 

(toekomstige) executieproblemen zal ondervinden. Dergelijke problemen moeten namelijk ten 

alle koste vermeden worden. De enige manier om dit te vermijden is een (verplichte) 

gezamenlijke procesvoering. De potentiële aanwezigheid van executieproblemen zal 

bijgevolg doorslaggevend zijn voor de gegrondheid van de exceptio1.  

  

70. Kort samengevat is de beoordeling van processuele ondeelbaarheid gericht op de vraag 

of het niet gelijkluidend beslissen executieproblemen zal opleveren. Hierdoor zal het rechtens 

noodzakelijk zijn alle partijen in het geding te betrekken en één uitspraak te vellen die t.a.v. 

hen allen gelijk geldt. Het gebruik van dit ‘noodzakelijkheids’criterium kan tot één van de 

volgende twee resultaten leiden.  

A.1. Afwijzing van processuele ondeelbaarheid 

71. In het geschil, dat hierboven reeds als voorbeeld werd aangehaald2, tussen bouwheer 

A, aannemer Z en onderaannemer Y kan zich ook de situatie voordoen dat niet alle personen 

die bij die rechtsverhouding betrokken zijn in het proces betrokken werden. Zo is het mogelijk 

dat de bouwheer zich voor zijn vordering m.b.t. de gebrekkige werken enkel richt tot de 

aannemer. De onderaannemer laat hij buiten schot ook al is het duidelijk dat hij 

verantwoordelijk is voor de slechte riolering. De bouwheer kiest hier bijvoorbeeld voor omdat 

de onderaannemer verre familie is die hij een procedure wil besparen. De aannemer gaat 

hierop echter niet over tot oproeping in vrijwaring of gedwongen tussenkomst van de 

onderaannemer. Op basis van de hem voorgelegde feiten besluit de rechter het proces met het 

oordeel dat de, niet opgeroepen, onderaannemer inderdaad aansprakelijk is voor de schade. 

Op basis van art 6:76 jo. 7:751 BW wordt de aannemer veroordeeld deze schade te vergoeden 

aan de bouwheer. Om de kosten terug te vorderen besluit de aannemer om zelf een procedure 

op te starten tegen de onderaannemer. In deze procedure beslist de rechter echter dat de 

onderaannemer niet aansprakelijk is en wijst de vordering af. De aannemer zal de 

schadevergoeding die hij aan de bouwheer moet betalen niet kunnen verhalen op de 

onderaannemer.  

 

                                                
1 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35. 
2 Cf. supra onder randnr. 2. 
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Ook al lijkt dit procesverloop niet erg logisch, onwenselijk en zelfs onrechtvaardig moet dit 

toch aanvaard worden omwille van het karakter van het burgerlijk procesrecht. De partijen 

hebben deze uitkomst namelijk zelf bewerkstelligd door hun (niet-)handelen. Had de 

aannemer alle bij de rechtsverhouding betrokkenen reeds in eerste de procedure opgeroepen 

dan hadden deze tegenstrijdige uitspraken vermeden kunnen worden. Dit verzuim leidt 

evenwel niet tot executieproblemen. De bouwheer zal met zijn uitvoerbare titel perfect 

verhaal kunnen nemen op het vermogen van de aannemer. Dat deze laatste deze mogelijkheid 

niet heeft t.a.v. het vermogen van de onderaannemer die hieraan geen afbreuk. 

 

72. Het dient opgemerkt te worden dat het in deze gevallen van processuele deelbaarheid 

vaak gaat over geldsomveroordelingen. Deze zijn namelijk altijd deelbaar en voor 

probleemloze executie vatbaar1. 

A.2. Aanvaarding van processuele ondeelbaarheid 

73. Wanneer men in een geschil daarentegen iets anders dan een geldsom vordert liggen 

de kaarten anders. In deze gevallen kan sprake zijn van processuele ondeelbaarheid. Als men 

bijvoorbeeld in een geschil over een nalatenschap niet alle bij deze rechtsverhouding (die de 

nalatenschap creëert) betrokkenen in de procedure hierover oproept is het risico op 

executieproblemen wel reëel. Als een rechter erfgenaam A 2/3 van de nalatenschap zou 

toekennen en in een latere procedure een andere rechter erfgenaam B 2/3 zou toekennen levert 

deze tegenstrijdigheid onvermijdelijk executieproblemen op. Daarom moeten alle hierbij 

betrokkenen in rechte opgeroepen worden. Zo heeft de rechter een volledig zicht op de hele 

situatie en kan hij een consistent oordeel vellen. Zo zou er ook bij hervatting door de 

erfgenamen van een, wegens overlijden van de oorspronkelijke procespartij, geschorst geding 

(art. 225-228 Rv.) sprake zijn van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. In dit geval 

zullen alle erfgenamen aan het hervatte geding moeten deelnemen2. 

 

                                                
1 Zo ook in HR 23 april 1999, NJ 2000, 288. Hier doorstond een uitspraak over de proceskosten, in een geschil 

zonder  aanwezigheid van alle betrokkenen, de effectiviteitsprognose. In HR 2 december 2005, NJ 2006, 444 

werd eveneens processuele deelbaarheid aangenomen n.a.v. een vordering tot schadevergoeding. 
2 H. SNIJDERS, noot onder HR 8 juli 2005, NJ 2006, 72, nr. 11. 
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74. Een arrest van de Hoge Raad uit 1991 aanvaardde processuele ondeelbaarheid in het 

kader van een huurovereenkomst1. In casu had een echtpaar samen een onroerend goed in hun 

vermogen. Na het overlijden van de man in 1969 viel het onroerend goed deels in zijn 

nalatenschap en werd dit verdeeld onder zijn kinderen. Het andere deel dat zijn vrouw D in 

haar eigendom behield verhuurde zij aan een van haar dochters, m.n. M.J.G.F. Brasse-

Merckelbach. Deze dochter was eerder reeds onverdeelde mede-eigenaar geworden van het 

deel uit de nalatenschap van haar vader. In 1980 overleed ook de vrouw D. en werd het ander 

deel van de eigendom (dat in D’s nalatenschap zat) verdeeld over al haar kinderen, M.J.G.F. 

en acht anderen. De acht andere kinderen, eveneens onverdeelde mede-eigenaars van het 

ganse onroerend goed, besloten de huurovereenkomst met M.J.G.F. verder te zetten. Toen 

M.J.G.F. haar maandelijkse huur echter niet meer stipt betaalde vorderden de acht kinderen de 

ontbinding van de huurovereenkomst. Hierbij rees de vraag of deze vordering uit een 

processueel ondeelbare rechtsverhouding voortkwam. In dat geval zou de afwezigheid van 

M.J.G.F. aan de kant van de eisende verhuurders tot niet-ontvankelijkheid van de vordering 

moeten leiden d.m.v. een beroep op de exceptio2. 

 

Ter beoordeling van dit verweer maakte de advocaat-generaal een effectiviteitsprognose op. 

Hij besloot tot processuele ondeelbaarheid omdat de uitspraak onuitvoerbaar zou zijn als de 

rechter de ontbinding zou uitspreken t.a.v. slechts één (of enkele van de) verhuurder(s). Het is 

bijgevolg noodzakelijk dat alle eigenaars in onverdeeldheid (en contractspartijen bij de 

huurovereenkomst) in éénzelfde procedure daarover betrokken worden die uitmondt in één 

uitspraak die ten opzicht van hen allen geldt3. 

 

 

 

 

                                                
1 HR 8 november 1991, NJ 1992, 34. Ondanks het feit dat dit een relatief recente zaak is die zich voordoet na de 

waargenomen tendens tot nuancering, waarover meer onder randnr. 80, is ze toch een treffend voorbeeld van het 

klassieke beoordelingscriterium. 
2 De vordering werd tegen M.J.G.F. ingesteld in haar hoedanigheid als huurder. Wegens de erfenis van haar 

vader is zij echter eveneens verhuurder. Het werd opgeworpen dat zij in die laatste hoedanigheid had moeten 

mee procederen, tegen zichzelf, als mede-eiser.  
3 HR 8 november 1991, NJ 1992, 34, concl. Adv. Gen. HARTKAMP, nr. 6. Cf. infra onder randnr. 144 zal blijken 

dat dit echter niet leidde tot een succesvol beroep op de exceptio. 
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A.3. Overzicht 

75. Uit de hierboven gegeven voorbeelden kan opgemaakt worden dat er twee types 

tegenstrijdigheden zijn1. Ten eerste tegenstrijdigheden waarvan het wenselijk is dat ze worden 

vermeden. De uitspraken mogen dan wel tegenstrijdig zijn, executieproblemen zal dit niet 

opleveren omdat de rechtsverhouding niet ondeelbaar is. Ten tweede tegenstrijdigheden 

waarvan het rechtens noodzakelijk is dat ze vermeden worden. Zo niet zouden ze tot 

executieproblemen aanleiding geven omdat de rechtsverhouding ondeelbaar is. 

  

Het ‘rechtens noodzakelijk’ criterium heeft volgens advocaat-generaal BAKELS iets van een 

toverformule die vaak verhult waar het eigenlijk om gaat. In de meeste gevallen zou het niet 

altijd strikt noodzakelijk zijn dat er een gelijkluidende uitspraak komt maar eerder wenselijk2. 

De effectiviteitsprognose kan er dus evengoed tot leiden dat er in een bepaalde 

rechtsverhouding van processuele ondeelbaarheid geen sprake is. In vele gevallen is het 

namelijk mogelijk dat in een geschil tussen drie of meer partijen afzonderlijke beslissingen 

per relatie perfect denkbaar zijn. 

 

76. Alhoewel het criterium van ‘rechtens noodzakelijk’ slechts uitzonderlijk leidt tot 

processuele ondeelbaarheid3 is het soms toch erg streng. Een arrest van het Hof van Justitie 

van de Nederlandse Antillen4 illustreert dit. Hier ging het om een vordering tot verklaring 

voor recht dat een eigendom door verjaring was verkregen. In die procedure vond de rechter 

dat niet alle betrokken erfgenamen, zowel aan de zijde van eiser als van verweerder, in het 

geding aanwezig waren. Aangezien het volgens hem om een processueel ondeelbare 

rechtsverhouding ging5 leidde dit, n.a.v. de door hem ambtshalve6 opgeworpen exceptio, tot 

niet-ontvankelijkheid van de vordering. Volgens GRAS interpreteerde de rechter het begrip 

processuele ondeelbaarheid in deze zaak evenwel te ruim. De rechter hield hier geen rekening 

                                                
1 Net zoals bij het vermijden van situaties waarbij niet alle bij een rechtsverhouding betrokken personen 

opgeroepen zijn. Dit kan ook wenselijk of rechtens noodzakelijk zijn. 
2 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.4. 
3 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 102, nr. 107. 
4 HvJ NA 5 juni 1973, NJ 1975, 15. 
5 Een “geschil [dat] een inzet heeft waaromtrent het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing ten opzichte van 

elk der deelgenoten in een zelfde zin luidt”. 
6 Dat dit niet vanzelfsprekend is wordt later onder randnr. 137 besproken. 
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met het feit dat het soms aartsmoeilijk is de identiteit van alle betrokkenen te achterhalen. 

GRAS pleit dan ook voor een striktere lezing van het processuele ondeelbaarheidscriterium. 

De onwil of onvindbaarheid van medestanders zou er in processueel ondeelbare geschillen 

niet toe mogen leiden dat een geschil niet voor de rechter gebracht kan worden. Dit zou 

strijdig zijn het met recht van toegang tot de rechter1. Naar aanleiding van een ander arrest zei 

ook VEEGENS dat men deze ‘noodzakelijkheids’-vereiste niet te streng mag nemen. “Naar 

gelang het vermogen van de rechtstoepasser tot relativerend denken meer ontwikkeld is 

krimpt het geldingsgebied van de exceptie [litis plurium consortium] voor hem in. Maar er 

blijft een rest. […Aangezien, aan de andere kant,] het te ver doorvoeren van de regel, dat het 

vonnis alleen partijen bindt, niet bevorderlijk is voor het aanzien van de rechterlijke macht”2. 

B. Alternatieve beoordelingcriteria 

77. Het hierboven vermelde klassieke beoordelingscriterium werd niet altijd aangewend 

door de Hoge Raad na 1938. In sommige gevallen werd een processueel ondeelbare 

rechtsverhouding aangenomen op basis van variërende argumentaties3. 

 

Een eerste arrest betrof een getrouwd koppel waarvan de man zwakzinnig was en onder 

curatele stond4. Na het overlijden van de man hadden zijn weduwe en zoon recht op een deel 

van de nalatenschap. De weduwe stelde daarop een vordering tot nietigverklaring in van de 

huwelijksvoorwaarden. De bijstand van de curator zou tijdens het verlijden van de 

huwelijksvoorwaarden namelijk ontbroken hebben. Daarnaast vorderde zij een verklaring 

voor recht dat zij gehuwd was onder het stelsel van algehele gemeenschap van goederen. Op 

deze manier trachtte de weduwe een groter deel van de erfeniskoek te bemachtigen. Deze 

vordering stelde zij in tegen de rechtsopvolger van haar man, i.e. zijn (en haar) zoon. De Hoge 

Raad wees deze vordering af. Door het openvallen van de nalatenschap ontstond tussen de 

moeder en zoon namelijk een ondeelbare rechtsverhouding. De vordering tot nietigverklaring 

van de huwelijksvoorwaarden zou deze rechtsverhouding in haar geheel wijzigen en de 

                                                
1 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188, nr.3, voetnoot 13. Vgl. HR 24 april 1992, NJ 1992, 461. In dit 

arrest werd o.a. betwist dat de rechtbank in eerste aanleg de exceptio verworpen had op praktische gronden. Alle 

erfgenamen laten optreden leek de rechtbank in deze zaak namelijk “niet doenlijk”. 
2 D. VEEGENS, noot onder HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221. 
3 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 286-288, nr. 7. 
4 HR 11 februari 1943, NJ 1943, 197. 
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rechten van alle mede-erfgenamen raken. Wegens deze beïnvloeding kan zo een vordering 

slechts door alle mede-erfgenamen samen ingesteld worden1. De regel hierachter lijkt volgens 

de rechtsleer te zijn dat in bepaalde gevallen deelgenoten hun rechten uitsluitend gezamenlijk 

en met betrekking tot de processueel ondeelbare rechtsverhouding in haar geheel kunnen 

uitoefenen. Een gedeeltelijke nietigverklaring zou praktisch onuitvoerbaar zijn2. De 

uitvoerbaarheidstoets lijkt toch ook hier door de rechtsleer opgemerkt te zijn3. Het verdient 

signalisatie dat het in dit geval niet voldoende was dat de vordering tegen de enige andere 

mede-erfgenaam was ingesteld waardoor hij toch ook partij was in het geding. De Hoge Raad 

eiste hier dat de zoon mede optrad als eiser. Aanwezigheid aan de kant van gedaagde was 

onvoldoende4. De exceptio werd in deze zaak dan ook aanvaard door de Hoge Raad. 

 

78. Een tweede arrest sprak zich uit over de vordering tot het tot doen van rekening en het 

afleggen van verantwoording van het door een erflater gevoerde beheer (art. 1:445 BW). De 

eiseres stelde deze vordering in eerste aanleg in n.a.v. het door haar curator gevoerde beheer 

van haar vermogen. Aangezien de curator ondertussen overleden was werd de vordering 

ingesteld tegen twee van zijn dochters/erfgenamen. De eiseres had deze vordering slechts 

tegen twee van de vier erfgenamen ingesteld. Zijn derde dochter en weduwe, eveneens 

erfgenamen, werden buiten het geding gelaten. In plaats van enkel de exceptio op te werpen 

en zich te beroepen op de afwezigheid van hun mede-erfgenamen, betwistten de twee 

dochters eveneens het feit dat hun vader ooit de curator was geweest van en het beheer had 

gevoerd voor eiseres. Deze slinksheid heeft hen gespaard van de toekenning van de 

(vermoedelijk gegronde) gevorderde verplichting. Hadden ze dit niet betwist en met de 

verplichting tot het doen van rekening ingestemd dan was de exceptio niet aan de orde 

geweest. Het mag dan wel zo zijn dat het doen van rekening en het afleggen van 

verantwoording niet voor gedeeltelijke uitvoering vatbaar is. Dit betekent niet dat die 

verplichting niet door een erfgenaam afzonderlijk (volledig) kan uitgevoerd worden. In dit 

                                                
1 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 287, nr. 7 
2 Het criterium van belangenschade, dat het oude beoordelingscriterium van processuele ondeelbaarheid was, 

klinkt in dit arrest nog wat door. Zie over dit oude criterium M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio Plurium 

Litis Consortium in hoger beroep of cassatie”, RM Themis 1948, 96, nr. 4. 
3 D. VEEGENS, Cassatie 1990, 97, nr. 47; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 189-190, nr. 4. 
4 Dit is op het eerste zicht in strijd met de, onder randnr. 145 besproken, recentere rechtspraak van HR 8 

november 1991, NJ 1992, 34. In zijn conclusie bij dit arrest uit 1991 merkt Adv. Gen. HARTKAMP op dat hij het 

juister zou vinden  als de Hoge Raad in het geval van 1943 de exceptio evenmin aanvaard had. 
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geval zou de oproeping van slechts één erfgenaam dus voldoende geweest zijn. Nu zij het 

bestaan van deze verplichting wel betwistten ligt de zaak er echter anders voor. De rechter zal 

zich nu namelijk eerst moeten uitspreken over het prejudiciële geschilpunt of die verplichting 

al dan niet bestaat. Hierover kon enkel beslist worden in een geding waarin alle erfgenamen 

aanwezig waren. Het is pas na de beoordeling van dit prejudiciële geschilpunt, t.a.v. alle 

betrokkenen, en de uitspraak dat die verplichting aanwezig is, dat de rechtbank zich verder 

over de oorspronkelijke vordering kon uitspreken. Zo ver is het echter niet gekomen. De 

Rechtbank en het Hof besloten n.a.v. de opgeworpen exceptio tot niet-ontvankelijkheid van de 

vordering. Dit deden ze na een beoordeling van de processuele ondeelbaarheid van de 

rechtsverhouding op basis van het traditionele criterium. In casu werd een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding aanwezig geacht tussen de eiseres en de vier erfgenamen. Niet 

gelijkluidend beslissen t.a.v. ieder van hen over de betwiste hoedanigheid van de erflater zou 

een risico op tegenstrijdige en onuitvoerbare beslissingen inhouden1.  

 

Overtuigd van haar gelijk ging de weduwe in cassatie. Ook hier ving zij echter bot. De Hoge 

Raad besloot eveneens tot niet-ontvankelijkheid op grond van de exceptio maar op basis van 

een andere redenering. De Hoge Raad focuste zich niet op het prejudiciële geschilpunt maar 

op de eigenlijke vordering tot het doen van rekening voor het door een erflater gevoerd 

beheer2. Erfgenamen die rekening moeten doen voor een niet door hen gevoerd beheer zijn 

niet bekend met alle verrichtingen hiervan. Het is namelijk enkel de erflater/curator die hierin 

een volledig inzicht had. Er zijn dan ook bijzondere moeilijkheden verbonden aan het doen 

van rekening in dergelijke gevallen. Deze moeilijkheden kunnen in vele gevallen slechts 

opgelost worden door het samenbrengen van de informatie waarover alle mede-erfgenamen 

afzonderlijk beschikken. Bijgevolg is het niet onredelijk voor een erfgenaam om te eisen dat 

men zo’n eis tegen alle erfgenamen richt. Hierdoor worden zij (bij toewijzing) allen samen 

gedwongen tot, de voor dit doen van rekening vereiste, samenwerking en informatie-

uitwisseling3. Hieruit werd de algemene regel afgeleid dat wanneer een schuldeiser zich tot 

één erfgenaam wendt voor zijn deel of voor het geheel van een prestatie hij de overige 

                                                
1 HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221, r.o. 1-8. 
2 D. VEEGENS, noot onder HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221 wijst erop dat de Hoge Raad hierdoor twijfelde aan de 

juistheid van de redenering van Rechtbank en Hof. 
3 HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221; W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 287-288, nr. 7; E. GRAS, “Processuele 

ondeelbaarheid”, 190. 
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erfgenamen ook in het geding moet betrekken indien de rechtsvordering processueel 

ondeelbaar is1.  

 

79. De Hoge Raad vermeldde het begrip processuele ondeelbaarheid niet uitdrukkelijk in 

het beschikkend deel van dit tweede arrest maar men mag er van uitgaan dat ze dit bedoelde2. 

De Hoge Raad beoordeelde de processuele ondeelbaarheid op basis van de bijzondere aard 

van de verplichting tot het doen van rekening voor het door een erflater gevoerd beheer en de 

onderlinge verhouding tussen de erfgenamen in zo’n geval3. Concreet beroept ze zich op de 

goede trouw en billijkheid. Deze twee principes verplichten de erfgenamen namelijk de 

informatie waarover zij beschikken te delen met de andere erfgenamen4. Ook hier kan ook een 

snuifje van een beoordeling van potentiële executieproblemen teruggevonden worden. 

Samenwerking wordt namelijk vereist omdat het vonnis dat het doen van rekening verplicht in 

het voordeel van eiseres anders moeilijk (maar niet onmogelijk) uitvoerbaar zou zijn. 

 

Deze processueel ondeelbaarheid zou evenwel niet logisch noodzakelijk zijn. Steun hiervoor 

wordt gevonden in het feit dat de Hoge Raad processuele ondeelbaarheid van zulke 

rechtsverhoudingen slechts in vele gevallen aanneemt. De situatie kan zich namelijk voordoen 

waarbij de ene erfgenaam wel en de andere, in een later geding, niet veroordeeld wordt tot het 

doen van rekening. Deze laatste erfgenaam kan bijvoorbeeld een beter verweer gevoerd 

hebben dan de andere, eerder procederende, erfgenaam. Als een informatie-uitwisseling hier 

                                                
1 S. PERRICK, Asser/Perrick 4, Erfrecht en schenking, Deventer, Kluwer, 2009, nr. 375. 
2 In zijn conclusie bij dit arrest is advocaat-generaal VAN OOSTEN gekant tegen een kwalificatie van de 

voorliggende rechtsverhouding als processueel ondeelbaar. Hierbij houdt hij er een aparte visie op na bij zijn 

definiëring van dit begrip. Deze visie mist volgens E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 190-191, voetnoot 

19 echter grond. De Hoge Raad heeft het volgens deze laatste auteur bij het rechte eind. 
3 HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221. Een vergelijkbaar geval vindt men in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 547. 
4 D. VEEGENS, noot onder HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221. In deze noot is hij het echter niet helemaal eens met 

de Hoge Raad. Ondanks het verlies van zelfstandigheid bij procederen over processueel ondeelbare 

rechtsverhouding behoudt iedere medepartij namelijk de vrijheid om zijn proceshouding daarin te bepalen (cf. 

supra onder randnr. 56). In de vrijheid om onbelemmerd verweer te voeren in een geding betreffende een 

processueel ondeelbare rechtsverhouding ligt ook de vrijheid vervat van verweer af te zien in zo een geding. 

Gelet op deze vrijheid is het VEEGENS niet duidelijk  waarom de Hoge Raad er van uit gaat dat de oproeping van 

een passieve erfgenaam als mede-gedaagde hem tot medewerking zou aansporen is Een betere oplossing voor de 

strijdlustige erfgenaam om aan dit stilzitten  te verhelpen bestaat erin de passieve mede-erfgenaam in vrijwaring, 

als getuige, etc. op te roepen. 
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niet onontbeerlijk is zal deze tegenstrijdigheid geen problemen opleveren. De beslissing van 

de Hoge Raad berust in deze zaak op een afweging van de concrete feiten in het licht van 

overwegingen van redelijkheid en doelmatigheid1. 

C. Recente tendens tot in concreto beoordeling 

80. Uit de hierboven aangehaalde rechtspraak werd door de rechtsleer een nieuwe tendens 

in de beoordeling van processuele ondeelbaarheid opgemerkt. De rechtspraak lijkt een 

alsmaar meer genuanceerde maatstaf te hanteren. In plaats van louter rekening te houden met 

de rechtsverhouding krijgen de concrete omstandigheden ook gewicht bij de beoordeling2. Dit 

laat toe dat één bepaald type rechtsverhouding afhankelijk van de feiten soms wel en soms 

niet als processueel ondeelbaar zal bestempeld worden3. 

 

Afhankelijk van de auteur of rechter wordt het basiscriterium ‘rechtens noodzakelijk’ anders 

ingevuld4. Volgens advocaat-generaal BAKELS moet men naar de concrete omstandigheden 

van de zaak kijken. Een afweging van de belangen van de partijen moet gezamenlijke 

procesvoering vereisen “in het licht van hetgeen zij in de gegeven situatie van elkaar mogen 

verlangen en verwachten”. Het is hierbij van belang dat men verschillende elementen in het 

achterhoofd houdt en in die belangenafweging betrekt. Eerst een vooral moet men letten op de 

aard van de concrete rechtsverhouding en de inhoud van de vordering die eruit voortspruit 

(C.1). Daarnaast kan processuele ondeelbaarheid zijn grondslag vinden in maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid of in de “maatschappelijke betamelijkheid” (C.2)5. Tenslotte wordt 

de nadruk soms ook gelegd op de belangvereiste van art. 3:303 BW (C.3). Of een afwijking 

rechtens noodzakelijk is kan dus niet altijd in algemene zin beantwoordt worden. De 

bijzonderheden van een geval kunnen doorslaggevend zijn volgens de Hoge Raad6. 
                                                
1 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 190-191. 
2 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188 en 195-197, nr. 3 (voetnoot 13) en 5; J. VRANKEN, 

“Meerpartijenverhoudingen III”, nr. 3; H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 102, nr. 107.  
3 Zo zal een overeenkomst, gesloten door drie of meer partijen, niet per definitie processueel ondeelbaar zijn. Cf. 

HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.6. Anders E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 

186. 
4 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen III”, nr. 3. Hieronder wordt het door VRANKEN opgemerkte 

onderscheid als leidraad gehanteerd. 
5 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.4. 
6 HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489. 
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C.1. Aard en inhoud van de rechtsverhouding of oorzaak van de vordering 

81. Een eerste stap in de richting van een meer genuanceerde beoordeling van processuele 

ondeelbaarheid werd door de Hoge Raad gezet in 19791 en 19822. Deze laatste zaak betrof 

een geschil rond een ouderlijke boedelverdeling. In casu hadden de ouders van J.L.G.S. hem 

bij testament een aanzienlijk deel van hun nalatenschap toegewezen (m.n. twee panden en een 

daarin gevestigde onderneming). Dit legaat gebeurde onder de verplichting zijn broers en 

zussen hun aandeel in de waarde van die goederen te voldoen. Vier van de twaalf kinderen 

konden echter niet leven met deze verdeling en dagvaardden de andere acht kinderen met als 

twistpunt de geldigheid van deze boedelverdeling. Zowel de rechter in eerste aanleg, in graad 

van beroep als de Hoge Raad oordeelden dat hier sprake is van een processueel ondeelbare 

rechtsverhouding. Bijgevolg moeten alle kinderen die te maken hebben met de 

boedelverdeling in éénzelfde proces betrokken worden dat uitmondt in één uitspraak die ten 

opzicht van hen allen geldt. 

 

De advocaat-generaal reikte de Hoge Raad dit oordeel aan op basis van twee parameters. Hij 

beoordeelde de processuele ondeelbaarheid aan de hand van de aard van de rechtsverhouding 

en de doelmatigheid van de uitspraak. Op basis hiervan concludeerde hij dat het niet logisch 

en niet doelmatig zou zijn de boedelverdeling intact te laten t.a.v. van sommige kinderen en 

deze te vernietigen t.a.v. de anderen. Zo’n tegenstrijdige situatie zou nefaste gevolgen hebben. 

Aan de ene kant zou t.a.v. sommige kinderen J.L.G.S. als eigenaar van de panden blijven 

gelden, terwijl aan andere kant de panden opnieuw zouden verdeeld moeten worden3.  

 

82. Deze aandacht voor aard en inhoud van de rechtsverhouding bleef redelijk constant4. 

Zo hanteerde de Hoge Raad dit criterium bijvoorbeeld ook in een zaak betreffende een 

arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en drie werkgevers5. Een fysiotherapeut, Van 

Goethem (VG), ging in 1988 een mondelinge waarnemingsovereenkomst aan met Clarijs (C). 

                                                
1 HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117. 
2 HR 24 december 1982, NJ 1983, 370. 
3 HR 24 december 1982, NJ 1983, 370, concl. Adv. Gen. BIEGMAN-HARTOGH. De focus op 

doelmatigheidsoverwegingen in deze conclusie is m.i. een uitloper van de klassieke effectiviteitsprognose. 
4 HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 134; HR 4 oktober 1985, NJ 1986, 194; HR 30 maart 1990, NJ 1991, 644 (in 

graad van beroep); HR 3 april 2001, NJ 2001, 470. Contra: HR 3 april 2001, NJ 2001, 470. 
5 HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489. 
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De fiscus placht dergelijke overeenkomsten wel eens als arbeidsovereenkomsten aan te 

merken. Om de hieraan verbonden belastingen te vermijden koos VG later voor een nieuwe 

samenwerkingsvorm met twee nieuwe collega’s, fysiotherapeuten Dekker (D) en Van der 

Vugt (VV). Ieder van hen behield hierbij hun zelfstandig. Naar aanleiding hiervan verhuurde 

VG een deel van zijn praktijk aan zijn nieuwe collega’s. 

 

Eenzelfde samenwerkingsvorm werd voorgesteld aan C. Deze weigerde dit voorstel evenwel. 

Ondertussen bleef hij verder werken in VG’s praktijk. Daarop diende VG een verzoekschrift 

in tot ontbinding van de overeenkomst met C1. C verweerde zich hiertegen door aan te voeren 

dat VG, door de huurovereenkomsten te sluiten met D en VV, een deel van zijn onderneming 

aan zijn nieuwe collega’s had overgedragen. Bijgevolg waren deze drie heren aan te merken 

als C’s gezamenlijke werkgever waardoor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst enkel 

door hen samen gevorderd kon worden. De kantonrechter evenals de rechtbank verwierpen dit 

beroep op de exceptio aangezien geen processueel ondeelbare rechtsverhouding in het spel 

was. Een motivering hiervoor werd echter niet gegeven. Dit vormde de inzet van de procedure 

die C voor de Hoge Raad bracht. Ook deze besloot tot afwezigheid van processuele 

ondeelbaarheid, ditmaal op gemotiveerde wijze. 

 

83. Afgaand op de conclusie van zijn advocaat-generaal maakte de Hoge Raad bij zijn 

beoordeling een onderscheid tussen de materieelrechtelijke en procesrechtelijke vraag. De 

materieelrechtelijke vraag was of, en wie jegens wie, en met welk effect, ontbinding kan 

gevraagd worden van een meerpartijenovereenkomst, in casu een arbeidsovereenkomst met 

een pluraliteit van werkgevers. Het antwoord hierop is afhankelijk van de aard en inhoud van 

de overeenkomst2. De voorliggende arbeidsovereenkomst kon ofwel gezien worden als een 

vierpartijenovereenkomst of als drie afzonderlijke arbeidsovereenkomsten. Alle rechterlijke 

instanties die deze zaak voor hun neus kregen oordeelden dat het om de laatste vorm ging. 

Doorslaggevend hiervoor was de aard van C’s werkzaamheden3.  

 

                                                
1 Anticiperend op het feit dat de waarnemingsovereenkomst als arbeidsovereenkomst bestempeld zou worden. 

Was dit niet het geval dan was deze procedure niet nodig. 
2 HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489, concl. Adv. Gen. VRANKEN, nr. 8-9,  
3 P. STEIN, “Meerdere werkgevers, waarvan één in rechte ontbinding verlangt”, noot onder HR 26 maart 1993, 

NJ 1993, 489, nr. 1-2. 
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De procesrechtelijke vraag luidde of, indien er in een dergelijk geval geprocedeerd wordt, er 

sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding waarvan het rechtens noodzakelijk 

is dat daarover geoordeeld wordt in een geding waarin alle werkgevers aanwezig zijn. 

Aangezien het om drie afzonderlijke arbeidsovereenkomsten ging was de ontbinding van de 

overeenkomst tussen C en VG enerzijds en een voortzetting daarvan met D en VV anderzijds 

perfect denkbaar1. De aard en de inhoud van de arbeidsovereenkomst verzetten zich hier niet 

tegen2. De voorliggende rechtsverhouding werd dan ook niet als processueel ondeelbaar 

gezien. Een beroep op de exceptio was bijgevolg ongegrond en de vordering ontvankelijk3. 

 

In deze zaak werd de uitspraak toch nog aan zijn effectiviteit getoetst. De Hoge Raad ging 

namelijk impliciet na of zijn uitspraak geen probleem opleverde voor de uitvoerbaarheid van 

de ontbinding en het voortbestaan van de arbeidsovereenkomsten met D en VV. De 

soepelheid is er in gelegen dat hierbij rekening gehouden wordt met de concrete 

omstandigheden die de rechtsverhouding omgeven in plaats van louter te focussen op de 

rechtsverhouding zelf. Het dient opgemerkt te worden dat indien de Hoge Raad van een 

meerpartijenovereenkomst zou zijn uitgegaan deze rechtsverhouding waarschijnlijk wel 

processueel ondeelbaar zou zijn. 

C.2. Redelijkheid en billijkheid, i.e. maatschappelijke betamelijkheid 

84. Bij de beoordeling van processuele ondeelbaarheid speelt ook het algemeen belang een 

rol. Tegenstrijdige uitspraken zijn namelijk nefast voor de reputatie van de rechterlijke macht 

en de maatschappelijk orde. De beoordelings- of rechtsgronden van processuele 

ondeelbaarheid zijn volgens BAKELS dan ook terug te brengen tot maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid of van “maatschappelijke betamelijkheid”. Het zijn m.a.w. deze maatstaven die 

bepalen of een vordering kan beoordeeld worden zonder aanwezigheid van alle betrokkenen4. 

 

                                                
1 P. STEIN, “Meerdere werkgevers, waarvan één in rechte ontbinding verlangt”, noot onder HR 26 maart 1993, 

NJ 1993, 489, nr. 1-2. 
2 Ondanks dit gelijkluidende beoordelingscriterium valt deze vraag niet samen met de materiële vraag. Cf. HR 

26 maart 1993, NJ 1993, 489, concl. Adv. Gen. VRANKEN, nr. 9-12. 
3 HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489, r.o. 3.4-3.5. 
4 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.4 en 2.7; HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. 

Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 10. 
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Dit criterium jaagt een economisch gebruik van de rechterlijke macht na. Het beoogt situaties 

waarvan de rechter reeds kan inschatten dat zijn uitspraak, in een proces zonder alle bij de 

rechtsverhouding betrokkenen, tot allerlei complicaties zal leiden. In zulke gevallen kan de 

goede procesorde niet-ontvankelijkheid vereisen1. 

 

85. In de zaak die aanleiding gaf tot deze beoordeling vorderden twee kopers, elk 

afzonderlijk, van eenzelfde verkoper een schadevergoeding wegens niet-nakoming van een 

materieel deelbare overeenkomst2. Het verweer van de verkoper dat deze kopers samen in één 

procedure hadden moeten optreden slaagde niet. De overeenkomst bevatte namelijk twee 

duidelijk te onderscheiden leveringsplichten. Deze konden perfect afzonderlijk berecht 

worden. Toewijzing aan de ene koper zou geen problemen bij de executie daarvan opleveren 

indien de vordering van de tweede koper zou worden afgewezen en vice versa. Nu dit gevaar 

niet dreigt vereist het algemeen belang geen afwijking van de principiële processuele 

deelbaarheid van rechtsverhouding. Had men in plaats van een schadevergoeding de 

nietigheid van de overeenkomst gevorderd3, dan zou processuele ondeelbaarheid 

waarschijnlijk wel aangenomen zijn4. 

C.3. Relatie met de belangvereiste 

86. Een eiser moet niet enkel een (beweerd) materieel recht hebben opdat hij kan 

procederen. Een andere voorwaarde ligt vervat in de algemene regel “geen belang, geen 

actie”, een uitdrukking van gezond verstand. Het is slechts bij de aanwezigheid van een 

rechtmatig belang dat een eiser aanspraak kan maken op de toewijzing van zijn vordering. In 

recente rechtspraak wordt gewezen op de relatie van processuele ondeelbaarheid en de 

exceptio met deze belangvereiste. Ik moet echter nu reeds opmerken de rechtsleer niet 

volledig aansluit bij de visie van de rechtspraak. Bovendien is de discussie moeilijk te vatten 

aangezien die wat gekunsteld aandoet. 

 

                                                
1 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 195-196, nr. 5. 
2 In een voorovereenkomst had een veehouder zijn grond en gebouwen verkocht aan de ene koper en zijn 

machines en melkquotum aan de andere koper. Hiertoe moest elk koper een (afzonderlijk bepaalde) specifieke 

prijs betalen. 
3 Cf. infra onder randnr. 90. 
4 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS; 1.1-1.8 en 2.6; noot VRANKEN, 4. 
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87. De relatie tussen processuele ondeelbaarheid (, de exceptio) en de belangvereiste van 

art. 3:303 BW1 werd door de Hoge Raad opgemerkt in 19872. Een werkneemster had, wegens 

een bij vonnis onterecht bevonden ontslag om dringende redenen, recht op doorbetaling van 

loon van haar voormalige werkgever. Hiertoe legde zij uitvoerend beslag op enkele 

onroerende goederen van de ex-werkgever. Deze goederen werden voordien echter reeds 

verkocht door de ex-werkgever aan zijn directeur. Hierop stelde de werkneemster een 

vordering in tot verklaring voor recht dat die verkoop nietig was wegens de hieruit 

voortvloeiende bedrieglijke benadeling van haar rechten. Ze richtte deze actio pauliana echter 

enkel tegen haar ex-werkgever en niet de tegen derde, i.e. de directeur. De gedaagde 

werkgever verweerde zich door de exceptio op te werpen en vocht op basis hiervan het belang 

van de eiser bij de vordering aan3. Op het eerste zich heeft zij echter wel degelijk belang bij 

haar vordering. Wanneer deze wordt toegekend zou zij namelijk alsnog beslag kunnen leggen 

op deze goederen4.  

 

Niettemin had de vordering, die een bepaalde rechtshandeling zonder rechtsgevolg wil horen 

verklaren, tegen beide personen ingesteld moeten worden. Te meer daar de directeur niet in de 

vordering tot nietigheid had berust of toegestemd. De eiseres zou, na toewijzing van de 

vordering, namelijk enkel beslag kunnen leggen als de overeenkomst t.a.v. én werkgever én 

directeur nietig wordt verklaard5. Stelt men die vordering slechts tegen een (of enkele) 

partij(en) in dan zou dit een “rechtens in beginsel onhanteerbare situatie” scheppen. 

Ongeldigheid van de overeenkomst t.a.v. de werknemer en geldigheid t.a.v. de directeur zou 

de beoordeling van de geldigheid van de overdracht van de onroerende goederen onmogelijk 

maken6.  

 

                                                
1  
2 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252. 
3 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252, concl. Adv. Gen. TEN KATE, nr. 6-12. 
4 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252, concl. Adv. Gen. TEN KATE, nr. 14. 
5 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252, concl. Adv. Gen. TEN KATE, nr. 19-22. 
6 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252, concl. Adv. Gen. TEN KATE, nr. 33 en 39-43; E. GRAS, “Processuele 

ondeelbaarheid”, 194-196, nr. 4. Deze laatste auteur merkt op dat de Hoge Raad  noch zijn advocaat-generaal de 

termen processuele ondeelbaarheid of exceptio in de mond nemen. De gehanteerde bewoordingen in het arrest en 

haar conclusie wijzen hier echter wel degelijk op. 
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88. De Hoge Raad schijnt in zijn arrest een onderscheid te maken tussen twee gevallen. 

Ten eerste de gevallen waarin men onvoldoende belang heeft bij het gevorderde omdat men 

een bij de rechtsverhouding betrokkene niet heeft opgeroepen in de procedure daarover. 

Hiervan was in deze zaak sprake. Ten tweede de gevallen waarin het rechtens noodzakelijk is 

dat alle betrokkenen bij een rechtsverhouding in de procedure daarover betrokken zijn. Deze 

situatie deed zich in deze zaak niet voor1. 

 

De Hoge Raad ziet in zijn arrest van 1987 de belangvereiste als iets totaal anders dan de 

processuele ondeelbaarheid (en de hierdoor mogelijk in te roepen exceptio). De situaties 

waarin processuele ondeelbaarheid opgaat zijn er telkens waarbij de eiser belang heeft (of zou 

moeten hebben) om tegen de oorspronkelijk gedaagde te procederen. Het is voor zijn 

vordering (en de procedure) echter rechtens noodzakelijk hierbij eveneens één of meer 

derde(n) te betrekken. Deze situaties dient men te onderscheiden van situaties waarbij de eiser 

in de eerste plaats al geen redelijk belang heeft bij een vordering tegen de oorspronkelijk 

gedaagde2. Volgens HUYDECOPER kan dit belang ontbreken wegens het niet oproepen in het 

geding van een of meerdere bij de rechtsverhouding betrokkenen. Die oproeping is in deze 

gevallen echter niet (rechtens) vereist opdat de uitspraak t.a.v. alle betrokkenen gelijk zou 

luiden. De oproeping is daarentegen vereist omdat de vordering slechts zinvol is als zij tegen 

alle betrokkenen geldend gemaakt kan worden3. 

 

Zo kan het gebeuren dat een toegewezen vordering niet kan uitgevoerd worden omdat een 

rechtsverhouding, waarbij de oorspronkelijk gedaagde geen partij is, tussen de eiser en een 

derde hieraan in de weg staat. Een oproeping van de derde in het geding zal hieraan niets 

veranderen. Men zal die rechtsverhouding eerst uit de weg moeten ruimen in een 

(afzonderlijke of gezamenlijke) procedure tegen die derde. Pas dan heeft de vordering tegen 

de oorspronkelijk gedaagde enige zin. De exceptio is in deze procedure niet aan de orde. De 

rechtsvordering tegen de oorspronkelijk gedaagde zal niet-ontvankelijk zijn wegens een 

gebrek aan belang van de eiser tot procederen4 
                                                
1 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 14. 
2 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 12 en 16.a-b. 
3 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. Huydecoper, nr. 9 e.v. 
4 HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252, overweging. 3.2; HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403; A. JONGBLOED, “Point 

d’intérêt point d’action” in J. HIJMA, Groene serie vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, art. 3:304 BW, 

aant. 2; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35. 
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89. De rechtsleer nuanceert dit, door de Hoge Raad vastgestelde, onderscheid tussen de 

twee categorieën evenwel. Enerzijds is het juist dat het ontbreken van belang, de eerste 

categorie, een zelfstandige grond voor niet-ontvankelijkheid kan zijn. Anderzijds is er toch 

een zekere mate van overlapping. Beide categorieën sluiten elkaar niet uit. De beoordeling of 

er sprake is van processuele ondeelbaarheid en de exceptio eventueel succesvol kan worden 

ingeroepen is volgens hen verwant aan de beoordeling van het belang dat een partij heeft bij 

een rechtsverhouding en vordering1. De vordering zal namelijk vaak onbetamelijk zijn precies 

omdat de eiser er onvoldoende belang bij heeft wanneer hij die niet tot alle betrokkenen richt2. 

Het besluiten tot noodzakelijkheid in de tweede categorie van gevallen zal in de praktijk vaak 

betekenen dat men ook geen redelijk belang heeft bij een vordering die men niet tegen alle 

betrokkenen richt3. 

 

Andere rechtsleer ziet zelfs een volledige verwevenheid tussen beide begrippen. De 

belangvereiste zou volgens deze strekking het “logische en wettelijke fundament” van de 

exceptio vormen. Dit verweermiddel zou namelijk precies inhouden dat een eiser die slechts 

één van de verschillende betrokkenen in rechte oproept onvoldoende belang heeft bij zijn 

vordering4.Wanneer men een procedure opstart waarin niet alle betrokkenen aanwezig zijn 

zou men onvoldoende belang hebben bij de hierin gevraagde beslissing5. 

C.4. Voorwerp van de vordering 

90. Ondanks de toegenomen aandacht voor de oorzaak is het voorwerp van de vordering 

ook nog van belang. Zoals gezien is een meerpartijenovereenkomst tussen één koper en twee 

verkopers niet noodzakelijk processueel ondeelbaar. Het is voor de eisende koper 

bijvoorbeeld perfect mogelijk slechts van één verkoper een schadevergoeding wegens niet-

nakoming te vorderen. Verweert deze laatste zich door het bewijs van het bestaan van de 

overeenkomst waarop die vordering gestoeld is te betwisten, dan zal ook dit niet tot 
                                                
1 P. STEIN, Compendium 2003, 150. 
2 Zoals hierboven werd gezien is een rechtsverhouding processueel ondeelbaar als het, gelet op de daar uit 

volgende executieproblemen, onbetamelijk is niet alle bij een rechtsverhouding betrokkenen in de procedure 

daarover op te roepen. 
3 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 16.c. 
4 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 195-196, nr. 5. 
5 HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403, concl. Adv. Gen. HUYDECOPER, nr. 12. 
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processuele ondeelbaarheid leiden. De aanwezigheid van de tweede verkoper is voor de 

beoordeling van dit verweer niet rechtens noodzakelijk. Stelt de eerste verkoper echter een 

tegenvordering in tot nietigverklaring van de overeenkomst, dan zal er wel sprake zijn van 

processuele ondeelbaarheid1. Bij een dergelijke vordering, in tegenstelling tot een simpel 

verweer, is de aanwezigheid van al diegenen die dachten gebonden te zijn aan de 

overeenkomst rechtens noodzakelijk2. 

D. Effectiviteitsprognose als rode draad 

91. Ondanks de vaststelling dat de rechtspraak soms soepele criteria, met een focus op de 

concrete feiten, gebruikt zijn de hierboven besproken zaken toch nog vaak doordrongen van 

de effectiviteitsprognose. Of een uitspraak al dan niet effectief zal zijn als niet alle bij de 

rechtsverhouding betrokkenen in de procedure daarover aanwezig zijn blijft terecht de rode 

draad3. Sommige recente rechtspraak lijkt zelfs zonder meer vast te houden aan een 

uitsluitend gebruik van dit criterium. Zo aanvaardde de Hoge Raad in 2001 geen processuele 

ondeelbaarheid kortweg omdat de aanwezigheid van een derde in het geding niet rechtens 

noodzakelijk was voor de tenuitvoerlegging van het arrest4. 

 

Het dient tenslotte nogmaals opgemerkt te worden dat er naast de jurisprudentiële 

toetsingscriteria in het Nederlandse procesrecht verschillende wettelijke voorschriften bestaan 

die expliciet wijzen op een ondeelbare rechtsverhouding5. Het gaat om bepalingen die eisen 

dat verschillende personen in eenzelfde proces (in eerste aanleg) betrokken worden m.b.t. 

welbepaalde vorderingen6.  

                                                
1 Ook een vordering tot verklaring van recht dat een overeenkomst nietig is zal hiertoe leiden. Cf. A. VAN 

SCHAICK, Procesrecht,  Eerste Aanleg, nr. 64. 
2 Vgl. art. 3:51, tweede lid BW; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 191-193, nr. 4. Deze auteur neemt HR 

27 juni 1975, NJ 1976, 62 als uitgangspunt en is het niet volledig eens met deze rechtspraak. 
3 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 103, nr. 107. 
4 HR 3 april 2001, NJ 2001, 470, r.o. 4.3. Zie ook HR 2 december 2005, NJ 2006, 444, r.o. 4.1. 
5 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 101, nr. 106. 
6 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 85-87. nr. 46. 
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§3. Omgaan met processuele ondeelbaarheid 

92. Indien men geconfronteerd wordt met een ondeelbare procesverhouding1 leidt dit 

onvermijdelijk tot een verplichte gemeenschappelijke procesvoering2. Alle partijen, zowel 

eiser(s) als verweerder(s), moeten in eerste aanleg in hetzelfde proces betrokken worden. Dit 

kan op verschillende manieren verwezenlijkt worden. Sommige van deze mechanismen 

verdienen wegens hun hoger efficiëntieniveau echter aanbeveling boven andere. Dit zijn de 

rechtsfiguren verplichte subjectieve cumulatie (afdeling 2) en gedwongen tussenkomst 

(afdeling 4). Over het verband tussen deze uitverkoren mechanismen bestaat echter wat 

discussie. Deze kan tot onnodige verwarring leiden en dient dan ook uitgeklaard te worden 

(afdeling 5). Hanteert men geen enkele van deze mechanismen dan kan de exceptio als 

verweer opgeworpen worden. Het succesvol opwerpen hiervan zal leiden tot de niet-

ontvankelijkheid van de vordering (afdeling 7). Of de rechter dit verweermiddel ambtshalve 

mag opwerpen is daarbij voer voor onenigheid. Het gebruik van de exceptio heeft door allerlei 

technieken in eerste aanleg echter aanzienlijk wat terrein verloren3. Desalniettemin blijft zij 

nuttig in graad van beroep. Door het ius recursus extensum figureert zij toch ook hier steeds 

minder4.

                                                
1 Zij het op basis van een geschreven of ongeschreven rechtsregel. 
2 Net zoals een overeenkomst gesloten tussen betrokkenen dit verplicht kan stellen. 
3 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 84. nr. 45. 
4 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1971, 85. nr. 45. 
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Afdeling 4. Gedwongen deelneming of gedwongen tussenkomst (art. 118 Rv.) 

93. Niet alle auteurs zijn het eens met het gebruik van de term ‘gedwongen subjectieve 

cumulatie’ waartoe een processueel ondeelbare rechtsverhouding aanleiding zou geven. 

Volgens sommigen is er enkel zoiets als facultatieve subjectieve cumulatie. Zo is GRAS van 

mening dat er enkel sprake kan zijn van subjectieve cumulatie in gevallen waar er geen 

processueel ondeelbare rechtsverhouding in het geding is1. Subjectieve cumulatie is volgens 

hem enkel een zaak van opportuniteit en niet van dwang. Men cumuleert de vorderingen 

m.a.w. niet omdat dit moet en tot onontvankelijkheid zou kunnen leiden in het 

tegenovergestelde geval, maar omdat dit (proces)economische voordelen biedt. Wanneer 

andere personen gedwongen in het geding betrokken moeten worden verkiest deze stroming 

het gebruik van de term ‘gedwongen deelneming van derden (i.e. andere betrokkenen) aan het 

geding’2. Subjectieve cumulatie en gedwongen deelneming zijn volgens deze stroming twee 

verschillende rechtsfiguren. 

 

Deze afwijzing manifesteert zich in de rechtsleer plots vanaf 19923. Dit is niet voor niets het 

jaar waarin het systeem van gedwongen deelneming of tussenkomst met art. 118 Rv. (het 

oude art. 12a Rv.) in de Nederlandse wetgeving werd ingevoerd. Vooraleer men deze 

discussie kan begrijpen is het bijgevolg nodig om het begrip ‘gedwongen deelneming’ uit art. 

118 Rv. te analyseren en na te gaan hoe dit zich verhoudt tot (verplichte) subjectieve 

cumulatie. 

                                                
1 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188. 
2 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82; P. STEIN, Compendium 2003, 149. 
3 Zo gaat P. STEIN, Compendium 1990, 130 nog uitgebreid in op de (zeldzame) gevallen waarin een eiser 

gehouden is tot subjectieve cumulatie. Hierbij gebruikt hij de typische formulering van processuele 

ondeelbaarheid. In ditzelfde kader vermeldt hij eveneens de aanwendbaarheid van de exceptio wanneer die 

verplichte subjectieve cumulatie niet plaatsvindt. In P. STEIN, Compendium 2003, 149-150 is daar echter niets 

meer van te merken. 13 jaar later wordt de exceptio niet langer onder (verplichte) subjectieve cumulatie 

besproken maar wel een pagina verder onder gedwongen deelneming. Zo ook in P. STEIN en A. RUEB, 

Compendium van het burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2009, 186 (hierna verkort P. STEIN, 

Compendium 2009). Meer hierover cf. infra onder randnr. 112. 
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§1. Oorsprong 

94. Het is ondertussen duidelijk dat situaties zich kunnen voordoen waarin men verplicht 

is met drie of meer partijen samen naar de rechter te stappen. Door art. 118 Rv. is het in 

Nederland mogelijk geworden om in dergelijke situaties een derde gedwongen te laten 

deelnemen aan een (reeds hangend) geding als eiser of verweerder. Deze rechtsfiguur is er in 

het Nederlandse burgerlijk procesrecht niet zonder slag of stoot gekomen. Aan zijn intrede op 

1 januari 1992 ging een ganse discussie over zijn wenselijkheid vooraf in de rechtsleer.  

 

De tegenstanders van gedwongen deelneming vreesden vooral een schending van het “nemo 

invitus agere cogatur” principe1. Ook bij gedwongen deelneming is het verplichten van een 

eiser tot procederen moeilijk te aanvaarden. Bovendien vonden velen het ontbreken van een 

wettelijke bepaling betreffende gedwongen deelneming al voldoende grond om haar bestaan 

in geen geval te erkennen. De reden voor deze voormalige lacune in de wetgeving ligt in het 

feit dat het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is afgeleid van zijn Franse 

tegenhanger. Het Franse burgerlijk procesrecht vindt zijn oorsprong in een Ordonnance Civile 

van 1667. Deze ordonnantie bevatte een regeling voor gedwongen tussenkomst. Haar 

opvolger, de Code de Procédure Civile uit 1807, heeft deze regeling echter niet overgenomen. 

Toch bleef het concept verdere toepassing vinden in Frankrijk nu het sinds 1667 in zijn 

rechtspraktijk was ingeburgerd. Het is echter enkel de Code uit 1807 die in het Nederlandse 

burgerlijk procesrecht is overgenomen. De informele praktijk uit Frankrijk niet. Een laatste 

argument contra vond men in het derdenverzet. Dit rechtsmiddel biedt een derde namelijk 

reeds voldoende mogelijkheid om zich te verzetten tegen een hem bindende uitspraak n.a.v. 

een geding waarin hij niet betrokken was. Hierdoor kan hij na de uitspraak zijn positie 

beoordelen en nagaan of zijn rechten geschonden zijn. Bij gedwongen deelneming zou die 

beoordeling evenwel reeds vóór de uitspraak moeten gebeuren. Op dit moment is een 

dergelijke beoordeling niet eenvoudig wegens louter anticipatief. Men kan enkel een prognose 

van de uitspraken opmaken. Deze kan juist zijn, maar voor het hetzelfde geld is dit niet het 

geval. Hierop gelet zou gedwongen deelneming dan ook nodig noch wenselijk zijn2. 

 

                                                
1 Cf. supra onder randnr. 31. 
2 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 391-402; M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 202-203. 
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De voorstanders spitsten hun betoog vooral toe op het adagium “nemo invitus agere cogatur’. 

Dit argument overtuigde volgens hen maar deels om gedwongen deelneming volledig te 

verbieden. Dit principe verzet zich namelijk niet tegen de gedwongen deelneming van 

gedaagden. Bovendien kan dit principe het toelaten om een eiser gedwongen op te roepen en 

de uitspraak te ‘gehengen en gedogen’. Op die manier moet men hem niet dwingen actief deel 

te nemen en zijn materieel recht te verdedigen. Door hem als passief (i.e. formeel) gedaagde 

op te roepen schendt men het principe niet en vermijdt men de sanctie van onontvankelijkheid 

van de vordering1.  

 

95. Volgt men de voorstanders in hun argumentatie dan stelt dit procespartijen evenwel 

nog steeds niet in staat om een derde ook als eiser zonder meer te dwingen tot deelname aan 

een procedure, i.e. zonder iets van hem te vorderen. Nochtans zijn er heel wat argumenten om 

de partijautonomie in bepaalde gevallen te doorbreken. Eerst en vooral is het van algemeen 

belang dat een proces de realiteit afspiegelt. Procesrecht en materieel recht zijn nauw 

verbonden en moeten elkaar in de mate van het mogelijk weerspiegelen. Met andere woorden 

moet de betrokkenheid van personen bij een bepaalde materiële rechtsverhouding ook tot 

uiting komen in een betrokkenheid van allen in de procedure daarover. Men mag een 

medestander niet zoveel macht geven dat hij reële rechtspraak kan ondermijnen. Ten tweede 

mag men één iemand niet in staat stellen de proceduremogelijkheden van een ander te fnuiken 

door zijn weigerachtigheid tot procederen. Ten slotte zou ook de rechterlijk macht zelf hierbij 

gebaat zijn. Procedures waarin alle belanghebbenden betrokken zijn leiden namelijk tot 

gelijkluidende uitspraken. Wanneer er geen tegenstrijdige uitspraken zijn zal dit het gevoel 

van rechtsgelijkheid versterken. Hierdoor zullen rechterlijke beslissingen uiteindelijk een 

groter gezag uitstralen2. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 402-403. 
2 M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 204. 
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§2. Gedwongen deelneming in het Nederlandse burgerlijk procesrecht 

A. Een weinigzeggende wettelijke regeling 

96. Uiteindelijk is het pleit beslecht in het voordeel van de voorstanders. Sinds 1992 

voorziet art. 118 Rv. (oud art. 12a Rv.) in de mogelijkheid van gedwongen tussenkomst. Het 

artikel hanteert de term ‘gedwongen deelneming of tussenkomst’ echter niet uitdrukkelijk1. 

Men moet zich wenden tot zijn parlementaire geschiedenis als men de op zich 

weinigzeggende bewoordingen van het artikel wil begrijpen. Het is hier dat dit artikel als 

‘gedwongen voeging of tussenkomst’ omschreven wordt2.  

 

Evenmin bevat dit artikel een algemene regeling van de gedwongen tussenkomst. Haar 

toepassingsgebied, het moment waarop de derde in de procedure moet of kan3 betrokken 

worden, een ambtshalve toepassingsmogelijkheid, sancties, procedurewijze en de 

kostenregeling4 zijn hierbij onvindbaar. Het is opnieuw de parlementaire geschiedenis die een 

licht werpt op (slechts) enkele van deze aspecten5. Het zegt dat het artikel toepassing vindt in 

                                                
1 Het artikel luidt als volgt: “Oproepingen van derden als partij in het geding geschieden met inachtneming van 

de voor dagvaarding geldende termijnen. Indien de oproeping niet geschiedt bij hetzelfde exploot waarmee de 

gedaagde is gedagvaard, wordt het exploot, waarmee de gedaagde is gedagvaard, met de oproeping aan de derde 

betekend. Artikel 111, tweede lid, aanhef en onderdelen g, h, i, j en k, zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 128, tweede, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.” 
2 W. REEHUIS en E. SLOB, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Invoering boeken 3, 5 

en 6, Wijziging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de wet op de rechterlijke organisatie en de 

faillissementswet, Aanpassing van de overige wetten, Deventer, Kluwer, 1992, 19 (hierna verkort W. REEHUIS, 

Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w.). 
3 Gedwongen tussenkomst is namelijk ook mogelijk buiten gevallen van verplichte subjectieve cumulatie en 

processuele ondeelbaarheid. Cf. M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 204. 
4 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 53 stelt een regeling voor aangaande de kosten van 

gedwongen tussenkomst. Een onderscheid wordt gemaakt tussen twee gevallen. Wordt een derde opgeroepen om 

een veroordeling tegen hem te horen uitspreken dan zijn de kosten voor diegene in wiens nadeel de uitspraak 

luidt (oproeper of opgeroepen derde). De andere gevallen zijn die waar een derde louter wordt opgeroepen om 

ook gebonden te raken aan de uitspraak. De kostenregeling hangt hier af van het door de derde ingenomen 

standpunt en de uitspraak. Wordt de derde bijvoorbeeld door de gedaagde opgeroepen waarna de derde hem 

steunt zullen derde en gedaagde tot de kosten van de eiser veroordeeld worden als de eiser in het gelijk gesteld 

wordt. Steunt de derde echter de eiser dan zal de gedaagde hun beider kosten moeten vergoeden in dit geval. 
5 Zoals hieronder zal blijken werden de overige aspecten uitgeklaard door de rechtsleer. 
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zaken waar drie partijen belangen hebben die enkel samen beslist kunnen worden. In die 

gevallen moet een derde, zo nodig tegen zijn wil, partij in een procedure gemaakt worden. Zo 

wil men tegenstrijdige uitspraken1 of situaties waarbij een derde gebonden raakt aan een 

uitspraak uit een procedure waarin hij niet betrokken was2 vermijden3. De wijze van 

procederen wordt door de parlementaire geschiedenis gelijkgesteld met die van vrijwillige 

tussenkomst of voeging. Helaas is de procedurele regeling ook hier niet erg duidelijk4. 

 

97. Wat art. 118 Rv. wel expliciet regelt is de dagvaardingsprocedure die men moet 

volgen wanneer men een derde als partij in het geding wil betrekken. Hiertoe voorziet het als 

algemene regel dat de gebruikelijke dagvaardingstermijnen uit art. 114-117 Rv. ook hier 

gelden. Vervolgens wordt die dagvaardingsprocedure verder uitgewerkt. Er wordt voorzien in 

twee mogelijk situaties. Ten eerste die waar het geding nog niet werd ingeleid en men de 

gedaagde en derde(n) nog samen met één exploot kan dagvaarden. Ten tweede het geval waar 

een gedaagde reeds gedagvaard werd. In dit laatste geval moet het dagvaardingsexploot van 

de initieel gedaagde als bijlage bij het oproepingsexploot van de derde gevoegd worden. Dit 

heeft voornamelijk tot doel de derde op de hoogte te stellen van de inhoud van het geschil5. 

Gedwongen deelneming kan zich dus op twee momenten voordoen. Ofwel tijdens de 

dagvaardingsfase ofwel eens het geschil reeds hangende is. Zoals later zal blijken stemt 

gedwongen deelneming in de eerste fase6 grotendeels overeen met verplichte subjectieve 

cumulatie. Bij gedwongen deelneming in de tweede fase7 gaat het om gevallen waarin men 

pas tijdens de procedure tot het besef komt dat er nog een derde in het geschil betrokken had 

moeten worden. 

 

                                                
1 Wat bij processueel ondeelbare rechtsverhoudingen leidt tot executieproblemen. 
2 Wat het beginsel van hoor en wederhoor schendt. 
3 W. REEHUIS, Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w., 17-20; M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 201; J. VRANKEN, 

“Meerpartijenverhoudingen I”, nr. 1; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 51. 
4 W. REEHUIS, Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w., 19-20; B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 

1997, 83. 
5 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 81; P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie 

burgerlijke rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2011, art. 118 Rv., aant 3. 
6 Ofte gedwongen deelneming in ruime zin. 
7 Hier kan men spreken van gedwongen deelneming in enge zin. Voor een verdere uitwerking van dit 

onderscheid zie randnr. 113. 
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B. Toepassingsgebied –en voorwaarde 

B.1. Processueel deelbare en ondeelbare rechtsverhouding 

98. Net zoals verplichte subjectieve cumulatie maakt ook de rechtsfiguur van gedwongen 

deelneming een afwijking op de partijautonomie en het tweepartijenstelsel mogelijk. 

Gedwongen deelneming is echter mogelijk in gevallen van zowel processueel deelbare als 

ondeelbare rechtsverhoudingen1. Daarom moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

gedwongen tussenkomst naar aanleiding van facultatieve resp. verplichte subjectieve 

cumulatie.  

 

99. Kiest een eiser omwille van opportuniteitsoverwegingen voor gezamenlijke 

procesvoering dan is er geen sprake van dwang in hoofde van de eiser. Het is enkel de derde 

die dwang ondervindt als de rechter die facultatieve subjectieve cumulatie aanvaardt op basis 

van art. 107 Rv. In deze situatie doet gedwongen deelneming zich voor bij processueel 

deelbare rechtsverhoudingen. Gezamenlijke berechting is hier niet rechtens noodzakelijk maar 

eerder wenselijk. De gedwongen deelneming leidt ertoe dat de derde met terugwerkende 

kracht een partij in het geding wordt. Hierbij wordt hij echter geen gedaagde maar behoudt hij 

zijn zelfstandigheid. Nadat de derde (tijdig) gedwongen werd aan de procedure deel te nemen 

herwint hij zijn partijautonomie en is hij vrij zijn verdere positie te bepalen. Hierbij kan hij 

zich tegen een of beide van de partijen keren (tussenkomst) of een van hen steunen (voeging). 

Afhankelijk hiervan zal hij als (mede-)eiser resp. gedaagde beschouwd worden2. 

 

Wordt een eiser daarentegen tot subjectieve cumulatie verplicht dan wijst dit op een dubbele 

dwang. Aan de ene kant wordt de eiser verplicht om, naast de gedaagde, een derde partij in 

het proces te betrekken. Dit leidt er aan de andere kant toe dat een derde gedwongen wordt, 

tegen zijn wil, deel te nemen aan de procedure. In deze situaties zal er sprake zijn van 

processueel ondeelbare rechtsverhoudingen3. Hierboven werd reeds gezien dat degenen die 

betrokken zijn bij dergelijke rechtsverhoudingen hun zelfstandigheid verliezen. Net als hun 

                                                
1 M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 204. 
2 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 83; P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie 

burgerlijke rechtsvordering, art. 118 Rv., aant. 5; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 50 
3 In de hierna volgende bespreking van art. 118 Rv. zal uitgegaan worden van de situatie van processuele 

ondeelbaarheid. 



  

81 

rechtsverhouding en vordering(en) worden ook zij als één gezien. In deze gevallen wordt de 

opgeroepen derde als een medegedaagde (of -eiser) gezien1. 

 

100. Laat de derde ondanks een correcte oproeping volgens art. 118 Rv. in eerste aanleg 

echter verstek gaan dan wordt hij sowieso partij en kan hij tegen een hieruit voortvloeiend 

verstekvonnis geen verzet instellen. De uitspraak zal door de oproeping m.a.w. geacht worden 

op tegenspraak te zijn (art. 140, derde lid Rv.)2. De enige mogelijkheid die hij dan heeft 

bestaat erin hoger beroep aan te tekenen. Hiertoe is niet vereist dat hij eerder reeds een eigen 

standpunt heeft ingenomen in de zaak. Ook als hij zich na de gedwongen tussenkomst louter 

bij een van de partijen gevoegd heeft staat hoger beroep nog open tegen beide andere 

partijen3. 

B.2. Verder toepassingsgebied 

101. Met louter een uitdrukkelijke regeling van de dagvaardingsprocedure t.a.v. derden 

heeft art. 118 Rv. weinig om het lijf. Bovendien zijn haar bewoordingen op zich beschouwd 

weinigzeggend. Wil men het volledige plaatje zien moet men het samen lezen met enkele 

materiële of processuele rechtsregels. Het artikel was oorspronkelijk geconcipieerd ter 

aanvulling van de, bestaande en toekomstige, wettelijke regels die bepalen dat derden in een 

geding betrokken moeten worden4. Zoals hierboven reeds vermeld moeten derden soms 

onmiddellijk en soms “tijdig” in het geding betrokken worden5. In beide gevallen staat haar 

tijdigheid buiten kijf als men deze oproeping verwezenlijkt nog voordat de procedure 

aanhangig gemaakt werd. Of men in het laatste geval met deze oproeping nog tijdig is eens 

het geding reeds hangende is staat niet kristalhelder in de wet te lezen6. Doorslaggevend zal 

                                                
1 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen I”, nr. 2. 
2 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 198, nr. 182; P. STEIN, Compendium 2009, 185. 
3 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen I”, nr. 3. 
4 W. REEHUIS, Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w., 19 spreekt van “oproeping van derden in een reeds 

aangespannen geding”. Zoals hierboven vermeld blijkt uit de bewoordingen van het artikel echter dat dit ook in 

een vroegere fase mogelijk moet zijn, nl. vooraleer het geding aangespannen is; J. VRANKEN 

“Meerpartijenverhoudingen I”, 188, nr. 4; T. MELLEMA-KRANENBURG, “Gedingvoering” in NIEUWENHUIS, J., 

STOLKER, C. en VALK, W., Tekst & commentaar burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 2011, art. 3:218 BW, 

aant. 1 en 4 (hierna verkort T. MELLEMA-KRANENBURG, “Gedingvoering”). 
5 Cf. supra onder randnr. 52. 
6 In deze context is gedwongen deelneming in haar enge zin aan de orde. 
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zijn of de oproeping op dit moment de goede procesorde niet verstoort en tot niet te veel 

vertraging leidt. Door de gedwongen tussenkomst wordt de derde namelijk partij in een reeds 

hangend geding. Dit gebeurt met terugwerkende kracht waardoor ook hij gebonden raakt aan 

tussenvonnissen die reeds eindbeslissingen inhouden. De geoorloofdheid hiervan moet 

getoetst worden aan de eisen van een goede procesorde en het recht van verdediging van de 

derde. De memorie van toelichting van deze artikelen stelde dat de oproeping niet zo laat mag 

gebeuren dat de derde zijn argumentatie niet meer volledig zou kunnen voeren of hierdoor in 

zijn rechten benadeeld wordt. Een derde die gedwongen tussenkomt en geen eigen standpunt 

inneemt maar zich voegt bij dat van een andere procespartij loopt hierop dus geen risico. Een 

dergelijke gedwongen tussenkomst zal dan ook altijd tijdig zijn. Hetzelfde doet zich voor 

wanneer men de derde voor het eerst in graad van beroep oproept. De Hoge Raad oordeelde 

dat dit nog tijdig is als de derde in hoger beroep zelf geen standpunt inneemt en zich gewoon 

aan de zijde van een van de partijen schaart1. Neemt hij in hoger beroep wel een eigen 

standpunt in tegen een of alle procespartijen, dan is de oproeping in principe laattijdig2. De 

redenering hierachter is dat de derde dan ongewild een aanleg verliest om zijn standpunt 

uiteen te zetten. Bovendien is het gedwongen oproepen van een derde voor het eerst in hoger 

beroep nooit mogelijk gelet op art. 332 Rv. Dit artikel bepaalt namelijk dat hoger beroep 

enkel ingesteld kan worden door en tegen partijen uit eerste aanleg. Van een derde die geen 

partij was in eerste aanleg zou men dus niet voor het eerst in hoger beroep iets vorderen. 

Aangezien deze regel de openbare orde raakt moet zijn schending ambtshalve opgeworpen 

worden3. 

 

Deze redenering in graad van beroep past men a contrario toe op gedwongen deelneming in 

eerste aanleg. Aangezien de derde hier geen aanleg verliest zou gedwongen deelneming in 

eerste aanleg altijd tijdig moeten zijn. Dit zou zelfs moeten kunnen na de conclusie van 

antwoord van de initieel gedaagde. Hierbij is het irrelevant of de derde een standpunt inneemt 

of niet. De rechter kan namelijk nog een bijkomende conclusieronde invoeren om de derde 

                                                
1 HR 7 maart 2003, NJ 2003, 244. 
2 Vordert men gedwongen deelneming van een derde die reeds in eerste aanleg aanwezig was in de procedure 

dan stelt dit probleem zich niet. Gedwongen deelneming in hoger beroep is in dit geval ook mogelijk als de 

derde hier een eigen standpunt inneemt. De tijdigheid hiervan wordt dan beoordeeld zoals in eerste aanleg, 

waarover de volgende alinea. 
3 F. BAKELS, A. HAMMERSTEIN, en E. WESSELING-VAN GENT, Asser Procesrecht - Deel 4 - Hoger beroep, 

Deventer, Kluwer, 2009, nr. 42 en 222. 
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nog aan het woord te laten1. Nochtans mag dit geen algemene regel zijn. Ook al verliest men 

geen aanleg toch kan het niet opportuun zijn voor een derde om automatisch gebonden te 

raken aan eerder in die zaak genomen eindbeslissing. Dit geldt met name in het geval waar die 

derde na gedwongen tussenkomst wel een eigen standpunt inneemt. De andere partijen 

moeten bovendien ook de mogelijkheid krijgen om ten volle te debatteren over het standpunt 

dat de derde inneemt. In deze gevallen zal de rechter moeten nagaan of de goede procesorde 

en het recht van verdediging in eerste aanleg niet te veel gecompromitteerd worden. Is dit wel 

het geval dan zal de geldig gedwongen opgeroepen derde eventueel weer buiten het geding 

gesteld moeten worden2. Een (volgens sommigen) nefast gevolg hiervan is dat een succesvol 

beroep op de exceptio hierdoor nu onvermijdelijk lijkt. 

 

102. In de rechtsleer is er wat discussie geweest over de gevallen waarin gedwongen 

deelneming kan plaatsvinden. Volgens sommigen is dit afhankelijk van andere wettelijke 

regels. Gedwongen deelneming kan dan enkel in die gevallen waar de wet gezamenlijke 

procesvoering uitdrukkelijk verplicht of aanraadt. Anderen menen dan weer dat gedwongen 

deelneming ook mogelijk moet zijn in gevallen daarbuiten. Volgens hen zou art. 118 Rv. een 

zelfstandige procedureregel zijn die niet afhangt van een andere (materiële of procedurele) 

wettelijke bepaling3. Dit vindt steun in zijn memorie van toelichting die zegt dat het een regel 

van algemene strekking is4.  

 

Bovendien zou het, gelet op het hierboven vermelde doel, niet logisch zijn gedwongen 

deelneming te beperken tot de wettelijke opgesomde gevallen. Door dit ook daarbuiten toe te 

laten wordt een doelmatige procesvoering eveneens gegarandeerd in gevallen die de wetgever 

over het hoofd heeft gezien, of waarmee die nog niet bekend was, maar waarin het rechtens 

eveneens noodzakelijk is tegenstrijdige beslissingen te vermijden. Art 3:218 BW bijvoorbeeld 

verplicht enkel de vruchtgebruiker en de hoofdgerechtigde om elkaar tijdig te betrekken in de 

procedure aangaande hun beiden betreffende rechten. Een soortgelijke verplichting voor het 

                                                
1 P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2011, art. 118 Rv., 

aant 3. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 52; T. MELLEMA-KRANENBURG, “Gedingvoering”, aant. 3. 
3 M. DE FOLTER, Vrijwaring & Interventie, Serie burgerlijk proces & praktijk 11, Deventer, Kluwer, 2009, 8, nr. 

7; T. MELLEMA-KRANENBURG, “Gedingvoering”, aant. 1. 
4 En geen regeling die slechts in verband gebracht moet worden met de regeling van (het oude) art. 13, eerste lid 

Rv.; W. REEHUIS, Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w., 17-18. 
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geval hun tegenpartij een vordering instelt aangaande hun beiden betreffende rechten is er 

niet. Desalniettemin is het duidelijk dat gedwongen deelneming ook in dit geval noodzakelijk 

kan zijn. Oproeping in vrijwaring van een derde zal in dit geval namelijk geen oplossing 

bieden wegens onmogelijk. Als men art. 118 Rv. in deze ruime visie beschouwt als “een 

processuele weergave van een materiële rechtsverhouding tussen drie of meer partijen” zijn 

zijn gebruiksmogelijkheden oneindig1.  

 

Vanuit die logica wordt het bepleit om gedwongen deelneming toe te laten in al die gevallen 

waar ook de exceptio grond kan vinden. Zoals bij de bespreking van verplichte subjectieve 

cumulatie reeds gebleken is kan gezamenlijke procesvoering o.a. verplicht zijn in gevallen 

van processuele ondeelbaarheid. Dit is een ongeschreven rechtsregel die bestaat naast de 

wettelijk verplicht gevallen van verplichte subjectieve cumulatie. Ook in deze gevallen kan de 

exceptio het niet naleven van die verplichting sanctioneren met niet-ontvankelijkheid. Hier 

van uitgaand wordt het bepleit dat ook gedwongen deelneming (in enge zin) niet enkel in de 

wettelijk verplichte gevallen zou moeten spelen maar eveneens in de gevallen van 

ongeschreven recht. Als men dit aanvaardt kan ze een reddingssloep zijn voor vorderingen die 

door de exceptio en haar niet-ontvankelijkheidssanctie op de klippen dreigen te lopen. Op  die 

manier spelen én de exceptio én de gedwongen deelneming (in enge zin) op het terrein van én 

de wettelijke én de ongeschreven gevallen van verplichte gezamenlijke procesvoering. 

Zodoende kan een succesvol beroep op de exceptio vermeden worden door gedwongen 

deelneming nu zij op hetzelfde terrein toepassing vinden. 

 

103. Om de partijautonomie niet al te veel te beknotten werd aan de toepassing van art. 118 

Rv. een voorwaarde verbonden. Opdat men een derde in het geding kan betrekken moet 

minstens één der procespartijen hier belang bij hebben. Bij de gevallen waarin de wet 

gedwongen tussenkomst oplegt vormt deze wettelijke verplichting het belang. Het belang bij 

de oproeping van de derde wordt hier sowieso aanwezig geacht. In de gevallen daarbuiten zal 

men dit belang moeten kunnen bewijzen2. Dit kan men doen door te wijzen op de samenhang 

tussen de vordering of rechtsverhoudingen. HAARDT reikt het criterium aan “dat de rechten of 

verplichtingen van de derde door de beslissing in het geschil zodanig kunnen worden 

                                                
1 M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 202; B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg , nr. 51. 
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beïnvloed, dat redenen van doelmatigheid een gelijktijdige vaststelling van die rechten of 

verplichtingen vereisen”1.  

 

104. De Hoge Raad achtte dit belang aanwezig bij vorderingen gebaseerd op art. 5:57 BW2. 

In deze zaken vorderde de eigenaar van een ingesloten perceel (A) een recht van uitweg (i.e. 

noodweg) naar de openbare weg over de grond van een van zijn buren (B). Deze laatste wierp 

op dat niet alle betrokken in de procedure waren opgeroepen. Het perceel grond van een 

andere buur (C) zou volgens hem namelijk meer geschikt zijn voor de noodweg. In dit geval 

achtte de Hoge Raad gedwongen tussenkomst van die andere buren mogelijk. In principe is de 

rechter niet verplicht dit te bewerkstelligen3. Het is een mogelijkheid die hij kan benutten als 

hij vindt dat de oproeping van een derde zijn inzicht in de zaak zal vergroten. De rechter zal 

hiertoe steeds moeten overgaan tot een concrete beoordeling van de hem aangereikte feiten4. 

De link met facultatieve subjectieve cumulatie en art. 107 Rv. is hier niet ver weg. 

 

Volgens sommige auteurs zouden gevallen m.b.t. noodwegen op dit principe echter een 

uitzondering moeten vormen. In deze omstandigheden zou gedwongen tussenkomst altijd aan 

de orde moeten zijn gelet op de noodzakelijkheid rechtens tegenstrijdige uitspraken te 

vermijden. Laat ons op basis van het voorgaande arrest de volgende hypothese opbouwen. A 

stelde in een eerste procedure zijn vordering voor een noodweg enkel in tegen B. De 

voorafgaande niet-oproeping van de derde C gaf echter geen aanleiding tot de niet-

ontvankelijkheid van de eiser zijn vordering. Wel werd de vordering van A ongegrond 

bevonden en afgewezen omdat de rechter oordeelde dat het perceel van C inderdaad meer 

geschikt is voor de noodweg5. Stel dat A daarop een procedure instelt tegen C ter verkrijging 

van die noodweg. Nu oordeelt de (andere) rechter echter dat het perceel van B meer in 

aanmerking komt. Hierdoor zit A met twee vonnissen waarvan het ene de mogelijkheid tot 

noodweg insinueert op de grond van C en het andere op die van B. Dit terwijl het ene vonnis 

een noodweg op de grond van B afwijst en het andere dit afwijst op de grond van C. Gelet op 

                                                
1 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 290, nr. 8. 
2 HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 564 en HR 12 april 1996, NJ 1996, 437. 
3 Cf. infra onder randnr. 161; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 50. 
4 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen I”, 188, nr. 4; H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 

2007, 198, nr. 182; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 50. 
5 C. STOLKER, “Noodweg” in J. NIEUWENHUIS, C. STOLKER en W. VALK, Tekst & commentaar burgerlijk 

wetboek, Deventer, Kluwer, 2011, art. 5:57 BW, aant. 3. 
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het gezag van gewijsde van beide vonnissen kan A zijn recht tegen niemand geldend maken. 

Wendt hij zich op basis van het tweede vonnis tot B dan kan die zwaaien met het vonnis uit de 

eerste procedure die dit afwijst. C kan net hetzelfde doen met het vonnis uit de tweede 

procedure. In dit geval is executie van de vonnissen onmogelijk. Er is dan ook veel voor te 

zeggen gedwongen tussenkomst in deze gevallen te verplichten1.  

C. Voor- en nadelen 

105. Gedwongen deelneming heeft de typische voor –en nadelen van gelijktijdige 

berechting. Met gedwongen deelneming tijdens de procedure zal de kostenbesparing die het 

gebruik van een enkele dagvaarding teweegbrengt niet gewonnen kunnen worden. Het nadeel 

dat gedwongen deelneming (in ruime zin) leidt tot een hogere graad van complexiteit en een 

vertraging in de procedure klinkt bekend in de oren. Gedwongen deelneming stimuleert echter 

wel de proceseconomie door een gelijktijdige berechting van vorderingen. Daarnaast gaat ze 

tegenstrijdige uitspraken en de hieraan verbonden executieproblemen tegen. Door tijdens de 

procedure alsnog een derde gedwongen in de procedure op te roepen kan bovendien de niet-

ontvankelijkheidsanctie van de exceptio vermeden worden2.  

 

106. Verder is het bij gedwongen deelneming voor de eiser die een dagvaarding richt tegen 

een derde niet op straffe van nietigheid voorgeschreven hierin een eis (en de gronden 

hiervoor) te formuleren (art. 118, eerste lid. jo. art. 111, tweede lid, d. en derde lid Rv). De 

reden hiervoor is dat het dagvaardingsexploot van de initieel gedaagde ook aan de derde (in 

bijlage) wordt betekend. Dit dagvaardingsexploot vermeldt reeds de eis en zijn gronden. Het 

is dan ook overbodig dit te herhalen in het oproepingsexploot van de derde. Het is wel 

aangeraden in dit oproepingsexploot te vermelden waarom men de aanwezigheid van de derde 

noodzakelijk acht in het proces3. 

 

                                                
1 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste 

aanleg, nr. 50. 
2 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 395. 
3 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 48; P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke 

rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2011, art. 118 Rv., aant. 4. 
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107. Evenmin vereist gedwongen deelneming een voorafgaande incidentele procedure (art 

208-209 Rv.). Een voorafgaande rechterlijke toetsing is niet vereist om over te gaan tot 

gedwongen deelneming. De vertraging die zo een procedure meebrengt wordt dus vermeden1. 

D. Sanctionering 

108. Een eiser die niet voldoet aan zijn, geschreven of ongeschreven, verplichting een derde 

(tijdig) in het geding op te roepen blijft niet onbestraft. Tijdens de procedure kan de eiser met 

zijn nalatigheid geconfronteerd worden. De sanctie zal evenwel afhangen van de concrete 

vordering. Niet-ontvankelijkheid kan zich in twee gevallen voordoen. Ten eerste wanneer de 

eiser de verplichting uit art. 3:218, 3:245, 5:32, eerste lid, 5:95 of 5:104, eerste lid BW niet 

naleeft. Ten tweede in alle andere ondeelbare geschillen waarin de gedaagde tijdens de 

procedure de exceptio opwerpt. De gedaagde beschikt echter niet enkel over deze destructieve 

keuze die het geschil op de klippen laat lopen door de niet-ontvankelijkheid van de vordering. 

Wanneer de gedaagde het geschil liever onmiddellijk beslecht ziet heeft hij een constructiever 

optie. Ook hij kan gedwongen deelneming (in enge zin) (tijdig) bewerkstelligen en zo toch 

nog de aanwezigheid van de derde verzekeren2. De vraag of ook de rechter de mogelijkheid 

moet hebben gedwongen deelneming (in enge zin) toe te passen is betwist3. De sanctie is 

anders t.a.v. de processuele bepalingen die gezamenlijke procesvoering ‘verplichten’. Het niet 

naleven van art. 438, tweede lid en 477b, derde lid Rv. heeft enkel tot gevolg dat de uitspraak 

niet aan de derde zal kunnen worden tegengeworpen. Het is niet duidelijk welke sanctie aan 

art. 3:20, tweede lid BW4 gekoppeld is5. 

                                                
1 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 49. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 48. 
3 Cf. infra onder randnr. 160. 
4 Cf. infra onder randnr. 161. 
5 P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke rechtsvordering, art. 118 Rv., aant. 7. 
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Afdeling 5. De verhouding tussen (verplichte) subjectieve cumulatie en 

gedwongen deelneming 

§1. Verwarring 

109. De minimalistische bewoordingen van art. 118 Rv. en de eraan gekoppelde 

wetsartikelen creëren verwarring omtrent de link tussen verplichte subjectieve cumulatie en 

gedwongen deelneming. DE FOLTER merkt op dat de wetgever de regeling van art. 118 Rv. 

onvoldoende heeft doorgedacht. Zo geeft het artikel onder andere geen antwoord op de vraag 

wat zijn verband is met subjectieve cumulatie of de exceptio1. Men heeft hier het raden naar. 

Ook de rechtsleer levert zijn bijdrage aan deze verwarring. Wanneer men spreekt van 

verplichte subjectieve cumulatie, de exceptio, processueel ondeelbare rechtsverhouding en/of 

gedwongen deelneming vermelden verschillende auteurs vaak dezelfde wetsartikelen als 

wettelijke basis. Bovendien vermelden sommige auteurs deze begrippen allemaal in eenzelfde 

alinea of randnummer terwijl anderen deze termen dan weer meer verspreid bespreken. Ook 

het rechtspraakcriterium dat het vermijden van tegenstrijdige beslissingen rechtens 

noodzakelijk acht wordt onder deze verschillende onderwerpen aangehaald. Dit alles draagt 

bij tot het hybridische karakter van gedwongen deelneming2. 

 

110. Zo lijst VAN SCHAICK de artikelen 3: 218 BW, etc. meermaals op ter illustratie van 

gevallen waar de wet bepaalt dat “het rechtens noodzakelijk is om een ander in de procedure 

te betrekken”. Dit doet hij eerst onder de hoofding “de processueel ondeelbare 

rechtsverhouding”. Niet veel verder lijst hij deze artikelen opnieuw op. onder de hoofding 

“belang bij gedwongen tussenkomst”3.  

 

Zo ook met art. 3:51, tweede lid BW. Dit werd hierboven besproken als een tekenend 

voorbeeld van verplichte subjectieve cumulatie4. Wil de vordering tot vernietiging van een 

rechtshandeling slagen dan moet men hiertoe alle partijen die bij die rechtshandeling 

betrokken zijn reeds oproepen in de dagvaarding. Naar de letter van de wet en a contrario met 

                                                
1 M. DE FOLTER, “Artikel 12a BRv”, 205. 
2 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen I”, nr. 3. 
3 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 35 resp. 51. 
4 D. VEEGENS, Cassatie 2005, 100, nr. 44. 
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artikelen die oproeping van derden slechts “tijdig” verlangen, zou gedwongen deelneming in 

haar enge zin (i.e. tijdens de procedure) m.a.w. geen baat meer kunnen bieden1. Toch 

vermeldt STEIN dit artikel onder de noemer ‘gedwongen deelname’ naast artikelen zoals art. 

3:218 en 5:104 BW die slechts een “tijdige” oproeping verlangen2. Hierin kan men steun 

vinden voor de verwevenheid tussen verplichte subjectieve cumulatie en gedwongen 

deelneming. Beiden worden namelijk geïllustreerd met dezelfde wettelijke bepalingen. 

 

111. Een ander voorbeeld is te vinden waar HAARDT zich afvraagt “of subjectieve 

cumulatie in een bepaald geval verplicht is”. Dergelijke gevallen bestaan volgens hem wel 

degelijk en kunnen volgens hem aanleiding geven tot een verweer met de exceptio. Nog in 

hetzelfde randnummer haalt hij vervolgens het criterium ter beoordeling van processuele 

ondeelbaarheid aan. Vervolgens gaat hij over tot een pleidooi voor de invoering van 

gedwongen tussenkomst (in enge zin) als oplossing voor de moeilijkheden die de exceptio 

veroorzaakt. Dit wijst niet enkel op het bestaan van verplichte subjectieve cumulatie maar ook 

op haar verbondenheid met gedwongen tussenkomst (in enge zin)3.  

 

112. STEIN schept verder nog enige verwarring doordat zijn visie over de jaren heen niet 

consequent gebleven is4. Voor 1992 insinueerde hij het bestaan van een “gehoudenheid” tot 

subjectieve cumulatie. Hij beargumenteerde dit op basis van het bestaan van processueel 

ondeelbare rechtsverhoudingen die dergelijke cumulatie vereisen. Ook het eraan verbonden 

verweermiddel van de exceptio ontsnapt niet aan zijn aandacht in dit kader5. Dertien jaar later 

zwijgt hij verplichte subjectieve cumulatie echter dood. Nu bespreekt hij het Nederlandse 

burgerlijk procesrecht zijn jongste kind: gedwongen deelneming. Deze keer is het de beurt 

                                                
1 Tenzij deze vordering tot vernietiging slechts tijdens de procedure wordt ingesteld. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk dat een eiser betaling vordert van een gedaagde en dat deze laatste zich hiertegen verweert door tijdens 

de procedure een tegenvordering in te stellen tot vernietiging van de overeenkomt op basis waarvan eiser 

betaling vordert. In dit geval kan art 3:51 BW wel aanleiding geven tot gedwongen tussenkomst in enge zin; P. 

VERBEEK, “Vernietiging door een rechterlijke uitspraak” in J. HIJMA, Groene serie vermogensrecht, Deventer, 

Kluwer, 2010, art. 3:51 BW, aant. 9. 
2 P. STEIN, Compendium 2003, 149. Ook H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 101, nr. 106 lijst artikel 3:51, tweede 

lid BW op naast die andere artikels. 
3 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 283 en 289-290, nr. 4 en 8. 
4 Cf. supra onder randnr. 93, voetnoot 3. 
5 P. STEIN, Compendium 1990, 130. 



  

90 

aan dit nieuwe concept om gestoeld te worden op de processuele ondeelbaarheid die jaren 

terug als steun voor de verplichte subjectieve cumulatie gold. Het is volgens hem nog altijd 

enkel in die gevallen dat de exceptio nut kan hebben1. Wijst dit dan niet op de innige band 

tussen verplichte subjectieve cumulatie, gedwongen deelneming en de exceptio?  

 

Ook de gelijke toepassing van art. 140 Rv. op zowel subjectieve cumulatie als gedwongen 

deelneming draagt bij tot die verwevenheid2. Net zoals het feit dat beide rechtsfiguren 

gelijkaardige doelstellingen hebben3. 

 

113. De verwarring rond de verhouding tussen beide rechtsfiguren is er waarschijnlijk mede 

in gelegen dat gedwongen deelneming twee betekenissen heeft afhankelijk van het tijdstip 

waarop het zich voordoet. In haar eerste, ruime, betekenis doet gedwongen deelneming zich 

voor in de dagvaardingsfase4. In dit geval beseft de eiser reeds onmiddellijk dat een derde zo 

dicht bij het geschil betrokken is dat hij hem hier ook beter in zou betrekken. De eiser besluit 

m.a.w. reeds in de dagvaarding tot gezamenlijke procesvoering bij wijze van subjectieve 

cumulatie. Dit besef kan voortvloeien uit een overeenkomst of een kennis van de 

wetsartikelen die een tijdige oproeping van derden vereisen. Het is ook mogelijk dat de eiser 

reeds anticipeert om een mogelijk rechterlijk oordeel dat een gelijkluidende beslissing in deze 

zaak rechtens noodzakelijk is. Tenslotte kunnen ook opportuniteitsoverwegingen hem hiertoe 

aanzetten  

 

De opgeroepen derde kan een gedaagde zijn waarvan eiser iets vordert of een medestander 

(die hij de zaak wil laten gehengen en gedogen). Art. 118 Rv. regelt hierbij de te volgen 
                                                
1 P. STEIN, Compendium 2003, 149-150; P. STEIN, Compendium 2009, 186. 
2 Cf. supra onder randnr. 57 en 100. 
3 Cf. supra onder randnr. 44 en 105. 
4 Nochtans lijkt een groot deel van de rechtsleer er van uit te gaan dat gedwongen deelneming zich enkel tijdens 

de procedure voordoet. Toch ben ik van mening dat er ook daarvóór reeds van gedwongen deelneming sprake 

kan zijn. Hierin voel ik mij gesterkt door H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 81, nr. 68. 

Bij de bespreking van de mogelijkheid derden bij een procedure te betrekken geeft hij gedwongen deelname aan 

het geding als voorbeeld. Deze mogelijkheid doet zich volgens hem voor bij de dagvaardingsprocedure. Op basis 

van art. 118 Rv. kan een derde o.a. samen met de gedaagde gedagvaard worden. Hiertoe zal men logischerwijs 

de dagvaardingsprocedure zoals hierboven onder randnr. 18 besproken moeten volgen. Hierbij werd gezien dat 

de zaak op dit moment wel reeds aanhangig is voor de rechtbank maar de rechtbank zelf op dit moment nog geen 

speler is in het proces. 
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dagvaardingsregels. De betekening van de dagvaarding moet aan alle partijen binnen de 

dagvaardingstermijn uit art. 114-117 Rv. gebeuren. In de eerste fase impliceert subjectieve 

cumulatie dus gedwongen tussenkomst met het voordeel dat de oproeping van de derde(n) 

geen eis en gronden moet bevatten. 

 

114. Gedwongen deelneming in haar tweede, engere, betekenis vindt plaats in de fase waar 

de procedure reeds aanhangig gemaakt is tussen twee (of meer, maar niet alle) partijen. De 

eiser heeft echter, moedwillig of bij vergetelheid, verzuimd subjectieve cumulatie toe te 

passen alhoewel hij hiertoe verplicht was o.g.v. een wetsartikel, een overeenkomst of een 

ongeschreven rechtsregel. De gedaagde kan dit opwerpen en op basis hiervan de niet-

ontvankelijkheid van de eiser zijn vordering teweegbrengen. Met art. 118 Rv. zou deze 

sanctie echter (bijna volledig) tot het verleden moeten behoren. Het laat een eiser of gedaagde 

namelijk toe om een derde alsnog in het proces te betrekken. In haar tweede betekenis is 

gedwongen deelneming dus een middel om aan de lapsus te verhelpen dat men geen 

subjectieve cumulatie heeft bewerkstelligd in de dagvaarding terwijl dit nochtans verplicht 

was1. In deze zin zal gedwongen deelneming impliceren dat subjectieve cumulatie alsnog 

plaatsvindt.  

 

115. Nochtans zijn beide begrippen niet volledig identiek. Het grootste verschil is gelegen 

in het feit dat subjectieve cumulatie een verplichting is voor de eiser tijdens de 

dagvaardingsfase. Hij gaat hiertoe over omdat een geschreven of ongeschreven bepaling 

deelneming van een derde aan het geding verplicht stelt. De cumulatie leidt tot gedwongen 

deelneming (in de ruime zin) van een andere gedaagde of eiser. Door de eiser (die verplicht 

wordt tot cumulatie) wordt een andere eiser of gedaagde gedwongen deel te nemen aan het 

geding. Verplichte subjectieve cumulatie wijst dus op de verplichting van de eiser die 

voortvloeit uit de verplichting om een derde in het geding op te roepen. Gedwongen 

deelneming is dan de verplichting voor een derde om aan het geding deel te nemen. 

Subjectieve cumulatie is de weerspiegeling van die verplichting aan de kant van de eiser. 

 

In haar tweede (enge) betekenis richt gedwongen deelneming zich ook tot een derde als 

gedaagde of eiser maar nu kan die dwang niet alleen uitgaan van de oorspronkelijke eiser 

maar ook van de gedaagde tijdens het proces. Afhankelijk van de fase is gedwongen 

                                                
1 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82. 
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deelneming ,in tegenstelling tot subjectieve cumulatie, een mechanisme dat enkel door de 

eiser of ook door de gedaagde kan gebruikt worden.  

 

Past men gedwongen deelneming toe in de tweede fase op basis van een wettelijke 

verplichting dan zal het belang dat men hiertoe vereist is aangetoond zijn door die wettelijke 

verplichting zelf. De partij die gedwongen deelneming alsnog wil bewerkstelligen, eiser of 

gedaagde, moet haar belang hierbij dus niet bewijzen. Een verwijzing naar het relevante 

wetsartikel zal volstaan. Wil een eiser of gedaagde tijdens de procedure alsnog overgaan tot 

gedwongen deelneming zonder dat hiervoor een geschreven regel is zal mijn zijn belang 

hierbij goed moeten motiveren. 

 

116. Een andere verschil is dat men bij subjectieve cumulatie op straffe van nietigheid 

verplicht is een vordering in te stellen tegen de derde (art. 111, tweede lid, d en derde lid Rv.). 

Gedwongen deelneming stelt deze verplichting niet. In dit opzicht is gedwongen deelneming 

eenvoudiger. Wil men een medestander via art. 118 Rv. betrekken in de procedure zal men 

strikt genomen geen vordering tot gehengen en gedogen moet instellen tegen hem. Het is 

echter aangeraden dit volledigheidshalve toch te doen. Veel verschil met subjectieve 

cumulatie is er bij nader inzien op dit punt dus toch niet1. 

§2. Is de term ‘gedwongen subjectieve cumulatie’ correct? 

117. Hoe verhoudt het inzicht in deze verwevenheid zich nu tot de kritiek van auteurs, 

gerezen sinds 1992, op het gebruik van de term ‘gedwongen subjectieve cumulatie’. 

Hierboven werd GRAS’ visie hierop reeds kort weergegeven2. Het feit dat sommige auteurs3, 

wanneer ze de exceptio behandelen, spreken over situaties van gedwongen subjectieve 

cumulatie lijkt GRAS “niet geheel juist”. Volgens hem gaat het om situaties van ‘gedwongen 

deelneming’. Ter staving hiervan gaat hij uit van de hypothese waarin de exceptio gegrond 

bevonden wordt. De rechter oordeelt dus dat niet alle personen, betrokken bij een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding, in het geding zijn. Als ik het juist zie is volgens GRAS het 

gevolg van het aanvaarden van de exceptio “hier niet [dat] vorderingen van of tegen meer 

rechtssubjecten gecumuleerd worden voorgelegd, maar […] [dat] meer personen gedwongen 

                                                
1 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 48. 
2 Cf. supra onder randnr. 93. 
3 Zoals P. STEIN, Compendium 1990, 130. 
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bij hetzelfde aantal vorderingen worden betrokken”1. Dit zou volgens hem voldoende reden 

zijn om het bestaan van zoiets als verplichte subjectieve cumulatie te ontkennen.  

 

In het eerste deel van de geciteerde zin zegt hij wat het gevolg van de exceptio niet is. Naar 

aanleiding van de exceptio vindt noch objectieve noch subjectieve cumulatie plaats. Het komt 

er dus op neer dat het gevolg van de exceptio geenszins is dat subjectieve cumulatie nog zou 

kunnen plaatsvinden. Het gevolg van de exceptio zou wel gedwongen deelneming zoals 

vermeld in art. 118 Rv. zijn2. Het gevolg van de exceptio zou dus zijn dat er meer personen bij 

de reeds in het geding zijnde vordering(en) verplicht moeten worden betrokken. Dit terwijl het 

gevolg van de exceptio overal te boek staat als de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Als 

dit de juiste interpretatie is van GRAS’ standpunt dan lijkt dit volgens mij niet tegen het 

bestaan van verplichte subjectieve cumulatie te pleiten. In deze interpretatie lijkt GRAS een 

voorstander te zijn van een omzeiling van de strenge sanctie van de exceptio. In plaats van de 

exceptio te laten leiden tot onontvankelijkheid van de vordering verkiest hij de situatie nog 

recht te trekken door de andere partijen alsnog in de procedure te betrekken via art. 118 Rv. 

Gedwongen tussenkomst in enge zin is dus het gevolg van (of lapmiddel voor) het niet 

respecteren van een verplichting tot subjectieve cumulatie wat wijst op hun verbondenheid3. 

GRAS ontkent niet dat het gevolg van de exceptio niet-ontvankelijkheid is. Hij pleit wel voor 

een minder vergaande remedie. Nu de rechter art. 118 Rv. niet ambtshalve kan opwerpen4 

blijft deze niet-ontvankelijkheid  tot nader order het enige gevolg van de exceptio. Art. 118 

Rv. kan dus wel de oplossing zijn maar niet altijd en automatisch.. 

 

Aangezien GRAS zijn standpunt niet uitgebreid toelicht, hij vermeldt het terloops in een 

voetnoot, heeft men er het gissen naar of hij het bovenstaande wel effectief bedoeld heeft. 

Misschien is zijn visie anders en bedoelt hij dat de exceptio speelt omdat in een bepaalde 

situatie geen vorderingen van of tegen meerdere rechtssubjecten gecumuleerd voorgelegd 

werden. Men heeft m.a.w. de opportuniteit om vordering (onmiddellijk) subjectief te 

cumuleren laten liggen. In dergelijke situaties, bij gegrondheid van de exceptio, velt de rechter 

                                                
1 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188, voetnoot 10. 
2 Dit past in de hierboven, m.i. niet correcte, visie (randnr. 93) dat subjectieve cumulatie en gedwongen 

deelneming twee volledig andere concepten zijn. 
3 Cf. supra onder randnr. 114. 
4 Cf. infra onder randnr. 160. 
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dan het oordeel dat meer personen gedwongen betrokken hadden moeten worden bij hetzelfde 

aantal vorderingen. Hij dwingt dus niet tot deelname van derden, maar oordeelt dat dit reeds 

in de dagvaarding had moeten gebeuren. Nu dit niet gebeurd is, is het te laat dit alsnog te doen 

en kan de exceptio leiden tot niet-ontvankelijkheid van de vordering1. Ook deze tweede 

interpretatie spreekt het bestaan van verplichte subjectieve cumulatie op het eerste zicht niet 

tegen. Het is m.i. niet omdat men in een bepaald geval de vordering niet gecumuleerd heeft 

voorgelegd, dat dit niet verplicht was of kan zijn. Dat de rechter tot het oordeel komt dat er 

meerdere personen in het geding betrokken hadden moeten worden is namelijk het gevolg van 

het niet respecteren van een verplichting de vorderingen gecumuleerd met of tegen meerderen 

voor te leggen. De twee elementen, cumulatie van vorderingen en het betrekken van personen 

bij eenzelfde aantal vorderingen, zijn verbonden met elkaar. Ze vormen een geheel en mogen 

niet los van elkaar gezien worden. 

 

Een derde mogelijke interpretatie van GRAS sluit aan bij STEIN2. Misschien is spreken van 

‘gedwongen subjectieve cumulatie’ in verband met de exceptio niet geheel juist om de 

volgende reden. Bij subjectieve cumulatie “worden vorderingen van of tegen meer 

rechtssubjecten gecumuleerd voorgelegd”. Er zouden dus evenveel vorderingen als 

rechtssubjecten zijn. N.a.v. een gegrond beroep op de exceptio worden “meer personen 

[echter ] gedwongen bij hetzelfde aantal vorderingen betrokken”. Hier blijft het aantal 

vorderingen dus gelijk maar wordt een (of meer) derde(n) aan het proces toegevoegd. Spreken 

van subjectieve cumulatie zou dus niet juist zijn omdat er in dit geval niet evenveel 

vorderingen als partijen zijn. Nochtans is dit niet eigen aan subjectieve cumulatie3. Bovendien 

werd reeds gezien dat n.a.v. gedwongen deelneming (in enge zin) de opgeroepen derde alsnog 

een vordering kan instellen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door zich tijdens de procedure 

waarin hij werd opgeroepen tegen een of beide procespartijen te keren4. 

 

Ook al interpreteert men GRAS’ visie dus op verschillende wijzen is het m.i. nimmer een 

overtuigend pleidooi tegen het bestaan van een verplichte subjectieve cumulatie. 

                                                
1 In het geval de partijen de hint van de rechter niet snappen en niet alsnog overgaan tot gedwongen tussenkomst 

in enge zin. 
2 Cf infra onder randnr. 119. 
3 Cf. infra onder randnr 119. 
4 Cf. supra onder randnr. 99. 
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118. Ook JONGBLOED merkt de tegenkanting tegen een exclusief gebruik van de term 

“noodzakelijke cumulatie” op. Zich baserend op DE FOLTER houdt deze term enkel die 

situaties in waarbij derden van in het begin aanwezig dienden te zijn in het geding. Deze 

situatie vereenzelvigt hij met de term exceptio. Gedwongen tussenkomst ziet van haar kant toe 

op situaties waarbij men tijdens het geding plots beseft dat er enkel recht gedaan kan worden 

eens een derde zijn positie in het geding inneemt1. JONGBLOED is correct voor zover hij zegt 

dat verplichte subjectieve cumulatie zich voordoet in de preprocessuele fase. Het overige 

strookt volgens mij om twee redenen niet. Ten eerste vat hij de gedwongen tussenkomst te 

eng op. Zoals gezien kan gedwongen tussenkomst (in ruime zin) ook tijdens de 

preprocessuele fase voorkomen. Dit blijkt duidelijk uit de bewoordingen van art. 118 Rv. Ten 

tweede strookt de bewering niet dat de exceptio enkel in gevallen van verplichte, door hem 

m.i. incorrect gedefinieerde, subjectieve cumulatie mogelijk is. Volgens hem zou de exceptio 

enkel kunnen spelen indien een derde reeds van in het begin in het geding betrokken moest 

zijn en dit niet gebeurd is. Gevallen waarin men met die oproeping nog “tijdig” is tijdens de 

procedure zouden nimmer tot de exceptio aanleiding kunnen geven. JONGBLOED lijkt reeds op 

de feiten vooruit te lopen en gaat er van uit dat door de techniek van gedwongen deelneming 

de exceptio voorgoed buiten spel gezet kan worden2. Zoals later zal blijken heeft de exceptio 

ondanks deze processuele vernieuwing toch nog een rol te spelen in het burgerlijke proces.  

 

Bovendien is JONGBLOED’s gebruik van woorden ietwat vreemd. Hij bestempelt verplichte 

subjectieve cumulatie als een “situatie [welke] ook wel wordt aangeduid als de exceptio 

plurium litis consortium”. Ik ben er nochtans van overtuigd dat verplichte subjectieve 

cumulatie en exceptio plurium litis consortium geen synoniemen zijn. Wat hij mogelijks 

bedoelt is dat de exceptio enkel opgaat in die gevallen waarbij aan een verplichting tot 

gezamenlijk procederen enkel in de dagvaardingsfase tijdig gehoor kan gegeven worden 

(zoals art 3:51 BW). Gevallen waarin de derde ook later, i.e. “tijdig”, kan opgeroepen worden 

zouden dan niet met de strenge exceptio bestraft mogen worden. Aan een niet-oproeping kan 

in deze gevallen dan nog verholpen worden met een bewerkstelliging van gedwongen 

tussenkomst in haar enge zin. Dit is correct voor zover de nuancering gemaakt wordt dat ook 

in deze laatste gevallen de exceptio zich om twee redenen eventueel toch tot gebruik kan 

                                                
1 A. JONGBLOED en M. HENDRIKSE, Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer, Kluwer, 2007, 294-295. 
2 A. JONGBLOED en M. HENDRIKSE, Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, Deventer, Kluwer, 2007, 295. 
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lenen. Niemand kan namelijk gedwongen worden tijdens de procedure alsnog voor 

gedwongen deelneming te kiezen. Gezamenlijke procesvoering mag dan wel verplicht zijn, 

het mechanisme van gedwongen deelneming in dit kader benutten is dat niet1. Bovendien zal 

een beroep om gedwongen tussenkomst soms laattijdig en niet toelaatbaar zijn. Gebruikt men 

deze techniek niet of laattijdig dan wordt men via de exceptio bestraft met niet-

ontvankelijkheid van de vordering. De woorden van JONGBLOED zouden iets makkelijker te 

verteren geweest zijn als hij de exceptio had gekenmerkt als “een beroep op de 

noodzakelijkheid van subjectieve cumulatie”2. 

 

119. STEIN is nog het duidelijkst in zijn uitleg m.b.t. het onderscheid tussen subjectieve 

cumulatie en gedwongen deelneming. Bij subjectieve cumulatie worden “veelal” meerdere 

gelijkluidende vorderingen ingesteld. Een voorbeeld vormt de vordering van een schuldeiser 

tot betaling van een schuld tegen meerdere hoofdelijke schuldenaren. Deze beslissing kan 

afwijkend gelden t.a.v. elke schuldenaar nu in dergelijke gevallen geen processuele 

ondeelbaarheid zal aangenomen worden en tegenstrijdige beslissingen de executie ervan niet 

onmogelijk maken. Gedwongen deelneming in gevallen van processueel ondeelbare 

rechtsverhouding daarentegen slaat op gevallen waarbij drie of meer partijen bij één enkele 

vordering betrokken zijn. De vernietiging van een overeenkomst (art 3:51 BW) wordt hierbij 

vermeld als voorbeeld. Hier moet de uitspraak t.a.v. allen in dezelfde zin luidden wil men 

geen executieproblemen ondervinden. Het vreemde hieraan is dat art. 3:51 BW vaak als 

typevoorbeeld voor subjectieve cumulatie wordt aangehaald. Ook bij subjectieve cumulatie 

kan er m.i. dus sprake zijn van één enkele vordering waarbij drie of meer partijen betrokken 

zijn. De enige verklaring lijkt mij dat STEIN enkel aan facultatieve subjectieve cumulatie 

denkt3. Bij verplichte subjectieve cumulatie n.a.v. het bestaan van een processueel ondeelbare 

rechtsverhouding zal de vordering nochtans ook een en dezelfde zijn. De gebruikelijke 

definitie van subjectieve cumulatie in de rechtsleer sterkt mij enkel in mijn visie. Zo beschrijft 

STEIN het als die situaties waarbij “meerdere eisers tegen één gedaagde, één eiser tegen 

meerdere gedaagden of meerdere eisers tegen meerdere gedaagden optreden”. Hieronder kan 

een (facultatieve resp. verplichte) subjectieve cumulatie met een eraan gekoppelde objectieve 

                                                
1 Cf. infra onder randnr. [over onmogelijkheid 118 ambtshalve op te werpen]. 
2 N. FRENK, “Onrechtmatige wetgeving en burgerlijk procesrecht”, NJB 1990, 1631, nr. 3, voetnoot 4. 
3 Deze kans is reëel aangezien hierboven (randnr. 112) reeds gezien werd dat STEIN verplichte subjectieve 

cumulatie vervangen lijkt te hebben door gedwongen deelneming. 
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cumulatie van zowel grotendeels gelijkluidende als van identieke vorderingen ingebeeld 

worden1. Bovendien wordt subjectieve cumulatie o.a. omschreven als situaties waarbij “ten 

minste één vordering van meer eisers tegen ten minste één gedaagde”ingesteld wordt2. 

 

De hierboven weergegeven opvattingen over subjectieve cumulatie en gedwongen 

tussenkomst zijn op zijn zachtst gezegd verwarrend. Het samen leggen van deze verschillende 

visies ter vergelijking vergroot die verwarring allen maar. Het is dan ook noodzakelijk 

hiervoor een mogelijke verklaring te vinden. Enkel na een analyse van de verhouding beide 

begrippen kan de exceptio verder correct onderbouwd worden. 

§3. Beoordeling 

120. De reden waarom vele auteurs de term gedwongen deelneming verkiezen boven 

verplichte subjectieve cumulatie, en voor het gemak dan maar haar bestaan ontkennen, is 

misschien het verschil in woordgebruik. Bij subjectieve cumulatie is men nog volop bezig zijn 

pijlen te richten. Men is nog volop bezig met het instellen van vorderingen tegen personen. 

Bij gedwongen deelneming (in de enge zin) veronderstelt men dat men sommige van zijn 

pijlen reeds heeft afgeschoten. Enkele vorderingen zijn reeds ingesteld en hebben reeds tot 

een procedure voor de rechter geleid. Anderen moet nu nog gedwongen betrokken worden als 

procespartij in de procedure3. Het grootste verschil zit hem zoals gezegd in het feit dat 

facultatieve resp. gedwongen subjectieve cumulatie een mogelijkheid resp. verplichting is 

voor de eiser tijdens de dagvaardingsfase. Het leidt tot gedwongen deelneming (in haar ruime 

zin) van een andere gedaagde of eiser. Gedwongen deelneming in deze zin is hetgeen door 

subjectieve cumulatie (uitgaand van eiser) wordt bewerkstelligd. Door de eiser (die kiest voor 

of verplicht wordt tot cumulatie) wordt een andere eiser of gedaagde gedwongen deel te 

nemen aan het geding. In haar tweede (enge) betekenis richt gedwongen deelneming zich 

eveneens tot een derde gedaagde of eiser maar kan die dwang nu uitgaan van de 

oorspronkelijke eiser of gedaagde. Dit in tegenstelling tot de 1ste fase waar dit enkel door de 

eiser kon bewerkstelligd worden via subjectieve cumulatie. 

 

                                                
1 P. STEIN, Compendium 2009, 187. 
2 P. STEIN, Compendium 2003, 148. 
3 Zo bijvoorbeeld H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 79 en 81, nr. 66 en 68. 
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Als ik het goed voorheb zijn de gevallen waarin de wet (tijdige) oproeping van een derde 

verplicht wel degelijk gevallen van gedwongen subjectieve cumulatie. Het zijn echter 

eveneens gevallen van gedwongen deelneming van derden aan het geding. Gedwongen 

subjectieve cumulatie en gedwongen deelneming zijn twee gelijkaardige technieken die in 

dezelfde wetsartikelen hun bestaansreden vinden. In de dagvaardingsfase wijzen zij op 

verplichte subjectieve cumulatie en gedwongen deelneming in ruime zin. In de latere fase 

waar het geding reeds gestart is wijzen zij op gedwongen deelneming in enge zin. 

 

121. In een geschil kan zich het fenomeen voordoen dat er meer dan twee personen “tijdig” 

in een geding betrokken moeten worden. Het ‘gedwongen’ karakter hiervan moet evenwel 

genuanceerd worden. De oproeping van allen is inderdaad van in het begin verplicht. Aan die 

plicht kan men echter op verschillende tijdstippen gehoor geven. Doet men dit reeds in de 

dagvaardingsfase dan spreken we van subjectieve cumulatie die leidt tot gedwongen 

deelneming in ruime zin. Art. 118 Rv. regelt hierbij hoe die dagvaarding van meerdere 

personen precies moet gebeuren. Tot op dit punt wijst niets er op dat deze subjectieve 

cumulatie verplicht is. Het is echter wanneer men reeds wat verder kijkt, naar de procesfase, 

dat duidelijk wordt dat het om een verplichting gaat. In deze tweede fase kunnen partijen 

namelijk de exceptio opwerpen en de niet-ontvankelijkheid van de vordering eisen. Wil men 

dit vermijden dan anticipeert men hierop beter door reeds in de eerste fase de vorderingen, 

licht gedwongen, subjectief te cumuleren. 

 

Daarnaast bestaat er een tweede reden om reeds anticipatief te kiezen voor subjectieve 

cumulatie. Het gedwongen karakter van subjectieve cumulatie heeft, bij niet naleving van die 

lichte dwang, niet noodzakelijk de strenge sanctie van niet-ontvankelijkheid tot gevolg. Het is 

net zoals ‘facultatieve subjectieve cumulatie’ een aansporing om reeds in de dagvaarding 

cumulatie toe te passen. Doet men dit niet dan kan, in tegenstelling tot bij facultatieve 

subjectieve cumulatie1, gedwongen tussenkomst (in enge zin) deze nalatigheid later nog 

opvangen. Dit leidt echter wel nog tot een procedurele zijsprong leiden. Gedwongen 

deelneming vereist namelijk nog de oproeping van de derde bij (bijvoorbeeld) 

                                                
1 Alhoewel gedwongen deelneming in enge zin ook mogelijk is bij processueel deelbare rechtsverhoudingen zal 

dit ongebruikelijk zijn. Gezamenlijke procesvoering is in deze gevallen namelijk louter wenselijk. De vertraging 

die art. 118 Rv. in dergelijke deelbare gevallen veroorzaakt zal vaak niet opwegen tegen het voordeel van 

gezamenlijke berechting. 
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dagvaardingsexploot. Wil men dit vermijden kiest men beter reeds in de dagvaarding, licht 

gedwongen, voor subjectieve cumulatie. Het begrip ‘gedwongen’ mag in deze context dus 

niet te eng gelezen worden.  

 

Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat de gekozen subjectieve cumulatie niet altijd nodig 

zal blijken te zijn. De rechtspraak over processuele ondeelbaarheid vertoont wel een constante 

maar het blijft al bij al toch een feitenkwestie. Oordeelt de rechter dat er geen ondeelbare 

rechtsverhouding voorligt dan zal blijken dat de subjectieve cumulatie niet verplicht was. Het 

geschil had dan evengoed zonder alle betrokkenen beslecht kunnen worden wat de eiser 

zorgen, tijd en diverse proceskosten had kunnen besparen. Desondanks zal de (hierdoor 

facultatieve) subjectieve cumulatie de eiser toch nog voordelen opleveren. Aangezien hij 

anticipeerde op een kwalificatie als processueel ondeelbaar is de kans erg groot dat er 

samenhang bestaat tussen de vorderingen (art. 107 Rv.). De kans dat de rechter na zijn niet-

ondeelbaarheidsoordeel de vorderingen van elkaar afsplitst en naar de bevoegde rechter 

verwijst is dan ook klein. 

 

122. Subjectieve cumulatie en gedwongen tussenkomst beogen ultiem hetzelfde doel, 

tegenstrijdige beslissingen vermijden. In de eerste fase kan dit doel eenvoudig bewerkstelligd 

worden door subjectieve cumulatie. In de tweede fase zal dit via een iets omslachtiger, 

vertragende en duurdere procedure moeten gerealiseerd worden. Als men dit wil vermijden is 

men ‘gedwongen’ reeds te kiezen voor subjectieve cumulatie in de dagvaardingsfase. 

Gedwongen subjectieve cumulatie bestaat dus wel degelijk al moet men dit dwingend 

karakter ruim interpreteren. Het is wel een kwestie van dwang, zij het lichte dwang. 

 

Ook al wil men beide figuren dus niet als elkaars synoniemen beschouwen kan het niet 

ontkend worden dat ze een erg nauwe band vertonen. Het ene zal altijd het andere impliceren. 

Verplichte subjectieve cumulatie is m.i. dan ook een verdedigbare term., zeker gelet op de 

bewoordingen van art. 118 Rv. 
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Afdeling 6. Andere vormen van deelneming van derden aan het proces 

123. Uit de vorige afdeling blijkt dat men niet echt ‘verplicht’ is een vordering subjectief te 

cumuleren1. Gelet op de vrijheid van procesinitiatief kan men een alternatieve techniek 

aanwenden die hetzelfde resultaat bereikt. Naast subjectieve cumulatie en gedwongen 

deelneming zijn er nog diverse andere ordemaatregelen die een doelmatige procesvoering 

trachten te garanderen2. 

 

Deze worden hieronder kort weergegeven in het licht van hun nut in geschillen over 

processueel ondeelbare rechtsverhoudingen. Zoals zal blijken zijn deze evenwel veel 

omslachtiger. Zo bijvoorbeeld moeten al deze technieken via een incidentele vordering van de 

rechter gevraagd worden (art. 208-209). Reeds om deze vertragende factor zijn subjectieve 

cumulatie en gedwongen deelneming efficiëntere middelen3. In dit licht is subjectieve 

cumulatie dan wel niet verplicht, maar is er vanuit efficiëntieoverwegingen toch een ‘lichte 

dwang’ om voor subjectieve cumulatie te opteren4.  

§1. Verwijzing en voeging van zaken 

124. Wanneer verschillende samenhangende zaken over identieke of samenhangende 

feitelijke of juridische geschilpunten door of tegen een (of meer) gemeenschappelijke 

partij(en), maar voor het overige verschillende partijen, voor verschillende rechters aanhangig 

gemaakt zijn heeft men de mogelijkheid de verwijzing daarvan te vorderen. Deze vordering 

kan ingesteld worden door de partijen in de zaak die het laatst aanhangig werd gemaakt (art. 

220 Rv.). Dit zal de zaak zijn waarin de dagvaarding het laatst is uitgebracht (art. 125, eerste 

lid Rv.). Door de verwijzing wordt de zaak voor de rechter gebracht waar de identieke of 

gelijkaardige zaak reeds eerder aanhangig gemaakt werd. Pas voor deze rechter zal men de 

voeging van de verwezen zaken met de andere kunnen vorderen (art. 222 Rv.). Voeging van 

zaken is een ordemaatregel die geen rechtstreekse invloed heeft op de afloop van het geding. 

Ook deze vorm van deelneming heeft, gelet op een goede procesorde, het klassieke doel 
                                                
1 Wat niet betekent dat men niet verplicht is met of tegen alle betrokkenen bij een processueel ondeelbare 

rechtsverhouding te procederen. Het is enkel over de wijze waarop men dit doet dat er een beperkte keuze is. 
2 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 81. 
3 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 49. 
4 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82 
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tegenstrijdige beslissingen te vermijden. Het leidt er namelijk toe dat de zaken op éénzelfde 

moment voor éénzelfde rechter gebracht waardoor hij zich een beter oordeel over de zaak 

vormen. Voeging leidt ook tot de andere typische voordelen van gezamenlijke procesvoering 

zoals een vereenvoudigde bewijsvoering1. Net zoals gedwongen tussenkomst (in enge zin) 

biedt voeging partijen de mogelijkheid een derde alsnog in éénzelfde procedure te betrekken. 

Het verschil is dat in dit geval reeds een procedure, voor een andere rechter, tegen die derde 

was ingeleid.  

 

125. Door voeging vervalt het belang van een partij bij het opwerpen van de exceptio 

evenwel niet. In tegenstelling tot bij gedwongen tussenkomst blijft er “na voeging […] sprake 

van twee verschillende, zij het gevoegd behandelde, zaken.” Voeging van tussen 

verschillende partijen aanhangige zaken leidt er m.a.w. niet toe dat een bij één van die zaken 

betrokken partij ook partij wordt in de andere zaak (of zaken) waarin hij eerder niet als partij 

betrokken was. Hierdoor kan voeging het verzuim om alle betrokkenen bij een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding in één proces/zaak op te roepen niet herstellen. Aan het 

probleem dat de exceptio aanwijst wordt hiermee dus onvoldoende verholpen2. Het gezag van 

gewijsde van de ene zaak strekt zich namelijk niet uit tot de andere zaak. Dit zou aanleiding 

kunnen geven tot executieproblemen. Nochtans zullen deze uitzonderlijk zijn nu de rechter 

over beide zaken samen beslist en het risico op tegenstrijdigheden klein is3. Toch zijn zij niet 

volledig uit te sluiten. Door het behoud van zelfstandigheid is het gevoerde verweer namelijk 

niet gemeenschappelijk. Wanneer men in de ene zaak een beter verweer voert dan in de 

andere kan dit dan ook tot toewijzing resp. afwijzing leiden in de gevoegde zaken. 

 

Ook zonder dit nadeel zou de verwijzing en voeging van zaken niet de ideale oplossing zijn 

om gezamenlijke procesvoering bij processuele ondeelbare rechtsverhouding alsnog te 

realiseren. Deze procedure is namelijk veel omslachtiger, tijdrovender en duurder. Bovendien 

zal ze niet altijd mogelijk zijn. Denk maar aan de situatie waarbij de ene zaak al in graad van 

beroep hangende is terwijl de andere zaak zich nog in eerste aanleg afspeelt (art. 220, eerste 

                                                
1 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 1.7 en 2.2; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste 

aanleg, nr. 55 en 58. 
2 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen III”, nr. 1; H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 99, nr. 102. 
3 G. SNIJDERS, “Verwijzing en voeging van zaken” in P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke 

rechtsvordering, eerste boek, tweede titel, tiende afdeling, §4 Rv., aant. 2. 
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lid Rv.). Subjectieve cumulatie in de dagvaardingsfase daar gelaten reikt gedwongen 

tussenkomst (in enge zin) een veel efficiënter middel aan1. 

§2. Oproeping in vrijwaring 

126. Net zoals de vordering tot gedwongen tussenkomst is ook de oproeping in vrijwaring 

een vorm van onvrijwillige deelneming van derden aan een geding (art. 210-216 Rv.). Art. 

118 Rv. is bijgevolg ook op deze oproepingsvorm van toepassing2. Een gedaagde of een eiser 

(de gewaarborgde) zal een derde (de waarborg) in vrijwaring oproepen in een geding wanneer 

deze aansprakelijk wordt geacht voor het gevorderde. Op deze manier wentelt de 

gewaarborgde de nadelige gevolgen van een veroordeling af op de waarborg. Dit is enkel 

mogelijk als de waarborg hiertoe verplicht is wegens zijn rechtsverhouding met de 

gewaarborgde. Er moet m.a.w. een zekere band tussen hen bestaan. Wanneer deze oproeping 

tot te veel vertraging zou leiden kan de rechter dit weigeren3. 

 

127. Op het eerste zicht kan men deze oproeping hanteren om het door de exceptio 

aangevoerde verweer te ontmijnen. Net zoals gedaagde heeft ook de eiser deze mogelijkheid. 

Wanneer tijdens de procedure duidelijk wordt dat de gedaagde de schuld doorschuift naar een 

niet-opgeroepen derde kan de eiser deze alsnog oproeping in vrijwaring. Door de oproeping in 

vrijwaring worden hoofdzaak en de vrijwaringszaak van rechtswege gevoegd. Net zoals bij 

voeging behouden deze zaken echter hun zelfstandigheid. Tegenstrijdige beslissingen zullen 

dus ook hier niet volledig uitgebannen kunnen worden nu de rechter in beide zaken apart 

uitspraak doet4. De aanwending van de oproeping in vrijwaring door de eiser is dan ook 

zeldzaam. Ook al voegt de derde zich bij de hoofdzaak, toch zal de exceptio nog opgeworpen 

kunnen worden5. 

                                                
1 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82. 
2 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 198, nr. 182. 
3 H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 195-196, nr. 181. 
4 Cf. supra onder randnr. [§1 verwijzing en voeging] 
5 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 289, nr. 8; H. SNIJDERS et al., Nederlands burgerlijk procesrecht 2007, 196-

198, nr. 181 
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§3. Partijvoeging en vrijwillige tussenkomst 

128. Tegenover de hierboven besproken rechtsfiguren staan de twee mogelijkheden die 

derden hebben als ze willen deelnemen aan een reeds hangend geding tussen andere partijen 

(art 217-219 Rv.). Voeging biedt hen de mogelijkheid om een van de procederende partijen te 

steunen in zijn eis of verweer. Met vrijwillige tussenkomst of deelneming kan men actiever 

deelnemen aan het geding door zich in een vordering te richten tegen een van de of beide 

procederende partijen. De derde moet hierbij voldoende belang hebben gelet op de potentiële 

feitelijke of juridische gevolgen van de uitspraak. Men heeft deze mogelijkheden zelfs voor 

het eerst in hoger beroep. Door voeging en vrijwillige tussenkomst wordt de derde een partij 

in het geding1. Het zijn dan ook goeie technieken om een beroep op de exceptio te vermijden. 

Probleem hierbij is duidelijk wel dat het initiatief hiertoe van de derde zelf moet uitgaan. De 

eiser of gedaagde is met deze technieken dus niet gebaat2.  

 

129. Het instellen van een rechtsmiddel is in geval van voeging enkel mogelijk tegen de 

andere dan diegene aan wiens zijde men zich gevoegd heeft. De derde zal hier in principe 

enkel belang bij hebben als de door hem gesteunde partij hiertoe overgaat. Deze laatste partij 

is niet verplicht de derde in hoger beroep opnieuw te betrekken als er geen processueel 

ondeelbare rechtsverhouding in het geding is. De derde zal zich in de hogere aanleg opnieuw 

bij die partij moeten voegen. Bij vrijwillige tussenkomst is het gebruik van rechtsmiddelen 

door de derde niet aan dergelijke beperkingen gebonden3.  

§4. Derdenverzet  

130. Tenslotte verdient ook het derdenverzet aandacht (art. 376-380 Rv.). Dit biedt de derde 

de mogelijkheid om, zonder gedwongen deelneming of subjectieve cumulatie, te vermijden 

dat hij gebonden raakt aan een uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt, voortkomend uit 

een procedure waarin hij niet was betrokken. De rechter die oordeelt dat het verzet van de 

derde gegrond is zal de voor de hem nadelige effecten van de uitspraak wijzigen. Soms is zo 

een gedeeltelijke wijziging niet mogelijk en zal de uitspraak volledig vernietigd moeten 
                                                
1 In het eerste geval kan kunnen door of tegen hem evenwel geen vorderingen ingesteld worden. 
2 G. SNIJDERS, “Voeging en tussenkomst” in P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke 

rechtsvordering, eerste boek, tweede titel, tiende afdeling, §3 Rv., aant. 1-4. 
3 G. SNIJDERS, “Voeging en tussenkomst” in P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke 

rechtsvordering, eerste boek, tweede titel, tiende afdeling, §3 Rv., aant. 5-6. 
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worden. Dit zal het geval zijn in geschillen omtrent ondeelbare rechtsverhoudingen. Het 

derdenverzet is een mogelijke oplossing voor een ontijdige gedwongen tussenkomst. Aan 

derdenverzet wordt namelijk geen tijdigheidsvereiste gesteld. Dit buitengewoon rechtsmiddel 

kan tegen tussenvonnissen (die een eindbeslissing inhouden) of eindvonnissen ingesteld 

worden. Dit kan zelfs nog nadat de aan te vechten uitspraak in kracht van gewijsde getreden is 

(art. 376)1.  

 

131. Het probleem dat de exceptio aanwijst zal men met derdenverzet in twee gevallen 

kunnen opvangen. Verzet de derde zich tegen een tussenvonnis (met daarin een 

eindbeslissing) dan is de procedure op dat moment nog aanhangig voor de rechter en is de 

derde alsnog in de procedure betrokken. Hypothetisch zou ook een eindvonnis dat een niet-

ontvankelijkheid inhoudt, wegens de exceptio, een derde (uitzonderlijk) in zijn rechten 

kunnen schaden. Ook hiertegen kan hij zich dus verzetten en de procedure weer openen 

waardoor de derde toch in de procedure betrokken is. Hierdoor wordt het probleem dat de 

exceptio aanwijst alsnog opgevangen. Aan de voorwaarde van “benadeling in rechte” is echter 

zelden voldaan. Dit leidt ertoe dat een beroep op derdenverzet zelden voorkomt. Is het wel 

ontvankelijk dat zal dit een opnieuw opstarten en vertraging van het geding inhouden. 

Bovendien vereist dit rechtsmiddel enige alertheid van de derde. De procespartijen kunnen 

een derde namelijk niet dwingen dit te gebruiken. Zij kunnen hem hier echter wel op wijzen. 

Zijn gebondenheid aan het arrest realiseert men dan ook beter vroeger en via andere 

technieken2. 

 

132. Net zoals de exceptio in de gevallen van art. 3:171 en 2:16, eerste lid BW geen nut 

heeft3 zal hier evenmin reden tot derdenverzet zijn. De nadelige of voordelige uitspraak wordt 

in deze gevallen namelijk geacht tegen alle deelgenoten resp. iedereen te gelden. Het feit dat 

niet iedereen in het geding betrokken was doet hieraan geen afbreuk. Men zal zich hiertegen 

enkel kunnen verzetten door hoger beroep in te stellen. 

                                                
1 B. WINTERS, “Vonnis benadeelt rechten van derden” en “Procedure” in C. NISPEN, A. MIERLO en M. POLAK, 

Tekst & commentaar burgerlijke rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2012, art. 376 en 377 Rv., aant. 1 en 1-4. 
2 B. WINTERS, “Vonnis benadeelt rechten van derden” en “Procedure” in C. NISPEN, A. MIERLO en M. POLAK, 

Tekst & commentaar burgerlijke rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2012, art. 376 en 377 Rv., aant. 1 en 1-4.  
3 Cf. infra onder randnr. 163.. 



  

105 

Afdeling 7. Gevolgen van het niet naleven van de verplichting tot 

gezamenlijke procesvoering 

§1. Toepassingsgebied van de exceptio 

133. Wat als de eiser ondanks een wettelijke, contractuele of ongeschreven verplichting zijn 

dagvaarding toch tot slechts één partij richt of niet samen met een andere eiser optreedt? Wat 

dus indien men ondanks een verplichting tot subjectieve cumulatie geen gedwongen 

deelneming bewerkstelligt in de dagvaarding? De impact van het niet respecteren van deze 

verplichting in de loop van de procedure laat zich eerst voelen aan de kant van de gedaagde. 

Hij krijgt hierdoor een specifiek proceswapen in handen. Het is namelijk enkel bij de gevallen 

van gedwongen subjectieve cumulatie dat het verweermiddel genaamd de exceptio kan 

spelen. In deze gevallen verliezen de medestanders en hun vorderingen namelijk hun 

zelfstandigheid en worden zij als één partij gezien. Hetzelfde geldt voor de tegenstanders en 

de tegen hen ingestelde vorderingen1. Zijn niet al degenen die een link vertonen met de 

processueel ondeelbare rechtsverhouding2 in het geding betrokken dan bestaat het risico op 

(toekomstige) tegenstrijdige uitspraken die aanleiding zullen geven tot executieproblemen. 

Daarom kan de gedaagde de exceptio opwerpen wat aanleiding kan geven tot de 

onontvankelijkheid van de vordering3.  

 

134. Volgens STEIN kan de exceptio echter enkel opgeworpen worden in het specifieke 

geval waar de ongeschreven regel subjectieve cumulatie verplicht stelt in geval van een 

processueel ondeelbare rechtsverhouding4. Hij zegt dat enkel “buiten de wettelijke gevallen 

van gedwongen deelneming [in ruime zin, waarmee dus ook verplichte subjectieve cumulatie 

geïmpliceerd wordt] de jurisprudentie aangaande de zogenaamde exceptio plurium litis 

consortium geldt”. A contrario geldt deze rechtspraak dus niet binnen de wettelijke gevallen 

van gedwongen subjectieve deelname. Daarnaast definieert hij de exceptio als “het verweer 

                                                
1 Cf. supra onder randnr. 56.  
2 Ook al werd hierboven enkel in de context van de ongeschreven rechtsregel van ‘processuele ondeelbaarheid’ 

gesproken is deze term ook toepasselijk in de wetelijke gevallen van verplichte subjectieve cumulatie. De reden 

hiervoor wordt hieronder gegeven. 
3 P. STEIN, Compendium 2003, 149-150 
4 P. STEIN, Compendium 2003, 150-151. 
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dat naar ongeschreven recht nog een andere partij als eiser of als gedaagde in het geding 

(opgeroepen) had moeten zijn”. A contrario zou men dus denken dat wanneer naar 

geschreven recht nog een andere partij in het geding had moeten zijn dit verweer niet opgaat. 

M.i. is deze visie gebaseerd op het feit dat de rechtspraak de aanvaarding van de exceptio 

vaak beoordeelt in bewoordingen van het al of niet aanwezig zijn van een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding1. Volgens hem gaat de exceptio dan ook niet op in gevallen van 

wettelijk verplichte subjectieve cumulatie aangezien die bepalingen dit criterium niet expliciet 

hanteren. Problematisch hoeft de onbruikbaarheid van de exceptio in die wettelijke gevallen 

evenwel niet te zijn. Waar de wet subjectieve cumulatie verplicht, dus zonder vermelding van 

dit criterium van ongeschreven recht, en die eiser geen gevolg aan geeft zijn er voldoende 

andere middelen naast de exceptio om ervoor te zorgen dat bepaalde belanghebbenden toch 

nog in de procedure betrokken worden. Hierbij kan gedacht worden aan de gedwongen 

deelneming (in enge zin).  

 

Verder zegt hij nog dat wanneer “er een specifieke wetsbepaling is die deelname van een 

bepaalde betrokkene aan het geding voorschrijft het onnodig en ook niet juist [is] om een 

beroep op de exceptio te doen”. Waarom dit niet juist is in deze situaties legt hij echter niet 

uit. M.i. zijn er evenwel situaties te bedenken waarin de exceptio ook in deze gevallen nodig 

kan zijn, althans even nodig als deze kunnen zijn in de gevallen van ongeschreven recht2. Is 

het namelijk niet net het doel van een verweermiddel om niet-naleving van een 

procedureregel af te straffen? Waarom zou het niet langer nodig zijn zich op een 

verweermiddel te beroepen eens de wet de verplichting die het afdwingt vermeldt? Het is ook 

dan toch nog steeds denkbaar dat men de specifieke wetsbepaling naast zich neerlegt? De 

enkele reden dat men met art. 118 Rv. over een voldoende krachtig middel bezit om deze niet-

naleving te remediëren is niet sluitend. Ditzelfde middel kan namelijk ingezet worden bij het 

niet naleven van een dergelijke verplichting naar ongeschreven recht. Een mogelijke 

verklaring is dat wanneer in de wettelijk voorgeschreven gevallen de derde niet wordt 

opgeroepen niet-ontvankelijkheid in sommige gevallen automatisch toepassing vind3. Een 

                                                
1 Cf. infra onder randnr. 56. 
2 Want zoals later zal blijken is met art. 118 Rv. de nood aan en bruikbaarheid van de exceptio ook hier 

afgenomen. Dit heeft als voordeel dat de strenge sanctie van niet-ontvankelijkheid kan vermeden worden. 
3 Cf. supra onder randnr. 51-52 werd vermeld dat aan het niet naleven van  art. 3:218, 3:245, 5:32, eerste lid, 

5:95 en 5:104, eerste lid BW de sanctie van niet-ontvankelijkheid is gekoppeld. 
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beroep op de exceptio zou dan ook niet nodig zijn om deze sanctie te bewerkstellingen nu de 

wetsartikelen dit reeds voorzien1. Die wetsartikelen zouden m.a.w. van openbare orde zijn. 

Nochtans is een beroep op de exceptio ook buiten de wettelijke gevallen strikt genomen niet 

nodig. De rechter moet dit namelijk ook hier ambtshalve opwerpen2. De argumentatie dat de 

wetsartikelen die gezamenlijke procesvoering verplichten van openbare orde zijn is bijgevolg 

niet overtuigend ter uitsluiting van de exceptio in deze gevallen.. 

 

135. De meerderheid der auteurs is echter van mening dat de exceptio opgeworpen kan 

worden in alle gevallen waar gezamenlijke procesvoering verplicht is3. Dit is waarschijnlijk 

correcter. STEIN zegt met recht en reden dat enkel in de ongeschreven regel het criterium 

“processuele ondeelbaarheid van rechtsverhoudingen” expliciet vermeldt wordt. Niettemin, 

kan dit criterium ook ontwaard worden in de wettelijk voorgeschreven gevallen van verplichte 

subjectieve cumulatie. Als men die goed bekijkt ziet men dat het altijd gaat om gevallen die 

men op basis van het ongeschreven recht op dezelfde wijze zou behandelen4. Toch is er een 

klein verschil waar te nemen. Aangezien de wetsartikelen rigide zijn (impliceren zij 

processuele ondeelbaarheid en) verplichten zij gezamenlijke procesvoering op algemene 

wijze. Dit in tegenstelling tot de rechtspraak die dit (meestal) meer genuanceerd beoordeelt5. 

 

136. Samengevat komt het er op neer dat exceptio enkel gebruikt kan worden in (alle) 

gevallen waar sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. De aanwezigheid 

                                                
1 P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke rechtsvordering, Deventer, Kluwer, 2011, art. 118 Rv., 

aant 7 (hierna verkort P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke rechtsvordering). 
2 Cf. infra onder randnr. 160. 
3 S. BUSMAN, Hoofdstukken, 96, nr. 132 spreekt van “voorschriften van materieel recht waarop de exceptio 

plurium litis consortium zou kunnen worden gegrond”; H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 101, nr. 106; F. 

BAKELS, A. HAMMERSTEI en E. WESSELING-VAN GENT, Asser Procesrecht - Deel 4 - Hoger beroep, Deventer, 

Kluwer, 2009, nr. 99. 
4 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 101, nr. 106; W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 288, nr. 7. uit echter enige 

twijfel aangaande art. 438, vijfde lid Rv. Hij aanvaardt dat dit een wettelijke verplicht geval van subjectieve 

cumulatie is. Of deze verplichte subjectieve cumulatie ook processuele ondeelbaarheid inhoudt is hij echter niet 

helemaal zeker. Hij vraagt zich met name af of men hoger beroep n.a.v. een uitspraak gebaseerd op art. 456, 498 

of 538 Rv. moet instellen tegen alle partijen uit de eerste instantie of niet (wat zoals onder randnr. 148 gezien zal 

worden ook een gevolg is van ondeelbare rechtsverhoudingen) . Dit zou volgens hem enkel nodig zijn als de 

vordering van de revindicant wordt afgewezen. In het tegenovergestelde geval dus niet. 
5 Cf. supra onder randnr. 80. 
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van zo een rechtsverhouding is m.a.w. dé hoofdvereiste voor verplichte gezamenlijke 

berechting en voor het verweermiddel dat dit moet afdwingen, i.e. de exceptio. In dergelijke 

gevallen is het namelijk rechtens noodzakelijk tegenstrijdige beslissingen te vermijden. Zo 

niet zou dit tot problemen leiden bij de executie van het vonnis of arrest.  

§2. Ambtshalve toepassing van de exceptio 

137. Het Nederlandse burgerlijk procesrecht kent in principe een passieve, lijdelijke rechter 

(art. 24 Rv.). Dit vormt het spiegelbeeld van de partijautonomie. Bij zijn uitspraak mag hij 

enkel rekening houden met de juridische grondslagen en de feiten die de procespartijen hem 

hebben voorgeschoteld. Soms voelt een rechter aan dat een van de partijen nog iets had 

kunnen aanvoeren om zo het geschil in zijn voordeel te beslechten. De rechter kan dan 

beseffen dat, als de procespartij dit nalaat, dit kan leiden tot een onbillijke uitspraak. 

Desondanks zal de rechter dit besef niet mogen laten doorwerken in zijn uitspraak. Hij is 

passief en moet het proces ondergaan. Als een verweerder zich bijvoorbeeld niet beroept op 

verjaring van de vordering kan de rechter die vordering niet toch afwijzen op deze grond. De 

partijautonomie gebiedt dat de rechter de feiten en rechtsgronden die de procespartijen 

aanvoeren niet mag aanvullen o.b.v. zijn eigen kennis. Hij mag m.a.w. geen uitspraak doen 

over zaken die niet geëist zijn1. 

 

138. Een uitzondering hierop vormen de regels van openbare orde (art. 25 Rv.). Deze 

rechtsregels zijn zo belangrijk dat de partijautonomie er voor moet wijken. In dit geval is het 

geen probleem als een partij een dergelijke regel niet opwerpt. Als de vordering toewijsbaar is 

of moet afgewezen worden op grond van zo’n regel is de rechter verplicht dit ambtshalve te 

doen. Hij zal die rechtsregel onvoorwaardelijk weerklank moeten geven in zijn uitspraak2. De 

meerderheid van de rechtsleer verwerpt een ambtshalve niet-ontvankelijkheidsverklaring 

o.b.v. de exceptio omdat deze kwestie niet van openbare is3. 
                                                
1 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 84, nr. 1-2; A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste 

aanleg, nr. 92. 
2 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 100. 
3 HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, concl. Adv. Gen. VERKADE, 4.4; F. BAKELS, A. HAMMERSTEIN en E. 

WESSELING-VAN GENT, Asser Procesrecht - Deel 4 - Hoger beroep, Deventer, Kluwer, 2009, nr. 99. Hun 

opvatting lijkt H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 100, nr. 104 terecht onduidelijk aangezien zij nog geen vijf 

zinnen later al menen dat het verweer van de exceptio plurium litis consortium enkel op een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding gebaseerd kan worden. Daarna zeggen zij dat zo een processueel ondeelbare 



  

109 

 

Volgens andere rechtsleer zijn er echter heel wat goeie argumenten om de exceptio wel te 

rubriceren als van openbare orde1. Ten eerste is het namelijk een verweer dat aan de orde is 

wanneer er een processueel ondeelbare rechtsverhouding in het spel is. In deze gevallen is het 

rechtens noodzakelijk dat de beslissing t.a.v. alle daarbij betrokkenen gelijk luidt. Deze 

noodzakelijkheid rechtens is zo gewichtig dat zij waar nodig een ambtshalve controle zou 

vereisen. Een tweede argument voor het openbare orde karakter van de exceptio is dat dit 

verweer de hoedanigheid van de procespartijen betreft. Die vraag naar de hoedanigheid van 

partijen raakt doorgaans de openbare orde. Verweermiddelen die hieraan gelinkt zijn raken 

bijgevolg ook de openbare orde2. Een laatste argument wordt gevonden in de gelijkenis tussen 

de exceptio en het gezag van gewijsde. Net zoals de exceptio is het gezag van gewijsde er 

(onder andere) op gericht tegenstrijdige uitspraken te vermijden. Dit is een algemeen beginsel 

waarbij niet alleen het belang van de partijen maar ook het aanzien van de rechter en de 

rechtspraak in het algemeen betrokken zijn3. Om deze reden zou de rechter, ook al werpt de 

gedaagde de exceptio niet op, ambtshalve toch mogen vaststellen dat deze situatie zich 

voordoet4.  

 

139. Dat de kwalificatie van de exceptio als van openbare orde nuttig kan zijn bewijst 

SNIJDERS met het volgende voorbeeld. Een concertgebouw A had een 

driepartijenovereenkomst gesloten met een muzikaal duo, zangeres B en zanger C. Zij zouden 

een recital geven in het concertgebouw. Nadat beiden weigerden het optreden te geven 

vordert A in rechte de veroordeling van B om het recital toch te geven onder een hoge 

dwangsom van € 1.000.000. Nu is het evenwel duidelijk dat B dit concert niet zonder C kan 

                                                                                                                                                   
rechtsverhouding  “zich maar zelden zal voordoen, m.n. als de openbare orde daarbij is betrokken”. Hoe kan de 

exceptio niet van openbare orde zijn als de gevallen waarop zij gebaseerd is, i.e. die haar grondslag vormen, dit 

wel zijn? SNIJDERS merkt correct op dat dit in België met de exceptie van onsplitsbaarheid wel het geval is. 

Hiermee hint hij naar een aanpassing van het Nederlandse recht naar het Belgische model. 
1 J. VRIESENDORP, Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het burgerlijk geding, Zwolle, Tjeenk Willink, 

1970, 182 en 212, nr. 114 en 129. 
2 H. SNIJDERS, Civiel appel, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, 45.  
3 W. HAARDT, noot onder HvJ NA 5 juni 1973, NJ 1975, 15. Volgens HAARDT zou daarom ook het gezag van 

gewijsde ambtshalve opgeworpen moeten kunnen worden.  
4 P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke rechtsvordering, art. 118 Rv., aant. 2. Volgens H. 

SNIJDERS, Civiel appel, 2009, 104, nr. 109 moet dit ook nog voor het eerst in hoger beroep kunnen. 
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geven. Het is een duo en elk heeft de helft van de zanglijnen te zingen binnen elk lied. In dit 

geval zou B zeer terecht de exceptio kunnen opwerpen. De kans bestaat echter dat B niet op 

de hoogte is van dit verweer. Als B dit verweer bijgevolg niet opwerpt lijkt men met een 

nogal vreemd vonnis te eindigen. Dit zou leiden tot een absurd recital waar zangeres B de 

zanglijnen van haar mannelijke college C zal moeten overnemen of op die momenten gewoon 

niet zingt. Aangezien tegen C geen uitvoerbare titel verkregen werd kan hij niet gedwongen 

worden te zingen. Een andere keuze heeft zangeres B niet nu een enorme dwangsom dreigt bij 

niet-uitvoering van het vonnis. Als de rechter zo’n uitspraak velt lijkt een (vertragend en 

kostelijk) executiegeschil gegrond op de onmogelijkheid van nakoming (art. 611, d Rv.) niet 

ver weg. Een vooruitziend rechter, alsook de procespartijen, zouden dus veel baat hebben bij 

de mogelijkheid de exceptio ambtshalve op te werpen1.  

 

140. Deze mogelijkheid van ambtshalve toepassing is echter een mes dat aan twee kanten 

snijdt. Zoals hierboven bleek uit een arrest van het Hof van Justitie van de Nederlandse 

Antillen2 werd een vordering ambtshalve niet-ontvankelijk verklaard wegens de afwezigheid 

van praktisch onmogelijk op te sporen medestanders3. In combinatie met een te ruime 

toepassing van het processuele ondeelbaarheidscriterium leidde dit de facto tot een 

rechtsweigering. Wil men de rechter deze mogelijkheid geven dan zal men hiermee niet licht 

mogen omspringen. Men zal deze actievrijheid voor de rechter moeten compenseren met een 

correcte interpretatie van processuele ondeelbaarheid. 

§3. Kritiek 

141. Het is dus mogelijk dat de gedaagde (of de rechter ambtshalve) de exceptio in eerste 

aanleg opwerpt om de vordering niet-ontvankelijk te horen verklaren. Deze sanctie is 

onaangenaam voor de eiser maar niet onoverkomelijk. De eiser zal namelijk bijna altijd een 

nieuw proces kunnen opstarten met ditmaal een dagvaarding van allen die bij de ondeelbare 

rechtsverhouding betrokkenen zijn. Het enige ongemak dat men hierdoor ondervindt is een 

verlies van (nog meer) tijd en geld. Alhoewel veel auteurs de gevolgen van de exceptio in 

eerste aanleg minder ernstig vinden dan in een hogere aanleg bestaat hierop toch een 

uitzondering. Als de vordering in eerste aanleg wegens de exceptio als niet-ontvankelijk wordt 

                                                
1 H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 100, nr. 104. 
2 HvJ NA 5 juni 1973, NJ 1975, 15. 
3 Cf. supra onder randnr. [processuele ondeelbaarheid > pleit voor een soepeler toepassing proc. ondeelbaarheid] 
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afgewezen kan de verjaring van die vordering een nieuwe procedure hierover onmogelijk 

maken. Dan zit men ook hier met de gebakken peren, al moet het gezegd worden dat dit zich 

niet vaak zal voordoen. De verjaring van een rechtsvordering wordt namelijk gestuit wanneer 

men een eis instelt. Als de eis wordt afgewezen wordt de stuiting echter geacht nooit te 

hebben plaatsgevonden. Toch is ook dan nog niet alles verloren. De verjaring van de 

rechtsvordering wordt namelijk opnieuw gestuit indien een nieuwe eis binnen de zes maanden 

(nadat de vorige poging mislukt was) wordt ingesteld en tot toewijzing leidt (art. 3:316, eerste 

en tweede lid BW)1.  

 

Wanneer een gedaagde (of rechter) de exceptio opwerpt na het aanwenden van een 

rechtsmiddel zijn de potentiële gevolgen veel scherper. Wanneer de vordering hierdoor niet-

ontvankelijk wordt verklaard en de termijn voor het aanwenden van het rechtsmiddel reeds 

verstreken is zal de eiser zich moeten neerleggen bij de kracht van gewijsde van het vonnis2. 

§4. Perceptie van en remedie voor het gevolg  

142. Door het gevolg dat aan een succesvol beroep op de exceptio verbonden is wordt deze 

vaak als een waar schrikbeeld ervaren. Er werden bijgevolg verschillende technieken 

gecreëerd om haar toepassingsgebied te verkleinen. De rechtspraak realiseert dit door de 

ongeschreven regel in concreto te interpreteren (A). In gevallen waar toch sprake is van 

processuele ondeelbaarheid, door de rechtspraak of (impliciet) bij wet, beperkt de rechtspraak 

de toepassing van de exceptio verder (B en C). Ook de wetgever is tussengekomen en heeft 

enkele aanvullende technieken gecreëerd om dit doel te bereiken (D en E). De discussie over 

de al dan niet ambtshalve toepassingsmogelijkheid van de exceptio (en gedwongen 

deelneming in enge zin) is hierbij beslissend voor een verdere verruiming of verenging van 

haar werkingssfeer. 

 

 

 

                                                
1 P. STEIN, Compendium 2003, 150; C. STOLKER, “Stuiting der verjaring door rechtsvervolging” in J. 

NIEUWENHUIS, C. STOLKER en W. VALK, Tekst & commentaar burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 2011, art. 

3:316 BW, aant. 3-4. 
2 P. STEIN, Compendium 2003, 150-151. Cf. infra onder randnr. 148. 
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A. Processuele ondeelbaarheid 

143. Het werd reeds ten overvloede vastgesteld dat de Hoge Raad slechts hoogst 

uitzonderlijk processuele ondeelbaarheid aanneemt. Het recent opduikende, meer concrete, 

beoordelingscriterium zet deze trend verder. Dit leidt soms wel tot haar aanvaarding1 maar 

meestal tot haar ontkenning2. Processuele deelbaarheid is en blijft de regel. Aangezien de 

exceptio enkel kan spelen in gevallen van processueel ondeelbare rechtsverhoudingen3 kent 

zij sowieso reeds geen groot speelveld. 

B. Ruime lezing van “gezamenlijke procesvoering” 

144. Nochtans is de regeling die aan de exceptio ten grondslag ligt nu ook weer niet zo 

veeleisend. In de gevallen waarin processuele ondeelbaarheid wordt aangenomen4, wordt de 

hieruit voortkomende verplichting tot gezamenlijk procederen ruim opgevat. Dit verzacht de 

impact van de exceptio. 

 

145. Er zal enkel tot niet-ontvankelijkheid van de vordering besloten worden indien niet 

alle betrokkenen bij de rechtsverhouding in het geding zijn opgeroepen. Oproeping is m.a.w. 

voldoende om een succesvol beroep op de exceptio te vermijden. Het is niet vereist dat de 

vordering of het verweer door of tegen alle betrokkenen wordt ingesteld, gevoerd of gesteund 

Het is namelijk niet de bedoeling van de exceptio om partijen tegen hun wil een eis te laten 

instellen5. 

 

146. Volgens BIEGMAN-HARTOGH zou het zelfs niet noodzakelijk zijn dat de opgeroepen 

partijen van het begin tot het einde in het geding blijven. De verplichting om alle betrokkenen 
                                                
1 Bijvoorbeeld HR 24 december 1982, NJ 1983, 370. 
2 Bijvoorbeeld HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489; HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291; HR 19 februari 2010, NJ 2010, 

113. 
3 In de zin van het (ongeschreven) rechtspraakcriterium dat gezamenlijke procesvoering verplicht. De in de wet 

opgesomde rechtsverhoudingen waarbij gezamenlijk procederen verplicht is, en die ook van processuele 

ondeelbaarheid vervuld zijn, worden hier even buiten beschouwing gelaten. 
4 Zij het bij wet of door de rechtspraak. 
5 HR 8 november 1991, NJ 1992, 34; J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen III”, nr. 2; H. SNIJDERS, Civiel 

Appel, 2009, 105, nr. 110. Met de vordering tot gedwongen tussenkomst heeft men de mogelijkheid om een 

medestander in de procedure te betrekken zonder van hem iets te moeten vorderen. 
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bij een processueel ondeelbare rechtsverhouding in het proces daarover te betrekken heeft 

volgens hem uitsluitend tot doel deze aan het woord te laten. Dit vereist wel dat alle 

betrokkenen van in het begin in het proces correct en tijdig opgeroepen zijn zodat zij hun 

mening over het gevorderde kunnen geven. Hun aanwezigheid gedurende de ganse procedure 

is echter niet vereist. Een betrokkene, medegedaagde of -eiser, zou zich dan ook tijdens de 

procedure moeten kunnen terugtrekken zonder dat de vordering hierdoor niet-ontvankelijk is. 

Die terugtrekking heeft geen gevolg voor hun gebondenheid aan het gezag van gewijsde van 

het vonnis of arrest. Een correcte oproeping in het geding garandeert die bindende werking1. 

 

147. Bovendien acht de Hoge Raad het voldoende dat alle betrokkenen op de een of andere 

manier wel degelijk aanwezig zijn in de procedure. Het feit dat een betrokkene slechts in één 

van zijn hoedanigheden (in casu in die van huurder en niet verhuurder) in dit proces aanwezig 

is voldoet hieraan. Dit is m.a.w. voldoende om tegenstrijdige uitspraken te vermijden en 

gebondenheid aan het gezag van gewijsde te garanderen2. GRAS maakt hierbij de nuancering 

dat de gebondenheid niet voortvloeit uit het enkele feit dat de medestander was opgeroepen. 

Het samenvallen van verschillende hoedanigheden in één persoon is van essentieel belang in 

dit geval3. 

C. Specifiek in hoger beroep: ius recursus extensum 

148. Processueel ondeelbare rechtsverhoudingen en hun verplichting van gezamenlijke 

procesvoering hebben niet enkel een impact op de proceswijze in eerste aanleg. Ook in hoger 

beroep kunnen zij vragen doen rijzen. Dit kan zijn omdat partijen het niet eens zijn met de 

door de eerste rechter aangenomen processuele ondeelbaarheid en dit in graad van beroep 

betwisten. Ook mogelijk is dat de eerste rechter niet tot deze beoordeling gekomen is of dit 

over het hoofd gezien heeft4. In deze gevallen zal de beoordeling van processuele 

ondeelbaarheid, gezamenlijke procesvoering en een beroep op exceptio gebeuren zoals in 

eerste aanleg. Ten slotte is het ook mogelijk dat een, in eerste aanleg gerespecteerde, 

                                                
1 HR 24 december 1982, NJ 1983, 370, concl. Adv. Gen. BIEGMAN-HARTOGH. 
2 HR 8 november 1991, NJ 1992, 34, concl. Adv. Gen. HARTKAMP, nr. 6. Contra: HR 11 februari 1943, NJ 1943, 

197. 
3 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 189, nr.3, voetnoot 14. 
4 Wat, indien men aanvaardt dat de exceptio ambtshalve moet opgeworpen worden, hoogst uitzonderlijk zal 

voorkomen. 
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verplichting tot gezamenlijke procesvoering in hoger beroep niet wordt nageleefd. Het is dit 

laatste geval waarop dit onderdeel de aandacht zal vestigen.  

C.1. Algemene inleiding 

149. Bij materieel zelfstandige vorderingen of rechtsverhoudingen kan zoals gezien 

omwille van opportuniteitsoverwegingen overgegaan worden tot een (facultatieve) 

gezamenlijke procesvoering. In dergelijke gevallen van processuele deelbaarheid behouden 

zij hun materiële zelfstandigheid. Het algemeen aanvaarde principe is daarom dat de 

processuele samenvoeging uit eerste aanleg in graad van beroep verbroken mag worden1. Als 

in eerste aanleg verschillende personen in één geding als eisers of gedaagden hebben 

opgetreden moeten deze in hoger beroep dus in principe niet opnieuw samen procederen op 

straffe van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep. Een appellant kan optreden zonder 

(enkele van) zijn oorspronkelijke medestanders en/of tegen slechts een (of enkele) van de 

oorspronkelijke gedaagden. Dit heeft tot gevolg dat het hoger beroep zij die hierin niet 

betrokkenen worden niet raakt. Het is mogelijk dat dit aanleiding geeft tot tegenstrijdige 

beslissingen. Dit was echter ook mogelijk geweest in eerste aanleg als men daar niet voor 

(facultatieve) subjectieve cumulatie had gekozen. Dit inherente risico van het burgerlijk 

procesrecht moet men bijgevolg aanvaarden2. 

 

150. De geïntimeerde die niet tevreden is met dit solo van de appellant heeft echter geen 

reden tot paniek. Hij heeft nog enkele mogelijkheden achter de mouw om de oorspronkelijke 

medestanders van de appellant alsnog in de procedure te betrekken. Zo kan hij die 

oorspronkelijke medestanders verwittigen van de beroepsprocedure. Op deze manier biedt hij 

hen de gelegenheid vrijwillig in het geding tussen te komen of zich in het geding te voegen. 

De medestanders hebben ook de mogelijkheid om hier op eigen houtje toe over te gaan3. Ook 

een (tijdig) beroep op gedwongen tussenkomst lijkt niet uitgesloten. Dit evenwel op 

                                                
1 Hetzelfde geldt voor de voorziening in cassatie. 
2 M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio Plurium Litis Consortium in hoger beroep of cassatie”, RM Themis 

1948, 91 en 103, nr.1 en 6 (hierna verkort M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio”). 
3 M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio”, 91, nr. 1; J. VRIESENDORP, Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden 

in het burgerlijk geding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, 186, nr. 114. 
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voorwaarde dat het recht van verdediging van de derde hierdoor niet geschonden werd en hij 

zijn standpunt nog kan uiteenzetten1. 

 

151. Dit principe is niet altijd zonder risico. Het zomaar loslaten van een of meer 

procespartijen kan aanleiding geven tot moeilijkheden in hogere aanleg. Dit zal zo zijn 

wanneer een processueel ondeelbare rechtsverhouding in het geding is. T.a.v. dergelijke 

rechtsverhoudingen is een gelijkluidende beslissing en dus een gezamenlijke berechting in 

elke graad van het geding rechtens noodzakelijk2. Het verweer komt er in hoger beroep op 

neer dat de appellant in zijn hoger beroep niet ontvankelijk is omdat hij niet alle personen die 

in eerste aanleg procespartij waren in het hoger beroep heeft betrokken. Dit kan zijn omdat hij 

niet al zijn oorspronkelijke tegenstanders gedagvaard heeft of omdat hij zijn oorspronkelijke 

medestanders niet mee in de procedure heeft betrokken3. Een dergelijk beroep op de exceptio 

komt frequent voor. Dit is mede gelegen in het feit dat niet altijd alle in het ongelijk gestelde 

mede-eisers –of gedaagden gebruik wensen te maken van een rechtsmiddel. Het is namelijk 

goed mogelijk dat het voor sommigen onder hen nu wel genoeg geweest is. Zij willen 

bijvoorbeeld niet nog meer tijd en geld verliezen met een voortzetting van de procedure in 

graad van beroep4. Een andere reden kan zijn dat de appellant domweg een foutje gemaakt 

heeft. Zo kan men bij het kopiëren of overschrijven van een hele lijst tegenstanders er eentje 

van vergeten zijn te kopiëren of over te schrijven5. 

 

152. Om te beoordelen of men op straffe van niet-ontvankelijkheid alle oorspronkelijke 

(tegen)partijen uit eerste aanleg ook in de hogere aanleg moet betrekken moet men dus eerst 

de situatie uit eerste aanleg beoordelen. Indien het reeds in eerste aanleg verplicht was, op 
                                                
1 HR 7 maart 2003, NJ 2003, 244. Cf. supra onder randnr. 115. 
2 M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio”, 91, nr. 1. 
3 De exceptio kan in graad van beroep ook anders geformuleerd worden. Het is namelijk mogelijk om in hoger 

beroep voor het eerst te klagen over de afwezigheid van enkele betrokkenen in eerste aanleg. Dit vloeit voort uit 

de kwalificatie van de exceptio als principaal verweer. Cf. supra onder randnr. 23. De appelrechter zal dan voor 

het eerst moeten oordelen over de aanwezigheid van processuele ondeelbaarheid en de daaruit voortvloeiende 

verplichting tot gezamenlijke procesvoering. Deze beoordeling zal op identieke wijze verlopen als die, hierboven 

onder randnr. 60 e.v., in eerste aanleg. Hetzelfde geldt voor een betwisting van de in eerste aanleg gegrond 

bevonden exceptio. Neemt men evenwel aan dat de exceptio van openbare orde is, dan zou het bijna onmogelijk 

zijn dit debat voor de eerste maal in hoger beroep te voeren.  
4 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 283-284, nr. 4; H. Snijders, Civiel appel, Deventer, Kluwer, 2009, 104, nr.109. 
5 HR 30 maart 1990, NJ 1991, 644. 
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straffe van niet-ontvankelijkheid, om alle partijen bij een dergelijke rechtsverhouding in het 

geding te betrekken dan is dit ook zo in hogere aanleg1. In hoger beroep speelt dus niet enkel 

processuele ondeelbaarheid as such een rol. Ook het feit dat dit in een concrete zaak reeds in 

een vonnis werd vastgesteld heeft gewicht2. 

C.2. Het ius recursus extensum 

153. Het is in de hierboven bedoelde gevallen dat het niet mee dagvaarden van een 

oorspronkelijke (tegen)partij niet toegelaten is. In deze situaties zal de geïntimeerde zich 

kunnen beroepen op de exceptio. Dit verweermiddel leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de 

vordering3 op basis van een raming van de gevolgen. Aangezien de rechter uit eerste aanleg 

processuele ondeelbaarheid heeft aangenomen neemt men aan dat het niet betrekken van alle 

oorspronkelijke procespartijen ook in hoger beroep nadelig zal zijn. In dergelijke gevallen is 

er namelijk een potentieel risico op tegenstrijdige uitspraken en executieproblemen. Tot een 

werkelijke beoordeling van de nadelige gevolgen komt het wegens de niet-ontvankelijkheid 

echter niet. Dit leidt ertoe dat de eiser door de exceptio vaak een groter werkelijk nadeel 

ondervindt dan het potentiële nadeel van de niet-opgeroepenen. Als na het niet-

ontvankelijkheidsoordeel de beroepstermijn reeds verstreken is4 heeft de eiser namelijk geen 

proceduremogelijkheden meer gelet op de kracht van gewijsde. Het vonnis uit eerste aanleg 

zal alle partijen die daarin betrokken waren binden en onaantastbaar worden. Gelet op deze 

rechtskracht van het vonnis uit eerste aanleg is de sanctie die de exceptio in hoger beroep 

teweegbrengt rampzaliger5. 

                                                
1 Deze gevallen moet men onderscheiden van gevallen waar geen subjectieve cumulatie plaatsvindt maar 

meerdere partijen als één procespartij optreden, zoals bv. n.a.v. art. 70 Fw. Deze zullen ook in hoger beroep als 

één partij moeten optreden. Zo niet zal het rechtsmiddel niet-ontvankelijk zijn. Deze gevallen worden hier echter 

niet bedoeld en dus ook niet behandeld.  
2 M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio”, 102-103, nr. 6; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 186-189, nr. 

3. Zoals gezegd worden in deze bespreking niet de gevallen bedoeld waarin de eerste rechter niet tot een 

beoordeling van processuele ondeelbaarheid en de verplichting tot gezamenlijke procesvoering gekomen is of dit 

simpelweg vergeten is. Uiteraard kan de exceptio ook in deze gevallen spelen.  
3 In de hypothese dat de kwalificatie door de eerste rechter als processueel ondeelbaar niet betwist wordt. De 

aanwendbaarheid van de exceptio staat m.a.w. niet ter discussie. 
4 Ter herrinering: de algemene beroepstermijn bedraagt drie maanden vanaf de dag van de uitspraak (art. 339, 

eerste lid en 358 Rv.). Voor beschikking in kort geding is dit vier weken vanaf de dag van de uitspraak (art. 339, 

tweede lid Rv.). 
5 M. RUTTEN, “De zogenaamde Exceptio”, 99, nr. 4; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 186-187, nr. 3. 
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Deze sanctie was vroeger moeilijk te vermijden aangezien het naar ongeschreven recht enkel 

mogelijk was (en nog steeds is) om zich in hoger beroep te richten tegen partijen waarmee 

men in eerste instantie strijdige belangen had. Hierop gelet is het dagvaarden van 

oorspronkelijke medestanders in hoger beroep niet mogelijk1. De enige mogelijkheid die men 

voor 1992 had was hen verzoeken om aan het appel deel te nemen. Wanneer de 

oorspronkelijke medestanders niet uit vrije wil in hoger beroep mee procedeerden kon de 

appellant geconfronteerd worden met de niet-ontvankelijkheid van zijn vordering. In dit 

opzicht kwam een succesvol beroep op de exceptio in strijd met het verdedigingsrecht van een 

procespartij. Andere personen konden het hem immers onmogelijk maken zijn rechten af te 

dwingen2. 

 

154. De Hoge Raad heeft zich in 1952over deze problematiek uigesproken3. Hierbij nam hij 

als uitgangspunt de situatie van een processueel deelbare rechtsverhouding. Wanneer in 

dergelijke gevallen meerdere partijen aan één zijde staan (in casu was dit aan de zijde van 

gedaagden) en het geschil in hun nadeel wordt beslecht dan kan elk van hen hiertegen 

opkomen in hoger beroep. De houding van zijn medeveroordeelden speelt hierbij geen belang. 

Deze vrijheid moet ook gelden in geschillen omtrent processueel ondeelbare 

rechtsverhoudingen. Nochtans is het in dergelijke geschillen rechtens noodzakelijk dat alle bij 

de rechtsverhouding belanghebbenden hierin betrokkenen zijn. Dit verdedigingsrecht is 

evenwel van zo dringende aard dat de uitoefening ervan niet mag verhinderd worden door de 

houding van een medegedaagde. Om deze niet-deelname niet te laten leiden tot niet-

ontvankelijkheid, met alle problemen van dien, breidde de rechtspraak de rechtskracht van 

uitspraken in hoger beroep uit. Het door één (of enkele) veroordeelde ingestelde beroep 

alsook zijn in dit kader gevoerde verweer zal eveneens rechtsgevolg krijgen t.a.v. zijn 

                                                
1 HR 1 mei 1987, NJ 1988, 852; HR 12 juli 2003, NJ 2003, 658; H. SNIJDERS, Civiel Appel, 2009, 87, nr. 87. 

Deze regel is van openbare orde en moet zo nodig ambtshalve opgeworpen worden. 
2 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 187, nr. 3. 
3 HR 21 november 1952, NJ 1953, 468. In HR 18 juni 1943, NJ 1943, 511 werd deze oplossing voor het eerst 

toegepast. Op dit moment stond zij echter nog niet op punt. Zie hiervoor L. RUTTEN, “Een nieuwe toepassing in 

het Nederlandsche recht van het vertegenwoordigingsbeginsel?”, NJB 1944, 163-169. Voor recentere 

rechtspraak zie o.a. HR 5 januari 1962, NJ 1962, 141; HR 24 april 1992, NJ 1992, 461; HR 3 mei 2002, NJ 

2002, 393. Sinds 1992 kan deze problematiek ook opgevangen worden door medestanders o.b.v. art. 118 Rv. te 

dwingen tot deelname aan de procedure. 



  

118 

medeveroordeelden. Door deze techniek wordt de bindende werking van een appeluitspraak 

m.a.w. uitgebreid naar alle oorspronkelijke medestanders van de appellant1. In zijn noot bij dit 

arrest doopte VEEGENS deze uitbreiding met de naam ius recursus extensum2. 

 

155. Door deze uitbreiding is men dus niet langer op straffe van niet-ontvankelijkheid 

verplicht een medestander uit eerste aanleg ook op te roepen in een hogere aanleg. Het grote 

nadeel hiervan is dat een schending van het beginsel van hoor en wederhoor niet veraf is3. Het 

resultaat van het door één appellant gevoerde proces strekt zich namelijk uit tot al zijn 

oorspronkelijke medestanders. Dit kan een benadeling van hun rechten meebrengen terwijl zij 

zich in deze zaak niet onbevooroordeeld hebben kunnen laten horen of verweren4. Het is dan 

ook noodzakelijk de toepasselijkheid van derdenverzet in deze gevallen te aanvaarden. Op 

deze manier wordt een evenwicht bereikt tussen het verdedigingsrecht van de appellant en dat 

van hoor en wederhoor van de niet-appellanten5. 

 

Deze theorie heeft sinds 1992 eigenlijk haar bestaansreden verloren. Vanaf dit jaar werd het 

met de invoering van de gedwongen deelneming namelijk wel mogelijk om medestanders in 

een geding te betrekken. Rekening houdend met de vertragende factor die het derdenverzet is, 

is het nuttig deze techniek te hanteren en de medestanders in de appelprocedure te betrekken 

om zich bij de appellant te voegen. Bovendien is het hierdoor mogelijk dat de oorspronkelijke 

medestander gestimuleerd wordt om de appellant in zijn vordering te steunen. Als hij 

appellant niet louter wil steunen maar ook zelf nog een vordering wil instellen zal hij zelf nog 

                                                
1 H. Snijders, Civiel appel, Deventer, Kluwer, 2009, 104, nr.109 spreekt van “het meeliften van de niet in appel 

betrokken medestanders”. 
2 HR 21 november 1952, NJ 1953, 468, noot D. VEEGENS; E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 187, nr. 3; D. 

VEEGENS, Cassatie 2005, 101-102, nr. 45. InHR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.3. 

werd het zo uitgedrukt dat met deze techniek ook in graad van beroep het algemeen belang gediend wordt nu dit 

ook tegenstrijdige uitspraken en executieproblemen dient te voorkomen. 
3 W. HAARDT, Onsplitsbaarheid, 289, nr. 8 was in 1970 niet onverdeeld enthousiast over deze uitbreiding. Het 

gemak waarmee de rechtspraak een partij, voor wie de afloop van het geding toch van groot belang is, verder 

buiten een proces laat schenkt hem weinig bevrediging. Bovendien vindt hij het ius recursus extensum wat 

geforceerd aandoen. De enige echte oplossing ligt volgens hem bij het systeem van gedwongen deelneming. 
4 N. FRENK, “Onrechtmatige wetgeving en burgerlijk procesrecht”, NJB 1990, 1633, nr. 5. 
5 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 197, nr. 5. 
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een hoofdberoep moet instellen. Dit moet uiterlijk bij de memorie van grieven ingesteld 

worden. Hierdoor wordt geïntimeerde niet te laat verrast door dit bijkomend hoofdberoep1. 

 

156. Het ius recursus extensum geldt niet t.a.v. de oorspronkelijke tegenstanders die een 

processueel ondeelbare rechtsverhouding hebben met de appellant. Deze moet men wel nog 

steeds verplicht allemaal in hoger beroep oproepen. Wordt een van hen buiten de 

appelprocedure gelaten dan zal een beroep op de exceptio gerechtvaardigd zijn en tot niet-

ontvankelijkheid leiden2. Dit is redelijk aangezien het enkel onmogelijk is om oorspronkelijke 

medestanders in hoger beroep te dagvaarden3. Voldoen aan de verplichting om alle 

tegenstanders in appel op te roepen als geïntimeerden vormt daarentegen geen probleem4.  

 

157. Tenslotte rest nog de vraag of het ius recursus extensum ambtshalve toepassing vindt. 

Volgens sommige rechtsleer is dit wenselijk aangezien het voorkomen van tegenstrijdige 

uitspraken en executieproblemen een zaak van openbare orde is5. Ook de Hoge Raad lijkt zich 

hierbij aan te sluiten. Deze kwalificeert het verdedigingsrecht, dat de ratio achter het ius 

recursus extensum is, als “van zo dringende aard” dat zijn gebruik niet mag verhinderd 

worden door medestanders6. Andere rechtsleer is echter van mening dat een partij dit 

uitdrukkelijk moet vorderen7.  

 

158. Samenvattend komt het neer op het volgende. Bij processueel deelbare 

rechtsverhoudingen is gezamenlijke procesvoering nooit verplicht. Kiest men hier in eerste 

aanleg toch voor (art. 107 Rv.) dan hoeft men deze keuze niet aan te houden in een volgende 

aanleg. De uitspraak in hoger beroep zal dan evenwel niet bindend zijn t.a.v. de niet-

opgeroepenen. De exceptio noch het ius recursus extensum kunnen in deze gevallen 

toepassing vinden. Bij processueel ondeelbare rechtsverhoudingen daarentegen is men wel 

                                                
1 H. Snijders, Civiel appel, Deventer, Kluwer, 2009, 106, nr.111. 
2 Voor zover  men geen (tijdig) beroep doet op gedwongen tussenkomst (in enge zin). 
3 HR 21 februari 1992, NJ 1992, 336, r.o. 3.3; W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, Hoofdlijnen, 213, nr. 180; 

H. Snijders, Civiel appel, Deventer, Kluwer, 2009, 106, nr.111. 
4 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 188, nr. 3. 
5 E. GRAS, “Processuele ondeelbaarheid”, 189, nr. 3. 
6 HR 21 november 1952, NJ 1953, 468. Cf. HR 5 januari 1962, NJ 1962, 141; HR 3 mei 2002, NJ 2002, 393, r.o. 

3.5.4. 
7 HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291, concl. Adv. Gen. BAKELS, 2.3. 
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verplicht om alle hierbij betrokkenen in eerste aanleg op te roepen. Deze verplichting wordt 

verzacht in hoger beroep aangezien hier enkele alle oorspronkelijke tegenstanders opnieuw 

opgeroepen moeten worden. Doet men dit niet en past men gedwongen tussenkomst (in enge 

zin) niet of laattijdig toe, dan zal de exceptio tot niet-ontvankelijkheid leiden. Bij niet-

oproeping van de oorspronkelijke medestanders dreigt deze sanctie niet aangezien de 

bindende werking van de uitspraak zich ook tot hen uitstrekt wegens het ius recursus 

extensum1. 

D. Gedwongen tussenkomst 

D.1. Algemeen 

159. Het feit dat de exceptio met haar onaangename sanctie van niet-ontvankelijkheid in 

gevallen van processuele ondeelbaarheid toepassing kan vinden betekent nog niet dat de eiser 

er sowieso aan is voor de moeite. Men heeft de mogelijkheid om derden tijdens de procedure 

alsnog in het geding te betrekken. Vroeger was de manier waarop men dit moest doen 

voeging (art. 220-221 Rv.)2. Dit werd echter als een onnodige omweg gezien en procedureel 

als te ingewikkeld ervaren3. Er werd dan ook gepleit voor de invoering van gedwongen 

tussenkomst (in enge zin) waarmee deze sanctie vermeden kan worden4. 

 

Sinds 1 januari 1992 biedt art. 118 Rv. deze mogelijkheid. De exceptio komt hier niet aan de 

orde aangezien door de oproeping alle partijen uiteindelijk toch nog in het geding verschijnen. 

In dit opzicht is de gedwongen tussenkomst veel beter dan de exceptio afgestemd op de 

principes van recht op toegang tot de rechter en van hoor en wederhoor5. Bovendien leent 

gedwongen deelneming zich perfect tot gebruik in het licht van het feit dat de exceptio niet tot 

doel heeft een derde een vordering in te laten stellen of verweer te laten voeren. Art. 118 Rv. 

vereist namelijk niet dat in de oproeping een concrete eis met gronden vermeld moet worden6.  
                                                
1 L. RUTTEN, “Een nieuwe toepassing in het Nederlandsche recht van het vertegenwoordigingsbeginsel?”, NJB 

1944, 168-169; W. HUGENHOLTZ en W. HEEMSKERK, Hoofdlijnen, 213, nr. 180; H. Snijders, Civiel appel, 

Deventer, Kluwer, 2009, 106, nr.111geeft een zeer duidelijk overzicht. 
2 Meer over deze techniek van gezamenlijke procesvoering onder randnr. 124. 
3 K. WIERSMA, “Gedwongen deelneming”, 407-408. 
4 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 82; P. STEIN, Compendium 2003, 149-151. 
5 J. VRANKEN, “Meerpartijenverhoudingen III”, nr. 5. 
6 Cf. supra onder randnr. [bespreking gedwongen deelneming > niet vereist om eis te vermelden in oproeping] 
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D.2. Ambtshalve toepassing van gedwongen deelneming 

160. Stel dat de exceptio met recht en reden wordt opgeworpen, zij het door een gedaagde 

of rechter. Wil men de niet-ontvankelijkheid van de vorderingen vermijden dan zal men zich 

kunnen beroepen op art. 118 Rv. Aangezien de gedwongen tussenkomst niet van openbare 

orde is zullen partijen dit zelf moeten aanvragen. In de rechtsleer is er echter discussie over 

hoe strikt de rechterlijke lijdelijkheid m.b.t. rechtsregels die niet van openbare orde zijn 

genomen moet worden.  

 

161. De ene stroming aanvaardt dat de rechter de partijen een duwtje in de rug mag geven1. 

Tijdens het geding zou hij hen een suggestie mogen doen over mogelijke andere vorderingen 

of verweren. Wanneer de gedaagde een beroep doet op de exceptio (of de rechter ambtshalve 

op haar toepasselijkheid wijst) zal de rechter voor het eindvonnis moeten opmerken dat deze 

gegrond is. Daarnaast zal hij moeten vermelden wat het gevolg is voor de eiser wanneer hij 

nalaat alsnog de derde in het geding op te roepen. Op deze manier wordt de eiser voldoende 

pap in de mond gegeven. Als de eiser op aanwijzing van de rechter gebruik maakt van art. 118 

Rv. kan de rechter de zaak aanhouden en hem hiervoor een termijn geven. Dit zou niet strijdig 

zijn met de rechterlijke lijdelijkheid gelet op art. 20 Rv. Dit artikel gebiedt de rechter namelijk 

om, desnoods ambtshalve, onredelijke vertragingen van de procedure tegen te gaan. Aan de 

ene kant stimuleert gedwongen tussenkomst inderdaad een vlot proces nu hierdoor niet-

ontvankelijkheid vermeden wordt. De eiser zal de procedure niet nogmaals, maar nu met de 

derde, moeten opstarten via dagvaarding. Aan de andere kant echter kan het gedwongen laten 

tussenkomen van een derde de procedure ook ingewikkelder maken en vertragen. De rechter 

zal er dus steeds over moeten waken dat zijn aansporing tot gebruik van art. 118 Rv. de goede 

procesorde niet frustreert. Hiertoe zal hij steeds rekening moeten houden met de aard van de 

hem voorgelegde zaak. Er moet m.a.w. de mogelijkheid geboden worden tot oproeping van 

                                                
1 J. VRANKEN “Meerpartijenverhoudingen I”, 188, nr. 5; P. STEIN, Compendium 2003, 150; F. BAKELS, A. 

HAMMERSTEIN, en E. WESSELING-VAN GENT, Asser Procesrecht - Deel 4 - Hoger beroep, Deventer, Kluwer, 

2009, nr. 263; P. VLAS en T. TJONG TJIN TAI, Groene serie burgerlijke rechtsvordering, art. 118 Rv., aant. 2; A. 

VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 48 en 50. W. ASSER, H. GROEN en J. VRANKEN, Een nieuwe 

balans: interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgevers, 2003, 172 pleit zelfs voor ambtshalve mogelijkheid tot gedwongen tussenkomst. 

Momenteel is dit reeds mogelijk in de verzoekschriftprocedure (art. 279 jo. 118 Rv.).  



  

122 

derden mits enkele uitzonderingen. De rechter is bijgevolg niet verplicht1 maar bevoegd om 

een partij de gelegenheid te bieden een derde in het geding gedwongen te laten tussenkomen. 

Een bijkomend argument is wat hierboven reeds vermeld werd over het feit dat het proces een 

afspiegeling moet zijn van de materiële rechtsverhoudingen en dus van de werkelijkheid. 

Deze eerste stroming klinkt binnen de rechtsleer het luidst. Ze werd ook bevestigd door 

enkele recente arresten van de Hoge Raad2.  

 

In dit verband dient gewezen te worden op art. 3:20, tweede lid BW. Dit artikel voorziet 

expliciet in de mogelijkheid om gedwongen tussenkomst in enge zin ambtshalve te 

bewerkstellingen. Het kadert in de verplichting om bepaalde goederen in te schrijven in 

openbare registers (art 3:16-17 BW). Deze inschrijving kan door de bewaarder der registers 

echter geweigerd worden wanneer deze niet voldoet aan alle vormvereisten (art 3:20 jo. 3:19 

BW). Iedere belanghebbende kan voor de rechter in kort geding aanvoeren dat deze weigering 

ten onrechte gebeurd is. In deze procedure kan de rechter de oproeping van andere 

belanghebbenden (i.e. derden) bevelen3. 

 

162. Een andere stroming is categoriek tegen elke afwijking van de rechterlijke 

lijdelijkheid. Deze verwerpt de gedachte dat tussen de procespartijen en de rechter een 

solidariteitsplicht heerst. Partijen hebben namelijk strijdende belangen en willen die in hun 

voordeel beslecht zien. Men mag van hen niet verwachten dat zij samenwerken om tot de 

meeste billijke uitspraak te komen. Het is al bij al nog steeds een survival of the fittest. 

Hiermee verwerpt deze stroming echter niet de solidariteitsplicht die tussen de procespartijen 

onderling bestaat. Ze zijn bijvoorbeeld wel nog steeds verplicht om het geschil zo volledig en 

juist mogelijk weer te geven (art. 111, tweede en derde lid Rv.). Als hierbij echter bepaalde 

evidente argumenten achterwege gelaten worden dan is dit zo. De rechter zal zijn drang om 

hierop te wijzen moeten bedwingen4. 

 

                                                
1 Met uitzondering van het hierboven onder randnr. 104 besproken geval van de noodweg. 
2 HR 26 september 2003, NJ 2004, 460; HR 14 maart 2008, NJ 2008, 466. 
3 S. BARTELS en J. VAN DER PLANK, “Weigering inschrijving” in J. HIJMA, Groene serie vermogensrecht, 

Deventer, Kluwer, 2010, art. 3:20 BW, aant. 1-4. 
4 A. VAN SCHAICK, Procesrecht - Eerste aanleg, nr. 93. Zie ook H. Snijders, “They have a dream…een 

fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging”, NJB 2003, afl. 32, 1699, nr. 8. 
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E. Wettelijke uitzondering voor gemeenschappen 

163. In geschillen omtrent een gemeenschap zal altijd sprake zijn van een processueel 

ondeelbare rechtsverhouding. Met dit begrip bedoelt men een ‘eenvoudige gemeenschap’ van 

een of meer zaken of andere vermogensbestanddelen die aan twee of meer personen (i.e. 

deelgenoten) samen toebehoren1.  

 

Wanneer de rechtsverhouding waarin drie of meer personen betrokken zijn een gemeenschap 

vormt regelt art. 3:171 BW op dwingende wijze de procesvoering. Het artikel maakt iedere 

deelgenoot bevoegd om individueel in rechte op treden wanneer die een dagvaarden of 

verzoekschrift ten behoeve van de gemeenschap wil richten tegen een derde2. De vorderende 

deelgenoot vertegenwoordigt als formele procespartij de gemeenschap (de materiële 

procespartij). Deze vordering zal er bijvoorbeeld toe strekken het gemeenschappelijke goed 

terug te vorderen van een derde. In dit geval is het, ondanks de ondeelbaarheid, niet verplicht 

om zijn medestanders op straffe van niet-ontvankelijkheid mee in de procedure te betrekken3. 

De voordelige of nadelige uitspraak die hij verkrijgt zal namelijk sowieso gelden t.a.v. alle 

deelgenoten. Elke deelgenoot wordt als partij in de zin van art. 236, eerste lid Rv. 

beschouwd4. Dit belet die deelgenoten echter niet om over te gaan tot partijvoeging of 

vrijwillige tussenkomst. Het optreden door één deelgenoot in eerste aanleg verhindert 

evenmin de andere deelgenoten hiertegen (alleen) rechtsmiddelen in te stellen. Met deze 

uitzondering wil de wetgever impasses vermijden en deelgenoten bij het uitoefenen van hun 

rechten niet afhankelijk maken van hun mededeelgenoten5. 

                                                
1 T. MELLEMA-KRANENBURG, “Definitie” in J. NIEUWENHUIS, C. STOLKER en W. VALK, Tekst & commentaar 

burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 2011, art. 3:166 BW, aant. 1-2. 
2 Deelgenoten die tegen elkaar willen optreden moeten volgens art. 3:184 BW handelen. 
3 Enkele ‘bijzondere gemeenschappen’ vallen hier buiten. Het gaat om de gemeenschap van een nalatenschap, 

een (ontbonden) huwelijksgemeenschap, ontbonden maatschappen, een gebouw dat in appartementsrechten is 

opgesplitst, vennootschappen of rederijen (art. 3:189, eerste lid BW). Deze zijn onderworpen aan een eigen 

regeling. 
4 HR 24 april 1992, NJ 1992, 46, r.o. 3.2; HR 2 november 2003, NJ 2004, 130, concl. Adv. Gen. DE VRIES 

LENTSCH-KOSTENSE, nr. 11. 
5 B. WINTERS, “Derden in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 80-81; H. SNIJDERS, Civiel appel 2009, 106, 

nr.112; H. LAMMERS, “Optreden in rechte” in J. HIJMA, Groene serie vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 

art. 3:171 BW, aant. 2; T. MELLEMA-KRANENBURG, “Optreden in rechte” in J. NIEUWENHUIS, C. STOLKER en 

W. VALK, Tekst & commentaar burgerlijk wetboek, Deventer, Kluwer, 2011, art. 3:171 BW. 
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Toch blijft er voor de exceptio een bestaansreden wanneer een gemeenschap het onderwerp 

van een litigieuze rechtsverhouding is. Derden die tegen de gemeenschap willen optreden 

zullen hiertoe namelijk wel op straffe van niet-ontvankelijkheid alle deelgenoten, in hun 

hoedanigheid van vertegenwoordigers in rechte van de gemeenschap, moeten dagvaarden1.  

 

164. Iets gelijkaardigs doet zich voor t.a.v. besluiten van een rechtspersoon. Een 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak die een besluit van de algemene vergadering der 

aandeelhouders vernietigt of nietig verklaart is bindend voor iedereen (erga omnes)2. De enige 

voorwaarde hiervoor is dat de rechtspersoon partij in het geding was (art. 2:16, eerste lid 

BW). Deze regeling geldt niet voor afwijzende vonnissen. De ratio achter deze bepaling is dat 

een besluit onmogelijk geldig kan zijn tegenover de een en ongeldig tegenover de ander. Ook 

hier is de omweg van gezamenlijke procesvoering niet verplicht. De exceptio heeft in 

dergelijke procedures dan ook geen nut3. 

                                                
1 H. SNIJDERS, Civiel appel 2009, 106, nr.112; H. LAMMERS, “Optreden in rechte” in J. HIJMA, Groene serie 

vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2010, art. 3:171 BW, aant. 14. 
2 Alhoewel sommige auteurs menen dat het eerder gaat om een uitbreiding van de subjectieve omvang van het 

gezag van gewijsde. 
3 N. FRENK, “Onrechtmatige wetgeving en burgerlijk procesrecht”, NJB 1990, 1632, nr. 5; B. WINTERS, “Derden 

in dagvaardingsprocedures”, TCR 1997, 81. 
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Hoofdstuk 3. Conclusie 

165. Het verweermiddel de exceptio plurium litis consortium puurt zijn bestaansrecht uit 

processueel ondeelbare rechtsverhoudingen. In geschillen hieromtrent is een gelijkluidende 

beslissing zo dringend dat een gezamenlijke procesvoering absoluut noodzakelijk en verplicht 

is. Hierdoor wordt een afwijking op het principe van de partijautonomie toegestaan ten gunste 

van de proceseconomie. De niet-ontvankelijkheidssanctie van dit verweermiddel strekt er 

namelijk toe te vermijden dat onuitvoerbare uitspraken geveld worden. De verwarring rond 

zijn grondslagen en toepassingsgebied alsook deze strenge sanctionering hebben het echter 

een kafkaësk bestaan toebedeeld. Zowel de rechtspraak als de rechtsleer hebben reeds van in 

het begin getracht de exceptio zoveel mogelijk buiten spel te zetten. Daar waar de exceptio in 

het begin iets vaker doorgang vond1 heeft zij, via verschillende technieken, over de loop der 

jaren steeds meer aan bruikbaarheid ingeboet. Op die manier probeert men de partijautonomie 

terug in ere te herstellen. Dit tracht men wel een zo proceseconomische wijze te realiseren. 

Door de gedwongen tussenkomst en het ius recursus extensum kan de procedure namelijk nog 

steeds doorgang vinden maar blijft de partijautonomie behouden. 

 

Het ingekrompen toepassingsveld van de exceptio blijkt o.a. uit het feit dat een verweer met 

de exceptio sinds 19922 slechts een tiental keren nuttig werd geacht door de gedaagde3. Dit 

verweermiddel werd dan nog slechts in één zaak aanvaard4, zij het eerder als een kanttekening 

in een zaak waarin de discussie niet eens ging over (al dan niet) verplichte gezamenlijke 

procesvoering en de exceptio. 

                                                
1 Bijvoorbeeld (naast o.a. de hierboven reeds besproken gevallen): HR 4 februari 1921, NJ 1921, 411; HR 8 

maart 1934, NJ 1934, 1029; HR 9 december 1938, NJ 1939, 714; HR 11 februari 1943, NJ 1943, 197. 
2 Deze periode wordt gekozen omdat op 1 januari van dat jaar het nieuwste, en voorlopig laatste, mechanisme ter 

beperking van de exceptio werd ingevoerd. 
3 HR 24 april 1992, NJ 1992, 461; HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489; HR 15 oktober 1993, NJ 1994, 8; HR 15 

maart 1995, NJ 1996, 359; HR 23 april 1999, NJ 2000, 288; HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291; HR 8 september 

2000, NJ 2000, 629; HR 3 april 2001, NJ 2001, 470; HR 2 december 2005, NJ 2006, 444; HR 19 februari 2010, 

NJ 2010, 113; HR 9 juli 2010, NJ 2010, 403. Daarnaast zijn er nog andere arresten van na 1992 die de exceptio 

vermelden. In deze arresten is de vraag naar toepassing van de exceptio echter niet aan de orde. De nadruk wordt 

er bijvoorbeeld gelegd op haar kwalificatie als principaal verweer. Deze arresten horen dan ook niet thuis in deze 

verwijzing. 
4 HR 8 september 2000, NJ 2000, 629. 
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166. De beperkende technieken laten voor de exceptio enkel de uitzonderlijke gevallen over 

waarbij een rechtsverhouding, die buiten art. 3:171 en 2:16, eerste lid BW vallen, als 

processueel ondeelbaar wordt bestempeld en op geen enkele wijze gezamenlijke 

procesvoering werd bewerkstelligd1. Stelt de rechter toch zo een geval vast dan zal dit niet 

noodzakelijkerwijs tot een beroep op de exceptio aanleiding geven. De partijen en hun 

raadsmannen zij namelijk niet altijd bekend met dit “duistere”2 verweermiddel en vergeten het 

soms op te werpen3. Aanvaardt men evenwel de macht van de rechter om dit verweermiddel 

ambtshalve aan te voeren zou men zijn speelveld ietwat kunnen verruimen. Gelet op het feit 

dat de rechter hierna bijna altijd zal opmerken dat gedwongen tussenkomst (nog) mogelijk is, 

en hiertoe eventueel het geding zal aanhouden wordt die verruiming echter opnieuw 

ingeperkt. Het is enkel wanneer partijen resoluut weigeren de derde in gedwongen 

tussenkomst op te roepen dat de exceptio haar gevolg zal sorteren. 

 

Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat partijen dit zullen weigeren, zeker nadat hun 

oplettende raadsman of de rechter hierop aandringt. De minieme vertraging die deze 

tussenkomst met zich meebrengt weegt namelijk niet op tegen de vertraging die de niet-

ontvankelijkheid van de vordering veroorzaakt. De enige reden waarom men hiertoe niet zou 

overgaan is omdat dit niet langer mogelijk is. Wil de derde na de gedwongen oproeping een 

eigen standpunt innemen tegen de oorspronkelijke procespartijen dan is zijn oproeping 

mogelijks laattijdig. De rechter kan dit trachten te verhinderen met een heropening van de 

debatten. Volgens de ene stroming is dit voldoende om ieders recht op verdediging alsnog te 

garanderen. Een andere stroming is het hier echter niet mee eens. Volgt men deze laatste visie 

dan kan een beroep op de exceptio niet afgewend en de niet-ontvankelijkheid niet vermeden 

worden. De gevolgen hiervan zij niet zodanig catastrofaal aangezien men de procedure 

opnieuw kan voeren, ditmaal met oproeping van alle betrokkenen4. In hoger beroep is de niet-

ontvankelijkheid waartoe deze laattijdigheid leidt problematischer. Een succesvol beroep op 

                                                
1 In eerste aanleg aan de zijde van mede- of tegenstander, in graad van beroep – gelet op het ius recursus 

extensum –  aan de zijde van tegenstander. 
2 D. VEEGENS, noot onder HR 13 mei 1966, NJ 1967, 221. 
3 Zoals bijvoorbeeld in HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, concl. Adv. Gen. VERKADE, 4.4. 
4 Een alternatief is om deze niet-ontvankelijkheid in hoger beroep aan te vechten. Stelt de appelrechter vast dat 

het toch niet gaat om een processueel deelbare rechtsverhouding dan kan de zaak alsnog naar haar grond 

beoordeeld worden. 
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de exceptio zal wegens de verstreken appeltermijn een nieuwe procesvoering in de weg staan. 

Nochtans stelt dit probleem zich dankzij het ius recursus extensum enkel voordoen als de niet-

opgeroepene een oorspronkelijke tegenstander van de appellant was. Het is dus enkel in dit 

geval dat exceptio definitief het doek doet vallen over het proces.  

 

167. Door dit enorm beperkte toepassingsgebied is de exceptio niet langer zo desastreus als 

men lange tijd aannam. Haar in één specifiek geval in eerste aanleg en hoger beroep nog ten 

volle te laten spelen kan zelfs verdedigd worden. In dergelijke gevallen staat het namelijk al 

lang vast dat gelijkluidende beslissingen rechtens noodzakelijk zijn. In eerste aanleg zal de 

rechter dit meermaals opgemerkt hebben door op de exceptio en de mogelijkheid van 

gedwongen tussenkomst te wijzen. Dit geldt a fortiori in hoger beroep aangezien het feit dat 

tegenstrijdigheden hier koste wat het kost vermeden moeten worden vaak reeds vastgesteld 

zal geweest zijn in eerste aanleg1. Een appellant tot wie dit nu nog altijd niet doorgedrongen is 

en geen gedwongen tussenkomst bewerkstelligt zal de gevolgen van zijn nalatigheid dan maar 

moeten dragen. 

 

168. Alhoewel de vorige alinea een mooie afsluiter kon geweest zijn reserveer ik deze 

plaats liever voor CLEVERINGA. Net zoals andere auteurs stelde ook hij het toen reeds 

afnemende gebruik van de exceptio vast. Het opmerkelijke is echter dat hij daarnaast reeds in 

1946 haar verdere evolutie helder zag. Ondanks haar erosie zou de exceptio volgens hem 

desalniettemin gangbaar blijven. De vraag die in het verweermiddel vervat ligt zou volgens 

hem namelijk nooit volledig kunnen verdwijnen2. Voor processueel ondeelbare gevallen waar, 

alle lapmiddelen ten spijt, tegenstrijdigheden en executieproblemen dreigen zal de nood aan 

de exceptio inderdaad blijven bestaan3. Zet men zich over zijn ingewikkelde 

toepassingsgebied dan is hierop gelet het nut van dit verweermiddel toch in te zien en zelfs te 

omarmen. 

                                                
1 Dit is in de hypothese dat men hoger beroep aantekent tegen een vonnis waarin de vordering (onder andere) op 

grond van de exceptio werd afgewezen. Gaat men om andere redenen in hoger beroep en werpt men de  exceptio 

hier voor het eerst op dan liggen de zaken anders. Nochtans heeft men ook hier via gedwongen tussenkomst nog 

de mogelijkheid aan dit verzuim te verhelpen. 
2 R. CLEVERINGA, “Cumulatie van rechtsvorderingen”, 86-87, nr. 5. 
3 Zolang het Nederlandse burgerlijke procesrecht de rechter niet verplicht ambtshalve gedwongen deelneming 

toe te passen. 
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Figuur 1 - Eenvoudig overzicht toepassingsgebied exceptio 
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DEEL III. DE EXCEPTIE VAN ONSPLITSBAARHEID IN HET 

BELGISCHE BURGERLIJK PROCESRECHT 

 

169. Na een poging tot verheldering van de exceptio en haar grondslagen stelt zich een 

tweede hamvraag. Nu moet uitgespit worden of het Belgische burgerlijk procesrecht over een 

verweermiddel beschikt dat de evenknie is van de exceptio. Dit zal een zoektocht vergen naar 

de Belgische rechtsfiguren die op dezelfde hoogte staan als die van dit Nederlandse 

verweermiddel. In het bijzonder moeten de Belgische technieken van gezamenlijke 

procesvoering onderzocht worden. Bijzondere aandacht zal ook hier gaan naar cumulatie van 

vorderingen (hoofdstuk 2). Na een begripsomschrijving (afdeling 1) zal blijken dat er 

discussie heerst rond de interpretatie van de hiertoe vereiste samenhang en de sanctionering 

indien deze vereiste niet gerespecteerd wordt (afdeling 2). Net zoals het geval is bij 

samenvoeging (afdeling 3) zal cumulatie in principe geen afbreuk doen aan de zelfstandigheid 

van de vorderingen (afdeling 4). Dankzij duidelijke wetsbepalingen woedt in België geen 

etymologische discussie over de afbakening tussen subjectieve cumulatie en gedwongen 

deelneming in ruime of enge zin. Niettemin moet cumulatie onderscheiden worden van enkele 

gelijkaardige rechtsfiguren (afdeling 3 en 5). Dit moet het startschot geven voor een zoektocht 

naar iets gelijkend op verplichte subjectieve cumulatie die mogelijks de voedingsbodem 

vormt voor de tegenhanger van de exceptio (afdeling 6).  

 

De logische tweede stap hiervoor is een nadere blik op het Belgische concept van processuele 

onsplitsbaarheid (hoofdstuk 3). Vooreerst zal zijn begripsomschrijving, (de evolutie van zijn) 

beoordelingcriterium en toepassingsgebied bestudeerd worden (afdeling 1). Na de bepaling 

van dit toepassingsgebied zal blijken dat de verdere bespreking van dit concept een 

opgesplitste behandeling vereist. De theorie van onsplitsbaarheid in eerste aanleg (afdeling 2) 

is namelijk afwijkend van haar gebruik op het niveau van de rechtsmiddelen (afdeling 3). Op 

beide niveaus zal stilgestaan worden bij de vraag of dit een bevredigend resultaat opleverde in 

de zoektocht naar verplichte subjectieve cumulatie.  

 

Ter algemene kadering van dit rechtsvergelijkend onderzoek volgt eerst een summier 

overzicht van het Belgische burgerlijk procesrecht dat is afgestemd op de in deze 

verhandeling te bespreken materie (hoofdstuk 1). 
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170. Zonder op de feiten vooruit te willen lopen is het van belang om hier reeds te wijzen 

op de exceptie van onsplitsbaarheid. Net zoals de exceptio gaat het om een niet-

ontvankelijkheidsverweer dat de afloop van het geding beïnvloedt. Het speelt bovendien ook 

enkel in situaties waar sprake is van een geschil over rechtsverhoudingen waarin drie of meer 

partijen belangen hebben die zo nauw bij elkaar aanleunen dat een gezamenlijke berechting 

ervan absoluut noodzakelijk is gelet op de toekomstige executie van de uitspraak. Zoals zal 

blijken houden de gelijkenissen hier evenwel op vanwege de verschillende rechtsgeschiedenis 

en het afwijkende toepassingsgebied van dit verweermiddel in beide landen. 
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Hoofdstuk 1. Ruwe schets van het algemeen Belgisch burgerlijk 

procesrecht 

Afdeling 1. Partijautonomie en proceseconomie 

171. Een basisbeginsel van primordiaal belang in het Belgische burgerlijk procesrecht is de 

partijautonomie of het beschikkingsbeginsel. Het initiatief tot procederen komt uitsluitend toe 

aan het individu. Niemand kan in principe verplicht worden tot procederen1. Eens de 

procedure is opgestart beslissen de procespartijen over de inhoud (de feiten, rechtsgronden2, 

(tegen)eis, verweer) en omvang (procespartijen) van het geschil3. De partijautonomie houdt 

hier echter niet op. Het verloop en de beëindiging van de procedure evenals het gebruik van 

rechtsmiddelen tegen of de executie van een hieruit voorkomende uitspraak liggen in hun 

handen. Verschillende bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek wijzen impliciet op het 

basisbeginsel van de partijautonomie4. Een uitdrukkelijke wettelijke regeling hiervoor 

ontbreekt evenwel. Bij het uitoefenen van deze autonomie dienen de partijen wel binnen de 

lijnen van het burgerlijk procesrecht te kleuren. Zo zullen zij onder andere hoedanigheid en 

belang moeten hebben om op treden in een geschil (art. 17-18 Ger.W.)5.  

                                                
1 Een principe waarvan kan afgeweken worden. Wil men bijvoorbeeld procederen voor het het Europese Hof 

voor de Rechten van de Mens dan is men verplicht (op straffen van niet-ontvankelijkheid) eerst de nationale 

rechtsmiddelen uit te putten (art. 35, eerste lid EVRM). Er is m.a.w. een ‘verplichting’ om op het nationale 

niveau te procederen. 
2 Alhoewel de rechter niet gebonden is aan deze juridische kwalificatie van de partijen.  
3 Cass. 5 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 212; E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het 

rechtsgeding”, RW 1983-84, 344-351, nr. 9-17. 
4 Zo bijvoorbeeld art. 802-804 Ger.W. die voorschrijven dat verstek tegen de niet-verschijnende partij gevorderd 

moet worden, art. 811 Ger.W. dat de rechter verbiedt ambtshalve een derde in een geding te betrekken en art. 

854 en 864, tweede lid Ger.W. die impliceren dat partijen de excepties die de openbare orde niet raken zelf 

moeten opwerpen. Voor meer voorbeelden zie E. BREWAEYS, “Actieve rechter en de procedure” in P. BRONDEL, 

S. BROUWERS, D. FLOREN, G. JOCQUÉ en E. BREWAEYS, De Praktijkjurist VIII, Gent, Academia Press, 2004, 

184-187 (hierna verkort E. BREWAEYS, “Actieve rechter”). 
5 E. BREWAEYS, “Actieve rechter”, 184-187; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 3, nr. 2 (hierna verkort B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling); J. LAENENS, K. 

BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 55, nr. 80 

(hierna verkort J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht). 
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172. De keerzijde van deze vrijheid is de lijdelijke rol van de rechter. Hij kan enkel 

handelen wanneer een procespartij hierom vraagt. Wat betreft het initiatief tot procederen 

klopt dit en hebben de partijen een quasi absolute vrijheid. Van de lijdelijkheid van de rechter 

is echter geen sprake m.b.t. de leiding van het geding1. De taak van de rechter is geëvolueerd 

van louter passief naar (iets meer) actief. In beginsel mag de rechter aan de grenzen van het 

hem voorgelegde geschil zelf niet raken. Hierdoor kan hij niet meer toekennen dan wat van 

hem gevraagd wordt (art. 1138, 2° Ger.W.)2. In bepaalde gevallen zal hij echter wel 

ambtshalve moeten optreden3. De openbare orde primeert hier op de partijautonomie en 

verantwoordt een uitzondering daarop. Verder kan hij het proces beïnvloeden nu hij wat 

bewegingsvrijheid heeft t.a.v. de procedureregels. Dit blijkt o.a. de rechterlijke 

kalenderregeling van art. 747, §2 Ger.W.4 en de mogelijkheid tijdens de procedure 

onderzoeksmaatregelen op te leggen. Hierbij zal de rechter echter steeds respect voor het 

recht van verdediging moeten opbrengen5. Deze actievere rol past binnen het basisbeginsel 

van de proceseconomie. Dit houdt in dat de rechter er op moet toezien dat het proces op de 

snelste, goedkoopste en eenvoudigste wijze leidt tot een eindoordeel over het geschil. Dit 

resultaat men enkel bereiken door een doelmatige aanwending van de procesregels6. Ook deze 

taak is niet uitdrukkelijk opgenomen in de wetgeving7,8. 

 

 

 

 

 

                                                
1 E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, RW 1983-84, 351-352, nr. 18-19. 
2 Met uitzondering van het bedrag van de gevorderde dwangsom. Cf. Cass. 22 april 1993, RW 1993-94, 376. 
3 Cass. 5 oktober 1984, Arr.Cass. 1984-85, 212 voorziet in een uitzondering op het beschikkingsbeginsel voor 

met de openbare orde strijdige betwistingen. Zie ook art. 862, §2 Ger.W. 
4 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 379, nr. 792. 
5 E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, RW 1983-84, 344, nr. 9. 
6 K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 67-68, nr. 39 (hierna 

verkort K. WAGNER, Sancties). 
7 Dit in tegenstelling tot Nederland waar dit wel gebeurd is met art. 20 Rv. 
8 E. BREWAEYS, “Actieve rechter”, 187; J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 55-56, nr. 81-82. 
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Afdeling 2. Het inleiden van een procedure voor de rechter 

173. Het burgerlijk procesrecht staat ten dienste van het materieel recht1. Wanneer dit 

laatste recht geschonden is zal men het procesrecht kunnen benutten om dit te beschermen of 

te bestraffen2. Dit blijkt o.a. uit de hoedanigheidsvereiste van art. 17 Ger.W. Deze vereist een 

(beweerde) band tussen de (bekwame) eiser en het materiële recht dat hij met zijn vordering 

geldend wil maken. Enkel deze voorwaarde vervullen is niet voldoende. Op straffe van niet-

ontvankelijkheid van de vordering is ook een procesrechtelijk belang vereist (art. 17-18 

Ger.W.). Men moet, in de veronderstelling dat deze gegrond is, een werkelijk voordeel 

kunnen halen uit zijn vordering. De concrete materieelrechtelijke inhoud van de vordering 

speelt hierbij evenwel geen rol. Dit zal slechts doorslaggevend zijn tijdens de beoordeling van 

de grond van de zaak3. 

 

174. De eiser die denkt dat hij (en de partij waartegen hij zich richt) voldoet aan deze 

primaire ontvankelijkheids- of toelaatbaarheidsvoorwaarden kan zijn eis voor de rechter 

inleiden. Hiertoe zal hij de perso(o)n(en) die hij in het geding wil betrekken moeten 

dagvaarden. Dit moet in principe bij gerechtsdeurwaarderexploot gebeuren. Het is enkel waar 

de wet een andere mogelijkheid uitdrukkelijk voorschrijft dat een eiser hiervan mag afwijken4 

(art. 700 Ger.W.)5. 

 

Dit gerechtsdeurwaardersexploot moet enkele verplichte vermeldingen bevatten (art. 43 jo. 

702 Ger.W.). Zo moeten o.a. de identiteit van de eiser en gedaagde alsook het onderwerp en 

                                                
1 E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, RW 1983-84, 344, nr. 9. 
2 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 34, nr. 46-47. 
3 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 77 en 83-91, nr. 119-120 en 131-144. 
4 Zo zal voor bepaalde procedures gedinginleiding bij verzoekschrift mogelijk zijn. Dit kan gaan om de 

dagvaarding bij algemeen verzoekschrift op tegenspraak (art. 1034bis-1034sexies Ger.W.) of een van de 

specifieke tegensprekelijke verzoekschriften zoals art. 813 en 1056, 2° jo. 1057 Ger.W. Mits akkoord van de 

partijen is dagvaarding zelfs niet nodig en kan men voor bepaalde gerechten vrijwillig verschijnen (art. 706 

Ger.W.).  
5 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 339-342, nr. 699-706; M. BAETENS-SPETSCHINSKY, “De vorm van 

instelling van de met de hoofdvordering samenhangende vordering” (noot onder Cass. 15 april 2010), RABG 

2010, 1167, nr. 5 (hierna verkort M. BAETENS-SPETSCHINSKY, “De vorm van instelling”). 
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een korte samenvatting van de middelen op straffe van nietigheid in het exploot vermeld 

worden1.  

Afdeling 3. Verweermiddelen 

175. Na de betekening van het exploot aan de gedaagde (volgens art. 32-42bis Ger.W.) zal 

de zaak op algemene rol ingeschreven worden (art. 711 jo. 716-719 Ger.W.)2. Het is pas eens 

de rolrechten betaald zijn dat de zaak bij de rechter gebracht kan worden3 op de 

inleidingszitting op de dag, plaats en het uur zoals vermeld in het dagvaardingsexploot (art. 

705, 5° Ger.W.)4. Vanaf dit moment kan de gedaagde van zich laten horen. Het is namelijk 

pas vanaf dit moment dat de partijen hun stukken moeten meedelen (art. 736-740 Ger.W.) en 

moeten (of kunnen5) concluderen (art. 741-748bis Ger.W.)6.  

 

176. Het Belgische burgerlijk proces kent diverse verweermiddelen die gecategoriseerd 

worden om enig overzicht te bewaren en per categorie een aangepaste werkwijze vereisen. De 

eerste bundel bestaat uit de excepties7. Hiermee richt de gedaagde zich noch op de 

ontvankelijkheidsvereisten van de vordering noch op de grond van de zaak. Hij wil deze 

beoordeling met de exceptie net voorkomen door de zaak te laten stranden op zuiver 

                                                
1 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 342-344, nr. 708-710. 
2 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 339-355, nr. 699-731. 
3 Het moment waarop de zaak aanhangig is gemaakt is echter reeds vroeger. Volgens Cass. 1 oktober 1990, Arr. 

Cass. 1990-91, 111 is dit de datum van de betekening van het dagvaardingsexploot op voorwaarde dat de zaak 

op algemene rol wordt ingeschreven vóór de in het exploot aangeduide zittingsdatum. Cf. J. LAENENS, Handboek 

gerechtelijk recht, 355, nr. 731. 
4 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 354 en 365, nr. 729-730 en 758. 
5 Als het geschil vatbaar is voor een behandeling met korte debatten is men niet verplicht, maar is het wel 

toegestaan, conclusies te nemen. In dergelijk gevallen zal men zich meestal beperken tot een mondelinge 

behandeling op de inleidende zitting of op een zitting op een verdaagde nabije zitting. Eventueel kan men in deze 

procedure kiezen voor het nemen van conclusies (art. 735 Ger.W.). Is het geschil voor ernstige betwisting 

vatbaar, dan is men verplicht conclusies te nemen (art. 741 Ger.W.) en dit volgens de kalenderregeling uit art. 

747 Ger.W. 
6 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 397-398, nr. 839. 
7 Deze stemmen overeen met de Nederlandse exceptieve verweermiddelen. In tegenstelling tot Nederland 

worden de Belgische excepties duidelijk opgelijst in de wet. Bovendien staat het tijdstip waarop ze opgeworpen 

moeten worden vast. Over de volgorde waarin dit moet gebeuren verschilt de rechtsleer van mening. De basis 

hiervoor is art 868-869 Ger.W. 
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processuele redenen. Dit betekent hoogstens een uitstel van de zaak aangezien het 

vorderingsrecht van de eiser zelf niet wordt aangetast. Van zodra het gebrek waarop de 

exceptie de aandacht vestigt hersteld is kan men de zaak opnieuw inleiden1. De excepties 

worden verder onderverdeeld in twee categorieën. Opschortende of dilatoire excepties willen 

de procedure rekken in afwachting van de vervulling van bepaalde procesregels. Deze moeten 

door de gedaagde gelijktijdig en vóór elk ander verweermiddel ten gronde voorgedragen 

worden (art. 868 Ger.W.)2. Voorbeelden zijn de excepties van onbevoegdheid (art. 854-855 

Ger.W.), de excepties van samenhang en aanhangigheid (art. 856 Ger.W.) en de opschortende 

exceptie bij oproeping in vrijwaring (art. 857-859 Ger.W.). Beslissende of peremptoire 

excepties daarentegen bieden geen mogelijkheid tot herkansing en willen de procedure 

beëindigen3. Hieronder vallen o.a. de excepties van nietigheid van proceshandelingen4 (art. 

860-867 Ger.W.). Terwijl men de relatieve nietigheden in limine litis moet opwerpen kan dit 

voor de absolute nietigheden in elke stand van het geding plaatsvinden (art. 864, eerste en 

tweede lid Ger.W.)5. Gelet op hun openbare orde karakter zijn de absolute nietigheden geen 

verweermiddelen in de strikte zin van het woord nu de rechter deze ambtshalve moet 

opwerpen. 

 

177. De tweede groep omvat de middelen van niet-ontvankelijkheid of niet-toelaatbaarheid. 

Ook deze richten zich niet op de grond van de zaak6. Ze richten zich daarentegen wel op het 

vorderingsrecht van de eiser. De gedaagde werpt op dat niet voldaan is aan de voorwaarden 

om een vordering in rechte formuleren. Zo zal een eis die wordt ingesteld door of tegen een 

                                                
1 Uitzondering moet gemaakt worden wanneer dit voor het eerst gebeurt n.a.v. een aangewend rechtsmiddel. Als 

de aanlegtermijn reeds verstreken is leidt dit hier wel tot een verlies van het vorderingsrecht. 
2 Uitzonderingen zijn de exceptie van vrijwaring (art. 857 Ger.W.) en de exceptie van niet-mededeling van de 

stukken (art. 736 Ger.W.). Deze kunnen gedurende de ganse procedure opgeworpen worden. 
3 Dit belet echter niet om de procedure later opnieuw te starten mits herstel van de oorspronkelijke gebreken. 
4 Voor een concrete toepassing hiervan n.a.v. een revindicatievordering die niet werd ingesteld tegen zowel de 

beslaglegger als de schuldenaar, zie W. DE SMET, “De vormvereisten bij revindicatie van in beslag genomen 

goederen”, RW 1973-74, 2137, nr. 28. 
5 J. LAENENS, Handboek gerechtelijke recht, 99-100, nr. 161; B. MAES, Inleiding tot het burgerlijk procesrecht, 

Brugge, Die Keure, 2008, 135-137. 
6 Men kan deze toelaatbaarheidsvereisten echter niet beoordelen zonder reeds een tipje van de sluier van de 

grond van de zaak te lichten. Zo zal men het belang van de eiser of gedaagde bij de procedure niet kunnen 

beoordelen zonder te kijken wat hij precies vordert en waarop hij dit baseert. Deze categorie is dan ook het best 

te vergelijken met het Nederlandse indirecte principaal verweer. 
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onbekwame en/of hoedanigheid of belang missende eiser resp. gedaagde niet-ontvankelijk of 

niet-toelaatbaar verklaard worden1. Ook materieelrechtelijke voorschriften zoals de verjaring 

van de rechtsvordering kunnen hiertoe aanleiding geven. Dit zal er in de meerderheid van de 

gevallen2 toe leiden dat het opnieuw instellen van die vordering nutteloos is. Deze tweede 

categorie wordt niet op algemene wijze geregeld in het Gerechtelijk Wetboek3. De meeste 

auteurs zijn echter van mening dat deze verweermiddelen in principe gedurende het ganse 

proces met succes ingeroepen kunnen worden. Dit zou zelfs voor het eerst in hoger beroep 

mogelijk zijn4. Andere rechtsleer beschouwt deze middelen van niet-toelaatbaarheid niet als 

een afzonderlijke categorie en brengt ze onder bij de peremptoire excepties. Hierdoor is er 

geen algemene die bepaalt op welk tijdstip dit veelvoud aan verweermiddelen moet 

opgeworpen worden5. 

 

178. De laatste plaats wordt ingenomen door het verweer ten gronde6. Hiermee bestrijdt 

men de grond van de zaak. De verweerder spreekt het materieel recht dat de eiser geldend 

tracht te maken tegen. Bijvoorbeeld omdat de toepassingsvoorwaarden van de ingeroepen 

rechtsgrond niet vervuld zijn of omdat de aangevoerde rechtsfeiten niet kloppen. Wanneer de 

rechter overtuigd is van deze argumentatie zal dit verweer leiden tot een ongegrondverklaring 

van de vordering. Van dit verweermiddel is het onbetwist dat ze te allen tijde kan opgeworpen 

worden en zelfs voor het eerst in hoger beroep7. In dit kader kan de verweerder tijdens de 

                                                
1 Dit zijn volgens H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s) de l’article 701 du Code judiciaire” (noot onder Cass. 

24 november 2008), JT 2009, 307, nr. 6 (hierna verkort H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”), naast de 

exceptie van gewijsde (art. 25 Ger.W.), de enige niet-ontvankelijkheidsverweren. 
2 Als de onbekwame minderjarige bijvoorbeeld achttien jaar wordt kan hij, op voorwaarde dat zijn 

vorderingsrecht niet verjaard is, opnieuw proberen. Een andere optie is een herkansing met ditmaal representatie 

in rechte door zijn wettelijke vertegenwoordiger. 
3 G. CLOSSET-MARCHAL, “Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à 

l’organisation judiciaire”, RCJB 1995, 648, nr. 11. 
4 K. WAGNER, Sancties, 47-48, nr. 22; B. MAES, Inleiding tot het burgerlijk procesrecht, Brugge, Die Keure, 

2008, 135.  
5 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 98-100, nr. 159 en 161. 
6 Deze vindt zijn Nederlandse tegenhanger in het directe principaal verweer. 
7 K. WAGNER, Sancties, 46, nr. 20; J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 99, nr. 160; B. MAES, Inleiding tot 

het burgerlijk procesrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 134-135. 
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procedure ook een tegenvordering instellen. Op deze manier wordt de objectieve omvang het 

proces verruimd1.  

Afdeling 4. Vergelijking Nederland – België 

179. Uit het voorgaande blijkt dat het Nederlandse en Belgische procesrecht op 

verschillende gebieden gelijkenissen vertonen. In beide landen is het procesrecht nauw 

verbonden met het materiële recht en krijgen de beginselen van de partijautonomie en 

proceseconomie een bijzondere positie toebedeeld. Het zal later echter duidelijk worden dat 

de opvatting over welk beginsel hiervan de absolute voorkeur verdient in beide landen 

verschilt. Ook de regels betreffende de gedinginleiding zijn in beide rechtsstelsel quasi 

identiek. Zo is de algemene handelswijze hiervoor in beide landen de dagvaarding bij 

gerechtsdeurwaardersexploot. Ook de verweermiddelen waartoe deze gedinginleiding 

aanleiding kan geven vertonen gelijkenissen. Om een overzicht te bewaren in de waslijst aan 

Nederlandse en Belgische verweermiddelen hebben beide landen voor een indeling in drie 

gelijkaardige categorieën gekozen. De verweermiddelen die hier telkens in worden 

ondergebracht zijn ongeveer dezelfde. In Nederland rijzen wat problemen aangaande de 

indeling van bepaalde verweermiddelen, zoals de exceptio, in de ene of andere categorie. 

Vooral vanwege de verstrekkende gevolgen die aan deze categorisering verbonden zijn is een 

duidelijke regeling nochtans belangrijk. In België speelt dit probleem t.a.v. de excepties 

minder nu het Gerechtelijk Wetboek in een duidelijke opsomming daarvan voorziet. Enige 

verwarring hierover rest echter gelet op de minder duidelijke afbakening van de middelen van 

niet-ontvankelijkheid. Dit zaait op zijn beurt verwarring over het tijdstip waarop deze ten 

laatste aangewend moeten worden.  

 

180. Het verweermiddel dat verbonden is aan de regels van gezamenlijke procesvoering in 

geschillen over vorderingen die een intense (ondeelbare of onsplitsbare) band vertonen met 

elkaar wordt in beide landen echter anders gecatalogeerd. In Nederland wordt de exceptio 

ondanks haar naam gezien als een indirect principaal verweermiddel. In België zou men de 

exceptie van onsplitsbaarheid, afgaand op haar naam, als een peremptoire exceptie kunnen 

zien. Het is echter een materie van openbare orde die de rechter ambtshalve moet toepassen 
                                                
1 P. TAELMAN, “Cumulatie van vorderingen – Collectieve dagvaardingen” in M. STORME en P. TAELMAN, Het 

proces in meervoud – le procès au pluriel, Diegem, Kluwer rechtswetenschappen, 1997, 2, nr. 1 (hierna verkort. 

P. TAELMAN, “Cumulatie”). 
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waardoor het strikte genomen geen verweer is. Bovendien speelt de exceptie van 

onsplitsbaarheid, zoals later zal blijken, enkel bij de rechtsmiddelen. Gelet op haar niet-

ontvankelijkheidssanctie en de vaak reeds verstreken beroepstermijn zal dit het 

vorderingsrecht voorgoed doen uitdoven. Hierdoor is de stempel van middel van niet-

toelaatbaarheid m.i. meer gepast.  

.
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Hoofdstuk 2. Objectieve en subjectieve cumulatie van vorderingen 

181. Als onderdeel van de partijautonomie is de eiser bij de inleiding van ‘zijn’ geding in 

principe vrij in de keuze met en/of tegen wie hij zal procederen. Deze vrijheid geldt zowel bij 

de aanvang van als gedurende het ganse proces. Wenst de eiser zich zonder medestanders te 

richten tot één gedaagde dan is dit perfect aanvaardbaar. Nochtans is bij de bespreking van het 

Nederlandse procesrecht gebleken dat een gezamenlijke procesvoering, i.e. met meer dan 

twee, heel wat voordelen kan bieden1. Gelet op de proceseconomie zijn er dan ook 

verschillende rechtsfiguren die een gezamenlijke procesvoering2 mogelijk maken en dit 

uitzonderlijk zelfs (impliciet) verplichten. In de hierboven besproken dagvaardingsfase 

beschikt men reeds over een eerste mogelijkheid. Op dit moment, wanneer men nog bezig is 

het geding aanhangig te maken bij de rechter, kan een cumulatie van vorderingen 

plaatsvinden (afdeling 1). Wegens de afwijking van bevoegdheidsregels die dit teweegbrengt 

is hier de voorwaarde van samenhang aan verbonden (afdeling 2). Dit criterium wordt door de 

rechter vrij beoordeeld (§2) wat kan leiden tot een al dan niet aanvaarding van de 

aanwezigheid van samenhang. Is het oordeel negatief dan is het niet meteen duidelijk welk 

gevolg dit heeft voor de gecumuleerde vorderingen (§3). Een tweede mogelijkheid doet zich 

voor in de procesfase. Ook op dit moment kan men nog een gelijktijdige behandeling van 

diverse vorderingen met of tegen meerdere partijen bewerkstelligen (afdeling 3). Ondanks 

hun gezamenlijke berechting behouden de gecumuleerde of samengevoegde vorderingen hun 

zelfstandigheid (afdeling 4). Deze situatie moet duidelijk onderscheiden worden van die van 

aanhangigheid (afdeling 5). Eens dit duidelijk is, wordt de situatie vergeleken met die in het 

Nederlandse procesrecht (afdeling 6). 

 

 

 

                                                
1 Cf. supra onder randnr. 38 en 44. 
2 Volgens K. BROECKX, “Hoger beroep in meerpartijengeschillen” in STORME, M. en TAELMAN, P., Het proces 

in meervoud – le procès au pluriel, Diegem, Kluwer rechtswetenschappen, 1997, 79, nr. 3 (hierna verkort K. 

BROECKX, “Hoger beroep”) lijkt het procederen met drie of meer partijen vandaag eerder de regel dan de 

uitzondering te zijn. Cf. infra onder randnr. 186 e.v. zal nochtans blijken dat dit de wegens de beperkende 

interpretatie van het samenhangcriterium niet altijd zo is. 
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Afdeling 1. Begripsomschrijving 

182. Met de techniek van cumulatie of samenvoeging van vorderingen is het mogelijk voor 

een of meer eisers om tegen een of meer gedaagden een of meer vorderingen in te stellen. 

Men kan dit reeds bewerkstelligen in de gedinginleidende fase door bijvoorbeeld meerdere 

vorderingen te bundelen in eenzelfde dagvaarding. Hierdoor is slechts één rolstelling vereist 

en worden de vorderingen gezamenlijk berecht. Het is in deze gevallen dat men traditioneel 

van (subjectieve of objectieve) cumulatie spreekt. Een gelijkaardige concentratie kan zich ook 

verder in de procedure voordoen. Zo zal de tussenvordering tot gedwongen of vrijwillige 

tussenkomst van een derde in het geding eveneens leiden tot een verruiming van de omvang 

van het geding (art. 13, 15-16 Ger.W.). Stelt deze ook nog een eis in, dan zal ook de inhoud 

van het geding toenemen. Iets gelijkaardigs gebeurt, maar dan enkel voor de inhoud van het 

geding, n.a.v. een tegenvordering die een verweerder instelt tijdens de procedure (art 14 jo. 

563 Ger.W.)1. Wanneer men tijdens de procedure eerder afzonderlijk aanhangig gemaakte 

zaken wenst samen te voegen is er eerder sprake van (samen)voeging van zaken wegens 

samenhang (art. 856, eerste lid jo. 854 Ger.W.). In deze gevallen zal geen sprake zijn van 

cumulatie van vorderingen. Cumulatie kan zich namelijk enkel voordoen op het moment waar 

de vorderingen worden ingeleid voor de rechter2.  

 

Objectieve en subjectieve cumulatie betreft m.a.w. cumulatie in enge zin. De overige 

rechtsfiguren die leiden tot een gelijktijdige berechting van meerdere vorderingen door en/of 

tegen een of meerdere personen zijn daarentegen cumulatievormen in ruime zin. Deze zullen 

in deze verhandeling onder hun geëigende naam besproken worden3. 

 

183. Cumulatie van vorderingen valt uiteen in subjectieve en objectieve cumulatie. Beide 

vormen kunnen samen voorkomen. Subjectieve cumulatie creëert een meervoud aan de zijde 

                                                
1 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 2, nr. 1. 
2 P. TAELMAN, “Objectieve cumulatie van vorderingen: pro en contra” (noot onder Kh. Gent 28 maart 1995), 

AJT 1995-96, 12, nr. 2. Contra: K. BROECKX, “Hoger beroep”, 79, nr. 3. 
3 In België is er daarom geen nood aan een onderscheid tussen gedwongen tussenkomst in ruime of enge zin. Het 

mee betrekken van derden in het geding in de dagvaardingsfase zal altijd als subjectieve cumulatie beschouwd 

worden. Enkel wanneer een derde tijdens de procesfase nog in het geding opgeroepen wordt zal er sprake zijn 

van gedwongen tussenkomst. Zoals gezien is dit in Nederland anders nu art. 118 zich richt op én de 

dagvaardings –én de procesfase. 
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van de procespartijen. Volgens sommigen is het voldoende dat een of meer vordering(en) 

door en/of tegen verschillende procespartijen wordt ingesteld om van subjectieve cumulatie te 

spreken1. Anderen vereisen bovendien de aanwezigheid van meerdere zelfstandige 

vorderingen. De loutere vermelding van meer dan twee personen in de dagvaarding is m.a.w. 

onvoldoende. Ook de vorderingen moeten verschillend zijn. In deze optiek zouden 

bijvoorbeeld de gezamenlijke optredende erfgenamen slechts één procespartij zijn2.  

 

Objectieve cumulatie van haar kant richt zich op een pluraliteit van vorderingen3. In ruime zin 

betekent het de instelling van meerdere vorderingen in één gedinginleidende akte door een of 

meer eiser(s) tegen een of meer verweerder(s)4. Hieruit blijkt reeds dat dit kan samengaan met 

subjectieve cumulatie. Ook t.a.v. dit begrip is de rechtsleer verdeeld. Volgens de ene stroming 

is het al voldoende dat er meerdere vorderingen zijn5. Het speelt hierbij geen rol om welk 

soort vorderingen het precies gaat. Objectieve cumulatie zou al voorliggen wanneer een eiser 

iets in hoofdorde en daarnaast iets in subsidiaire orde vordert. Andere rechtsleer vereist 

bovendien dat de vorderingen verschillende oorzaken moeten hebben. Zo zou de vordering tot 

betaling van een vervallen factuur samen met de vervallen (conventionele) interesten evenmin 

een geval van objectieve cumulatie zijn. De wettelijke grondslag van beide vorderingen is 

namelijk identiek. Een potentieel gelijktijdige toekenning van de vorderingen is dus niet 

voldoende6. 

                                                
1 H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306, nr. 1 definieert subjectieve cumulatie als een mechanisme dat 

toelaat “plusieurs demandeurs d’agir ensemble dans une seule et même citation contre un ou plusieurs 

défendeurs” en toelaat “l’introduction d’une action par un demandeur contre une pluralité de défendeurs”. Zie 

ook J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 305, nr. 615. 
2 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 4, nr. 4; P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 

701, 8,  nr. 15. 
3 Art. 1371, eerste lid Ger.W. verbiedt objectieve cumulatie van bezits –en eigendomsvorderingen. Cf. P. 

TAELMAN, “Cumulatie”, 9, nr. 7. 
4 Objectieve cumulatie kan, tijdens de procedure, ook uitgaan van een gedaagde d.m.v. een tegenvordering. In 

deze context gebruikt men echter eerder de term tussenvordering (waarvan de tegenvordering een soort is) i.p.v. 

cumulatie. 
5 H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306, nr. 1 omschrijft objectieve cumulatie als een mechanisme dat de 

eiser toelaat “à introduire, par un seul acte, plusieurs chefs de demandes contre un seul et même défendeur”. Zie 

ook J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 305, nr. 615. 
6 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 2-3, nr. 3; P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, 

art. 701, 9,  nr. 16. 
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Afdeling 2. Wettelijke basis: art. 701 Ger.W en samenhang 

§1. Inleiding 

184. Net zoals in Nederland zijn de Belgische wetsartikelen die cumulatie regelen dun 

gezaaid en ontbreekt een algemene regeling. Enkele verspreide artikelen wijzen de weg. Het 

belangrijkste aanknopingspunt is ongetwijfeld art. 701 Ger.W. Het vormt de basis voor zowel 

objectieve als subjectieve cumulatie. In principe mag een dagvaarding slechts één vordering, 

gericht tegen één gedaagde, bevatten1. Dit artikel biedt echter de mogelijkheid om meerdere 

vorderingen tussen twee of meer partijen bij eenzelfde gedinginleidende akte in te stellen2. Dit 

artikel verplicht partijen geenszins tot objectieve en/of subjectieve cumulatie. Geheel in het 

licht van de partijautonomie “kunnen” partijen dit doen. Men is m.a.w. vrij om 

samenhangende vorderingen al dan niet voor eenzelfde rechter aanhangig te maken. 

Evengoed mogelijk is dat men de verschillende (samenhangende) vorderingen tegen 

verschillende personen elk afzonderlijk inleidt voor een (of meerdere, afhankelijk van de 

bevoegdheidsregels) rechter. Kiest men toch voor cumulatie dan is dit wel verbonden aan de 

voorwaarde dat die vorderingen samenhangend moeten zijn3. 

 

185. Wat deze voorwaarde van samenhang betekent wordt verduidelijkt door art. 30 Ger.W. 

Volgens dit artikel kunnen rechtsvorderingen als samenhangende zaken behandeld worden 

wanneer “[de rechtsvorderingen] onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze 

samen te behandelen en te berechten4, ten einde oplossingen te vermijden die onverenigbaar 

                                                
1 A. VANDEBURIE, “La sanction de l’absence de connexité entre demandes figurant dans le même acte introductif 

d’instance. Le casse-tête de l’article 701 du Code judiciaire” (noot onder Brussel 1 februari 2007), RGDC 2007, 

565, nr. 3 (hierna verkort A. VANDEBURIE, “Le casse-tête de l’article 701 du Code judiciaire”). 
2 H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306, nr. 1, voetnoot 4 vermeldt dat dit niet noodzakelijk een 

gerechtsdeurwaardersexploot hoeft te zijn. Art. 701 Ger.W. vindt ook toepassing t.a.v. verzoekschriften 

(eenzijdige en op tegenspraak). Ook bij een vrijwillige verschijning (art. 706 Ger.W.) kan van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt worden. In deze bespreking zal echter uitgegaan worden van cumulatie in 

gerechtsdeurwaardersexploten.  
3 Gent 13 november 2002, RABG 2003, 533, nr. 1.2.; P. TAELMAN, “Cumulatie”, 5, nr. 6. 
4 Brussel 1 februari 2007, RGDC 2007, 563-564 formuleert het dwingender als “een dermate nauw verband […] 

dat de behoorlijke rechtsbedeling vereist dat de vorderingen samen worden behandeld en berecht […]”. Ik ga er 

echter van uit dat dit een foute vertaling is van “un rapport si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne 

administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées en même temps”. Dit blijkt ook uit de verdere tekst 
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kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht”. Meerdere vorderingen moeten 

zo nauw met elkaar verbonden zijn dat de uitspraak over de ene vordering noodzakelijk 

invloed zal uitoefenen op de uitspraak over de overige1. Als de eiser meent dat dit het geval is 

kan hij zijn samenhangende vorderingen, eventueel samen met een andere eiser, met 

éénzelfde dagvaardingsakte voor eenzelfde rechter brengen. Deze cumulatie doet vragen 

m.b.t. de materiële en territoriale bevoegdheid rijzen. Zonder objectieve of subjectieve 

cumulatie zou de eiser de vorderingen namelijk mogelijks voor verschillende materieel 

bevoegde rechtbanken moeten instellen. De voorrangsregeling (van openbare orde2) uit art 

566, eerste lid jo. 565, tweede lid, 2°-5° Ger.W. lost dit probleem op door aan te wijzen welke 

rechtbank bij een dergelijk conflict primeert. Net zoals een bijzonder bevoegde rechter zal 

ook een exclusief bevoegde rechter door deze regeling mogelijks de duimen moeten leggen3. 

Eveneens mogelijk is dat de eiser zonder objectieve of subjectieve cumulatie de gedaagden 

voor verschillende territoriaal bevoegde rechtbanken (mogelijks van dezelfde soort) had 

moeten dagvaarden. De art. 624, 1° en 635, 10° Ger.W. regelen welke rechter in dit geval 

territoriaal bevoegd is4. 

§2. Vrije rechterlijke beoordeling 

186. Een afwijking van de bevoegdheidsregels die cumulatie potentieel veroorzaakt wordt 

in het burgerlijk procesrecht niet licht genomen. Een gedaagde wordt namelijk potentieel van 

zijn natuurlijke rechter afgetrokken (art. 13 Gw.). Dit is dan ook enkel toegelaten om 

(superieure) redenen van proceseconomie, m.n. indien er sprake is van samenhang in de zin 

van art. 30 Ger.W. De beoordeling van die samenhang en de wenselijkheid van gelijktijdige 

behandeling wordt overgelaten aan de rechter. Deze beoordeling mag enkel rekening houden 

                                                                                                                                                   
van het arrest die spreekt van “un rapport si étroit qu’il y a intérêt a instruire  et juger [les demandes] en même 

temps”. 
1 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 9, nr. 17. 
2 Cass. 11 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1084. 
3 Cass. 7 februari 2008, AR C.04.0418.N, r.o. 2; H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306, nr. 1. Er wordt 

namelijk niet verwezen naar de andere leden, meer bepaald het derde lid, van art. 565 Ger.W. Deze zijn dan ook 

niet per analogie van toepassing op gevallen van samenhang. 
4 A. FETTWEIS, E. GUTT, E. KRINGS, A. LE PAIGE en M. STORME, Handboek voor gerechtelijk recht deel II. 

Bevoegdheid, Antwerpen/Utrecht, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1971, 112-113, nr. 193-196 (hierna 

verkort A. FETTWEIS, Bevoegdheid); J. LAENENS, “Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (1979-92)”, TPR 

1993, 1587, nr. 139; P. TAELMAN, “Cumulatie”, 5-9, nr. 6-7. 
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met de feiten zoals die waren op het moment van de gedinginleiding1. Bij die vrije 

beoordeling spelen noch het voorwerp2 en de oorzaak van de vordering noch de identiteit van 

de partijen een doorslaggevende rol. Het is niet vereist dat deze identiek zijn opdat men van 

samenhang kan spreken3. Van belang is de onderlinge afhankelijkheid van de afzonderlijke 

vorderingen. Ze moeten een objectieve verbintenis met elkaar vertonen. Daarmee bedoelt men 

een materieelrechtelijke verbondenheid tussen de aan de rechter voorgelegde feiten, 

voorwerpen en/of oorzaken van de vordering van de (diverse) partijen4. Wanneer een 

beslissing over de ene vordering invloed heeft op de andere vordering kan de rechter tot 

samenhang beslissen5. Zo wil men vermijden dat een afzonderlijke berechting tot 

onverenigbare uitspraken zou leiden6. Soms wordt de belangvereiste aangehaald om 

samenhang te verwerpen. Een eiser heeft namelijk geen belang bij de vordering van de andere 

eisers. Zijn belang mag dan wel gelijkaardig zijn, gemeenschappelijk is dit belang niet7. 

Sommige rechtspraak gaat erg ver en beoordeelt samenhang op basis van de vraag of een 

afzonderlijke berechting een gevaar op tegenstrijdige uitspraken inhoudt die zouden leiden tot 

executieproblemen8. Een dergelijke afweging is waarschijnlijk niet helemaal correct nu dit te 

dicht in de buurt komt van het beoordelingscriterium voor onsplitsbaarheid (art. 31 Ger.W.)9. 

                                                
1 G. CLOSSET-MARCHAL, “Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à 

l’organisation judiciaire”, RCJB 1995, 657, nr. 26. 
2 A. VANDEBURIE, “Le casse-tête de l’article 701 du Code judiciaire”, 564, nr. 2. In de hier geannoteerde zaak 

werden twee vorderingen met identieke voorwerpen niet als samenhangend gezien.  
3 Cass. 4 september 1987, RW 1987-88, 893. 
4 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 109, nr. 184; P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 

2003, art. 701, 10, nr. 18. 
5 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 108, nr. 182. 
6 Rb. Namen 22 februari 1990, JLMB 1991, 202. 
7 Rb. Brussel KG 20 maart 1992, JLMB 1992, 1400; Kh. Gent 28 maart 1995, AJT 1995-96, 11. 
8 Brussel 1 februari 2007, RGDC 2007, 564 ontkent samenhang van gecumuleerd ingestelde vorderingen tegen 

de VRT en RTBF omdat ze onderworpen zijn aan regelgeving afkomstig van verschillende regelgevers. Dit 

houdt noodzakelijkerwijs in “qu’elles peuvent conduire à des décisions différentes sans que ces décisions 

puissent être inconciliables, c’est-à-dire privées de l’exécution que chacune d’elles commanderait”. Zie ook Rb. 

Brussel 4 oktober 1989, JLMB 1991, 201; Rb. Brussel KG 20 maart 1992, JLMB 1992, 1400.  
9 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 12, nr. 9, voetnoot 50; A. VANDEBURIE, “Le casse-tête de l’article 701 du Code 

judiciaire”, 566, nr. 6. 



  

145 

Neemt men alle hierboven uiteengezette heersende interpretaties ter beoordeling van 

samenhang samen dan wijst dit op een strikt criterium dat niet gauw wordt aanvaard1,2.  

 

187. Andere rechtspraak beseft echter wat het belang is van art. 701 Ger.W3. Men moet er 

namelijk aandachtig voor zijn dat samenhang een materieelrechtelijke en procesrechtelijke 

betekenis heeft. Aangezien de (al dan niet) aanvaarding van de aanwezigheid van samenhang 

in deze context invloed heeft op de (gezamenlijke) procesvoering moet dit hier in zijn laatste 

betekenis gelezen worden. Ook de opname van dit artikel in een wetboek dat de procedure 

regelt pleit hiervoor. In die zin staat samenhang synoniem voor doelmatigheid. Dit artikel 

stimuleert namelijk de proceseconomie tijdens de aanvang van en gedurende de ganse 

procedure. Door de gelijktijdige inleiding, berechting en beslechting van vorderingen met een 

sterke band vermijdt men namelijk dubbele kosten en (rechterlijke) arbeid4. Vanuit dit besef 

wordt samenhang best zo ruim mogelijk geïnterpreteerd. Dit echter wel op voorwaarde dat de 

behoorlijke rechtsgang hierdoor niet verhinderd wordt en dat de wederpartij hierdoor niet 

geschaad wordt in zijn rechten5. 

 

188. Een voorbeeld illustreert de nood aan een doelmatige interpretatie van art. 701 jo. 30 

Ger.W. Zes personen hadden met dezelfde tussenpersoon diverse transportovereenkomsten 

afgesloten. Naar aanleiding hiervan hadden zij allen nachtwerk verricht en dossierkosten 

gemaakt. De vergoeding, een hoofdsom van ca. 25 €, die de tussenpersoon elk van hen 

hiervoor verschuldigd was werd door de zes personen bij één dagvaarding gevorderd (art. 701 

Ger.W.). De verweerder verdedigde zich door de aanwezigheid van samenhang tussen de 

vorderingen te betwisten. De rechtbank volgde de verweerder. De vorderingen gingen 

namelijk uit van meerdere eisers die op verschillende tijdstippen, ieder voor hen afzonderlijk, 

                                                
1 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 109, nr. 183 somt enkele voorbeelden op waarin samenhang aanvaard werd. Ook 

P. TAELMAN, “Cumulatie”, 15-16, nr. 11 geeft dergelijke voorbeelden. 
2 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 6 en 10-12, nr. 6 en 9. 
3 Rb. Veurne Beslagr. 18 maart 1992, AJT 1995-96, 10-11; Kh. Gent 28 maart 1995, AJT 1995-96, 11-12 (in 

beperkte mate); Vred. Luik 19 oktober 1995, JLMB 1995, 1585; Gent 13 november 2002, RABG 2003, (10) 533-

534; r.o. 1.2. Deze visie vindt steun in C. VAN REEPINGHEN, Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, Brussel, 

BS 1964, 54-55. 
4 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 28, nr. 48. 
5 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 108, nr. 182; P. TAELMAN, “Cumulatie”, 12-14, nr. 10; H. BOULARBAH, “Nature et 

sanction(s)”, 306, nr. 1. 
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transportovereenkomsten hadden gesloten met de verweerder. Het feit dat alle eisers dezelfde 

problematiek aan de kaak stelden was niet voldoende om tot samenhang te beslissen1.  

 

Leest men deze uitspraak in het licht van de proceseconomie dan is die, ondanks de vrije 

beoordelingsmacht van de rechter, moeilijk te smaken. Het leidt er namelijk toe dat zes, op 

zich identieke, vorderingen nu allen afzonderlijk moeten ingeleid en berecht worden. Dit mag 

dan wel geen gevaar op onverenigbare oplossingen inhouden, een erg efficiënte 

rechtsbedeling is dit niet. De verweerder heeft hiermee bovendien in zijn eigen vel gesneden 

nu de proceskosten veel hoger zullen liggen in het geval hij (in sommige van de zes zaken) in 

het ongelijk gesteld zal worden2. 

  

189. De rechter is niet gebonden aan een van de twee hierboven besproken opvattingen. Hij 

behoudt zijn beoordelingsvrijheid. Zijn benadering t.o.v. samenhang zal dan ook in grote mate 

afhangen van de concrete omstandigheden van de te beslechten zaak en zijn persoonlijke 

ingesteldheid3. Het werd reeds vermeld dat de oorzaak en het voorwerp van de 

rechtsvordering hierbij niet doorslaggevend zijn. Niettemin zullen de rechtsfeiten en –

handelingen die aan de vorderingen ten grondslag liggen (i.e. de oorzaak van de vordering) 

gewicht uitoefenen op de (elementen ter) beoordeling van samenhang4. Wanneer de 

gecumuleerde vorderingen uit eenzelfde (of nauwe verwante) rechtsfeiten –of 

rechtshandelingenconstellatie voortkomen zal samenhang sneller aanvaard worden5. Wanneer 

de vorderingen daarentegen gebaseerd zijn op volledig verschillende rechtsfeiten of –

handelingen is deze aanvaarding problematischer6. In dit geval ontstaan meerdere 

                                                
1 Kh. Gent 28 maart 1995, AJT 1995-96, 11-12. 
2 P. TAELMAN, “Objectieve cumulatie van vorderingen: pro en contra” (noot onder Kh. Gent 28 maart 1995), 

AJT 1995-96, 12, nr. 6. 
3 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 19, nr. 30. 
4 Kh. Gent 28 maart 1995, AJT 1995-96, 11-12, r.o. 4. 
5 Gent 13 november 2002, RABG 2003, (10) 533, nr. 1.2; Arbrb. Gent (1ste k.) 11 juni 2007, TGR 2008, 23, r.o. 

5-6; Antwerpen (4de k.) 22 december 2008, Limb.Rechtsl. 2009, 119-120, r.o. 10-12. Het voorbeeld van onder 

randnr. 41, van de klant die zijn been breekt en een vordering richt tot de verantwoordelijke werknemer en 

werkgever, gaat ook hier op. 
6 In Rb. Brussel (74ste k.) 5 maart 2009, JT 2009, 308 was er sprake van subjectieve cumulatie aan de zijde van 

de eisers. Deze cumulatie werd evenwel niet aanvaard omdat er geen samenhang bestond tussen de vorderingen. 

Het was niet voldoende dat alle eisers lid waren van dezelfde familie, bij dezelfde verzekeraar (verweerder) 

waren aangesloten en op hetzelfde moment in hetzelfde ziekenhuis gehospitaliseerd waren. De inhoud van hun 
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ingewikkelde processuele verhoudingen door een cumulatie van verschillende materiële 

rechtsbetrekkingen die niets met elkaar te maken hebben1. In dit laatste geval zal de 

rechtspraak alert zijn voor procesrechtsmisbruik. Art. 701 Ger.W. mag namelijk niet gebruikt 

worden om de (openbare orde)regels van bevoegdheid of aanleg2 te ontlopen. De benutting 

van dit artikel moet voortkomen uit een oprechte bezorgdheid om een efficiënt 

procesverloop3.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
verzekeringspolis alsook hun aandoening en de oorzaak daarvan waren namelijk verschillend. Ook in Pol. 

Brugge (5de k.) 9 november 2010, TGR 2011, 189 werd geen samenhang aangenomen. In Arrondrb. Brugge 12 

november 2010, TGR 2011, 188, noot P. VAN CAENEGEM werd samenhang daarentegen wel aanvaard. Een 

bestuurder van een wagen werd strafrechtelijk veroordeeld wegens het sturen in staat van intoxicatie. Daarna 

stelde de eigenares van het voertuig een (hoofd)vordering in bij de politierechtbank tegen haar verzekeraar tot 

vergoeding van de schade aan haar wagen. Toen de bestuurder in deze procedure vrijwillig tussenkwam stelde de 

gedaagde (verzekeraar) een tegenvordering in tegen hem tot terugbetaling (regres) van de aan de eigenaar 

verschuldigde kosten. De verzekeraar zou hier niet voor moeten opdraaien nu de bestuurder geïntoxiceerd was. 

Er bestond onzekerheid over het feit of de politierechtbank wel bevoegd was voor de hoofdvordering waarop de 

zaak verwezen werd naar de arrondissementsrechtbank. Alvorens dit conflict te kunnen beoordelen moest deze 

zich uitspreken over het al dan niet aanwezig zijn van samenhang. Dit werd aanwezig geacht omdat beide 

vorderingen een gemeenschappelijk beoordelingselement bevatten. De (al dan niet) intoxicatie van de bestuurder 

speelde in beide zaken een rol. Nochtans zou men o.b.v. van de hierboven besprokken uitspraak van 5 maart 

2009 verwachten dat dit ene element niet voldoende zou zijn om tot samenhang te beslissen. In Brussel 1 

februari 2007, RGDC 2007, 563-564, noot A. VANDEBURIE, 566, nr. 4-5 was het voorwerp van de vorderingen 

tegen beide gedaagden wel identiek maar kwamen die voort uit ietwat verschillende feitenconstellaties waarop 

volledig andere rechtsgronden van toepassing waren. Samenhang werd hier dan ook niet aanvaard. Contra: Cass. 

13 maart 1978, RW. 1978-79, 1034. In dit arrest werden cumulatie van twee gelijkaardige vorderingen wel 

aanvaard. De ene vordering strekte tot het bekomen van een arbeidsongevallenvergoeding, de andere tot een 

bijkomende arbeidsongevallenvergoeding. Ook hier waren de vorderingen nochtans identiek en waren daarop 

eveneens verschillende rechtsgronden van toepassing (arbeidsongevallenwetgeving en verzekeringsrecht). 
1 Gent 13 november 2002, RABG 2003, (10) 533, nr. 1.3. 
2 Cumulatie van vordering heeft gelet op art. 558 en 560 Ger.W. namelijk een invloed op het bedrag van de 

vordering en dus op de aanleggrens. Ook op de materiële bevoegdheid heeft dit een invloed. Bijvoorbeeld op de 

bevoegdheid van de vrederechter (art. 590 Ger.W.). 
3 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 16-18, nr. 12-14. 
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§3. Sanctionering 

A. Onenigheid 

190. Als de geadieerde rechter van mening is dat er geen sprake is van samenhang rijst de 

vraag hoe het nu verder moet met de gezamenlijk ingestelde vorderingen. Er bestaat geen 

discussie over het feit dat een sanctionering (minstens remediëring) nodig is. Wat die sanctie 

moet zijn is daarentegen wel het onderwerp van heel wat discussie nu art. 701 Ger.W. zelf 

niet in een sanctie voorziet1. Een eerste stroming richt zich op de onbevoegdheid. Wanneer 

art. 701 Ger.W. incorrect gebruikt is, i.e. zonder dat aan de voorwaarde van samenhang 

voldaan is, is het namelijk mogelijk dat er hierdoor een of meer vorderingen aanhangig zijn 

bij een materieel of territoriaal onbevoegde rechter2. Was er samenhang geweest dan was dit 

geen probleem gelet op de regeling uit art 566, eerste lid jo. 565, tweede lid, 2°-5°, 624, 1° en 

635, 10° Ger.W. Bij gebrek aan samenhang gelden deze uitzonderingen echter niet en spelen 

de algemene bevoegdheidsregels3.  

 

Wanneer een (van de) verweerder(s) meent dat er geen samenhang is en dat dit aanleiding 

geeft tot een bevoegdheidsincident4, dan kan hij de exceptie van onbevoegdheid5 in limine 

litis (art. 854 Ger.W.) opwerpen. Het verdere verloop is afhankelijk van de eiser. De eiser kan 

uitdrukkelijk verzoeken om een verwijzing6 van het incident naar de 

                                                
1 A. VANDEBURIE, “Le casse-tête de l’article 701 du Code judiciaire”, 566, nr. 7. 
2 In de woorden van P. TAELMAN, “Cumulatie”, 19, nr. 16 transformeert de exceptie van (gebrek aan) 

samenhang zich in een exceptie van onbevoegdheid. 
3 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 116, nr. 201. 
4 Het is evengoed mogelijk dat er zich geen bevoegdheidsprobleem voordoet. De geadieerde rechter kan 

namelijk bevoegd zijn voor alle vorderingen indien die afzonderlijk werden ingesteld. In dat geval geldt hetgeen 

hierna besproken wordt niet. De gedaagde kan dan wel nog de exceptie van samenhang opwerpen waarover de 

rechter zal moeten oordelen. Bovendien is het ook mogelijk dat er zich een bevoegdheidsincident voordoet als er 

wel sprake is van samenhang. Dit zal het geval zijn als de voorrangsregel, die van openbare orde is, niet 

gerespecteerd werd. De rechter zal dit ambtshalve moeten opwerpen en het incident verwijzen naar de 

arrondissemensrechtbank. 
5 Het opwerpen van de exceptie van gebrek aan samenhang komt op hetzelfde neer. Cf. J. LAENENS, 

Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, art. 566, 3, nr. 6. 
6 Enkel die vordering waarvoor de geadieerde rechter zich onbevoegd acht moeten verwezen worden naar de 

arrondissementsrechtbank. Cf. Cass. 17 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 92. 
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arrondissementsrechtbank (art. 639, eerste lid Ger.W.). Doet hij dit niet dan zal de rechter 

voor wie de exceptie wordt opgeroepen zich hier zelf over moeten uitspreken (art. 639, derde 

lid Ger.W.). Wanneer de geadieerde rechter meent dat er geen samenhang is en het hieruit 

voortkomende bevoegdheidsincident de openbare orde raakt moet de rechter dit ambtshalve 

opwerpen in zijn eerste vonnis. Dit zal altijd een verwijzing van het incident naar de 

arrondissementsrechtbank tot gevolg hebben (art. 640 Ger.W.)1. 

 

N.a.v. deze exceptie of dit middel zal de oorspronkelijk aangezochte rechter resp. 

arrondissementsrechtbank zich over de bevoegdheid, en hiertoe dus eerst over de samenhang 

tussen de vorderingen, moeten uitspreken. Oordeelt men dat er inderdaad geen samenhang is 

en dit aanleiding geeft tot onbevoegdheid, dan moet de zaak2 verwezen worden naar de 

bevoegde rechter3. Deze verwijzing is bindend voor die rechter (art. 660 Ger.W.). 

 

191. Een tweede stroming stelt echter dat het niet respecteren van art. 701 Ger.W. zou 

leiden tot (relatieve) nietigheid van de dagvaarding4. Deze stelling mist kracht nu dit artikel 

niet in deze sanctie voorziet. Gelet op het beginsel “pas de nullité sans texte” (art. 860 

Ger.W.) is nietigheid in deze gevallen niet mogelijk5.  

 

192. Een laatste stroming staat de niet-ontvankelijkheid van de gecumuleerde, maar niet-

samenhangende, vorderingen voor6. Enkel de vordering die het eerst vermeld werd in de 

dagvaarding zou ontvankelijk zijn, de overige niet. Naast willekeurig is deze sanctie erg 

                                                
1 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 114-115, nr. 199; P. TAELMAN, “Cumulatie”, 19-20, nr. 16; J. LAENENS, Handboek 

gerechtelijk recht, 314-320, nr. 642-657. 
2 Of ten minste die vorderingen van de zaak waarvoor de oorspronkelijk aangezochte rechter niet bevoegd is. 
3 Indien de exceptie of het middel van onbevoegdheid ongegrond is dan wordt de zaak bindend teruggezonden  

naar (of blijkt de zaak aanhangig bij) de oorspronkelijk aangezochte rechter. 
4 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales de Liège, 

1985, 205-208, nr. 12-15 (hierna verkort A. FETTWEIS, Manuel). 
5 H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 307, nr. 7. 
6 Kh. Gent 28 maart 1995, AJT 1995-96, 11-12; Brussel 1 februari 2007, RGDC 2007, 563-564, noot A. 

VANDEBURIE, 566-567, nr- 7-8; Rb. Brussel (74ste k.) 5 maart 2009, JT 2009, 308; G. CLOSSET-MARCHAL, 

“Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à l’organisation judiciaire”, RCJB 

1995, 657, nr. 26. Deze visie wordt vaak aangehangen door zij die art. 701 als een regel van gerechtelijke 

organisatie zien. Onder randnr. 196 zal gezien worden dat het Hof van Cassatie recent beslist heeft dat dit niet 

correct is. Hiermee valt het fundament weg dat deze stroming gebruikt ter staving van deze sanctie. 
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zwaar. Het begrip samenhang wordt namelijk niet erg duidelijk gedefinieerd door de 

wetgever. Een verkeerd begrip van deze term bij het gebruik van art. 701 Ger.W. door de 

eiser is dan ook deels toe te schrijven aan de wetgever. Alleen al daarom is een bestraffing 

met niet-ontvankelijkheid disproportioneel1. Bovendien schendt deze sanctie mogelijk het 

recht op een eerlijk proces (art. 6, eerste lid EVRM). Er moet een evenwicht gevonden 

worden tussen de noodzakelijke procedurevoorschriften en het recht op de toegang tot de 

rechter. Die eerste mogen niet zo zwaar zijn (of geïnterpreteerd worden) dat ze het laatste 

onmogelijk maken. Daarnaast is deze sanctie ook discriminerend. Het dagvaarden met een 

andere akte dan gerechtsdeurwaardersexploot, terwijl dit nochtans verplicht is (art. 700 

Ger.W.), wordt slechts gesanctioneerd met relatieve nietigheid2. Het zwaarder bestraffen van 

een cumulatie van niet-samenhangende vorderingen, maar wel via de correcte 

dagvaardingsmethode, dan het gebruik van een foute dagvaardingsmethode lijkt absurd. Het 

feit dat ook deze sanctie niet in de wet voorzien is pleit voor haar verwerping3. 

 

193. Het is dan ook de eerste stroming die de voorkeur verdient. De afwezigheid van 

samenhang bij gezamenlijk ingeleide vorderingen zal noch nietigheid van de akte noch niet-

ontvankelijkheid van de vordering teweegbrengen. Het doel van art. 701 jo. 30 Ger.W. is 

namelijk vermijden dat niet-samenhangende vorderingen gezamenlijk ingeleid en berecht 

worden. Dit doel kan evengoed bereikt worden door een minder zware sanctie. Wanneer de 

verweerder of de rechter vermoedt dat samenhang ontbreekt en deze laatste hierdoor, moesten 

de vorderingen afzonderlijk ingesteld worden, (deels) onbevoegd zou zijn moet men de 

procedure van art. 639-640 Ger.W. volgen. Dit kan leiden tot een onbevoegdheidsoordeel, 

splitsing en verwijzing naar de bevoegde rechter van (enkele van) de vorderingen. Het gebrek 

aan samenhang zal dus leiden tot een teruggrijpen naar de procedure die men in normale, i.e. 

één tegen één, omstandigheden had moeten volgen. De gesplitste en verwezen zaken zullen 

dan op de algemene rol ingeschreven moeten worden (art. 716 Ger.W.). Pas na de betaling 

van de rolrechten zal de zaak behandeld worden4. 

 
                                                
1 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 23-24, nr. 20-21. 
2 Cass. 15 april 2010, RABG 2010, (18) 1159. 
3 H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 307, nr. 6 en 8. 
4 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 23-25, nr. 20-22; P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 

2003, art. 701, 25-30, nr. 45-50; H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 307, nr. 8-9; M. BAETENS-

SPETSCHINSKY, “De vorm van instelling”, 1170, nr. 10. 
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Deze sanctionering verduidelijkt waarom de term ‘cumulatie’ enkel opgaat voor het 

samenbrengen van vorderingen tijdens de gedinginleiding en niet daarna1. Cumulatie zal 

immers niet noodzakelijk tot een gezamenlijke berechting leiden. Enkel als de rechter oordeelt 

dat er sprake is van samenhang zullen de zaken werkelijk samengevoegd en samen berecht 

worden. De uiteindelijke samenvoeging kan dus niet bewerkstelligd worden door 

procespartijen. Zij kunnen hiertoe wel de voorzet geven2 maar het is ultiem de rechter die 

hierover beslist3. 

B. Ambtshalve toepassing 

194. Dat de exceptie van gebrek aan samenhang niet van openbare orde is staat niet 

rechtstreeks ter discussie4. Het wordt daarentegen wel betwist of de rechter het niet 

respecteren van (de voorwaarde uit) art. 701 Ger.W. ambtshalve mag opwerpen. 

Onrechtstreeks wordt zo ook het openbare orde karakter van (een gebrek aan) samenhang in 

vraag gesteld nu dit de voorwaarde is die in dit artikel vermeld wordt.  

 

195. De ene stroming pleit voor dit karakter van openbare orde omdat art. 701 Ger.W. een 

regel van gerechtelijke organisatie betreft die de openbare orde raakt5. Deze kwalificatie leidt 

er bovendien toe dat dit in elke stand van het geding en zelfs voor het eerst in cassatie kan 

opgeworpen worden.  

 

                                                
1 Cf. supra onder randnr. 182. 
2 Dit kan niet enkel door de cumulatie van vorderingen in de dagvaarding. Ook het opwerpen van de exceptie 

van samenhang, de vordering tot tussenkomst, etc. kunnen dit trachten te realiseren. Over deze technieken later 

meer. 
3 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 7, nr. 13. 
4 Cass. 13 mei 1937, Pas. 1957, I, 145; Rb. Verviers (7de k.) 5 september 2007, JT 2007, 818; E. KRINGS en M. 

STORME, Onsplitsbaarheid, 322, nr. 31; A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 115, nr. 200; P. TAELMAN, “Cumulatie”, 6 

en 19, nr. 6 en 16. 
5 Brussel 1 februari 2007, RGDC 2007, 563-564, noot A. VANDEBURIE, 567-568, nr. 8-12; G. CLOSSET-

MARCHAL, “Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à l’organisation 

judiciaire”, RCJB 1995, 657, nr. 26 ; P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 

701, 28, nr. 48 drukt het genuanceerder uit. Art. 701 Ger.W. is volgens hem geen eigenlijke regel van 

rechterlijke organisatie maar belangt de rechterlijke organisatie wel aan. Hij besluit hieruit evenwel niet tot het 

openbare orde karakter van dit artikel. 
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196. Een andere stroming betwist dit en wordt hierin gesteund door een recent arrest van 

het Hof van Cassatie1. Het niet respecteren van art. 701 Ger.W. brengt geen ernstige 

disfuncties teweeg in het justitieapparaat of de gerechtelijke organisatie. Het cumuleren van 

niet-samenhangende vorderingen in één akte is niet van die aard de goede rechtsorde te 

ondermijnen. Het gebrek aan de door art. 701 Ger.W. vereiste samenhang tussen de in één 

akte gecumuleerde vorderingen moet dus in limine litis door een partij, niet door de rechter, 

opgeworpen worden2.  

 

197. Zoals hierboven gezien kan het echter wel gebeuren dat een dergelijke cumulatie een 

afwijking van de bevoegdheidsregels inhoudt. Aangezien de materiële (en sommige 

territoriale3) bevoegdheidsregels van openbare orde zijn moet de rechter deze wel ambtshalve 

onderzoeken en een schending ervan ambtshalve opwerpen. Aangezien een afwijking van 

deze regels enkel gerechtvaardigd is als er samenhang aanwezig zal hij die verbondenheid 

eerst (onrechtstreeks) ambtshalve moeten onderzoeken. Via de achterpoort van de 

bevoegdheidsregels kan de rechter dus toch de samenhang ambtshalve onderzoeken. Zo 

bestraft hij niet het niet respecteren van art. 701 Ger.W. maar wel van de bevoegdheidsregels 

en wordt hetzelfde doel bereikt4. 

 

Zou de geadieerde rechter echter ook bevoegd zijn voor elke vordering indien die afzonderlijk 

werden ingesteld dan is er geen bevoegdheidsconflict. Het achterpoortje kan in dit geval niet 

gebruikt worden. De gedaagde zal dan zelf het gebrek aan samenhang tijdig moeten 

opwerpen. Enkel daarna kan de rechter zich hierover uitspreken5. 

 

 

 

 

                                                
1 Cass. 24 november 2008, JT 2009, 304-305; P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 

2003, art. 701, 27, nr. 46; H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306-307, nr. 3-4; M. BAETENS-

SPETSCHINSKY, “De vorm van instelling”, 1169, nr. 10, voetnoot 9. 
2 H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306,-307, nr. 3-4. 
3 Art. 631-633 Ger.W. 
4 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 6, nr. 6; H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306,-307, nr. 3-4. 
5 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 19, nr. 16, voetnoot 86. 
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Afdeling 3. Samenvoeging van zaken tijdens de procedure wegens samenhang 

198. Er moet ook gewezen worden op de situatie waarbij een (of meer) eiser(s) zich niet 

meteen bewust is van een samenhang en diverse vorderingen afzonderlijk, al dan niet voor 

eenzelfde rechtbank, instelt. In deze hypothese is samenvoeging van dergelijke vorderingen 

alsnog mogelijk. Men spreekt dan echter niet langer van cumulatie maar van het samenvoegen 

van zaken n.a.v. het instellen van een exceptie van samenhang1. Een van de procespartijen zal 

dit in limine litis moeten opwerpen (art. 856, eerste lid jo. 854 Ger.W.)2.  

 

Zijn de zaken voor twee (of meer) verschillende rechters aanhangig dan zal men het verzoek 

tot verwijzing en samenvoeging moeten indienen bij de rechter(s) die de zaak zal (of zullen) 

moeten verwijzen. In dit verzoek moet men vermelden welke rechter men bevoegd acht (art. 

856 jo. 855). Men moet m.a.w. aangeven naar wie de zaak verwezen moet worden. Hierbij 

moet de voorrangsregeling  gerespecteerd worden (art 566, eerste lid jo. 565, tweede lid, 2°-5° 

Ger.W.).  

 

De aangesproken rechter zal vrij over de samenhang kunnen oordelen en de voor hem 

aanhangige zaak al dan niet verwijzen. De arrondissementsrechtbank komt hier niet tussen3 nu 

er geen bevoegdheidsincident voorligt4. Indien de rechter de samenhang aanvaardt wordt de 

zaak ambtshalve en kosteloos ingeschreven op de rol van de rechtbank waarnaar verwezen 

wordt (art. 566, derde lid jo. 662 Ger.W.). De rechter naar wie de zaak (of zaken) wordt (of 

                                                
1 P. TAELMAN, “Objectieve cumulatie van vorderingen: pro en contra” (noot onder Kh. Gent 28 maart 1995), 

AJT 1995-96, 12, nr. 2: “Er kan slechts van cumulatie van vorderingen gesproken worden ten tijde van de 

inleiding van het geding”. Aangezien deze exceptie, een tussenvordering, tot samenvoeging kan leiden is dit dan 

ook een correctere term dan cumulatie van vorderingen. 
2 De exceptie van samenhang is niet van openbare orde. Niettemin kan de rechter samenvoeging ambtshalve 

bewerkstelligen als de samenhangende vorderingen allemaal bij eenzelfde rechtbank, waarvan hij onderdeel is, 

aanhangig werden gemaakt (art. 856, tweede lid Ger.W.). Een andere uitzondering doet zich voor in cassatie (art. 

1083, tweede lid Ger.W.): cf. F. DUMON, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1987, art. 1084, 

2, nr. 1. 
3 Arrondrb. Gent 19 december 1988, TGR. 1989, 17; J. LAENENS, “Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid 

(1979-92)”, TPR 1993, 1588, nr. 139. 
4 In tegenstelling tot de exceptie van gebrek aan samenhang is de exceptie van samenhang geen exceptie van 

onbevoegdheid. Cf. J. LAENENS, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, art. 566, 2-3, nr. 4-

5. 
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worden) verwezen is evenwel niet gebonden aan deze verwijzing. Indien nodig zal hij of de 

arrondissementsrechtbank zich nog moeten uitspreken over zijn (on)bevoegdheid (art. 644 

Ger.W.)1. 

 

199. Samenvoeging in de loop van de procedure is echter niet mogelijk wanneer de ene 

vordering aanhangig is voor de voorzitter in kort geding en de andere voor de rechter ten 

gronde2. Ook indien de ene zaak zich nog in eerste aanleg bevindt en de andere zaak reeds in 

graad van beroep wordt behandeld is dit niet langer mogelijk3. Ten slotte zal er ook geen 

sprake zijn van samenhang tussen een zaak die aanhangig is bij een Belgische rechter terwijl 

de andere aanhangig is bij een buitenlandse rechter,4. Zelfstandigheid van gecumuleerde en 

samengevoegde vorderingenEen recent arrest van het Hof van Cassatie wijst er 

op dat samengevoegde vordering hun zelfstandigheid behouden5. Vier afzonderlijk ingeleide, 

maar samenhangende, vorderingen werden in graad van beroep samengevoegd. Toen de 

appellante in de gevoegde zaak in het ongelijk gesteld werd moest zij niet één maar vier maal 

een rechtsplegingsvergoeding betalen (4.800 € i.p.v. 1.200 €). Het Hof van Beroep te Brussel 

had namelijk uitspraak moeten doen in vier (zij het gevoegde) zaken die ieder een aparte 

instaatstelling hadden gekend. Appellante betwistte deze hoge vergoeding. Volgens art. 1, 

tweede lid van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 

rechtsplegingsvergoeding6 moet de rechtsplegingsvergoeding “per aanleg” bepaald worden. 

Aangezien een zaak ten gevolge van samenvoeging in één aanleg berecht wordt is die 

vergoeding dan ook slechts één maal verschuldigd. Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel 

dat dit artikel niet verhinderde dat er na samenvoeging twee of meer 

                                                
1 Rb. Hasselt (5de k.) 30 mei 2005, Limb.Rechtsl. 2006, 57-59; Rb. Verviers (7de k.) 5 september 2007, JT 2007, 

818; A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 110-112, nr. 187-192; J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 327-328, nr. 

674-677; H. BOULARBAH, “Nature et sanction(s)”, 306, nr. 1. 
2 Brussel 10 juni 1988, Pas. 1988, II, 230. 
3 Rb. Brussel 5 mei 1989, Pas. 1989, III, 114; Rb. Verviers (7de k.) 5 september 2007, JT 2007, 818. 
4 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 113, nr. 197; J. LAENENS, “Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (1979-

92)”, TPR 1993, 1588, nr. 140; J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 305-306, nr. 615. 
5 Cass. 22 april 2010, C.09.0269.N. 
6 KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van 

het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de 

wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand 

van de advocaat, BS 9 november 2007. 
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rechtsplegingsvergoedingen verschuldigd kunnen zijn. Dit is afhankelijk van het 

discretionaire oordeel van de rechter die zich over deze vergoeding moet uitspreken. Hij kan 

oordelen dat het gaat om één geschil of om twee of meer (verwante maar) afzonderlijke 

geschillen1. Het is enkel in dit laatste geval dat er evenveel rechtsplegingsvergoedingen 

verschuldigd zullen zijn als er zelfstandige (doch samengevoegde) zaken zijn2. In casu werd 

in die laatste zin geoordeeld. De aanvaarding van deze theorie door het Hof van Cassatie wijst 

op het behoud van zelfstandigheid van gevoegde zaken. 

201. Door dit arrest kan de rechter naar wie de zaak (zaken) verwezen wordt (worden) 

n.a.v. de exceptie van samenhang vrij oordelen of de samengevoegde zaken één geschil of 

diverse afzonderlijke geschillen vormen. Dit lijkt sommige auteurs erg vreemd nu 

samenhangende zaken per definitie geen van elkaar afzonderlijke zaken kunnen zijn. Was dit 

wel het geval dan zou er in de eerste plaats geen reden tot cumulatie of samenvoeging 

geweest zijn. Zij zijn dan ook van mening dat de samenvoeging van twee (verschillende) 

zaken ertoe leidt dat deze in één en dezelfde aanleg berecht worden. Bijgevolg geeft dit 

slechts aanleiding tot het verschuldigd zijn van één rechtsplegingsvergoeding3. Bekijkt men 

de hierboven besproken situatie in Nederland dan ziet men dat deze stroming faalt te 

overtuigen4. 

 

202. Het feit dat de vorderingen niet meteen (objectief) gecumuleerd werden leek in deze 

zaak van doorslaggevend belang te zijn. Door alle vorderingen afzonderlijk in te leiden waren 

bijgevolg vier instaatstellingen vereist. Dit vraagt telkens werk en kosten van de 

procespartijen, hun advocaat en het gerecht. De rechtsplegingsvergoeding is erop gericht de in 

het ongelijk gestelde een deel van die (advocaats)kosten te doen vergoeden (art. 1022, eerste 

                                                
1 Het arrest boet aan duidelijkheid in vanwege het feit dat het Hof van Cassatie geen precies 

beoordelingscriterium voor samenhang, en voor het behoud van de zelfstandigheid van samengevoegde zaken, 

aanreik.. De beoordelingsvrijheid van de feitenrechter blijft behouden 
2 Zie ook I. SAMOY en V. SAGAERT, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en 

erelonen van een advocaat”, RW 2007-08, 685, nr. 36. In deze bijdrage wordt verwezen naar een arrest van het 

Franse Cour de Cassation dat eerder reeds in dezelfde zin besliste (Cass. fr. 24 juni 2004, D. 2004, 2346). 
3 P. MOREAU, “La charge des dépens et l’indemnité de procédure” in Le coût de la justice, actes du colloque 

organisé par la Conférence libre du Jeune barreau de Liège et la Faculté de droit de l’Université de Liège le 20 

février 1998, Luik, Jeune barreau, 1998, 194; J.-F. VAN DROOGHENBROECK en B. DE CONINCK, “La loi du 21 

avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat”, JT 2008, 44, nr. 24quater. 
4 Cf. supra onder randnr. 49 en 125. 
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lid Ger.W.). Aangezien die kosten vier maal gemaakt zijn lijkt het redelijk die dan ook 

effectief vier maal te laten vergoeden. Het Hof van Cassatie had wellicht anders geoordeeld 

indien appellante reeds van in het begin de vorderingen objectief gecumuleerd had in haar 

gedinginleidend exploot. In dit geval was namelijk slechts één instaatstelling vereist. Het is 

dus niet zeker of men deze uitspraak zomaar mag doortrekken naar de gevallen van cumulatie 

in enge zin. Mogelijks is dit wegens kostenoverwegingen enkel zo bij de samenvoeging van 

zaken wegens samenhang, i.e. wanneer de cumulatie in ruime zin pas tijdens de procedure 

gebeurt. 

 

203. Neemt men echter aan dat de correcte remedie voor het cumuleren van niet-

samenhangende vorderingen de splitsing en verwijzing daarvan is1, dan is er ook daarbuiten2 

behoud van zelfstandigheid. Deze mogelijkheid van splitsing, waarbij een (of meer) 

vordering(en) voor de oorspronkelijk rechter kan blijven en een (of meer) andere naar een 

andere rechter word(t)(en) verwezen, wijst namelijk op het behoud van zelfstandigheid van 

tijdens de gedinginleiding gecumuleerde vorderingen3. 

Afdeling 5. Aanhangigheid 

204. Ten slotte nog een woordje over het begrip aanhangigheid. Alhoewel dit op het eerste 

zicht doet denken aan samenhang zijn beide concepten allerminst identiek. Aanhangigheid 

kan beschouwd worden als de ultieme vorm van samenhang4. Deze situatie doet zich voor 

wanneer identieke vorderingen aanhangig zijn voor verschillende rechtbanken in graad van 

eerste aanleg (art. 29 Ger.W.). Dit kan zich enkel voordoen wanneer twee verschillende 

gerechten van eerste instantie bevoegd zijn om van eenzelfde geschil kennis te nemen5. 

Aangezien een eiser meestal op de hoogte is van het feit dat hij zijn vordering reeds ergens 

heeft ingeleid is deze situatie vrij uitzonderlijk. Komt het toch voor dan moet zij absoluut 
                                                
1 Cf. supra onder randnr. 190 en 193. 
2 I.e. buiten de gevallen waar cumulatie (in ruime zin) pas tijdens de procedure plaatsvindt. 
3 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 25, nr. 22. Ook K. BROECKX, “Hoger beroep”, 92, nr. 38 spreekt zich uit voor het 

behoud van zelfstandigheid van vorderingen die in eerste aanleg gecumuleerd of samengevoegd worden. 

Bovendien zal dit behoud van zelfstandigheid aanvaard moeten worden zolang het hoogste Belgische 

rechtscollege zijn mening hierover niet verandert of nuanceert.  
4 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 10, nr. 19. 
5 Bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg op basis van de volheid van bevoegdheid (art. 568 Ger.W.) en een 

uitzonderingsgerecht. 



  

157 

vermeden worden aangezien dit een reëel risico op tegenstrijdige uitspraken inhoud. Met de 

exceptie van aanhangigheid wordt hiervoor een redmiddel voorzien1. 

 

Bij de beoordeling van deze exceptie zijn voorwerp en oorzaak van de vordering alsook de 

identiteit van de procespartijen wel van doorslaggevend belang. De rechter heeft t.a.v. de 

exceptie van aanhangigheid geen beoordelingsvrijheid. Eens aan de cumulatief te vervullen 

voorwaarden voldaan is zal de vordering aan de ene rechtbank onttrokken worden ten 

voordele van de andere. Welke rechtbank dit zal zijn wordt bepaald door art. 565 Ger.W. In 

tegenstelling tot bij samenhang mag dit evenwel geen afbreuk doen aan de exclusieve 

bevoegdheid van een rechtbank (art. 565, derde lid Ger.W.)2. 

Afdeling 6. Vergelijking Nederland – België 

205. De begripsomschrijvingen van subjectieve en objectieve cumulatie zijn in beide 

rechtsstelsels vrij gelijkaardig. In België, evenals in Nederland, gaat de regeling terug op een 

wetsartikel dat samenhang vereist tussen de te cumuleren vorderingen. In Nederland werd de 

doelmatigheidsratio uitdrukkelijk neergeschreven in art. 107 Rv. In België is dit niet het geval 

maar wordt in art. 30 Ger.W. wel de nadruk gelegd op de wenselijkheid tegenstrijdige 

uitspraken te vermijden. Dit proceseconomisch doel vermeldde de Nederlandse wetgever dan 

weer niet. In beide landen wordt hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld wordt in de wet echter 

wel vermeld door rechtspraak en rechtsleer. Het gebruik van de termen “wenselijkheid” en 

“kunnen” wijst er bovendien op dat art. 701 jo. 30 Ger.W., net zoals art. 107 Rv., over 

facultatieve cumulatie om opportuniteitsredenen gaat. In beide landen leidt dit tot een behoud 

van zelfstandigheid van de gecumuleerde vorderingen. 

 

206. In België is er wat discussie over de ruime of enge opvatting van de concepten 

objectieve en subjectieve cumulatie. Die discussie is in Nederland veel minder prominent 

aanwezig. Deze divergentie tussen beide rechtsstelsels is gelegen in het verschil in 

interpretatie van het samenhangbegrip. In Nederland stelt dit weinig problemen en wordt 

samenhang snel aanvaard. In België verloopt deze aanvaarding daarentegen veel stroever. Dit 

leidt namelijk tot een afwijking van de (vaak van openbare orde zijnde) bevoegdheidsregels 
                                                
1 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 99, nr. 160. 
2 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 109, nr. 184; P. TAELMAN, “Cumulatie”, 6, nr. 6, voetnoot 20; J. LAENENS, 

Handboek gerechtelijk recht, 305-306, nr. 615 en 617. 
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en het grondrecht op berechting voor zijn natuurlijke rechter, iets wat men zoveel mogelijk 

wil vermijden1. De proceseconomie zal slechts zeer uitzonderlijk de bovenhand krijgen, 

namelijk wanneer er een voldoende objectieve band aanwezig is tussen de vorderingen. Er 

lijkt echter licht in het duister te zijn nu bepaalde rechtspraak het samenhangbegrip ruimer en 

in het licht van een efficiënte rechtsbedeling begint te lezen, op voorwaarde dat er geen 

procesrechtsmisbruik is. 

 

207. Totdat in deze discussie een duidelijk standpunt wordt ingenomen blijft de Belgische 

discussie over een ruime of enge opvatting van subjectieve en objectieve cumulatie van 

belang voor de proceseconomie. Leest men deze begrippen ruim, i.e. neemt men snel aan dat 

er sprake is van cumulatie in een dagvaarding, dan is er sneller nood aan een rechterlijke 

oordeel over de naleving van art. 701 jo. 30 Ger.W. Zolang deze beoordeling stroef verloopt 

is er sneller een risico op de afwijzing van samenhang en een vertragende (afhankelijk van de 

strekking) splitsing, nietigheid of niet-ontvankelijkheid van de vordering. Leest men 

subjectieve en objectieve cumulatie echter enger dan zal deze problematiek minder vaak aan 

de oppervlakte komen.  

 

Neem het voorbeeld van verschillende gelijktijdig optredende erfgenamen. Leest men 

subjectieve cumulatie eng dan zullen zij als één procespartij beschouwd worden. Naleving 

van art. 701 Ger.W. en een beoordeling van de bijhorende samenhangvereiste is hier dan niet 

aan de orde. Dit leidt tot een proceseconomische afhandeling van de procedure met de facto 

meer dan twee procespartijen. 

                                                
1 De partijautonomie van de eiser wordt hier wel ietwat geschonden. Hij koos er namelijk voor om tegen twee of 

meer gedaagden te procederen in één geding maar die keuze wordt ongedaan gemaakt. De reden hiervoor is dat 

het grondrecht uit art. 13 Gw. primeert op de partijautonomie. 
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Hoofdstuk 3. Onsplitsbaarheid 

208. Hierboven werd de mogelijkheid (“kunnen”) die art. 701 Ger.W. tot objectieve en/of 

subjectieve cumulatie biedt besproken. Benut men deze mogelijkheid niet dan is dit in 

principe geen probleem. Maakt men er wel gebruik van dan leidt een strenge lezing van het 

eraan verbonden samenhangcriterium vaak tot een afwijzing van de gekozen cumulatie. Het is 

echter de vraag of er in sommige gevallen een zodanig sterke en onbetwistbare samenhang is 

dat cumulatie1 absoluut noodzakelijk is en hierdoor (eventueel impliciet) verplicht wordt 

gesteld door de wetgever of rechtspraak. 

 

Na een analyse van het onsplitsbaarheidsbegrip, (de totstandkoming van) zijn 

beoordelingscriterium en toepassingsgebied (afdeling 1) wordt duidelijk dat een opgesplitse 

behandeling vereist is. De theorie van de onsplitsbaarheid is namelijk niet (of althans in erg 

afgezwakte vorm) van toepassing tijdens de gedinginleiding noch tijdens de procedure in 

eerste aanleg. Het zal onderzocht worden of dit geen risico inhoudt op executieproblemen 

wanneer in onsplitsbare geschillen niet alle belanghebbenden betrokken zijn. Ook de 

beschikbare alternatieven zullen gewikt en gewogen worden (afdeling 2). T.a.v. de 

rechtsmiddelen speelt de onsplitsbaarheidstheorie daarentegen wel (afdeling 3). Nochtans zal 

de afwezigheid van deze theorie in eerste aanleg ook een impact hebben op de 

(on)vermijdbaarheid van executieproblemen in deze hogere aanleg (hoofdstuk 4). 

Afdeling 1. Samenhang in de overtreffende trap2 

§1. Inleiding 

209. Objectieve cumulatie wordt door het Burgerlijk Wetboek in het kader van het 

bewijsrecht verplicht gesteld op straffe van niet-ontvankelijkheid (art. 1345-1346 BW)3. Met 

het oog op de zoektocht naar een equivalent van de exceptio in België zal hier echter de 

nadruk gelegd worden op subjectieve cumulatie. Dit Nederlandse verweermiddel sanctioneert 

                                                
1 Of in een later stadium samenvoeging, tussenkomst, oproeping in vrijwaring, etc. 
2 Uitdrukking ontleend aan K. WAGNER, Sancties, 161, nr. 122. 
3 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 9-11, nr. 8 
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namelijk het niet (subjectief) gezamenlijk optreden van drie of meer procespartijen in 

eenzelfde geding1. 

 

210. Onsplitsbaarheid is het logische startpunt voor de queeste naar verplichte subjectieve 

cumulatie, en een eruit voortvloeiend equivalent van de exceptio, in België. Hierboven werd 

gezien dat samenhang aanleiding kan geven tot (facultatieve) subjectieve cumulatie (art. 701 

jo. 30 Ger.W.). Onsplitsbaarheid wordt door de rechtsleer aangemerkt als een versterkte vorm 

(of een upgrade2) van samenhang3. Aangezien in gevallen van onsplitsbaarheid samenhang 

nog sterker aanwezig lijkt te zijn is het niet ondenkbaar dat dit bijgevolg moet leiden tot een 

(verplichte) subjectieve cumulatie.  

 

211. Art. 31 Ger.W. brandmerkt een geschil als onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke 

tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft materieel 

onmogelijk zou zijn. Wil men dit artikel begrijpen dan moet men de algemene situatie uit het 

burgerlijk proces in het achterhoofd houden. Dit gaat namelijk uit van de hypothese waar 

verschillende vorderingen afzonderlijk worden ingesteld en berecht. Daarna gaat dit artikel er 

van uit dat de vorderingen zowel ontvankelijk als gegrond zijn. De hierop volgende 

afzonderlijke uitspraken kunnen tegenstrijdigheden vertonen4. Dergelijke afwijkende 

uitspraken van rechters zijn eigen aan de menselijke uniciteit en het feit dat de ene partij een 

beter betoog of verweer voert dan de andere. In principe hoeft dit geen probleem te zijn voor 

                                                
1 Wat evenwel onvermijdelijk ook objectieve cumulatie in haar ruime interpretatie zal inhouden. Objectieve 

cumulatie op zich daarentegen impliceert niet noodzakelijk subjectieve cumulatie. 
2 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 11, nr. 20. 
3 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht 

van België en Nederland, jaarboek XII, Antwerpen, De Sikkel, 1971, 322, nr. 32 (hierna verkort E. KRINGS en 

M. STORME, Onsplitsbaarheid); J. LAENENS, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, art. 

566, 5, nr. 10; J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 306, nr. 616. 
4 N.a.v. de aanwending van een rechtsmiddel is die gedachtegang wat anders. Dan gaat men uit van de hypothese 

dat in eerste aanleg terecht verschillende vorderingen gecumuleerd (in ruime zin) werden ingesteld en berecht. 

Een algemene regel van burgerlijk procesrecht laat nu toe om die gezamenlijke procesvoering te doorbreken bij 

het aanwenden van een rechtsmiddel. Men moet in principe niet opnieuw met of tegen alle oorspronkelijke 

procespartijen optreden. T.a.v. de niet in hogere aanleg optredende partijen resulteert dit in een vonnis met 

kracht van gewijsde terwijl dit voor de wel in hogere aanleg optredende partijen resulteert in een mogelijks 

andersluidend, en dus tegenstrijdig, arrest. 
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de tenuitvoerlegging van deze uitspraken. Dat het wenselijk1 is dergelijke tegenstrijdigheden 

te voorkomen is nog niet hetzelfde als een absolute noodzaak hiertoe. Niettemin kan het 

voorkomen dat tussen bepaalde vorderingen een zodanig nauwe samenhang bestaat dat de 

tenuitvoerlegging van de uitspraak over de ene vordering (in de ene procedure) de uitvoering 

van de uitspraak over de andere vordering (in de andere procedure) onmogelijk maakt.  

 

Denk aan het geval waarbij één eiser A de afbraak vordert van het huis van mede-eigenaars B 

en C. Als deze zaken afzonderlijk ingeleid worden en in twee afzonderlijke procedures 

beslecht worden kan dit tegenstrijdige oplossingen opleveren. Zo kan in de procedure tegen B 

beslist worden dat de vordering gegrond is terwijl dit in de procedure tegen C ongegrond 

bevonden wordt. De gelijktijdige uitvoering van deze uitspraken is materieel onmogelijk2. 

Zulke onwerkbare situaties wil men in het recht dan ook vermijden. Daarom werd het concept 

van onsplitsbaarheid ingevoerd. Deze onsplitsbaarheid kan zowel objectief3 als subjectief 

zijn4. 

 

212. Onsplitsbaarheid wijst op een zodanig sterke onderlinge afhankelijkheid tussen 

vorderingen waardoor deze via één enkele rechtspleging behandeld moeten worden. Zijn er bij 

de betwiste rechtsverhouding5 meerdere personen betrokken dan moet ook ieder van hen in 

het geding daarover betrokken worden. Wegens de eenheid die zulke vorderingen, en de 

geschillen daaromtrent, vormen kunnen zij niet van elkaar gesplitst worden om afzonderlijk 

berecht te worden6. Op die manier komt men t.a.v. de procespartijen tot een eenheid van het 

                                                
1 Cf. art. 30 Ger.W. 
2 S. RAES, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, art. 753, 2, nr. 1. 
3 Zoals hierboven vermeld wordt de focus echter gelegd op subjectieve onsplitsbaarheid. 
4 J. LAENENS, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, art. 566, 5, nr. 10. 
5 Hieruit ontstaat de vordering. Een vordering vindt zijn oorsprong namelijk in een materieel (of subjectief) recht 

dat een rechtsverhouding doet ontstaan tussen twee of meer partijen. 
6 Doorheen dit werk zal afwisselend van onsplitsbare vorderingen of geschillen gesproken worden. Dit komt in 

principe op hetzelfde neer. Onsplitsbare vorderingen moeten namelijk gezamenlijk berecht (en 

proceseconomisch idealiter, gezamenlijk ingeleid) worden wat noopt tot een onsplitsbaar geschil. In deze optiek 

zijn onsplitsbare vorderingen de verschillende bestanddelen van onsplitsbaar geschil. Cf. J. LAENENS, 

Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1983, art. 566, 5, nr. 10. In eerste aanleg is deze, nochtans 

noodzakelijke, gezamenlijke berechting echter niet zo vanzelfsprekend. In deze instantie zullen onsplitsbare 

vorderingen niet altijd tot een onsplitsbaar geschil leiden. Cf. infra onder randnr. 255. 
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rechterlijk gewijsde. Tegenstrijdige uitspraken en daaruit volgende executieproblemen zijn 

hierdoor in beginsel uitgesloten1. 

 

213. Hiermee wordt de ratio legis van de theorie van onsplitsbaarheid duidelijk. In 

onsplitsbare geschillen zouden tegenstrijdige beslissingen leiden tot een aantasting van het 

aanzien dat de rechterlijke macht geniet. Burgers zullen namelijk terecht de bestaansreden van 

het jurisprudentieapparaat in twijfel trekken als het uitspraken velt waarmee zij niets kunnen 

aanvangen. Een systeem dat ernaar streeft dit te vermijden is gebaseerd op (het behoud van) 

de eerbied voor het gerecht. Binnen deze overkoepelende doelstelling streeft men een 

efficiënte en proceseconomische rechtsbedeling na2. 

§2. Beoordelingscriterium voor onsplitsbaarheid 

214. Het is makkelijk om zich te vinden in de doelstelling van art. 31 Ger.W. om tot één 

enkele rechterlijke uitspraak te komen. Het vermijden van absurde en contradictoire 

beslissingen, die aanleiding geven tot executieproblemen, is een nobel proceseconomisch 

doel. Een afbakening daarentegen van wat onsplitsbaarheid precies inhoudt, i.e. wanneer het 

zich precies voordoet, blijkt minder evident te zijn. De expeditie naar een criterium om te 

bepalen wanneer samenhang zich ontpopt tot onsplitsbaarheid verliep voornamelijk langs de 

(tegenstrijdige3) rechtspraak4. Het is pas met de Gerechtelijke Hervorming van 1967 dat in de 

wet een duidelijke keuze werd gemaakt. 

A. De rechtspraak van vóór 1967 

215. In de vroegste rechtspraak beperkte men zich tot een ‘natuurlijke of materiële 

onsplitsbaarheid’5. Men beschouwde een geschil enkel als onsplitsbaar in gevallen waar het 

aanleiding kon geven tot uiteenlopende of tegenstrijdige beslissingen waarvan de 

                                                
1 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 117, nr. 203. 
2 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 307-308, nr. 3. 
3 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 307-308, nr. 2 en 4. 
4 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 119, nr. 207-209. Voor een analyse van deze evolutie specifiek in het licht van het 

hoger beroep zie J.-M. POUPAERT, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, art. 1053, 2-4, 

nr. 2-3. 
5 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 119, nr. 207. ‘Natuurlijk’ omdat dit criterium rekening houdt met de ware aard der 

dingen. 
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daaropvolgende gelijktijdige tenuitvoerlegging materieel onmogelijk zou zijn1. Een geschil is 

m.a.w. onsplitsbaar wanneer de afzonderlijke berechting van zijn onderdelen door 

verschillende rechters in verschillende, uiteenlopende of tegenstrijdige, uitspraken tot een 

onmogelijkheid van simultane uitvoering zou leiden2. 

 

Deze rechtspraak liet zich voornamelijk leiden door het voorwerp van de vordering. In 

tegenstelling tot de beoordeling van samenhang werd hier hetgeen wat effectief gevorderd 

werd als doorslaggevend beschouwd. Geldsomvorderingen3 werden in deze visie per definitie 

als splitsbaar beschouwd. Tegenstrijdige uitspraken over dergelijke vorderingen, ingesteld 

door en/of tegen meerdere partijen, zijn wel vervelend maar geven nooit aanleiding tot 

problemen met de uitvoering daarvan4. 

 

216. De rechtspraak evolueerde naar een ‘logische of intellectuele onsplitsbaarheid’5. Het 

criterium werd nu gevestigd op de gelijkheid van de belangen die verschillende personen 

hebben bij een gelijkluidende berechting. Alle bij het geschil belanghebbende partijen 

moesten er een identiek belang bij hebben dat het voorwerp van het geschil in één enkele, 

unieke beslissing werd beslecht. Een geschil was hierdoor niet langer enkel onsplitsbaar 

wanneer dit zou uitmonden in tegenstrijdige beslissingen die materieel onuitvoerbaar zijn. Er 

was daarnaast ook sprake van onsplitsbaarheid wanneer de gelijktijdige uitvoering van 

tegenstrijdige beslissingen logisch ondenkbaar was6. Begrijpelijker geformuleerd: als men 

verschillende uitspraken naast elkaar legt en deze niet logisch of rechtvaardig overkomen, dan 

zijn ze onsplitsbaar7. Met dit nieuwe criterium van eenheid van het gewijsde werd het 

toepassingsgebied van onsplitsbaarheid enorm verruimd8.  

 

                                                
1 Gent (5de k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1368, concl. Adv. Gen. J. MATTHIJS. 
2 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 308, nr. 4. 
3 Vorderingen die strekken tot het bekomen van een veroordeling tot het betalen van een som geld. 
4 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 308-309, nr. 5. 
5 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 123, nr. 210bis; K. WAGNER, Sancties, 161-162, nr. 122. 
6 A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, JT 1971, 269, nr. 5; E. KRINGS en M. 

STORME, Onsplitsbaarheid, 311, nr. 8. 
7 P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 

1991, 139, nr. 5. 
8 Gent (5de k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1368, concl. Adv. Gen. J. MATTHIJS. 
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217. Dit criterium van identiek belang was echter onduidelijk. Deze beoordelingsmaatstaf 

kon namelijk op twee wijzen gelezen worden. In een eerste strikte lezing duidde het op 

“hetzelfde belang bij het geschil”. Een tweede interpretatie is ruimer en luidt als “hetzelfde 

belang bij een identieke oplossing van het geschil”1. 

 

In de rechtspraak werd het nieuwe criterium in deze laatste zin opgevat2. In 1962 lag een zaak 

aangaande een nalatenschap voor. Deze werd door de kinderloos overleden decujus bij 

testament slechts onder enkele neven en nichten verdeeld. N.a.v. diverse complexe 

gebeurtenissen stelden enkele erfgenamen een vordering in tegen enkele andere erfgenamen. 

De hoofdvordering strekte tot een uitlegging van het testament. Wanneer dit zou leiden tot de 

nietigverklaring van het testament vorderden zij de verdeling van de nalatenschap over alle 

erfgenamen volgens de wettelijke devolutie. Dit gebeurde in een procedure waarin slechts 

enkele van de wettelijke erfgenamen (nl. zij die in het testament vermeld waren) betrokken 

waren. Reeds in eerste aanleg werd de afwezigheid van de andere erfgenamen door de (in 

vrijwaring opgeroepen) verwerende partij opgeworpen als grond voor niet-ontvankelijkheid3. 

De rechtbank volgde dit verweer echter niet4. De hoofd –en subsidiaire vordering van de 

eisers vertoonden namelijk de kenmerken van een opvordering van een nalatenschap. Zo een 

rechtsvordering kon volgens de rechtbank door elke erfgenaam afzonderlijk uitgeoefend 

worden. 

 

N.a.v. het hoger beroep tegen dit vonnis sprak het OM zich uit over de kwestie van de 

onsplitsbaarheid. Deze besliste dat zowel de hoofdvordering als de subsidiaire vordering op 

identieke wijze beslecht dienden te worden. Zo niet zou dit leiden tot de geldigheid van het 

testament t.a.v. de ene (niet-opgeroepen) groep erfgenamen en de nietigheid t.a.v. de andere 

groep. Hierdoor zou t.a.v. de ene groep de nalatenschap bij testament verdeeld worden en 

t.a.v. de andere groep volgens het wettelijke erfrecht. Een dergelijke onwerkbare situatie moet 

vermeden worden. Het lijdt namelijk geen twijfel dat alle erfgenamen er een identiek belang 

bij hebben dat over de al dan niet geldigheid van het testament, en de hieraan verbonden 

                                                
1 A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, JT 1971, 270, nr. 5; E. KRINGS en M. 

STORME, Onsplitsbaarheid, 310, nr. 7-8. 
2 Gent 20 juni 1962, RW 1963-64, 1364-1371. 
3 In zijn conclusie bij deze zaak beschrijft advocaat-generaal MATTHIJS dit als de “exceptio plurium coheredum”.  
4 Behoudens voor de subsidiaire vordering tot boedelscheiding. 
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gevolgen, in de ene of andere zin wordt beslist. Om de eenheid van het gewijsde te 

beschermen moeten zij allen in het geding worden opgeroepen1. 

 

218. Dit advies bevat een aantal opvallende elementen. Het eerste wat opvalt is dat de niet-

aanwezigheid van alle erfgenamen en de niet-ontvankelijkheid door geen enkele procespartij 

in hoger beroep opnieuw werd opgeworpen. Toch sprak het OM zich hierover uit en raadde 

zij het Hof van Beroep aan dit ook te doen. Dit verantwoorde ze vanuit de ratio legis van de 

theorie van de onsplitsbaarheid. Zoals gezien strekt deze er toe de uitstraling van de 

rechterlijke macht te bewaren. Derhalve moet men “het middel dat wordt afgeleid uit het feit 

dat niet alle bij een onsplitsbaar geschil betrokkenen personen daarin zijn opgeroepen”2 

ambtshalve kunnen opwerpen. Ten tweede beschikt men over deze mogelijkheid in alle fasen 

van het geding. In de voorliggende zaak ging het namelijk over het niet aanwezig zijn van alle 

betrokkenen partijen in eerste aanleg. Tenslotte belichtte het OM het gevolg van de exceptie 

van onsplitsbaarheid in eerste aanleg. In tegenstelling tot wat de verweerders in deze zaak 

aanvoerden zou dit niet tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering leiden. Wel kan de 

rechter in eerste aanleg ambtshalve een procespartij bevelen de andere betrokkenen in het 

geding op te roepen. Zolang deze vordering tot gedwongen tussenkomst in gemeenverklaring 

niet wordt ingesteld blijft de procedure geschorst. In deze zin is de exceptie van 

onsplitsbaarheid dilatoir. Ze mag bovendien zelfs voor het eerst in graad van beroep 

opgeworpen worden3. 

 

219. Alhoewel dit ruim geïnterpreteerde criterium in de hierboven besproken zaak tot een 

aanvaardbaar resultaat leidde heeft het niettemin een groot nadeel. Eerst en vooral leidt een 

dergelijk ruim en vaag criterium tot rechtsonzekerheid4. Onsplitsbaarheid werd namelijk snel 

aangenomen. Zelfs geschillen omtrent geldsomvorderingen werden als onsplitsbaar 

beschouwd5. Dat tegenstrijdige uitspraken over dergelijke vorderingen materieel onmogelijk 

                                                
1 Gent (5de k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1369, concl. Adv. Gen. J. MATTHIJS. Vgl. HR 24 december 1982, NJ 

1983, 370. 
2 Dit wordt ‘de exceptie van onsplitsbaarheid’ genoemd. 
3 Gent (5de k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1369-1370, concl. Adv. Gen. J. MATTHIJS; E. KRINGS en M. STORME, 

Onsplitsbaarheid, 312, nr. 11. 
4 P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 

1991, 138, nr. 5. 
5 A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, JT 1971, 270, nr. 5. 
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tot executieproblemen kunnen leiden leek hierbij niet langer van belang, een logische 

onmogelijkheid was voldoende1. Deze explosie van onsplitsbare geschillen, en de daaruit 

voortvloeiende verplichting2 tot gezamenlijke procesvoering, leidde tot een navenante groei 

van de omvang van het geding. Bovendien werd de partijautonomie hierdoor aanzienlijk 

ingeperkt. Partijen moesten namelijk anticiperen op het feit dat het door hen aanhangig 

gemaakte geschil wel eens al onsplitsbaar zou kunnen gezien worden. Dit leidde tot een 

nodeloze verhoging van de proceskosten en complexiteit van de procedure. Het aantal niet-

ontvankelijkheidsoordelen nam in deze periode eveneens in omvang toe3.  

B. Het huidige criterium van art. 31 Ger.W. 

220. Met deze nadelen in het achterhoofd keerde men tijdens de Gerechtelijke Hervorming 

terug naar het oude rechtspraakcriterium. De beoordeling van onsplitsbaarheid gebeurt niet 

langer vanuit een standpunt van juridische logica. In tegenstelling tot wat het geval is bij 

samenhang is het criterium ook niet te vinden in de aard van de vordering of betwisting. Het 

Gerechtelijk Wetboek legt sinds 1967 namelijk terug de nadruk op de materiële 

onmogelijkheid van een gezamenlijke tenuitvoerlegging van tegenstrijdige beslissingen4. Dit 

strakkere criterium neemt de nadelen van extra kosten en complexiteit niet volledig weg maar 

beperkt ze wel tot de strikt noodzakelijke gevallen. Zo zullen geldsomvorderingen binnen 

deze interpretatie nooit als onsplitsbaar beschouwd worden5. Geldsommen zijn namelijk altijd 

te verdelen6. Het is echter niet uitgesloten dat dergelijke vorderingen samenhangen7. 

 

Met dit criterium moet de rechter als het ware reeds het eindpunt van zijn uitspraak inschatten 

door nu reeds op een mogelijke problematiek in de uitvoering daarvan anticiperen. Dit houdt 

in dat hij zich alle mogelijke uitspraken in het concrete geschil moet indenken. Tijdens deze 
                                                
1 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 309-311, nr. 6 en 8. 
2 Door de ambtshalve mogelijkheid van de rechter om gedwongen tussenkomst te bevelen. 
3 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 315-316, nr. 19-20; A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 123, nr. 210bis. 
4 W. DE SMET, “De vormvereisten bij revindicatie van in beslag genomen goederen”, RW 1973-74, 2135, nr. 21. 
5 Cass. 18 oktober 1979, Arr.Cass. 1979-80, 218. 
6 K. WAGNER, Sancties, 161, nr. 122. 
7 Gent (17de k.) 30 oktober 1990, TGR 1991, 134, noot P. TAELMAN; E. KRINGS en M. STORME, 

Onsplitsbaarheid, 311, nr. 9; A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 121-122, nr. 210; M. CASTERMANS, Gerechtelijk 

Privaatrecht: algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging, Gent, Academia Press, 2004, 56, 

nr. 94 (hierna verkort M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht). 
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denkoefening moet aan twee voorwaarden voldaan zijn opdat het geschil onsplitsbaar zal zijn. 

Ten eerste moet één van die denkbeeldige uitspraken hypothetisch geconfronteerd kunnen 

worden met een tegenstrijdige uitspraak over hetzelfde geschil met daarin minstens één 

gemeenschappelijke procespartij. Ten tweede1 moet dit, wanneer men alle tegenstrijdige 

uitspraken samen wil uitvoeren, t.a.v. alle partijen onbetwistbaar leiden tot 

executieproblemen2. De rechter mag het geschil echter niet als niet-onsplitsbaar afdoen omdat 

hij nu al weet dat hij uit het gamma aan mogelijke beslissingen toch niet deze zal kiezen die 

wegens hypothetische tegenstrijdigheid tot executieproblemen zal leiden. Evenmin mag hij 

over de vraag van onsplitsbaarheid heen stappen omdat hij nu al weet dat de vordering 

ongegrond zal zijn3. De toelaatbaarheid van de eis moet namelijk los van zijn gegrondheid 

onderzocht worden4. Vanaf dat er een reëel potentieel materieel executieprobleem om de hoek 

loert zal de rechter tot onsplitsbaarheid moeten besluiten.  

 

Door de onsplitsbaarheid te beperken tot dit natuurlijke criterium wordt de deur weer geopend 

voor tegenstrijdige beslissingen5. Deze tegenstrijdigheden zijn echter niet zo erg dat ze 

absoluut vermeden dienen te worden. Bovendien heeft men met de exceptie van 

samenvoeging, de vorderingen tot tussenkomst en het derdenverzet voldoende middelen ter 

beschikking om dergelijke tegenstrijdigheden te vermijden6. 

 

221. De kwalificatie van de onsplitsbaarheid als van openbare orde bleef wel onverkort 

gelden7. Zoals hier boven reeds gezien vloeit dit karakter voort uit de ratio legis van dit 

concept8. Dit leidt er onder andere toe dat de rechter ambtshalve de exceptie van 

onsplitsbaarheid kan opwerpen en de daaraan verbonden niet-ontvankelijkheid kan 

                                                
1 Indien aan deze laatste voorwaarde niet voldaan is, is er enkel sprake van samenhang. 
2 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 121, nr. 209. 
3 P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 

1991, 139, nr. 5. 
4 Gent (17de k.) 30 oktober 1990, TGR 1991, 136. 
5 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 323, nr. 36. 
6 A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, JT 1971, 271-272, nr. 12. 
7 Cass. 16 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 577. 
8 Cf. supra onder randnr. [B.1. De rechtspraak van voor 1967, opmerkelijke dingen aan advies OM]] 
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uitspreken1. Het kan ook voorkomen dat het OM dit middel ambtshalve inroept (art. 1097 

Ger.W.)2. 

C. Toepassing van het criterium in de praktijk 

222. Het Hof van Cassatie beoordeelt de al dan niet onsplitsbaarheid van een geschil vaak 

zonder dit al te uitgebreid te beargumenteren. In tegenstelling tot de Nederlandse rechtspraak 

van de Hoge Raad3 wordt hier meestal volstaan met een verwijzing naar art. 31 Ger.W. (en 

een van de artikelen waarnaar het verwijst) en de vermelding (of zelfs slechts insinuatie) dat 

de afzonderlijke berechting wel of niet tot materieel onuitvoerbare uitspraken zou leiden4. 

 

Daarbij kan splitsbaarheid afgeleid worden uit het feit dat het om een geldsomveroordeling 

gaat5. Niettemin werd een vordering tot betaling van een schuldvordering als onsplitsbaar 

gezien. Een persoon had namelijk het vruchtgebruik op de schuldvordering terwijl de andere 

dit in blote eigendom had. Deze moesten zich bijgevolg samen als eiser tegen de schuldenaar 

richten6. 

 

223. Net zoals afstammingsgeschillen, procedures tot vordering van een noodweg en 

revindicatieprocedures7 zijn ook incidenten in procedures van collectieve schuldenregeling 

worden als onsplitsbaar beschouwd. Als een schuldenaar tegen een vonnis tot herroeping van 

de aanzuiveringsregeling hoger beroep instelt moet hij hierin zowel zijn schuldbemiddelaar 

als alle schuldeisers die bij deze regeling betrokken zijn oproepen8. De gelijktijdige uitvoering 

                                                
1 E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, RW 1983-84, 346, nr. 11. 
2 Gent (5de k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1367-1368, concl. Adv. Gen. J. MATTHIJS; E. KRINGS en M. STORME, 

Onsplitsbaarheid, 314-315, nr. 17-18. 
3 In tegenstelling tot Nederland zweert de Belgische rechtspraak trouw aan het strikte onsplitsbaarheidscriterium. 

Zoals hierboven reeds vermeld, wordt in België niet naar de aard van de vordering gekeken maar enkel naar het 

(potentiële) eindpunt daarvan. 
4 Gent (17de k.) 30 oktober 1990, TGR 1991, 134; Cass. 24 februari 2005, AR C.02.0268.F, C.02.0274.F; Cass. 

27 maart 2009, C.08.0189.N; Cass. 7 oktober 2010, AR C.09.0622.F. 
5 Luik 27 februari 1970, JL 1969-70, 220. 
6 Cass. 18 oktober 1979, Arr.Cass. 1979-80, 218. 
7 Cf. infra onder randnr. 234 e.v. 
8 Cass. 4 september 2003, RW 2004-05, 101; Rb. Brugge 3 december 2003, RABG 2005, 262; Gent 27 september 

2005, RW 2006-07, 605.Cass. 14 mei 2009, Pas. 2009, 172. 
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van enerzijds de herroeping van de aanzuiveringsregeling t.a.v. sommige schuldeisers en 

anderzijds de instandhouding daarvan t.a.v. andere schuldeisers is namelijk materieel 

onuitvoerbaar. Gelet op de toestand van samenloop die wegens de collectieve 

schuldenregeling ontstaat tussen de schuldeisers kan de herroeping hiervan niet slechts deels 

gebeuren1. Hetzelfde geldt voor faillissementen. Een handelaar kan namelijk onmogelijk 

failliet zijn ten opzichte van bepaalde schuldeiser en ten opzichte van andere niet2. In 

dergelijke geschillen staat het belang van de oproeping van de schuldbemiddelaar of curator 

buiten betwisting. Er is wel enige discussie waar te nemen op het moment waarop dit moet 

gebeuren3. 

 

Een ander voorbeeld van een onsplitsbaar geschil is de situatie van een appartementsmede-

eigendom. Wanneer enkele mede-eigenaars een proces voeren tegen de vereniging van mede-

eigenaars waarna de syndicus en leden van de raad van beheer tussenkomen in het geding, 

dan moet elk van hen eveneens in het hoger beroep betrokken worden4. 

§3. Toepassingsgebied 

224. De vernauwde begripsomschrijving is niet de enige wijziging die de theorie van 

onsplitsbaarheid in 1967 onderging. Ook haar toepassingsgebied werd onder handen 

genomen5. Neemt men het volledige artikel in ogenschouw dan ziet men dat het luidt als 

volgt: “het geschil is enkel onsplitsbaar, in de zin van de artikelen 735, § 5 [tweede lid], 747, 

§ 2, zevende lid, 1053, 1084 en 1135 [Ger.W.], wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging 

van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou 

zijn”. 

 

                                                
1 S. VOET, “Hoger Beroep tegen een herroepingsbeslissing inzake collectieve schuldenregeling: maar vergeet 

ook de schuldeisers niet!” (noot onder Gent 27 september 2005), RW 2006-07, 610, nr. 6.3. 
2 Gent 5 april 2004, RABG 2005, 247 (met enige uitleg waarom dit geschil onsplitsbaar is); Cass. 16 januari 

2009, RW 2008-09, 1433; K. WAGNER, Sancties, 164, nr. 124; J. VANANROYE, “Het lot van de (werkende) 

vennoten bij het faillissement van een V.O.F. of Comm.V.” (noot onder Cass. 19 december 2008), RW 2008-09, 

1429, nr. 2. 
3 Cf. infra onder randnr. [afdeling 3, §1, B] 
4 R. TIMMERMANS, “De valkuil van processuele ondeelbaarheid bij geschillen inzake appartementseigendom”, T. 

App. 2005, 9-10. 
5 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 323, nr. 34. 
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De theorie van onsplitsbaarheid wordt door dit artikel enkel van betekenis gemaakt voor die 

specifieke artikelen waarnaar het verwijst. Dit komt erop neer dat er enkel een bekommernis 

om materiële executieproblemen is wanneer een correct opgeroepen procespartij verstek laat 

gaan of een expliciet opgesomd rechtsmiddel aanwendt1. Concreet zullen zij die hoger beroep 

of een voorziening in cassatie instellen zonder daarbij alle partijen uit de vorige aanleg te 

betrekken niet-ontvankelijk verklaard worden in hun vordering. Hetzelfde geldt voor zij die 

op zo een manier om de herroeping van het gewijsde verzoeken. In al deze gevallen zal men, 

desnoods ambtshalve, de exceptie van onsplitsbaarheid kunnen opwerpen. Het gevolg van 

onsplitsbaarheid bij verstek is ietwat anders. T.a.v. de niet-verschijnende partij(en) in een 

onsplitsbaar geschil, terwijl minstens één partij wel verschijnt, zal de uitspraak op de 

verdaagde zitting als op tegenspraak gelden2. 

 

Van een onsplitsbaar geschil en een executiebekommernis is geen sprake t.a.v. de niet 

opgesomde rechtsmiddelen3. Belangrijker echter is dat de theorie van onsplitsbaarheid zich 

niet langer bekommert om het moment van de gedinginleiding. Onsplitsbaarheid is geen punt 

meer als een geding aanhangig gemaakt werd zonder aanwezigheid van alle betrokkenen bij 

de litigieuze rechtsverhouding. Dit geeft in deze instantie geen aanleiding tot niet-

ontvankelijkheid van de (onsplitsbare) vordering4,5. De reden hiervoor is dat men de 

problemen die men met het oude criterium ondervond wou verminderen. Met een enge theorie 

van onsplitsbaarheid wordt de partijautonomie minder aangetast en worden de proceskosten 

gedrukt6. 

 

                                                
1 Gent (17de k.) 30 oktober 1990, TGR 1991, 136; E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 316-321, nr. 21-

30. 
2 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 118, nr. 204.  
3 Er is bovendien ook geen duidelijke regeling i.v.m. afstand van geding, berusting, etc. in onsplitsbare 

geschillen. Cf. E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 317, nr. 22. 
4 Arbrb. Doornik (3de k.) 20 april 2004, JLMB 2004, 845 lijkt hier tegen in te gaan naar aanleiding van een 

geschil over sociale verkiezingen en een op te richten comité voor preventie en bescherming op het werk waarin 

niet alle verenigingen betrokken waren. 
5 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 307, nr. 2; A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 118, nr. 204; P. DAUW, 

Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 11,  nr. 20, voetnoot 3; B. ALLEMEERSCH, 

Taakverdeling, 171, nr. 51.  
6 F. DUMON, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1987, art. 1084, 3, nr. 3. 
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Nochtans had men tijdens de Gerechtelijke Hervorming wel overwogen om de theorie van 

onsplitsbaarheid uit te breiden tot de inleiding van het geding en de procedure in eerste 

aanleg. Op het eerste zich leek het ook hier noodzakelijk tegenstrijdige beslissingen te 

vermijden waarvan de uitvoering materieel onmogelijk is. Uiteindelijk kwam men echter tot 

de conclusie dat er reeds voldoende mogelijkheden, in het bijzonder de vordering tot 

tussenkomst1, voorhanden waren om aan deze noodzakelijkheid te beantwoorden in eerste 

aanleg2. 

Afdeling 2. Gezamenlijke behandeling van onsplitsbare vorderingen in eerste 

aanleg 

225. In de oude rechtspraak, ongeacht de aanneming van het natuurlijke of logische 

criterium, werd de exceptie van onsplitsbaarheid ook in eerste aanleg aanvaard3. Sinds de 

Gerechtelijke Hervorming is dit echter veranderd. Nochtans betekent het feit dat art. 31 

Ger.W. zich niet bekommert om de procedure in eerste aanleg niet dat er geen onsplitsbare 

geschillen kunnen voorliggen in deze instantie. Deze problematiek vereist ook hier een 

oplossing4. Een geschil dat bijvoorbeeld in hoger beroep o.b.v. art. 1053 jo. 31 Ger.W. als 

onsplitsbaar wordt aangemerkt is dit niet plots. Men mag aannemen dat de rechtsverhouding 

waaruit de rechtsvordering en het geschil voorvloeien niet als bij toverslag wijzigt eens men 

een rechtsmiddel aanwendt5. Een geschil is ofwel onsplitsbaar ofwel niet, een metamorfose 

doet zich niet gaandeweg voor. Ondanks de absolute noodzakelijkheid dergelijke geschillen 

reeds van in het begin gezamenlijk te berechten, teneinde tegenstrijdige uitspraken en 

executieproblemen te vermijden, stelt de Belgische wetgever in deze fase geen dwangmiddel 

ter beschikking om dit te garanderen. Nochtans hebben de ontwerpers van het Gerechtelijk 

Wetboek in de mogelijkheid voorzien om de principes van onsplitsbaarheid bij wet uit te 

breiden. Zij anticipeerden er reeds op dat de praktijk de noodzakelijkheid hiervan kon 

                                                
1 In tegenstelling tot in Nederland waar deze rechtsfiguur pas in 1992 haar intrede maakte in het burgerlijk 

procesrecht, m.a.w. na de totstandkoming van de theorie van ondeelbaarheid. 
2 C. VAN REEPINGHEN, Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, Brussel, BS 1964, 31-32 en 157-158; A. 

FETTWEIS, Bevoegdheid, 120, nr. 208. 
3 Gent (5de k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1367-1371, concl. Adv. Gen. J. MATTHIJS. 
4 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 307, nr. 2. 
5 Behalve misschien in het geval waar in de loop van het geding een nieuwe eis wordt geformuleerd zonder dat 

een van de procespartijen zich hiertegen verzet. 
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verlangen1. Tot op heden is deze uitbreiding er, behalve een schijnuitzondering ingeval van 

verstek, echter nog niet gekomen. Het zal volledig in de handen van de partijen liggen om op 

toekomstige problemen te anticiperen. Hiertoe beschikken zij over drie werkmiddelen voor: 

de exceptie van samenhang, de vordering tot tussenkomst of het derdenverzet2. 

§1. Samenhang: cumulatie of samenvoeging 

226. Bij onsplitsbare vorderingen dienen twee situaties van elkaar te worden onderscheiden. 

In de eerste situatie beseft men reeds van bij de gedinginleiding dat de vorderingen 

onsplitsbaar zijn en tot een onsplitsbaar geschil moeten leiden. In dit geval zal men de 

vorderingen kunnen cumuleren (art. 701)3. Als men meent dat de vorderingen onsplitsbaar 

zijn dan zijn ze namelijk zeker samenhangend (art. 30 Ger.W.). Zoals reeds gezien heeft dit 

vroege bewustzijn van de eiser diverse proceseconomische voordelen. Niet in het minst omdat 

tijd, kosten en arbeid uitgespaard worden4. Oordeelt de rechter evenwel dat er geen 

onsplitsbaarheid voorligt dan was deze cumulatie niet absoluut noodzakelijk. De eiser kan 

zich dan met proceskosten geconfronteerd zien die hij niet had moeten maken. Nochtans zal 

dit niet tevergeefs geweest aangezien er in dit geval hoogstwaarschijnlijk wel samenhang 

aanwezig zal zijn wat toch tot een proceseconomische gezamenlijke berechting zal leiden. 

 

227. In de tweede situatie werden verschillende vorderingen tussen verschillende, waarvan 

één gemeenschappelijke, partijen voor verschillende rechtbanken ingeleid. Het is pas later dat 

een procespartij (of rechter5) beseft dat deze vorderingen eigenlijk onsplitsbaar zijn en in één 
                                                
1 C. VAN REEPINGHEN, Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, Brussel, BS 1964, 32. 
2 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 118, nr. 204. 
3 Cf. supra onder randnr. 184 e.v. 
4 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 11,  nr. 20, voetnoot 3. 
5 In het geval waar art. 856, tweede lid Ger.W. op doelt kan de rechter ambtshalve overgaan tot samenvoeging 

van samenhangende vorderingen. Dit vormt een (beperkte) uitzondering op het verbod van art. 811 Ger.W. In 

zijn bespreking van onsplitsbare geschillen in eerste aanleg gaat A. FETTWEIS in “L’indivisibilité du litige en 

droit judiciaire privé”, JT 1971, 269, nr. 4 en in Bevoegdheid, 118, nr. 206 wat verder. Volgens hem zou de 

rechter een dergelijke samenvoeging eveneens ambtshalve kunnen realiseren van zodra de vorderingen in feite 

(in eerste aanleg) ingeleid zijn en het geschil aan de bewoordingen van art. 31 Ger.W. voldoet. De openbare orde 

vereist namelijk dat aan parallelle procedures een einde wordt gesteld. Zo niet zou dit leiden tot onaanvaardbare 

tegenstrijdigheden die de goede werking van de rechterlijke orde zelf op de helling zouden zetten. Een eerste 

probleem is dat FETTWEIS verwijst naar art. 31 Ger.W. terwijl het bij de exceptie van samenvoeging om art. 30 

Ger.W. te doen is. Neem nu nog aan dat art. 31 Ger.W., omdat het een versterkte vorm van samenhang is, hier 
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geding met alle partijen moeten behandeld worden. Om tegenstrijdige beslissingen en 

executieproblemen alsnog te vermijden kan men de hierboven reeds besproken1 exceptie van 

samenhang opwerpen2.  

§2. Vordering tot (gedwongen) tussenkomst 

A. Algemene inleiding 

228. Een tweede mogelijkheid waarover partijen beschikken als zij tijdens een onsplitsbaar 

geding tot het besef komen dat niet alle betrokkenen daarin opgeroepen werden is de 

vordering tot tussenkomst. Het is een tussenvordering die in de loop van het geding3 kan 

ingesteld worden teneinde personen die nog niet in het hangende geding zijn opgeroepen er 

alsnog in te betrekken (art. 13 Ger.W.). Tussenkomst is m.a.w. de proceshandeling waardoor 

een derde partij wordt in het geding (art. 15, eerste lid Ger.W.). Aangezien de verruiming van 

                                                                                                                                                   
toch van toepassing is dan rijst er toch een tweede probleem. Dit openbare orde karakter brengt namelijk ook 

mee dat men dit artikel strikt moet lezen. Aangezien het zich, behoudens de verstekprocedure, niet uitdrukkelijk 

richt op procedures in eerste aanleg kan men een ambtshalve optreden in deze instantie dan ook niet zomaar 

algemeen aanvaarden. (Dit is reeds moeilijk te verantwoorden voor specifieke gevallen, cf. infra onder randnr. 

240). Het artikel is wel van openbare orde, met alle gevolgen van dien, maar dit karakter is beperkt tot haar 

toepassingsgebied. Op samenvoeging van onsplitsbare vorderingen in eerste aanleg zijn de regels inzake 

samenhang van toepassing. Deze zijn, behoudens de – hier niet toepasselijke – omweg van de exceptie van 

onbevoegdheid, niet van openbare orde. Ter verantwoording voor deze visie verwijst FETTWEIS naar Gent (5de 

k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1364-1371, concl. Adv. Gen. J. MATTHIJS. Dit arrest dateert echter van vóór de 

invoering van het nieuwe Gerechtelijk Wetboek in 1967. In die periode was er nog een algemene aanvaarding 

van de theorie van  onsplitsbaarheid in eerste aanleg. Cf. supra onder randnr. 217 voor een bespreking van dit 

arrest. 
1 Cf. supra onder randnr. 198. 
2 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 322, nr. 32; J. LAENENS, Commentaar Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Kluwer, 1983, art. 566, 5, nr. 11; P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 

2003, art. 701, 11,  nr. 20, voetnoot 3. Deze exceptie van samenhang is niet gelijk aan de exceptio waarmee de 

verweerder opwerpt dat er naast hem nog anderen in de procedure betrokken hadden moeten worden. 
3 In tegenstelling tot Nederland (art. 118 Rv.) is dit begrip duidelijker afgebakend. Er is dan ook geen nood aan 

een onderscheid tussen gedwongen tussenkomst in ruime of enge zin. Gedwongen tussenkomst slaat enkel op 

een tussenvordering tijdens de procedure. In de gedinginleidende fase kan zich dit nooit voordoen. De techniek 

om reeds in deze fase meerdere personen in het geding te betrekken wordt onbetwistbaar als cumulatie 

omschreven. Cf. supra onder randnr. 182.  
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de omvang van het geding hier niet plaatsvindt tijdens de inleiding van het geding is hier geen 

sprake van cumulatie1. 

 

229. In principe kan elke derde in een geding tussenkomen op voorwaarde dat hij (onder 

andere) het vereiste belang2 en de vereiste hoedanigheid heeft. Als hij hier zelf het initiatief 

toe neemt is er sprake van vrijwillige tussenkomst. Deze kan een bewarend of agressief 

karakter hebben. De vordering tot gedwongen tussenkomst daarentegen gaat uit van een 

procespartij. Een eiser of verweerder dagvaardt m.a.w. een derde om zich samen met hem in 

de procedure te begeven. Degene die dit vordert zal bij deze oproeping voldoende belang 

moeten hebben. De gedwongen tussenkomst kan een agressief doel hebben, namelijk om 

derde persoonlijk te laten veroordelen tot het gevorderde in tussenkomst. Hetzelfde geldt voor 

de oproeping van een derde (tot gedwongen tussenkomst) in vrijwaring. De gedwongen 

tussenkomst zal een louter bewarend karakter hebben wanneer deze niet strekt tot de 

veroordeling van derde. Dergelijke gedwongen tussenkomst in gemeenverklaring wil enkel de 

derde gebonden horen verklaren aan (het gezag van gewijsde van) de uitspraak. Op die manier 

is de beslissing ook aan de derde tegenwerpelijk en kan hij hiertegen geen derdenverzet 

instellen3. De derde die gedwongen tussenkomt wordt een volwaardige partij in het geding. 

Hij mag alle verweermiddelen opwerpen die een normale verweerder zou mogen aanwenden. 

Dit betekent ook dat hij onafhankelijk van de oorspronkelijke partijen een standpunt inneemt 

in het proces4. Hierdoor kan hij eveneens na de uitspraak autonoom de beschikbare 

rechtsmiddelen aanwenden5. 

 

                                                
1 P. TAELMAN, “Objectieve cumulatie van vorderingen: pro en contra” (noot onder Kh. Gent 28 maart 1995), 

AJT 1995-96, 12; P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1506, nr. 20. 
2 Dit wordt vaak beoordeeld aan de hand van de mogelijkheid van derde om derdenverzet in te stellen tegen de 

toekomstige uitspraak. Enkel wanneer de rechten van de derde aangetast dreigen te worden door een uitspraak in 

een procedure waarin hij niet werd opgeroepen of vertegenwoordigd, is er voldoende belang bij de tussenkomst. 

Cf. A. FETTWEIS, Manuel, 419-420, nr. 590. 
3 Gelet op dit gevolg wordt het bewarend karakter van deze gedwongen tussenkomst terecht genuanceerd door P. 

TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1514, nr. 33. 
4 A. FETTWEIS, Manuel, 417-424, nr. 585-599; M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, 39-41, nr. 68-71; J. 

LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 501-506, nr. 1098-1111. 
5 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1510, nr. 26. 
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230. De derde moet tijdig in het geding betrokken worden1. Men kan hem niet zomaar 

dwingen zich in een procedure te voegen die reeds in een vergevorderd stadium verkeert (art. 

812, eerste lid Ger.W.)2. De gevolgen hiervan mogen zich niet tot hem uitstrekken aangezien 

hij zich hier niet over heeft kunnen uitspreken. Dit zou zijn recht van verdediging en in het 

bijzonder het beginsel van hoor en wederhoor schenden. Als dit het geval is heeft de derde het 

recht om het debat niet te aanvaarden3. In de striktste interpretatie zou men de vordering tot 

gedwongen tussenkomst daarom voor elk verweer ten gronde moeten instellen4. Het feit dat er 

reeds een conclusiekalender werd opgesteld belet de gedwongen tussenkomst evenwel niet. 

De tussenkomst is namelijk een nieuw en terzake dienend feit dat “ontdekt” wordt. Hiervoor 

kan een aanpassing van de conclusietermijnen gevraagd worden (art. 748, §2 Ger.W.)5. Deze 

tijdigheidsvereiste belet echter niet dat een vordering tot gedwongen bewarende tussenkomst 

voor het eerst in hoger beroep mag plaatsvinden6. Dit in tegenstelling tot gedwongen 

agressieve tussenkomst (art. 812, tweede lid Ger.W.) Dit zou de derde namelijk van een 

aanleg beroven Dit laatste verbod is evenwel niet van openbare noch van dwingend recht7. De 

procespartijen zullen dit m.a.w. zelf moeten opwerpen maar niet voor het eerst in cassatie8. 

 

                                                
1 Vooral t.a.v. een reeds bevolen deskundigenonderzoek bestaat over het exacte tijdstip discussie binnen de 

rechtsleer. Cf. P. TAELMAN, K. VAN DAMME, K. DEVOLDER. en K. BROECKX, Het deskundigenonderzoek in 

burgerlijke zaken, Gent, RUGent, 2000, 63-64, nr. 164-166; M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, 42-43, 

nr. 73. 
2 Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor de vrijwillig tussenkomende partij. In bevestigende zin: M. 

CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, 42, nr. 72 in fine. In ontkennende zin: J. LAENENS, Handboek 

gerechtelijk recht, 503, nr. 1104. Volgens deze laatste auteur moet de vrijwillig tussenkomende partij het geding 

aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de tussenkomst.. 
3 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1508, nr. 23. 
4 K. BROECKX, “Hoger beroep”, 79-80, nr. 6; P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 

2003, 1511 en 1514, nr. 27 en 33; M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, 42, nr. 72; J. LAENENS, 

Handboek gerechtelijk recht, 504, nr. 1107. 
5 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1510, nr. 26. 
6 Dit vormt een afwijking op het principe dat men enkel partijen die ook in eerste aanleg aanwezig waren in 

hoger beroep mag dagvaarden. 
7 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 503, nr. 1105. 
8 A. FETTWEIS, Manuel, 425, nr. 601-602. 
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231. Een laatste vereiste is dat de berechting van de vordering die door de tussenkomst nu 

bij dezelfde rechter als die bevoegd voor de hoofdvordering aanhangig is1 niet mag leiden tot 

een vertraging van de berechting van de hoofdvordering (art. 814 Ger.W.). Voor de vordering 

tot gedwongen tussenkomst in gemeenverklaring levert deze vereiste geen probleem op nu 

hier niets bijkomends gevorderd wordt van de derde. Bij vorderingen tot agressieve 

tussenkomst kan dit wel het geval zijn. Dan zal de rechter de vorderingen moeten splitsen2. 

Niet-ontvankelijkheid is hier niet op zijn plaats3. In onsplitsbare geschillen zal die vertraging 

naar aanleiding van tussenkomst zich echter niet vaak voordoen. In gewone situaties is er 

tussen de hoofdvordering en de vordering in tussenkomst reeds een zeker samenhang vereist 

opdat de tussenkomst toelaatbaar is. Deze vereiste stelt in de meerderheid van de gevallen 

geen problemen4. Een vordering tot gedwongen tussenkomst in onsplitsbare geschillen zal die 

samenhang bovendien vertonen in het kwadraat. Tussen de hoofdvordering en de vordering in 

tussenkomst in een onsplitsbaar geschil zal het verband zodanig intens zijn dat deze, in één 

oordeel, zonder vertraging samen berecht kunnen worden5. 

B. Art 811 Ger.W. 

232. De mogelijkheid die de vordering tot gedwongen tussenkomst biedt om een derde te 

dwingen tot deelname aan een (onsplitsbaar) geschil lijkt te verhelpen aan het ontbreken van 

de exceptie van onsplitsbaarheid in eerste aanleg. Deze stelling gaat op voor zover partijen 

zich altijd bewust zijn van de complicaties van het niet oproepen van alle betrokkenen in een 

onsplitsbaar geschil. In de praktijk is dit helaas niet altijd het geval. De oplossing zou erin 

kunnen bestaan de rechter de mogelijkheid te geven partijen hiertoe te verplichten of dit 

ambtshalve te bewerkstelligen. 
                                                
1 Krachtens art. 564 Ger.W. is de rechtbank waarvoor de hoofdeis aanhangig is eveneens bevoegd om kennis te 

nemen van de eis in tussenkomst. Van deze regel wordt afgeweken indien de vordering waartoe de agressieve 

tussenkomst aanleiding geeft behoort tot een exclusieve bevoegdheid van een rechtbank of indien daarover een 

arbitrageovereenkomst werd gesloten tussen de partijen. Cf. J. LAENENS, “Overzicht van rechtspraak. De 

bevoegdheid (1979-92)”, TPR 1993, 1587, nr. 139; J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 304-305, nr. 612-

614. 
2 P. TAELMAN, “Cumulatie”, 26, nr. 22. 
3 M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, 43, nr. 74. 
4 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1507, nr. 21; M. CASTERMANS, 

Gerechtelijk Privaatrecht, 43, nr. 75. 
5 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1507, nr. 22. 
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Voor 1967 had de rechter deze mogelijkheid. Hij kon procespartijen dwingen een derde in het 

geding te doen tussenkomen. Vooral in onsplitsbare geschillen bleek deze dwang vaak 

noodzakelijk. Van zodra een derde belang zou hebben bij een derdenverzet tegen de uitspraak 

over het onsplitsbare geschil waarin hij niet betrokken werd, was zijn ambtshalve oproeping 

via gedwongen tussenkomst verantwoord. Deze rechtspraak was niet vrij van kritiek 

aangezien dit een te grote inmenging vormde in partijautonomie. Bovendien kon een derde 

ook voor het eerst in hoger beroep ambtshalve worden opgeroepen. Dit leidde tot verlies van 

een aanleg1. 

 

233. Art. 811 Ger.W. beslist er sinds 1967 echter anders over2. Als een herbevestiging van 

de partijautonomie verbiedt dit artikel een rechter om zelf, ambtshalve, derden in het geding 

te betrekken3. Het zijn namelijk de partijen die de grenzen van het geding bepalen. Enkel zij 

kunnen bepalen wie wel en wie niet in het geschil betrokken wordt. Evenmin kan de rechter 

partijen dwingen een vordering tot tussenkomst in te stellen4, ook niet op verzoek van een van 

de andere partijen5. Hij mag hen niet onder druk zetten of het geding schorsen totdat zo een 

vordering is ingesteld6. Dit verbod beperkt zich niet tot agressieve tussenkomst maar strekt 

zich ook uit tot haar bewarende variant. De enige marge die de rechter hier heeft is zijn 

vraagrecht. Hij mag de partijen wel voorzichtig vragen waarom een derde niet in het geding 

betrokken werd. In dit kader kan hij hen aansporen dit alsnog te doen. Hiertoe zal hij 

mogelijks de debatten moeten heropenen7. 

                                                
1 Gent (5de k.) 20 juni 1962, RW 1963-64, 1364-1371; A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire 

privé”, JT 1971, 269, nr. 2, voetnoot 6; B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling, 166, nr. 46. 
2 Dit in tegenstelling tot landen zoals Engeland, de Verenigde Staten en Griekenland. B. ALLEMEERSCH, 

Taakverdeling, 167-168, nr. 47. 
3 J. LINSMEAU en X. TATON, “Le principe dispositif et l’activisme du juge” in J. LINSMEAU en M. STORME, 

Finalité et légitimité du droit judiciaire – Het gerechtelijk recht: waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 

2005, 115, nr. 25 (hierna verkort J. LINSMEAU en X. TATON, “Le principe dispositif”). 
4 Cass. 18 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 582. 
5 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1509, nr. 26; M. CASTERMANS, 

Gerechtelijk Privaatrecht, 39, nr. 69. 
6 E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, RW 1983-84, 345, nr. 11; A. 

FETTWEIS, Manuel, 418, nr. 586. 
7 A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, JT 1971, 269, nr. 2-3; B. ALLEMEERSCH, 

Taakverdeling, 165, nr. 45. 
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C. Wettelijke uitzonderingen op art. 811 Ger.W. 

234. De vrijheid van de procespartijen om enkele de personen die zij willen te dagvaarden 

of naderhand te dwingen tot tussenkomst is vooral in onsplitsbare geschillen problematisch. 

De aanwezigheid van alle betrokkenen in een procedure over een onsplitsbare 

rechtsverhouding is namelijk absoluut noodzakelijk. Hier werd door de wetgever een mouw 

aan gepast door het verbod voor de rechter om derden gedwongen op te (laten) roepen in 

bepaalde gevallen te doorbreken. Hieronder worden de drie belangrijkste1 uitzonderingen 

besproken.  

C.1. Afstamming 

235. Een eerste afwijking is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. T.a.v. rechterlijke 

beslissingen inzake afstamming wordt bepaald dat deze zelfs aan personen die geen partij 

waren in het geding kunnen worden tegengeworpen (art. 331decies, eerste lid BW). Gelet op 

het woordje “zelfs” lijkt dit te wijzen op een uitbreiding van het gezag van gewijsde van 

dergelijke uitspraken. Dit is echter niet het geval. Dergelijke uitspraken behouden hun relatief 

karakter. Naar gemeen recht belemmert dit echter niet de bewijskracht van uitspraken 

tegenover derden. Die zijn evenwel vrij om hiertegen rechtsmiddelen, zoals derdenverzet, aan 

te wenden. Dit eerste lid is dus slechts een bevestiging van het gemeen recht2.  

 

In het volgende lid krijgt de rechter krijgt echter wel de mogelijkheid aangereikt om op dit 

vertragend rechtsmiddel van derdenverzet te anticiperen. Inzake vorderingen inzake 

afstamming3 geldt namelijk de regel dat de rechter kan gelasten om alle belanghebbenden4, 
                                                
1 J. LINSMEAU en X. TATON, “Le principe dispositif”, 115, nr. 25, voetnoot 72. 
2 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, Commentaar Personen- en familierecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 

art. 331, 1-2, nr. 1-3. 
3 Geschillen inzake afstamming zijn onsplitsbaar. Cf. Cass. 24 februari 2005, AR C.02.0268.F, C.02.0274.F. Zie 

ook G. VERSCHELDEN, Afstamming – Algemene praktische rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2004, 135, 

327 en 543, nr. 183, 549 en 972. 
4 Over wie die belanghebbenden zijn bestaat verwarring. Sommige auteurs pleiten ervoor dit enkel toe te laten 

t.a.v. derden die derdenverzet kunnen instellen. De ratio achter die oproeping is namelijk hen te binden aan die 

uitspraak zodat zij geen derdenverzet kunnen instellen. T.a.v. partijen die, gelet op de voorwaarden voor dit 

rechtsmiddel, sowieso geen derdenverzet kunnen instellen is deze doelstelling reeds bereikt. Bovendien zal de 

uitspraak t.a.v. hen bindend zijn wat betreft de bewijskracht ervan. Cf. A. HEYVAERT en R. 

VANCRAENENBROECK, Commentaar Personen- en familierecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, art. 331, 5-6, nr. 12. 
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jegens wie hij oordeelt dat de beslissing mede moet gelden, in het geding te roepen (art. 

331decies, tweede lid BW). Afgaande op het eerste lid van dit artikel wil men hiermee het 

(vertragende) derdenverzet tegen rechterlijke beslissingen inzake afstamming zoveel mogelijk 

beperken1. 

 

De wetgever heeft echter niet verduidelijkt hoe de rechter dit precies moet aanpakken. 

Volgens de rechtsleer kan de rechter dit niet zelf doen met een oproeping bij gerechtsbrief. 

Hij zou de meest gerede partij, die in het proces aanwezig is, kunnen opleggen een vordering 

tot gedwongen tussenkomst van de derde(n) in te stellen2. 

 

236. Een volgende wetsbepaling van belang in afstammingsgeschillen is art. 332bis BW. 

Dit artikel bepaalt voor enkele specifieke onsplitsbare betwistingen van staat3 dat het kind (of 

indien het overleden is, zijn afstammelingen), de juridische ouder(s) wiens ouderschap niet 

wordt betwist en de persoon wiens ouderschap wordt betwist (i.e. eiser of verweerder) in het 

geding moeten opgeroepen worden. Dit wijst op een verplichting tot subjectieve cumulatie. 

Doet men dit niet dan is de vordering in principe niet-ontvankelijk. De rechter kan in deze 

gevallen de tussenkomst niet bewerkstellingen o.b.v. art. 331decies, tweede lid BW. Een 

manier om aan de niet-ontvankelijkheid te ontkomen is via de schorsing van het geding door 

de rechter en de heropening van de debatten zodat de partijen het gebrek zelf kunnen 

regulariseren. Een oproeping van de ontrekende belanghebbenden zou dan nog mogelijk zijn 

tot voor de sluiting der debatten op voorwaarde dat minstens één gedaagde tijdig gedagvaard 

werd4. Wordt deze oplossing aanvaardt dan is er geen sprake van een verplichting tot 

subjectieve cumulatie. 

                                                
1 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, Commentaar Personen- en familierecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, 

art. 331, 5, nr. 11; G. VERSCHELDEN, Afstamming – Algemene praktische rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 

2004, 533, nr. 951 
2 J. MELLAERTS, “Afstammingsgeschillen: een procesrechtelijke benadering”, TPR 1991, 1151, nr. 23; A. 

HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK Commentaar Personen- en familierecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, art. 

331, 6,  nr. 12. 
3 Art. 312, §2 (betwisting moederschap die o.g.v. geboorteakte vaststaat), 318 (betwisting vaderschapsregel), 

329bis, §3 (vernietigingsvordering moederlijke of vaderlijke erkenning minderjarig niet-ontvoogd kind zonder 

beschikbare ouder) en 330 BW (betwisting moederlijke of vaderlijke erkenning). 
4 J. MELLAERTS, “Afstammingsgeschillen: een procesrechtelijke benadering”, TPR 1991, 1157-1163, nr. 47-54; 

G. VERSCHELDEN, Afstamming – Algemene praktische rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2004, 530-532, nr. 
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C.2. De noodweg 

237. Art. 1371bis, derde lid Ger.W. geeft de rechter de macht om derden gedwongen te 

laten tussenkomen in geschillen betreffende een recht van uitweg1. Het moet hierbij gaan om 

vorderingen betreffende de toewijzing, afschaffing of verplaatsing van een uitweg. In eerste 

instantie is het de eiser nog toegestaan slechts die ene buur te dagvaarden2 over wiens perceel 

grond hij de uitweg het minst schadelijk acht3. Het is evenwel mogelijk dat de vrederechter 

(eventueel vergezeld van een deskundige) na het plaatsbezoek (art. 1371bis, tweede lid 

Ger.W.) vaststelt dat de uitweg beter over het perceel van een andere buur zou lopen. Dit kan 

de voorkeur krijgen wegens de minder schadelijke gevolgen, mindere kosten en lasten die 

deze keuze teweegbrengt. Is dit het geval, dan zal de rechter de eiser verplichten die buur 

bekend te maken waarna de rechter deze kan oproepen in het geding4. Het feit dat de eiser niet 

onmiddellijk verplicht wordt alle eigenaren op te roepen over wiens grond mogelijks een 

uitweg zou kunnen lopen bevordert een, voor hem, efficiënt procesverloop. Het zou voor de 

eiser namelijk enorm tijdrovend en duur zijn om de identiteit en woonplaats van alle buren, en 

eventueel hun huurders, opstalhouders, etc. na te gaan5. Deze informatie slechts vereisen eens 

door de vrederechter vastgesteld werd dat het voorgestelde perceel minder geschikt is dan een 

ander is een mooie uiting van een realistisch procesrecht. Het wordt de eiser minder lastig en 

kostelijk gemaakt om aan een hem toekomend recht geldend te maken. Hij mag zelf een 

inschatting maken en tot slechts een (of enkele) van de buren zijn pijlen richten. De kans 

bestaat dat deze inschatting correct was. Blijkt de inschatting na het plaatsbezoek door de 

vrederechter echter incorrect dan kan deze de additionele informatie alsnog vereisen en de 

tussenkomst van derden bewerkstellingen.  

 

                                                                                                                                                   
947-950, F. SWENNEN, Commentaar Personen- en familierecht, Antwerpen, Kluwer, 2009, art. 332bis BW, 1-4, 

nr. 1-2 en 6-7. 
1 In tegenstelling tot in Nederland is deze ambtshalve mogelijkheid in België uitdrukkelijk geregeld in de wet. 

Onder randnr. 104 werd reeds aangegeven waarom dit een onsplitsbaar geschil is. 
2 Na een, op straffe van niet-ontvankelijkheid van deze vordering voorgeschreven, voorafgaande oproeping tot 

minnelijke schikking (art. 1345 Ger.W.) 
3 Als de door eiser minst schadelijke geachte uitweg echter over meerdere percelen loopt zal de eiser reeds van in 

het begin alle die eigenaren in het proces moeten oproepen. 
4 S. MOSSELMANS, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2006, art. 811, 7, nr. 11. 
5 S. SNAET, Commentaar Bijzondere Overeenkomst, Antwerpen, Kluwer, 1997, art. 1371bis Ger.W., 3,nr. 1. 
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Het moet opgemerkt worden dat deze, voor de eiser gunstige, regeling evenwel de 

proceseconomie beknot nu dit tot enige vertraging in de procedure leidt. Deze processuele 

vertraging is m.i. nochtans gerechtvaardigd. Door de regeling van art. 1371bis Ger.W. zullen 

personen namelijk minder angstig en weigerachtig zijn om een geschil aan te spannen. Het 

kan namelijk niet ontkend worden dat heel wat burgers, ondanks het feit dat ze ergens 

onbetwistbaar recht op hebben, er nog voor terugdeinzen om naar de rechtbank te stappen 

wegens de hieraan verbonden hoge kosten en complexiteitsgraad. 

C.3. Revindicatie 

238. Ook in het beslagrecht werd een ambtshalve optreden van de rechter soms nodig 

geacht. In principe kan een schuldeiser enkel beslag leggen op de actuele goederen van de 

schuldenaar zelf (art. 7-8 Hyp.Wet). Dit wordt vrij ruim genomen aangezien t.a.v. alle 

roerende goederen die in de woning van de schuldenaar aangetroffen worden een 

eigendomsvermoeden geldt (art. 2279 BW). De kans bestaat dat hierdoor bewarend of 

uitvoerend beslag gelegd wordt op goederen die de facto de (beweerde) eigendom zijn van 

een derde. Deze kan zich hiertegen verzetten door een revindicatievordering in te stellen1.  

 

De revindicant is verplicht hiertoe de beslaglegger en de beslagen schuldenaar te dagvaarden 

bij gerechtsdeurwaardersexploot (art. 1514, eerste lid Ger.W.)2. De vordering tegen de 

beslaglegger strekt tot de opheffing van het beslag, die tegen de schuldenaar tot bevestiging 

van de revindicant zijn eigendomsrecht. Deze verplichting wijst er op dat de wetgever hierin 

                                                
1 W. DE SMET, “De vormvereisten bij revindicatie van in beslag genomen goederen”, RW 1973-74, 2127-2129, 

nr. 1-5 (hierna verkort W. DE SMET, “vormvereisten revindicatie”). 
2 Net zoals in Nederland (art. 438, vijfde lid Rv.) leidt dit hier tot een verplichte subjectieve cumulatie. 
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een onsplitsbaar geschil ziet1,2 waarvoor art. 31 Ger.W. en de hierin vermelde artikelen 

gelden3.  

 

239. Gelet op deze onsplitsbaarheid kan de griffier de eventuele andere beslagleggers4 bij 

gerechtsbrief kennis geven van een afschrift van de dagvaarding. Hierin worden ze 

uitgenodigd om te verschijnen teneinde hen in de zaak te betrekken (art. 1514, derde lid 

Ger.W.). De verstekproblematiek wordt ook hier uitdrukkelijk geregeld door het vonnis t.a.v. 

alle correct opgeroepen partijen, ongeacht hun verschijning, (als) op tegenspraak te wijzen 

(art. 1514, vierde lid Ger.W.)5. 

 

240. Uit art. 1514, eerste lid Ger.W. valt een verplichting tot subjectieve cumulatie af te 

leiden. Op het einde van de eerste volzin van dit lid wordt de nietigheid van het exploot als 

sanctie vermeld6. Deze is onderworpen aan de processuele nietigheidsleer zodat degene die dit 

opwerpt zijn belangenschade zal moeten aantonen. Aangezien dit artikel niet van openbare 

orde is, het beschermt enkel de rechten van de beslaglegger en de schuldenaar, kan de eraan 

verbonden nietigheid niet ambtshalve opgeworpen worden7. Gelet op het openbare orde 

karakter van de onsplitsbaarheid, wat een revindicatieprocedure duidelijk is, zou men kunnen 

                                                
1 Brussel 30 september 1969, Pas., II, 253. De algemene regel is namelijk dat het eigendomsrecht t.o.v. iedereen 

op gelijke wijze geldt. De ontkenning van de revindicant zijn eigendomsrecht in een procedure tegen de 

beslaglegger (en de hieruit volgende niet-opheffing van het beslag) en in een afzonderlijke procedure tegen de 

schuldenaar de erkenning hiervan zou aanleiding geven tot twee materieel onuitvoerbare uitspraken. Cf. W. DE 

SMET, “vormvereisten revindicatie”, 2135, nr. 21. 
2 Ondanks de behandeling van deze procedure zoals in kort geding geldt ook hier de specifieke verstekprocedure 

uit art. art. 735, §5 en 747, §2, zevende lid Ger.W. (voor meer over deze procedure cf. infra onder randnr. 249). 

Cf. W. DE SMET, “vormvereisten revindicatie”, 2134-2135, nr. 19-20. 
3 P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 

1991, 139, nr. 5. 
4 Met “beslaglegger” wordt in het eerste lid dus niet enkel de schuldeiser die het beslag gelegd heeft bedoeld. 

Ook alle andere schuldeisers van de schuldenaar die een gerechtsdeurwaarder kunnen opdragen, na het door de 

eerste schuldeiser gelegde beslag, na te gaan welke roerende goederen nog voor beslag vatbaar zijn worden 

bedoeld (art. 1524 Ger.W.).  
5 W. DE SMET, “vormvereisten revindicatie”, 2130-2136, nr. 7-22; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Brussel, 

E.Story-Scientia, 2001, 372 en 375, nr. 632 en 637; S. MOSSELMANS, Commentaar Gerechtelijk recht, 

Antwerpen, Kluwer, 2006, art. 811, 8, nr. 12. 
6 Deze sanctie strekt zich uit tot alle vormvereisten die deze zin bevat. 
7 W. DE SMET, “vormvereisten revindicatie”, 2137, nr. 26. 
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verdedigen dat de rechter de niet-ontvankelijkheid van deze vordering ambtshalve moet 

opwerpen. Dit staat echter op gespannen voet met de strikte lezing die bepalingen van 

openbare orde vereisen1 en het feit dat art. 31 Ger.W. niet uitdrukkelijk verwijst naar art. 

1514, eerste lid Ger.W. Past men evenwel de gevestigde opvatting over het derdenverzet2 naar 

analogie toe op dit wetsartikel dan zou men een indirecte toepasbaarheid van de 

onsplitsbaarheidstheorie op art. 1514, eerste lid Ger.W. kunnen aanvaarden. Enig pijnpunt 

hierbij is dat art. 1514 Ger.W. minder uitdrukkelijk dan art. 1125, eerste lid Ger.W. verwoordt 

dat “alle” partijen in het geding opgeroepen moeten worden. Bovendien strekt de 

mogelijkheid van art. 1514, derde lid Ger.W. zich niet uit tot het eerste lid en kan de rechter 

de tussenkomst van de beslaglegger of schuldenaar niet bevelen3. 

C.4. Beoordeling 

241. Uit deze uitzonderingen4 blijkt dat de wetgever deze geschillen bij voorbaat als 

onsplitsbaar heeft bestempeld. Alhoewel sommige hiervan een gelijkenis vertonen met 

gevallen waar in Nederland eveneens ondeelbaarheid wordt aangenomen leidt dit in België , 

behoudens art. 1514, eerste lid Ger.W., niet tot een verplichte subjectieve cumulatie. De 

procespartijen moeten geen extra kosten maken tijdens de gedinginleiding door reeds alle 

                                                
1 W. DE SMET, “vormvereisten revindicatie”, 2137, nr. 27. 
2 Cf. infra onder randnr. 246 e.v. 
3 W. DE SMET, “vormvereisten revindicatie”, 2137, nr. 27. 
4 Daarnaast zijn er nog andere uitzonderingen te vinden in art. 1233, §1, 3° Ger.W. jo. 394, tweede lid BW; art. 

1719, eerste lid Ger.W.; art. 29quater, §4 van de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, BS 11 mei 1999; art. 120, §3, vierde lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het 

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002; art. 18 van de Wet betreffende 

de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 

inzake de vrije beroepen, BS 20 november 2002. Ook in familiezaken zijn er nog enkele oneigenlijke 

uitzonderingen. Art. 1231-10 en 1236bis, §2 Ger.W. voorziet in de mogelijkheid voor de rechter om derden op te 

roepen om hen te horen inzake adoptie resp. voogdij. Het gaat hierbij volgens B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling, 

172, nr. 53 niet om een getuigenverhoor of gedwongen tussenkomst. Het kan wel aanleiding geven tot een 

vrijwillige tussenkomst. Volgens P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1509-

1510, nr. 26, voetnoot 97 zou het wel om een eigenlijke uitzondering gaan die een ambtshalve gedwongen 

tussenkomst inhoudt. Gelet op K. BROECKX, “Hoger beroep”, 80, nr. 7 is dit niet het geval nu dit geen aanleiding 

geeft tot een recht op hoger beroep. Dit impliceert dat de persoon die werd opgeroepen om gehoord te worden, in 

tegenstelling tot de persoon die werd opgeroepen in gedwongen tussenkomst, geen partij wordt in het geding. 
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mogelijke belanghebbenden te dagvaarden. Ze kunnen het oordeel van de rechter tijdens de 

procedure afwachten en daarna eventueel die derden in het geding (laten) betrekken. 

D. Probleemstelling 

242. De rechter die zich buiten de vermelde uitzonderingsgevallen in eerste aanleg 

geconfronteerd ziet met een onsplitsbaar geschil komt met lege handen te staan. 

Tegenstrijdige uitspraken en executieproblemen dreigen als de partijen niet zelf de touwtjes in 

handen nemen. In de rechtsleer gaan nochtans diverse stemmen op om hier verandering in te 

brengen. Dit gaat niet zover als een pleidooi voor de totaalopheffing van het verbod uit art. 

811 Ger.W. Dit zou namelijk een te grote inbreuk op de partijautonomie vormen. Daarom zijn 

de meeste voorstellen in de rechtsleer iets genuanceerder. Zo zou de rechter de algemene 

mogelijkheid moeten krijgen de procespartijen uit te nodigen om bij de litigieuze 

rechtsverhouding betrokken derden in het geding te betrekken. Dit op voorwaarde dat hun 

aanwezigheid de rechter noodzakelijk lijkt om het geschil efficiënt te berechten1. Een ander 

voorstel geeft de rechter die de afwezigheid van enkele betrokkenen vaststelt de mogelijkheid 

het geding te schorsen. In dit geval kan hij de partijen suggereren de derde alsnog op te 

roepen2. Alternatief kan hij de griffier de opdracht geven de derde bij gerechtsbrief te 

verwittigen van de procedure waarin hij belangen heeft. Als dit hem niet aanspoort tot 

vrijwillige tussenkomst kan de rechter hem oproepen om gehoord te worden. Na deze 

verschijning zal de derde beter beseffen wat de impact op zijn rechten is van de beslechting 

van het geschil in zijn afwezigheid. Dit zal hem mogelijks meer stimuleren tot vrijwillige 

tussenkomst3. Een wel erg vergaand voorstel wordt ingenomen t.a.v. geschillen aangaande 

onverdeeldheden. Als in dergelijke gevallen de rechter de afwezigheid van enkele 

deelgenoten vaststelt moet hij de procespartijen toelaten hun standpunt hierover bekend te 

                                                
1 M. STORME, “Een schitterende evenwichtsoefening. Opmerkingen bij het interim-rapport fundamentele 

herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht”, Trema april 2004, 156; F. ERDMAN en G. DE LEVAL, 

Justitiedialogen, Brussel, Federale Overheidsdienst Justitie, 2004, 47. In het voorstel van de laatstgenoemde 

auteurs wordt voorgesteld art. 811 Ger.W. aan te vullen met het volgende lid “De rechter mag de partijen echter 

uitnodigen om betrokkenen in het geding te betrekken indien hun aanwezigheid hem nodig lijkt om het geschil 

op te lossen”. Deze bepaling, die een algemene draagwijdte zou moeten hebben, is gebaseerd op het Franse 

Gerechtelijk Wetboek (art. 332, eerste lid Code du Procédure Civile). 
2 F. SWENNEN, Commentaar Personen- en familierecht, Antwerpen, Kluwer, 2009, art. 332bis BW, 4, nr. 6. 
3 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling, 173-174, nr. 54. 
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maken. Wanneer de partijen n.a.v. deze hint geen vordering tot gedwongen tussenkomst 

instellen moet de rechter de vordering klasseren als niet-ontvankelijk1. 

 

243. Niet alle rechtsleer is zo opgezet met deze voorgestelde (beperkte) afwijkingen van de 

partijautonomie. Voor hen is het beschikkingsbeginsel het hoogste goed en hét fundament van 

het burgerlijk procesrecht. Proceseconomische overwegingen alleen kunnen een dergelijk 

fundamentele aantasting van dit basisbeginsel door de aanpassing van art. 811 Ger.W. niet 

rechtvaardigen2. Het is volgens hen nog altijd de partijen zelf die het best in staat zijn te 

beoordelen of een derde al dan niet in het geding moet betrokken worden3. Een andere 

hinderpaal waar de voorstellen tot meer macht voor de rechter op zullen stuiten is art. 297 

Ger.W. Rechters mogen namelijk niet het proces voeren voor de procespartijen noch hen 

adviseren4. 

 

244. De discussie rond art. 811 Ger.W. is te herleiden tot een evenwichtsoefening tussen de 

basisbeginselen van proceseconomie en de partijautonomie. Zoals reeds gezien geldt de 

partijautonomie niet langer onverkort wat betreft het verloop van het geding. Het lijkt niet 

onredelijk de rechter enige macht te geven omtrent de omvang van het geding als dit de 

procedure in efficiëntere en realistischere uitspraak doet uitmonden. Het is wel vereist dat de 

rechter zijn optreden grondig verantwoordt. De ambtshalve oproeping van een derde in het 

geding, ten minste de stimulering daarvan, mag namelijk niet niet de indruk wekken dat hij 

zijn eindoordeel reeds genomen heeft ten voordele van de ene of gene partij5. 

 

245. Met zijn arrest van 3 april 2006 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken in het 

voordeel van de proceseconomie6. Het bevestigt de inhoud van art. 297 en 811 Ger.W. maar 

voegt hieraan toe dat deze beginselen niet in het gedrang komen wanneer de rechter wijst op 

                                                
1 E. KRINGS, “Het optreden van de rechter bij het in staat stellen van het rechtsgeding”, TPR 2004, 378, nr. 15. 
2 A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, JT 1971, 269, nr. 3; J. LINSMEAU en X. 

TATON, “Le principe dispositif”, 115, nr. 26, voetnoot 75. 
3 E. KRINGS, “Het optreden van de rechter bij het in staat stellen van het rechtsgeding”, TPR 2004, 378, nr. 15. 
4 S. MOSSELMANS, Commentaar Gerechtelijk recht, Antwerpen, Kluwer, 2006, art. 811, 2, nr. 2. 
5 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling, 174, nr.54. 
6 Cass. 3 april 2006, JT 2007, 154-156. In dezelfde zin Rb. Huy (3de k.) 13 november 2008, JT 2008, 745-747, 

noot J.-F VAN DROOGHENBROECK. 
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de mogelijke betrokkenheid van derden en de heropening van het debat beveelt om aan de 

partijen de mogelijkheid te bieden om derden in het geding te betrekken1.  

§3. Derdenverzet 

246. Indien de initieel niet-opgeroepen derde later evenmin betrokken wordt in de 

procedure en hierin ook niet vrijwillig tussenkomst rest er hem nog de mogelijkheid van het 

derdenverzet. Dit buitengewoon rechtsmiddel kan hij aantekenen tegen een beslissing2 die 

hem benadeelt in zijn rechten (art. 1122, eerste lid Ger.W.)3.  

 

Derdenverzet staat slechts open voor derden wiens rechten aangetast zijn door een uitspraak 

in een procedure waarin zij niet werden opgeroepen of vertegenwoordigd. Een andere 

stroming in de rechtsleer aanvaardt simpelweg dat iedereen die op een ongunstige wijze door 

een rechterlijke uitspraak geraakt werd deze mogelijkheid heeft. Ook opgeroepen maar niet-

verschijnende partijen zouden hier onder vallen4. Sommige derden kunnen geen derdenverzet 

instellen en zijn automatisch gebonden aan de uitspraak tenzij zij aan enkele voorwaarden 

voldoen (art. 1122, tweede lid Ger.W.)5. In deze opsomming komt de situatie van 

ondeelbaarheid niet voor. Bijgevolg geldt deze uitbreiding van het gezag van gewijsde niet 

voor derden die niet betrokken werden in een onsplitsbaar geschil. De optie van derdenverzet 

staat voor hen open. 

 

247. Alhoewel art. 31 Ger.W. er niet uitdrukkelijk naar verwijst wordt de theorie van 

onsplitsbaarheid niettemin uitgebreid tot dit rechtsmiddel. Aangezien een derde reeds n.a.v. 

gewone geschillen zijn derdenverzet tegen alle oorspronkelijk procespartijen moet richten 

(art. 1125, eerste lid Ger.W.) geldt dit a fortiori voor derdenverzet tegen uitspraken in 

onsplitsbare geschillen6. Een uitdrukkelijke vermelding hiervan in het Gerechtelijk Wetboek 

is bijgevolg niet nodig1 alhoewel dit hier voor de duidelijkheid niet had misstaan.  
                                                
1 S. MOSSELMANS, Commentaar Gerechtelijk recht, Antwerpen, Kluwer, 2006, art. 811, 5-6, nr. 8. 
2 Met uitzondering van arresten van het Hof van Cassatie (art. 1123 Ger.W.). 
3 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 118, nr. 204; A. LE PAIGE, Handboek voor gerechtelijk recht deel IV. 

Rechtsmiddelen, Antwerpen/Amsterdam, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1973, 157, nr. 161 (hierna 

verkort A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen). 
4 A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen; 176-177, nr. 174; A. FETTWEIS, Manuel, 420, nr. 590. 
5 A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen; 176-180, nr. 174-175. 
6 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 320, nr. 30. 
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Het niet naleven van deze verplichting leidt in principe tot de niet-ontvankelijkheid van het 

rechtsmiddel (art. 1125, derde lid Ger.W.). Wanneer er echter, ondanks de onsplitsbaarheid, 

twee procedures op derdenverzet aanhangig gemaakt werden voor verschillende rechters 

kunnen deze wegens hun samenhang2 samengevoegd worden voor één rechter3. Dit is een 

afwijking op het principe dat derdenverzet ingesteld moet worden bij de rechter die de 

nadelige beslissing gewezen heeft4. 

 

De uitbreiding van de onsplitsbaarheidstheorie blijkt ook uit de gevolgen van het 

derdenverzet. De vernietiging van de uitspraak waartoe dit rechtsmiddel mogelijks leidt zal 

t.a.v. alle partijen gelden indien de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing (materieel) 

onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigde beslissing. Bij onsplitsbare 

geschillen is dit per definitie het geval5. 

 

248. De indirecte toepasbaarheid van de theorie van onsplitsbaarheid op het derdenverzet is 

een allerlaatste strohalm om executieproblemen met vonnissen alsnog te voorkomen. Dit 

vereist enige oplettendheid van de derde maar gelet op de dertigjarige verjaringstermijn heeft 

hij wel wat tijd om dit op te merken(art. 1128, eerste lid Ger.W.). Wordt hij hier door een 

procespartij op gewezen, door de betekening van het vonnis, dan heeft hij drie maanden de 

tijd (art. 1129 Ger.W.). Door tegen een voor hem nadelig vonnis op te komen kan de derde de 

ganse situatie, t.a.v. alle bij de rechtsverhouding betrokkenen, rechttrekken als zijn 

rechtsmiddel succesvol is. 

§4. Verstek in onsplitsbare geschillen 

249. Art. 31 Ger.W. bepaalt dat een geschil o.a. onsplitsbaar is in de zin van art. 735, §5 en 

747, §2, zevende lid Ger.W. Dit is de enige plaats waar het Gerechtelijk Wetboek zijn pijlen 

                                                                                                                                                   
1 A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen; 182, nr. 176. 
2 In versterkte vorm aanwezig bij onsplitsbare geschillen. 
3 Arrondrb. Luik 20 april 1989, JLMB 1989, 278. 
4 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 11,  nr. 19. 
5 A. FETTWEIS, Bevoegdheid, 118, nr. 205, voetnoot 51; A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen; 182, nr. 176. 
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richt op onsplitsbaarheid in eerste aanleg. Wanneer een correct opgeroepen1 partij niet 

verschijnt op de inleidingszitting of op een latere zitting gelden in principe de algemene 

verstekregels uit art. 802-806 Ger.W. Wanneer dit verstek echter plaatsvindt in een 

onsplitsbaar geschil met drie of meer procespartijen geldt een bijzondere regeling.  

 

250. De ratio van deze afwijkende regeling bouwt verder op de algemene doelstelling van 

de theorie van onsplitsbaarheid. Wanneer in een, voor éénzelfde rechter gebracht, onsplitsbaar 

geschil een of meer partijen verstek laten gaan zou volgens de algemene regels t.a.v. hen een 

verstekvonnis uitgesproken worden. Wanneer hiertegen verzet wordt aangetekend kan dit 

leiden tot een beslissing op verzet die tegenstrijdig is met het deel van het vonnis dat niet in 

verzet werd bestreden2. Zo kan de rechter in een verstekvonnis de afbraak van een huis 

bevelen t.a.v. twee gedaagden waarvan één verstek laat gaan. Als n.a.v. zijn verzet de rechter 

oordeelt dat het huis niet afgebroken moet worden zijn er twee tegenstrijdige beslissingen. De 

hieronder besproken artikelen willen dergelijke situaties, waar executieproblemen ondanks de 

correcte oproeping van alle betrokkenen toch dreigen, vermijden3. De regeling komt er op 

neer dat het vonnis geacht wordt op tegenspraak te zijn t.a.v. alle correct opgeroepen partijen. 

Hierdoor wordt hen het rechtsmiddel van verzet uit handen genomen. 

 

251. Het eerste artikel waarnaar art. 31 Ger.W. verwijst richt zich op het geval waar 

minstens één correct opgeroepen partij verstek laat gaan in de procedure van de korte 

debatten4 over een onsplitsbaar geschil terwijl minstens één partij verschijnt (art. 735, §5, 

tweede lid Ger.W.). In dit geval zal de zitting verdaagd worden naar een nabije datum. De 

griffier5 moet de niet-verschenen partij(en) tot deze zitting oproepen bij gerechtsbrief met 

                                                
1 De rechter kan zich namelijk enkel uitspreken over het verstek na een onderzoek of de versteklatende partij wel 

kennis had van de zitting, i.e. of hij wel tijdig en regelmatig werd opgeroepen. Cf. R. DE CORTE, De taak van de 

rechter bij verstek – het verzet, Studiedagen VUBrussel, 1984, 9. 
2 Omdat de andere partij(en) wel was (waren) verschenen en dit rechtsmiddel niet ter beschikking heeft (hebben) 

of omdat de andere niet-verschenen partij(en) geen verstek heeft (hebben) ingesteld. 
3 S. RAES, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, art. 753, 3, nr. 3-4. 
4 De onsplitsbare vorderingen en het geschil daarover zijn m.a.w. niet vatbaar voor ernstige betwisting. 
5 Vroeger was deze regeling te vinden in art. 753 Ger.W. Toen moest een verschijnende partij uitdrukkelijk 

verzoeken om de tweede oproeping van de versteklatende partij(en). Nu is dit niet langer vereist. Er moet dan 

ook van uitgegaan worden dat de rechter dit ambtshalve moet opwerpen waarop de griffier zich van zijn taak zal 

kwijten. Cf. S. RAES, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, art. 753, 4-5, nr. 1-3. 
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respect voor de dagvaardingstermijnen (art. 707-710 Ger.W.) en met vermelding van de tekst 

van art. 735, §5 Ger.W1. De partij die verstek laat gaan wordt m.a.w. nog een tweede maal 

opgeroepen en een tweede kans gegeven alsnog te verschijnen2. Verschijnt hij desondanks 

opnieuw niet dan zal het onsplitsbare geschil berecht worden alsof dit wel het geval was. Het 

vonnis in deze zaak zal op tegenspraak gelden t.a.v. alle correct opgeroepen partijen ongeacht 

of zij effectief verschenen zijn3. 

 

Een gelijkaardige regeling geldt voor de (tenminste één) correct opgeroepen partij die niet 

verschijnt op de zitting4 over een onsplitsbaar geschil dat wel voor ernstige betwisting vatbaar 

is terwijl minstens één partij wel verschijnt. In dit geval zal het namelijk niet mogelijk zijn 

een overeenkomst over de instaatstelling van de zaak te bereiken (art. 747, §1 Ger.W.). Art. 

747, §2, zevende lid lost dit op door in dit geval de zaak automatisch in staat te stellen 

volgens de rechterlijke kalenderregeling (art. 747, §2 Ger.W.). Hierdoor zal ook in dit geval 

de verdere procedure geacht worden op tegenspraak te verlopen ongeacht de niet-verschijning 

van een (of meerdere, behalve één) der partijen5. Dit artikel geldt onverminderd art. 735, §5. 

Dit betekent dat ook in dit geval de zaak eerst moet worden verdaagd en de griffier de 

versteklatende partij(en) moet oproepen bij gerechtsbrief6. 

 

252. De regeling die geldt t.a.v. een correct opgeroepen partij die verstek laat gaat in een 

onsplitsbaar geschil leunt dicht aan bij die van art. 804, tweede lid Ger.W. Ook hier wordt een 

uitzondering gecreëerd op de regel dat een procedure enkel op tegenspraak verloopt wanneer 

alle partijen daarbij aanwezig zijn7. Ondanks het niet verschijnen van enkele partijen wordt 

het vonnis toch op tegenspraak gewezen. Zoals hierboven vermeld ontneemt dit hen de 

                                                
1 In tegenstelling tot vroeger wordt aan de niet naleving van deze vereiste niet langer een sanctie verbonden. 

Bovendien kan men zich afvragen wat het nut is van die vermelding. De enkele vermelding van deze 

ingewikkelde paragraaf zal een niet-jurist weinig verheldering bieden over haar zware consequentie. 
2 In Nederland geldt een gelijkaardige regeling maar wordt deze tweede kans niet geboden (art. 140 Rv.) 
3 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 376, nr. 786. 
4 De zitting waarop de kalender voor de conclusies vastgesteld  moet worden. 
5 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 416, nr. 879. 
6 Aanvankelijk leek dit hier niet vereist te zijn. Waarschijnlijk naar aanleiding van de kritiek hierop in de 

rechtsleer heeft de wetgever de tekst “onverminderd art. 735, §5” ingevoegd. Cf. S. RAES, Commentaar 

Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, art. 753, 6-8, nr. 1-3. 
7 J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 372, nr. 777. 



  

190 

mogelijkheid de executie te verstoren door verzet aan te tekenen1. De enige uitzondering 

hierop vormt de situatie waarin alle partijen verstek laten gaan. In dit geval zou verzet wel 

mogelijk moeten zijn nu aan de voorwaarde dat er ten minste één partij moet verschijnen niet 

voldaan is. Hier dreigen executieproblemen als niet alle versteklatende partijen verzet 

instellen2. De oplossing ligt erin dit verzet slechts in twee vormen te aanvaarden. Ofwel 

wanneer alle partijen samen vrijwillig verschijnen ofwel wanneer de verzetdoende partijen 

alle andere versteklatende partijen dagvaarden in de verzetprocedure3. 

 

253. Uit deze artikelen blijkt dat de verschijning van alle betrokkenen in eerste aanleg niet 

noodzakelijk is. Wanneer een partij verschijnt is het enkele feit dat zij correct opgeroepen zijn 

voldoende. Verschijnen zij zelfs na een tweede oproeping niet dan zullen zij toch gebonden 

zijn aan de uitspraak. Met wat goede wil en gelet op zijn doel kan men dit beschouwen als een 

middel van onsplitsbaarheid.  

 

Op het eerste zicht zou men hieruit kunnen besluiten dat er daarom in België geen nood is aan 

een equivalent voor de exceptio in eerste aanleg. Dit is echter enkel correct in de hypothese 

dat alle betrokkenen effectief waren opgeroepen. Als een bij de rechtsverhouding betrokken 

persoon niet (correct) werd opgeroepen dan zal deze verstekregeling t.a.v. deze derde niet 

gelden. Hij blijft buiten de procedure en zal niet gebonden raken aan het rechterlijk oordeel. 

§5. Beoordeling: verplichte subjectieve cumulatie? 

254. Van een echte verplichting tot subjectieve cumulatie in eerste aanleg is in België 

uitzonderlijk sprake. Als partijen reeds van in de gedinginleiding willen anticiperen op het 

oordeel van de rechter dat een geschil onsplitsbaar is kunnen zij dit doen door een cumulatie 

van vorderingen. Dit houdt echter een risico in op overtollige kosten wanneer de rechter niet 

besluit tot onsplitsbaarheid. Niettemin zal een geschil waarvan een partij op de 

onsplitsbaarheid anticipeert meestal wel enige samenhang vertonen. De gemaakte kosten 
                                                
1 K. WAGNER, Sancties, 484, nr. 510 merkt echter op dat de zonet besproken formaliteiten in de praktijk niet 

altijd nageleefd worden. Hierdoor is er toch een mogelijkheid tot verzet in onsplitsbare geschillen. In dit geval 

zal het verzet echter als niet-ontvankelijk beschouwd worden als het niet gericht wordt tegen alle bij de 

verstekprocedure betrokken partijen. 
2 Als bijvoorbeeld slechts drie van de vier versteklatende partijen verzet doen zal de uitspraak op verzet niet 

gelden t.a.v. de vierde niet verzetdoende partij. 
3 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 318, nr. 26. 
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zullen dus wel nog een gezamenlijke berechting opleveren met alle hieraan verbonden 

voordelen. Over een verplichting kan evenwel niet gesproken worden nu er geen enkele 

sanctie verbonden is aan het niet-oproepen vanaf de gedinginleiding van alle 

belanghebbenden bij de rechtsverhouding. Het gaat hier eerder om een facultatieve 

subjectieve cumulatie.  

 

Van verplichte subjectieve cumulatie is wel onbetwistbaar sprake in het geval van art. 332bis 

BW en art. 1514 Ger.W. Hier schrijft de wet voor welke personen men in een procedure 

m.b.t. betwisting van staat resp. revindicatie moet betrekken. Aanvaardt men dat dit op straffe 

van niet-ontvankelijkheid is voorgeschreven, dan zijn dit de enige plaatsen in waar een 

evenwaardige tegenhanger van de exceptio te vinden is. De uitzonderingen op art. 811 Ger.W. 

daarentegen vertonen hiermee geen gelijkenis nu zij een partij allerminst stimuleren tot 

subjectieve cumulatie noch dit sanctioneren met een niet-ontvankelijkheid. Deze artikelen laat 

de procespartijen toe het oordeel van de rechter over de onsplitsbaarheid nog even af te 

wachten. Oordeelt hij dat het voor het geschil beter is dat er nog enkele anderen in betrokken 

zouden zijn dan zal hij de partijen vragen (of zelf) de niet-betrokken derden alsnog op te 

roepen in gedwongen tussenkomst. Aangezien dit tijdens de procedure plaatsvindt is hier geen 

sprake van cumulatie.  

 

255. Subjectieve cumulatie is dus, behoudens twee gevallen, nooit verplicht nu de 

Belgische wetgever de exceptie van ondeelbaarheid niet algemeen ter beschikking stelt in 

eerste aanleg1. Als de procespartijen executieproblemen met twee afzonderlijke uitspraken 

over verschillende onsplitsbare vorderingen willen vermijden zullen zij het heft in eigen 

handen moeten nemen. Hiertoe hebben zij verschillende opties. Zijn de diverse elementen van 

het onsplitsbaar geschil reeds voor verschillende rechters aanhangig dan is samenvoeging 

wegens samenhang de te volgen weg. Is slechts één deel van het onsplitsbaar aanhangig voor 

een rechter dan beschikt men over de vordering tot tussenkomst. Problematisch hierbij is het, 

mits enkele zeldzame uitzonderingen, verbod voor de rechter dit ambtshalve te 

bewerkstelligen. Ten slotte kan een derde niet-betrokkene zich tegen een voor hem nadelige 

uitspraak verzetten via de techniek van derdenverzet. Wenden zij geen van deze technieken 

aan dat zij dit zo en zal geen gezamenlijke procesvoering plaatsvinden. Niets kan dan een 

potentieel executieprobleem van vonnissen vermijden. 

                                                
1 P. DAUW, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 2003, art. 701, 11,  nr. 20, voetnoot 3. 
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Afdeling 3. Rechtsmiddelen 

256. Wat betreft de rechtsmiddelen beperkt het toepassingsgebied van de exceptie van 

onsplitsbaarheid zich tot het hoger beroep, de voorziening in cassatie en de vordering tot 

herroeping van het gewijsde (art. 31. Ger.W.)1. De hierboven besproken probleemstelling van 

de afwezigheid van een volwaardig equivalent van de exceptio in eerste aanleg stelt zich bij 

het aanwenden van rechtsmiddelen bijgevolg in mindere mate. 

§1. Hoger beroep 

A. Inleiding 

257. De partijautonomie heeft ook een uitloper in het gebied van de rechtsmiddelen. 

Partijen die in eerste aanleg niet (alles) verkregen hebben wat zij vorderden zijn vrij om 

hiertegen al dan niet hoger beroep in te stellen. Deze vrijheid strekt zich in principe ook uit tot 

de keuze met of tegen wie men al dan niet in een hogere aanleg verder procedeert2. Dit wordt 

in principe niet verhinderd door het feit dat men in eerste aanleg met of tegen meerdere 

partijen samen heeft geprocedeerd. Hieraan is de relativiteit van het hoger beroep verbonden. 

De beslissing die voortvloeit uit het aangewende rechtsmiddel zal enkel gelden t.a.v. diegenen 

die hierbij betrokken werden. Het vonnis waartegen het hoger beroep door of tegen sommigen 

wordt aangewend blijft m.a.w. gelden voor zij die niet in de hogere aanleg betrokkenen 

werden. Het feit dat dit tot tegenstrijdigheden kan leiden kan onlogisch overkomen maar is 

inherent aan een procesrecht met partijautonomie en een relatief gezag en kracht van 

gewijsde3. 

                                                
1 En indirect ook het derdenverzet. Cf. supra onder randnr. 246 e.v. 
2 Deze keuzevrijheid is evenwel beperkt aangezien een appellant zich enkel kan richten tegen iemand die reeds 

in eerste aanleg een materiële procespartij was en daar tegengestelde belangen verdedigde. Cf. K. BROECKX, 

“Hoger beroep”, 87-88, nr. 28. 
3 JANSSENS, “Onsplitsbaarheid van het geschil – ondeelbaarheid terzake van de rechtsmiddelen”, RM Themis 

1967, 194; E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 316, nr. 21; J.-M. POUPAERT, Commentaar Gerechtelijk 

Recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, art. 1053, 2, nr. 1; K. BROECKX, “Hoger beroep”, 90 en 97, nr. 35 en 54; B. 

VANLERBERGHE en J. VERBIST, “Het beschikkingsbeginsel, het recht van verdediging, de onsplitsbaarheid en de 

omvang van cassatie in burgerlijke zaken: de cassatiekwadratuur van de procedurecirkel” in B. DAUWE, B. DE 

GRYSE, F. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT, Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent, Larcier, 2010, 432, 

nr. 1 (hierna verkort B. VANLERBERGHE en J. VERBIST, “Het beschikkingsbeginsel en cassatie”). 
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Het is ondertussen duidelijk geworden dat dergelijke tegenstrijdigheden onaanvaardbaar zijn 

wanneer ze leiden tot de materiële onmogelijkheid van gezamenlijke executie. In dit geval 

moeten de partijautonomie en de relativiteit van gezag en kracht van gewijsde wijken voor de 

rechtsefficiëntie en de bescherming van het aanzien van de rechterlijke macht1. Het is 

voornamelijk met dit doel voor ogen dat de theorie van onsplitsbaarheid in België van belang 

is. Haar criterium werd hierboven reeds uitvoerig besproken2. Het volstaat om hier nogmaals 

kort de beoordelingstaak van de rechter te vermelden wanneer slechts door of tegen enkele 

procespartijen3 uit de vorige aanleg een rechtsmiddel wordt aangewend. Van de aard van het 

gevorderde in hoger beroep mag hij zich niets aantrekken. De rechter zal moeten anticiperen 

op het feit dat een van zijn mogelijke uitspraken de uitspraak uit eerste aanleg mogelijks 

tegenspreekt4. Als dit daarenboven zou leiden tot de materiële onmogelijkheid beide 

uitspraken (bijvoorbeeld vonnis en arrest) gelijktijdig uit te voeren dan is het geschil 

onsplitsbaar5. 

 

258. Is er sprake van onsplitsbaarheid dan gelden enkele bijkomende voorwaarden voor het 

hoger beroep in dergelijke geschillen6. Zo moet de appellant zijn hoger beroep richten tegen 

alle partijen wier belang strijdig is met het zijne (i.e. oorspronkelijke tegenstanders) (art. 

1053, eerste lid Ger.W.) Bovendien moet hij alle andere niet in beroep komende, niet in 

beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen (i.e. oorspronkelijke medestanders) binnen de 

gewone termijnen van hoger beroep, en ten laatste voor de sluiting van de debatten, in de zaak 

betrekken (art. 1053, tweede lid Ger.W.)7. Ook in een onsplitsbaar geschil behouden de 

gecumuleerde of samengevoegde rechtsverhoudingen en vorderingen hun zelfstandigheid8. 

                                                
1 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 323, nr. 35. 
2 Cf. supra onder randnr. 220. 
3 Of in geval van objectieve cumulatie wanneer het rechtsmiddel slechts wordt aangewend tegen enkele 

beslissingen van het vonnis of arrest. 
4 Zoals hierboven gezien moet de rechter zich bij deze beoordeling alle mogelijke uitspraken inbeelden. 
5 P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 

1991, 139, nr. 5. 
6 Bijvoorbeeld: Cass. 14 februari 1992, RW 1991-92, 1438; Gent 27 september 2005, RW 2006-07, 605. 
7 K. BROECKX, “Hoger beroep”, 91, nr. 36. 
8 I. SAMOY en V. SAGAERT, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen 

van een advocaat”, RW 2007-08, 685, nr. 36. 
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B. De situatie t.a.v. de oorspronkelijke medestanders 

259. Elke procespartij uit de vorige aanleg in hoger beroep betrekken lijkt op het eerste 

zicht onmogelijk. Gelet op de partijautonomie en het beginsel “nemo invitus agere cogatur” 

kan men een oorspronkelijke medestander namelijk niet dwingen een vordering in te stellen. 

Bovendien kan men in principe enkel hoger beroep instellen tegen partijen waarmee men in 

eerste aanleg strijdende belangen had. Op die manier kan een procespartij in een onsplitsbaar 

geschil die wil berusten in het vonnis de gebruiksmogelijkheid van een rechtsmiddel hiertegen 

frustreren voor zijn oorspronkelijke medestanders. Dit wordt opgelost door van de appellant 

niet te vereisen dat hij van elke op te roepen partij iets vordert1. Hij kan zijn medestanders uit 

eerste aanleg, waarmee hij geen conflict heeft, in de hogere aanleg betrekken d.m.v. een 

oproeping tot gemeenverklaring2.  

 

260. De tekst van art. 1053, tweede lid Ger.W. veroorzaakt verdeeldheid over het tijdstip 

waarop deze vordering moet ingesteld worden. Volgens de ene stroming moet dit gebeuren 

binnen de beroepstermijn. De bepaling “en ten laatste voor de sluiting van de debatten” wijst 

niet op een keuze. Het wijst op de mogelijkheid dat de debatten gesloten worden nog voor de 

beroepstermijn is afgelopen. In dat geval moet men die oproeping reeds op dit vroegere 

moment bewerkstelligen3. Dit kan het geval zijn als het hoger beroep spontaan werd ingesteld, 

i.e. zonder voorafgaande betekening van de uitspraak uit eerste aanleg4. Een andere stroming 

staat een meer proceseconomische lezing voor. Volgens hen is deze oproeping niet gebonden 

aan de beroepstermijn en kan ze nog plaatsvinden tot voor de sluiting der debatten. Dit is 

                                                
1 K. WAGNER, Sancties, 164, nr. 124. 
2 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 319, nr. 27; J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, “L’appel”, 

85, nr. 1. Deze oproeping reeds van bij de gedinginleiding bewerkstelligen is te vergelijken met de vordering tot 

gehengen en gedogen uit Nederland. Het is nog iets anders dan de vordering tot tussenkomst in 

gemeenverklaring die pas tijdens de procedure kan ingesteld worden. De oproeping van de medestanders in 

gemeenverklaring heeft tot gevolg dat zij zelf geen vordering kunnen instellen. Willen zij dit toch doen dan 

kunnen ze incidenteel beroep instellen (art. 1054 Ger.W.). 
3 A. FETTWEIS, Manuel, 501, nr. 758. 
4 P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 

1991, 138, nr. 4. 
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verantwoord gelet op het feit dat hun oproeping enkel strekt tot gemeenverklaring, en niet tot 

een veroordeling, waardoor hun verdedigingsrecht minder snel geschonden zou zijn1.  

 

261. Deze discussie speelt in het bijzonder in procedures van collectieve schuldregeling, 

faillissement of ontbinding van een vennootschap. Deze zijn altijd onsplitsbaar. Bijgevolg 

moet de schuldenaar zijn hoger beroep tegen een vonnis dat de collectieve schuldregeling 

herroept, het faillissement of de ontbinding uitspreekt instellen tegen zowel de schuldeisers 

als de schuldbemiddelaar resp. curator(en) of vereffenaars. Volgens de eerste stroming dient 

oproeping van laatstgenoemden binnen de normale beroepstermijn te gebeuren2. Hiervoor 

baseren men zich op de verplichting van art. 1053, tweede lid Ger.W. Een oproeping tot 

gedwongen tussenkomst ter regularisatie is volgens hen bijgevolg ook niet meer mogelijk 

eens deze termijn verstreken is.  

 

Een tweede stroming gaat hier tegen in. Deze volgt de eerste stroming in zover deze de 

noodzakelijkheid van de betrokkenheid van schuldbemiddelaars, curatoren, etc. in dergelijke 

procedures benadrukt. Zij spelen in schuldbemiddeling, faillissement, etc. inderdaad een 

centrale rol waardoor hun aanwezigheid in de procedure daarover eveneens onontbeerlijk is3. 

Niettemin heeft art. 1053, tweede lid Ger.W. het garanderen van hun oproeping niet voor 

ogen. Schuldbemiddelaars, curatoren, etc. zij namelijk gerechtsmandatarissen die pas 

aangesteld werden tijdens de procedure in eerste aanleg. Ze waren m.a.w. geen opgeroepen 

partij in de procedure waartegen hoger beroep wordt ingesteld. De verplichting uit art. 1053, 

tweede lid Ger.W. is dan ook niet op hen van toepassing nu dit zich enkel op “partijen” richt4. 

Bovendien staat hun verplichte oproeping binnen de normale beroepstermijn vooralsnog in 

                                                
1 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 319, nr. 27; J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, “L’appel du 

jugement en matière d’indivisibilité”, JT 2011, 85-87, nr. 1-2.A (hierna verkort J. VAN COMPERNOLLE en G. DE 

LEVAL, “L’appel”). 
2 Cass. 26 januari 2004, RRD 2004, 22; Gent 5 april 2004, RABG 2005, 247. 
3 Een arrest dat bijvoorbeeld het vonnis dat het faillissement uitsprak vernietigt in een beroepsprocedure waarin 

de curator niet aanwezig is, is niet compatibel met het voor de curator bindende vonnis dat hem opdraagt het 

faillissement in goede banen te leiden. 
4 Uitzondering moet gemaakt worden voor  de schuldbemiddelaar die de vordering tot herroeping van de 

aanzuiveringsregeling instelde. In dit geval is hij, naast de bij de regeling betrokken schuldeisers, de 

geïntimeerde (partij) waartegen de schuldenaar zijn vordering moet richten binnen de gewone beroepstermijn. 



  

196 

geen ander wetsartikel of andere wet geschreven1. De niet-ontvankelijkheid van het hoger 

beroep wegens niet-naleving van een niet bestaande verplichting is dan ook buitensporig. De 

procespartijen moeten de mogelijkheid hebben de afwezigheid van deze 

gerechtsmandatarissen te regulariseren, zelf tot na de sluiting der debatten, via een vordering 

tot tussenkomst. Er anders over beslissen zou blijk geven van een overdreven formalisme wat 

in strijd is met art. 6, eerste lid EVRM2. Deze laatste stroming werd onlangs gevolgd door het 

Hof van Cassatie3. 

 

262. In de veronderstelling dat alle (in eerste aanleg in het ongelijk gestelde) medestanders 

wel hoger beroep instellen kan er zich toch nog een probleem voordoen. Als een van hen een 

laattijdig beroep instelt is hij hierin in principe niet-ontvankelijk. Zodoende ontbreekt er toch 

een partij in hoger beroep. Dankzij de rechtspraak van het Hof van Cassatie worden de 

overige appellanten die hun beroep wel tijdig hadden ingesteld worden, ondanks art. 1053, 

tweede en derde lid Ger.W., niet in zijn val meegesleurd. Een partij die in een onsplitsbaar 

geschil zijn principaal hoger beroep laattijdig heeft ingesteld wordt namelijk toch gezien als 

een partij in hoger beroep in de zin van art. 1053 Ger.W. De andere appellanten, die met hun 

hoger beroep wel tijdig waren, hoeven deze laattijdige partij bijgevolg niet opnieuw op te 

roepen en zijn ontvankelijk in hun hoger beroep4. 
                                                
1 J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, “L’appel”, 88, nr. 4 stellen dan ook voor art. 1053, tweede lid Ger.W. 

aan te vullen met de volgende zin: “Lorsque la loi ne prévoit pas la mise à [la] cause du mandataire judiciaire 

non présent en première instance, il est automatiquement convoqué par le greffe devant la juri[s]diction d’appel”. 
2 J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, “L’appel”, 87-88, nr. 3. De zienswijze dat gerechtsmandatarissen 

minstens nog tot voor de sluiting der debatten opgeroepen kunnen worden lijkt impliciet te worden bevestigd in 

Luik (14de k.) 7 februari 2008, 95: “À défaut pour les appelants d’avoir mis les liquidateurs à la cause avant la 

clôture des débats, l’appel qu’ils ont interjeté le 10 mai 2006 doit être déclaré irrecevable”. Ook al wordt het 

rechtsmiddel hier niet-ontvankelijk verklaard, dit lijkt gebaseerd te zijn op het niet oproepen van de vereffenaar 

voor de sluiting van de debatten i.p.v. voor de gewone beroepstermijn. 
3 Cass. 2 september 2011, JT 2012, 55 (oproeping van een in eerste aanleg aangestelde vereffenaar is niet vereist 

in hoger beroep) . Zie ook Luik (7de k.) 6 oktober 2011, JT 2011, 58 (voorlopig bewindvoerder van een 

schuldenaar onder gerechtelijk reorganisatie moet niet op straffe van niet-ontvankelijkheid in hoger beroep 

betrokken worden. Aangezien hij de schuldenaar vertegenwoordigt gebeurt zijn oproeping automatisch door de 

aanwezigheid van de schuldenaar/appellant in het geding. Ter verantwoording wordt verwezen naar Cass. 2 

september 2011). 
4 Cass. 14 februari 1992, RW 1991-92, 1438, noot J. LAENENS; J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, 

“L’appel”, 87, nr. 2.B. Hetzelfde werd beslist voor de voorziening in cassatie in Cass. 16 december 1994, AR 

C.93.8.N; Cass. 19 maart 1998, Arr.Cass. 1998, 338. Cf. K. WAGNER, Sancties, 162, nr. 122. 
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C. De situatie t.a.v. de oorspronkelijke tegenstanders 

263. Er bestaat geen discussie over het feit dat er een strengere regel is wat betreft het 

beroep dat men instelt tegen zijn oorspronkelijke tegenstanders (art. 1053, eerste lid Ger.W.). 

Het instellen van hoger beroep moet in principe gebeuren binnen één maand vanaf de 

betekening of kennisgeving van het vonnis (art. 1051, eerste lid Ger.W.). Na deze 

proceshandeling loopt de beroepstermijn niet enkel voor de persoon aan wie betekend werd 

maar ook voor degene die heeft laten betekenen (art. 1051, tweede lid Ger.W.). Tegen ander 

oorspronkelijke procespartijen doet dit deze termijn in principe echter niet lopen1. 

D. Sanctionering en remediëring 

264. Roept degene die het rechtsmiddel aanwendt niet alle oorspronkelijke (tegen en 

mede)partijen tijdig op dan zal hij zich geconfronteerd zien met de exceptie van 

onsplitsbaarheid. Daar waar men vroeger verdeeld was over het gevolg dat hieraan gekoppeld 

werd2 is dit nu duidelijk de niet-ontvankelijkheid van het rechtsmiddel (art. 1053, derde lid 

Ger.W.)3. Wegens het openbare orde karakter van de theorie van onsplitsbaarheid zal de 

rechter deze vrij ernstige sanctie desnoods ambtshalve moeten opwerpen. Indien de partijen 

hierover hun opmerkingen nog niet hebben kunnen formuleren zal hij echter wel hieraan 

voorafgaand de heropening van de debatten moeten bevelen (art. 774, tweede lid Ger.W.)4.  

 

265. Zoals hierboven vermeld kan de rechter niet ambtshalve overgaan of partijen 

verplichten tot gedwongen tussenkomst5. Door de heropening van de debatten kan de 

appelrechter de partijen echter wel stimuleren een vordering tot gedwongen tussenkomst in te 

                                                
1 K. WAGNER, Sancties, 173-174, nr. 134; J. VAN COMPERNOLLE en G. DE LEVAL, “L’appel”, 86-87, nr. 2.A. 
2 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 312-314, nr. 10-16. 
3 Bijvoorbeeld: 27 september 2005, RW 2006-07, 605; Luik (14de k.) 7 februari 2008, JT 2011, 95. E. KRINGS en 

M. STORME, Onsplitsbaarheid, 317, nr. 22-23. 
4 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 39, nr. 27; J.-M. POUPAERT, Commentaar Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Kluwer, 1988, art. 1053, 5, nr. 8; P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot 

onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 1991, 138, nr. 4; K. WAGNER, Sancties, 164, nr. 124. 
5 Cf. supra onder randnr. 232. 
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stellen zonder in aanvaring te komen met art. 297 Ger.W.1. Gelet op de bewoordingen van art. 

15 Ger.W. is tussenkomst namelijk de perfecte remedie voor hetgeen de exceptie van 

onsplitsbaarheid aan de kaak stelt. Deze exceptie wordt afgeleid uit het feit dat niet alle bij 

een onsplitsbaar geschil betrokkenen personen daarin zijn opgeroepen. Tussenkomst is de 

rechtspleging “waarbij een derde persoon partij wordt in het geding”. Een vordering tot 

agressieve tussenkomst kan echter niet voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden (art. 

812, tweede lid Ger.W.). Het zou de derde zijn recht op een dubbele aanleg schenden om voor 

het eerst in hoger beroep een vordering tot veroordeling tegen hem in te stellen. Bijgevolg kan 

men een derde in hoger beroep enkel voor het eerst tot tussenkomst in gemeenverklaring 

oproepen2. Deze vordering is in principe in elke stand van het geding toegelaten en moet niet 

ingesteld worden vóór elk verweer ten gronde. Het feit dat men van een in hoger beroep voor 

het eerst tussenkomende derde geen veroordeling mag vorderen kan problematisch lijken. Dit 

kan namelijk essentieel zijn voor een goed uitvoerbaar vonnis. In de praktijk zal een 

oproeping in gemeenverklaring echter neerkomen op een veroordeling. De veroordelende 

uitspraak tegen de geïntimeerde zal namelijk ook hem binden en tegen hem afgedwongen 

kunnen worden. Het is precies daarom dat de rechter het verdedigingsrecht van deze derde 

goed in de gaten moet houden en zijn tussenkomst eventueel moet afwijzen3. De hierboven 

besproken discussie of de oproeping van een medestander nog tijdig is na de beroepstermijn 

maar voor de sluiting der debatten is ook hier van belang voor de beoordeling van de 

tijdigheid van de tussenkomst4. 

 

Om te vermijden dat deze afwijzing leidt tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep 

kan gepleit worden voor een volledige afschaffing van het verbod uit art. 811 Ger.W. De 

klassieke kritiek tegen deze afschaffing luidt evenwel nog sterker in graad van beroep 

aangezien dit mogelijks leidt tot het verlies van het recht op een dubbele aanleg. Hier valt 

tegen in te brengen dat de ambtshalve in gemeenverklaring opgeroepen derde, derdenverzet 

                                                
1 E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, RW 1983-84, 346, nr. 11; J.-M. 

POUPAERT, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, art. 1053, 5, nr. 8. Alternatief kan de 

rechter de derde oproepen om te worden gehoord en hem zo stimuleren tot vrijwillige tussenkomst. 
2 De in gemeenverklaring opgeroepen derde moet als ‘partij in hoger beroep’ en niet als ‘geïntimeerde’ 

aangemerkt worden. Dit ontneemt hem de mogelijkheid om incidenteel hoger beroep in te stellen. Cf. K. 

BROECKX, “Hoger beroep”, 80 en 82-83, nr. 10 en 14-17; K. WAGNER, Sancties, 466, nr. 480. 
3 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1514, nr. 33. 
4 Cf. supra onder randnr. 260. 
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had kunnen aantekenen tegen de uitspraak in eerste aanleg en zo deze aanleg had kunnen 

benutten1. 

§2. Voorziening in cassatie en herroeping van het gewijsde 

266. De zonet besproken regeling voor het hoger beroep in onsplitsbare geschillen is 

praktisch gelijk aan die voor de voorziening in cassatie en de vordering tot herroeping van het 

gewijsde2. Deze twee laatste rechtsmiddelen waarnaar art. 31 Ger.W. verwijst worden hier 

dan ook niet uitvoering besproken. 

 

Ook bij de voorziening in cassatie speelt in principe de partijautonomie3. Net zoals bij hoger 

beroep gelden evenwel enkele bijkomende voorwaarden wanneer de samenhang tussen de 

rechtsvorderingen zodanig nauw is dat een gezamenlijke berechting absoluut noodzakelijk is 

(art. 1084 Ger.W.)4. Hetzelfde geldt voor de vordering tot herroeping van het gewijsde (art. 

1135 Ger.W.). Voor de voorziening in cassatie moet men de oorspronkelijke medestanders 

volgens de tekst van de wet “binnen de gewone termijnen in de zaak betrekken” (art. 1084, 

tweede lid Ger.W.)5. De mogelijkheid om dit nog tot voor de sluiting der debatten te doen 

wordt hier niet geboden6. Toch is dit ook hier het onderwerp van discussie7. 

§3. Verstek n.a.v. aanwending rechtsmiddel 

267. De hierboven reeds besproken bijzondere verstekregeling geldt ook in geval van 

verstek in hoger beroep en cassatie8. Gelet op 1042 Ger.W. zijn de art. 735, §5 en 747, §2, 

zevende lid Ger.W. namelijk ook van toepassing op de rechtsmiddelen. Aangezien dit 

                                                
1 P. TAELMAN en P. THION, “Bundeling van vorderingen”, TPR 2003, 1514, nr. 34. 
2 E. KRINGS en M. STORME, Onsplitsbaarheid, 320, nr. 28 en 29; P. DEPUYDT, Commentaar Gerechtelijk Recht, 

Antwerpen, Kluwer, 2008, art. 1135, 2, nr. 2. 
3 B. VANLERBERGHE en J. VERBIST, “Het beschikkingsbeginsel en cassatie”, 432, nr. 2. 
4 F. DUMON, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1987, art. 1084, 2-3, nr. 2-3; B. 

VANLERBERGHE en J. VERBIST, “Het beschikkingsbeginsel en cassatie”, 433-434. 
5 Een soepele interpretatie kan gevonden worden in Cass. 16 september 1996, Arr.Cass. 1996, 754. Cf. K. 

WAGNER, Sancties, 162-164, nr. 123-124 voor een bespreking. 
6 In tegenstelling tot de vordering tot herroeping van het gewijsde waar dit de enige vermelde mogelijkheid is 

(art. 1135, tweede lid Ger.W.) 
7 F. DUMON, Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1987, art. 1084, 8-10, nr. 12-16. 
8 Cf. supra onder randnr. 249 e.v. 
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koppelartikel geldt voor alle rechtsmiddelen zal verzet ook hier enkel mogelijk zijn wanneer 

alle partijen verstek laten gaan. 

§4. Beoordeling: verplichting tot subjectieve cumulatie? 

268. In tegenstelling tot wat het geval is bij de gedinginleiding en de procedure in eerste 

aanleg beschikt men in België met de exceptie van onsplitsbaarheid op het niveau van 

rechtsmiddelen op het eerste zicht wel over een equivalent voor de exceptio. Uit het 

voorgaande blijkt dat een appellant hierdoor beter op veilig speelt en al zijn oorspronkelijke 

tegenstanders meteen in het hoger beroep betrekt1. Oordeelt de rechter daarop echter dat er 

van onsplitsbaarheid geen sprake is dan zal het beroep tegen deze, voor de veiligheid, 

opgeroepen partijen niet-ontvankelijk zijn nu hun belang hierbij ontbreekt. De appellant zal 

dan voor hun kosten moeten opdraaien2. Dit risico is het evenwel waard gelet op het nog 

grotere risico ingeval de appellant niet anticipeert op de onsplitsbaarheid en de rechter 

oordeelt dat dit hier wel aanwezig is. Dit zal enkel niet tot niet-ontvankelijkheid3 leiden indien 

de beroepstermijn nog niet verstreken is. In die periode is de regularisatie van dit gebrek 

namelijk nog mogelijk door een vordering tot gedwongen (agressieve4) tussenkomst in te 

stellen. Deze periode bedraagt één maand en neemt een aanvang vanaf de betekening aan de 

oorspronkelijke tegenstanders van het vonnis waartegen men beroep aantekent. De kans is 

echter uiterst klein dat deze periode nog niet verstreken zal zijn na het oordeel van de rechter 

over de onsplitsbaarheid. Dit zal in de praktijk enkel het geval zijn indien het vonnis 

waartegen men beroep aantekent (nog) niet betekend werd aan de oorspronkelijke 

tegenstanders. Een situatie die zich ook al uiterst zelden zal voordoen. In deze zin is hier 

sprake van een verplichting (althans een sterk aanraden) tot subjectieve cumulatie. 

 

269. Net zoals in Nederland tracht men in België de aan de exceptie van onsplitsbaarheid 

verbonden sanctie van niet-ontvankelijkheid waar mogelijk te vermijden. Ten aanzien van het 

niet betrekken van medestanders in hoger beroep gaat de Belgische rechtsleer evenwel minder 
                                                
1 Hetgeen volgt focust op het hoger beroep maar is min of meer gelijk aan hetgeen geldt voor de voorziening in 

cassatie en de vordering tot herroeping van het gewijsde. 
2 P. TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen” (noot onder Gent (17de k.) 30 oktober 1990), TGR 

1991, 137, nr. 2. 
3 Wat een definitief verlies van de aanwendbaarheid van het rechtsmiddel inhoudt. 
4 Dit wordt niet verboden door art. 812, tweede lid Ger.W. aangezien deze veroordeling ook reeds in eerste 

aanleg gevorderd, maar niet toegewezen, werd. 
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ver dan het Nederlandse ius recursus extensum. In België is de oproeping van de 

medestanders namelijk wel degelijk vereist1. Het is echter niet strikt noodzakelijk om reeds 

van in het begin het hoger beroep tegen alle oorspronkelijke medestanders te richten. De 

appellant wacht hier beter de rechter zijn oordeel over de onsplitsbaarheid af. Volgt men de 

rechtsleer die een proceseconomische opvatting van art. 1053, tweede en derde lid Ger.W. 

voorstaat dan kan hij zijn oorspronkelijke medestanders namelijk nog na de beroepstermijn in 

de procedure oproepen2. In deze optiek is hier geen sprake van een verplichting tot 

subjectieve cumulatie.  

                                                
1 Een andere manier om niet-ontvankelijkheid te vermijden, die in Nederland dan weer ontbreekt, is dat de 

medestander die laattijdig hoger beroep instelt toch als beroepspartij wordt aangemerkt indien zijn 

medestander(s) hier wel tijdig mee was (waren) 
2 Dit is evenwel enkel t.a.v. gerechtsmandatarissen uitdrukkelijk bevestigd door het Hof van Cassatie. Of men 

deze rechtspraak mag doortrekken naar de situatie van medepartijen moet nog blijken. 
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Hoofdstuk 4. Conclusie  

270. Zoekt men in België naar een verweermiddel dat in de buurt komt van de Nederlandse 

exceptio dan moet men starten met het zoeken naar regels die gezamenlijke procesvoering 

verplicht stellen, in het bijzonder regels betreffende ondeelbaarheid of onsplitsbaarheid. De 

vangst zal hierbij afhangen van het gekozen jachtterrein. Een speurtocht door de 

procedureregels betreffende de gedinginleiding en procesvoering in eerste aanleg zal een 

magere buit opleveren. Behoudens twee uitzonderingen zijn Belgische procespartijen in eerste 

aanleg nooit verplicht tot gezamenlijke procesvoering. De partijautonomie wordt te belangrijk 

geacht om een inmenging in de omvang van het geding reeds van in het begin te aanvaarden. 

Het is enkel in revindicatieprocedures en enkele afstammingsgeschillen dat gezamenlijke 

procesvoering door de wetgever absoluut noodzakelijk werd geacht. Bewerkstelligt de eiser 

dit niet dan leidt dit tot de niet-ontvankelijkheid van zijn vordering. De exceptie van 

onsplitsbaarheid is hier echter niet mee gemoeid. Deze exceptie speelt sinds 1967 niet langer 

een rol in deze procesfase. Zij speelt enkel nog in aangepaste vorm een rol wanneer men 

verstek laat gaan in onsplitsbare geschillen1. Het verstek van een correct opgeroepen partij in 

dergelijke geschillen zal zijn gebondenheid aan de einduitspraak niet verhinderen nu deze ook 

t.a.v. hem op tegenspraak wordt geacht te zijn. Op het eerste zicht stimuleert deze uitbreiding 

een vlotte executie van de eindspraak. Door de versteklatenden de mogelijkheid van verzet te 

ontnemen sluit men onuitvoerbare tegenstrijdige uitspraken uit. 

 

Een diepere blik leert echter dat dit niet altijd zo is. Men wordt namelijk, behoudens twee 

uitzonderingen, op geen enkele manier verplicht om alle personen die bij een onsplitsbare 

rechtsverhouding betrokken zijn ook in de procedure hierover te betrekken. Er wordt in 

onsplitsbare geschillen zelfs niet eens gedreigd met een niet-ontvankelijkheidssanctie om dit 

te stimuleren. In een ambtshalve remediëring wordt evenmin voorzien2. Voorstanders van de 

partijautonomie lijken er van uit te gaan dat een procespartij, althans zijn raadsman, de 

noodzaak van gezamenlijke procesvoering zelf wel zal inzien en zich zal bedienen van 

cumulatie, de exceptie van samenhang of de vordering tot tussenkomst. Dit houdt echter geen 
                                                
1 Art. 735, §5 en 747, §2, zevende lid Ger.W. 
2 Daar waar de rechter de partijen vroeger kon dwingen om gedwongen tussenkomst te vorderen is dit nu, 

behoudens enkele uitzonderingen, niet langer mogelijk. Ook hier plaatst de Belgische wetgever de 

partijautonomie met art. 811 Ger.W. op een piëdestal. 
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rekening met het feit dat de mens niet altijd rationeel handelt of simpelweg onbekend is met 

de procedurevoorschriften die aan dergelijke rechtsfiguren kleven1. Bijgevolg kunnen 

belanghebbenden vrolijk buiten de procedure gelaten worden wat aanleiding geeft tot twee 

fundamentele problemen. Een eerste probleem is dat zij wegens hun nauwe betrokkenheid bij 

de rechtsverhouding in geschil gebonden raken aan een uitspraak waarbij zij geen partij 

waren. Hierdoor wordt hun verdedigings –en hoorrecht geschonden. Een verdediger van de 

partijautonomie zal opwerpen dat de derde hierdoor niet per se deze rechten geschonden 

wordt. Hij heeft namelijk het derdenverzet aan zijn kant. Gebruikt hij dit niet dan is het zijn 

eigen keuze om ‘een aanleg’ te verliezen. Erg proceseconomisch is dit argument echter niet 

nu het derdenverzet een heropening van het geding vereist wat bijkomende tijd, kosten en 

arbeid vergt. De gerechtelijke achterstand zal hiermee allerminst afnemen. Een tweede 

probleem doet zich mogelijks voor wanneer vergeten derden later beslissen zelf nog over de 

onsplitsbare materie te procederen. Dit zal uitmonden in een vonnis dat samen met de eerder 

gewezen uitspraak materieel onuitvoerbaar is. Door het gebrek aan een ware exceptie van 

onsplitsbaarheid, met niet-ontvankelijkheidssanctie, in eerste aanleg kunnen tegenstrijdige 

vonnissen waartegen geen rechtsmiddel wordt aangewend hier vrijuit aanleiding geven tot 

executieproblemen. 

 

271. Een strooptocht door de velden van de rechtsmiddelen die het Belgische burgerlijk 

procesrecht rijk is levert meer resultaat op. Hier beschikt men met de exceptie van 

onsplitsbaarheid2 over een verweermiddel dat dicht in de buurt komt van de exceptio. Net 

zoals in Nederland leidt dit verweermiddel, desnoods ambtshalve, tot de niet-ontvankelijkheid 

van het rechtsmiddel.  

 

Het is evenwel net op het terrein van de rechtsmiddelen dat een dergelijke exceptie de meeste 

problemen creëert voor de procespartijen nu zij door haar niet-ontvankelijkheidssanctie 

definitief hun proceduremogelijkheden dreigen te verliezen. Deze problemen zijn echter niet 

onvoorzienbaar. De verplichting om alle oorspronkelijke tegen –en medestanders in 

onsplitsbare geschillen bij het hoger beroep, de voorziening in cassatie of de vordering tot 

herroeping van het gewijsde te betrekken staat uitdrukkelijk in de wet geschreven. De 

wetgever heeft bovendien verschillende rechtsfiguren ter beschikking gesteld om hieraan te 

                                                
1 Denk bijvoorbeeld aan een laattijdig ingestelde vordering tot gedwongen tussenkomst. 
2 Art. 1053, derde lid, 1083, derde lid, (impliciet) 1125, derde lid en 1135, derde lid Ger.W.  
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voldoen. Men kan de niet-ontvankelijkheidssanctie makkelijk ontwijken door alle 

betrokkenen correct te dagvaarden1. De hiertoe vereiste samenhang zal in onsplitsbare 

geschillen per definitie aanwezig zijn. Daar waar dit criterium in normale gevallen soms 

moeilijk aanvaard wordt zal dit bij onsplitsbare geschillen niet het geval zijn. Zelfs als men dit 

over het hoofd ziet kan men later nog om samenvoeging van de zaken verzoeken. Een andere 

optie is een (tijdige) vordering tot bewarende tussenkomst. De rechter kan dit stimuleren door 

de partijen te wijzen op de niet-ontvankelijkheid waar dit in het tegenovergestelde geval toe 

zalig leiden en de debatten te heropenen.  

 

De werking van de theorie van onsplitsbaarheid op dit niveau vormt duidelijk een inbreuk op 

de autonomie die partijen hebben over de bepaling van de omvang van het geding. Zij worden 

namelijk in de richting geduwd van subjectieve cumulatie of, in een later stadium, gedwongen 

tussenkomst. Zo niet zal hun rechtsmiddel niet-ontvankelijk zijn. Niettemin wordt deze 

inbreuk hier aanvaard. Tijdens de procedure in eerste aanleg waren de partijen namelijk vrij te 

kiezen met en tegen wie zij zouden procederen. De partijen worden bij de aanwending van 

hun rechtsmiddel enkel gevraagd consequent te zijn en deze keuze aan te houden. 

 

272. Koppelt men beide procesniveaus aan elkaar dan ziet men dat de toepasbaarheid van 

de exceptie van onsplitsbaarheid in hoger beroep niet alle executieproblemen uitwist. Partijen 

die reeds in eerste aanleg zonder alle belanghebbenden geprocedeerd hebben worden door 

deze exceptie niet verplicht dit in hoger beroep nu wel te doen. Er wordt enkel geëist alle 

oorspronkelijke partijen ook bij het rechtsmiddel te betrekken. Een oproeping van andere 

belanghebbenden die niet betrokken waren in de eerste aanleg is niet vereist. Gelet op het 

recht op een dubbele aanleg is dit zelfs verboden. Men kan een hoger beroep enkel instellen 

tegen partijen uit eerste aanleg. De enige uitweg is de oproeping in bewarende tussenkomst 

waarvan de rechter oordeelt dat die de verdedigingsrechten van de derde niet schendt. Nu een 

dergelijke oproeping in gemeenverklaring in de praktijk evenwel vaak neerkomt op een 

veroordeling is een dergelijke schending snel in te denken. 

                                                
1 Art. 701 jo. 30 Ger.W. 
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DEEL IV. BESLUIT 

 

273. Om te eindigen waarmee aangevangen werd, een parafrasering van Stein:  

 

“Laat ons niet krampachtig streven naar harmonisering met andere – Nederlandse of 

buitenlandse – stelsels van procesrecht. Elk procesrecht heeft tot doel het materiële recht te 

dienen waarvoor het ontworpen is en moet dus voldoen aan de door het betreffende materiële 

recht gestelde eisen. Die eisen divergeren onderling. Wat telt is een werkbaar procesrecht 

ontwerpen dat geschikt is tot verwezenlijking van de door het Burgerlijk Wetboek (en 

aanverwante wetten) gewaarborgde rechten”1.  

 

Na een analyse van de wijzen van gezamenlijke procesvoering in Nederland en België kan nu 

beoordeeld worden of het Belgische burgerlijk procesrecht dient bijgesteld te worden in het 

licht van zijn Nederlandse verwant. Het kan niet ontkend worden dat een kijk over de 

landsgrenzen nuttig kan zijn voor een innovatieve blik op het eigen recht.  

 

274. Net zoals in Nederland geldt in België het principe van de partijautonomie en de 

principiële deelbaarheid van de procedure. Dit geldt niet enkel in eerste aanleg maar ook bij 

het instellen van de rechtsmiddelen. Iedere partij is in principe vrij te procederen, in het 

hieruit voortkomende vonnis te berusten of dit aan te vechten. Verder uit deze autonomie zich 

in de vrije keuze om met of tegen verschillende partijen in rechte op te treden. Ter bediening 

van die keuzemogelijkheid kan men in beide landen al dan niet diverse vorderingen 

gecumuleerd instellen tegen een of meerdere personen. Daar waar de hiervoor vereiste 

samenhang van vorderingen in Nederland relatief makkelijk aanvaard wordt is dit in België 

niet zo vanzelfsprekend. Niettemin kan een eiser in beide landen zijn medestanders niet 

zomaar dwingen een vordering in te stellen of te steunen. Wil men deze in de procedure 

krijgen dan biedt de optie van gedwongen tussenkomst in gemeenverklaring een oplossing. 

 

275. In beide rechtsstelsels vloekt de partijautonomie soms met het feit dat het in bepaalde 

gevallen niet enkel wenselijk maar absoluut noodzakelijk is dat alle bij een rechtsverhouding 

betrokken personen in het geschil daarover opgeroepen worden. Zowel in Nederland als in 
                                                
1 H. STEIN, “Schets van een voortvarend burgerlijk procesrecht – deel II”, Adv. 1997, 298. 
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België bestaat het besef dat sommige rechtsverhoudingen een zodanig nauwe band creëren 

tussen de hierbij betrokken partijen en de hieruit voortvloeiende vorderingen. In dergelijke 

gevallen is een gezamenlijke berechting daarvan, voortvloeiend in een eenheid van het 

gewijsde, absoluut noodzakelijk en is er op dit gebied geen ruimte voor de partijautonomie. In 

beide landen heeft de rechtspraak de taak op zich genomen om in dit licht het begrip 

processuele ondeelbaarheid of onsplitsbaarheid te creëren en in te vullen. Na een moeizame 

start stemt het eindresultaat van dit begrip in beide landen ongeveer met elkaar overeen. In 

tegenstelling tot België mondde dit in Nederland echter niet uit in een geschreven rechtsregel. 

Ginds is het nog altijd de rechtspraak die dit begrip verder definieert. De 

effectiviteitsprognose die de rode draad vormt doorheen deze rechtspraak staat letterlijk 

neergeschreven in het Belgische art. 31 Ger.W.  

 

Deze uitvoerbaarheidstoets vraagt de rechter te oordelen of een beslechting van het geschil 

zonder alle belanghebbenden, en dus een uitspraak die niet voor alle partijen in dezelfde zin 

luidt, onaanvaardbare problemen oplevert voor wat betreft de executie van de te vellen 

uitspraak. Omdat dergelijke situaties als zodanig verstorend voor de ganse rechtsorde worden 

beschouwd wordt deze materie bestempeld als zijnde van openbare orde1. Hierdoor zal de 

rechter desnoods ambtshalve de niet-ontvankelijkheid moeten uitspreken van een vordering 

die niet met of tegen alle belanghebbenden werd ingesteld. Deze uniformiteit in rechtsdenken 

vindt bevestiging in het feit dat beide rechtsstelsels geldsomverbintenissen en –

veroordelingen nooit als processueel ondeelbaar beschouwen. Deze kunnen wel samenhang 

vertonen zodat het wenselijk is tegenstrijdige uitspraken hierover te vermijden en voor 

cumulatie te opteren. Absoluut noodzakelijk zal dit evenwel nooit zijn. Algemeen gesproken 

kan er dus sprake zijn van samenhang zonder dat er sprake is van onsplitsbaarheid. 

Omgekeerd kan er van onsplitsbaarheid echter geen sprake zijn zonder samenhang2. 

 

276. Alhoewel de conceptuele basis van de onsplitsbaarheidstheorie en het gevolg van het 

hieraan ontleende verweermiddel in beide landen identiek is, is de manier waarop deze 

rechtsfiguur ontvangen alsook de manier waarop het ingevuld werd (en wordt) dit niet.  

                                                
1 Alhoewel hier in Nederland discussie over bestaat. 
2 In dezelfde zin kan er wel sprake zijn van cumulatie buiten onsplitsbare geschillen maar kan er geen sprake zijn 

van een onsplitsbaar geschil zonder cumulatie in de ruime zin. Althans voor zover men de niet-ontvankelijkheid 

van de vordering wil vermijden. 



  

207 

 

277. In Nederland heeft de wetgever met een wettelijke opsomming van gevallen van 

verplichte subjectieve cumulatie deels voorzien in een oplossing voor hetgeen de theorie van 

ondeelbaarheid verlangt. De Nederlandse rechtspraak heeft deze gevallen aangevuld met de 

ongeschreven regel die processuele ondeelbaarheid als criterium neemt voor verplichte 

subjectieve cumulatie. Worden in deze wettelijke en jurisprudentiële gevallen niet alle 

betrokkenen in rechte opgeroepen dan heeft men met de exceptio een stok achter de deur. In 

Nederland wordt de ondeelbaarheid en de eraan gekoppelde exceptio consequent in eerste en 

hogere aanleg toegepast. De exceptio bezorgt Nederland echter kopzorgen vanwege haar niet-

ontvankelijkheidssanctie. Hierdoor moet de procedure in eerste aanleg volledig herstart 

worden. In het ergste geval verliest men zelfs de kans om zijn rechtsmiddel aan te wenden. 

Men wil een procedure echter niet te snel op de klippen laten lopen door de afwezigheid van 

enkele belanghebbenden. Er wordt minder tijd, geld en arbeid verloren als het proces alsnog 

doorgang kan vinden. Door ondeelbaarheid hoogst uitzonderlijk aan te nemen en de 

toepasbaarheid van de exceptio via allerlei andere technieken te beperken, zelfs haar openbare 

orde karakter is betwist, wil men dan ook vooral een proceseconomisch resultaat bereiken. 

 

Hierbij speelt de regulariserende techniek van gedwongen deelneming een cruciale rol. In 

Nederland is een dergelijke vordering tot tussenkomst aan minder strenge vereisten 

onderworpen. Aangezien deze rechtsfiguur slechts door één wetsartikel (art. 118 Rv.) 

geregeld wordt is er meer ruimte voor de invulling van zijn toepassingsgebied door de 

rechtspraak. De tijdigheid van de vordering tot gedwongen tussenkomst wordt er in concreto 

beoordeeld in het licht van de goede rechtsorde en de rechten van verdediging van de derde. 

Men is m.a.w. niet gebonden aan een rigide tijdscriterium.  

 

Dit betekent echter niet dat het Nederlandse burgerlijk procesrecht zich niet bekommert om de 

partijautonomie. Ook hier is een ambtshalve optreden m.b.t. de vordering tot gedwongen 

tussenkomst verboden wat in bepaalde situaties toch nog ruimte en nut laat voor de exceptio. 

 

Ondanks de gruwel die dit verweermiddel in de Nederlandse rechtsleer opwekt blijft het tot 

op vandaag behouden binnen de systematiek van het Nederlandse burgerlijke procesrecht. 

Men moet er zich namelijk van bewust zijn dat dit verweermiddel wel degelijk zijn nut heeft. 

Wanneer men in hoger beroep niet al zijn tegenstanders uit eerste aanleg heeft opgeroepen en 

men hen niet langer tijdig in de procedure kan dwingen om tussen te komen zou een 
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mogelijke tegenstrijdigheid dreigen1. De niet-opgeroepen tegenstanders zijn dan namelijk 

gebonden aan het in kracht van gewijsde getreden vonnis. In het geval waar het hof van 

beroep t.a.v. de wel opgeroepen tegenstanders dit vonnis echter vernietigt raken deze 

mogelijks gebonden aan een met het vonnis volledig tegenstrijdig arrest. Executieproblemen 

tijdens de gelijktijdige uitvoering van het vonnis door de niet in hoger beroep opgeroepenen 

en van het arrest door de wel opgeroepenen zijn reëel. In deze situaties speelt de exceptio 

echter en is zij het enige, en vergeef mij het pleonasme, doeltreffende panacee. 

 

278. In België is de situatie anders. Alhoewel men aanvaardt dat de proceseconomie een 

basisbeginsel is van het Belgische burgerlijk procesrecht lijkt de partijautonomie voor velen 

nog steeds onaantastbaar te zijn. Dit blijkt ten eerste uit het feit dat verplichte subjectieve 

cumulatie in België, behoudens twee gevallen, niet gekend is in de fase van de 

gedinginleiding of eerste aanleg.. Daarnaast werd ook de oude rechtspraak die te pas en te 

onpas onsplitsbaarheid aannam als een ongewenste inmenging in de partijautonomie gezien. 

Eens de rechter tot onsplitsbaarheid had geoordeeld waren partijen zelfs in eerste aanleg niet 

langer vrij hun procespartijen te kiezen. Om deze uitwassen recht te zetten werd in 1967 met 

een strikt onsplitsbaarheidscriterium de partijautonomie in ere hersteld. Voortaan is 

gezamenlijke procesvoering n.a.v. een onsplitsbaar geschil enkel verplicht in de tweede 

aanleg. De vrije keuze die men in de eerste aanleg heeft gemaakt moet men nu simpelweg 

consequent aanhouden. Een uiterst lichte aantasting van de partijautonomie om redenen van 

proceseconomie waarmee ook alle partijen gediend zijn. Dit op het eerste zicht aanvaarbare 

compromis verhindert echter niet dat belanghebbenden die reeds in de eerste aanleg niet in 

een onsplitsbaar geschil werden opgeroepen ook hier weer de boot missen. Tegenstrijdige 

uitspraken die in onsplitsbare geschillen onvermijdelijk tot executieproblemen leiden zijn in 

België bijgevolg een voldongen feit. 

 

279. Dit verschil tussen Nederland en België moet binnen zijn rechtshistorisch en –

wetenschappelijk kader gezien worden. De Belgische geschiedenis van het burgerlijk 

procesrecht is niet identiek aan die van Nederland. Ook de opvattingen in de Belgische 

rechtsleer over de inhoud van objectieve en subjectieve cumulatie, samenhang en gedwongen 

tussenkomst variëren. In Nederland wordt cumulatie makkelijk aanvaard maar werd 

                                                
1 Een zelfde situatie doet zich voor wanneer enkelen die bij een rechtsverhouding betrokken zijn niet in de 

procedure daarover in eerste aanleg betrokken zijn. 
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gedwongen tussenkomst lange tijd afgekeurd. Een rechtslandschap waar men deze laatste 

mogelijkheid niet heeft vereist dan ook een passende (afschrikkende en stimulerende) 

sanctionering voor die gevallen waarin gezamenlijke procesvoering absoluut noodzakelijk is. 

De gevolgen van dit verweermiddel werden ginds als te extreem ondervonden wat aanleiding 

gaf tot een aanzienlijke beperking van zijn toepassingsgebied. Met de intrede van de 

gedwongen tussenkomst verloor de exceptio nog meer aan betekenis maar blijft zij binnen 

haar beperkte toepassingsgebied toch nog nuttig.  

 

Daar waar het nut van de exceptio in Nederland na een lange evolutie blijkt werd ze in België 

al meteen als onnodig aangemerkt voor de gedinginleiding omdat men hier, naast de exceptie 

van samenhang en het derdenverzet, wel over de mogelijkheid van gedwongen tussenkomst 

beschikte. Het probleem dat de exceptio in eerste aanleg aankaartte leek zich in België dan 

ook niet te stellen. Het is echter duidelijk geworden dat partijen niet altijd logisch of tijdig 

handelen waardoor een gebrek aan de exceptio in deze fase toch tot executieproblemen kan 

leiden. Ondanks het feit dat de Belgische wetgever de exceptio in hoger beroep wel heeft 

ingevoerd kan zij het ontbreken van dit verweermiddel in eerste aanleg niet goedmaken. 

 

280. Het strekt dan ook tot aanbeveling om de theorie van de onsplitsbaarheid in België, net 

zoals in Nederland, algemeen te laten gelden. Deze zou niet langer beperkt mogen zijn tot het 

gebied van de rechtsmiddelen en het verstek. Een uitbreiding tot de fase van de 

gedinginleiding en de procedure in eerste aanleg verdient de voorkeur. Deze mogelijkheid 

werd zelfs reeds voorzien door VAN REEPINGHEN in zijn Verslag over de Gerechtelijke 

Hervorming. Concreet zou de exceptie van onsplitsbaarheid niet langer enkel als volgt mogen 

luiden: “het rechtsmiddel dat ten onrechte niet ingesteld door of tegen alle partijen die in de 

vorige instantie tegenover elkaar hebben gestaan is niet-ontvankelijk”. Het zou, net zoals in 

Nederland het geval is, aangevuld moeten worden met de volgende zin: “wanneer het proces 

in eerste aanleg ten onrechte niet is ingeleid door of tegen alle partijen dan is de vordering 

niet-ontvankelijk”. Algemener zou de exceptie als volgt luiden: “de eiser die procedeert 

terwijl hij nog meer personen in rechte had moeten betrekken, hetzij aan eigen zijde hetzij aan 

andere zijde, is niet-ontvankelijk in zijn vordering”. 

 

281. Wordt dit gezien als een te grote inbreuk op de partijautonomie en is de vrees voor de 

sanctie van niet-ontvankelijkheid te groot dan zijn er enkele alternatieven. Het respect voor de 

partijautonomie wordt het meest behouden door de rechter toe te laten de debatten te 
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heropenen na vaststelling van de afwezigheid van enkele belanghebbenden. Hierdoor worden 

de procespartijen de mogelijkheid geboden om die derden alsnog te doen tussenkomen 

waarna het proces voortgezet kan worden. Het Hof van Cassatie heeft hiervoor zijn voorkeur 

reeds laten blijken door dit niet te beschouwen als een schending van art 297 of 811 Ger.W. 

Aanvullend kan men de rechter de mogelijkheid geven de griffier te instrueren om iedere 

(bekende) belanghebbende derde te verwittigen van de procedure. Een alternatief om hun 

vrijwillige tussenkomst te stimuleren bestaat erin die derden op te roepen om ter zitting 

gehoord te worden. Meer vergaand is het voorzien in een algemene ambtshalve mogelijkheid 

tot gedwongen tussenkomst in geval van onsplitsbare geschillen. Deze laatste optie is echter 

moeilijk te slikken gelet op de vergaande gevolgen voor de partijautonomie.  

 

Niettemin zal de wetgever een van deze keuzes moeten maken om het Belgische burgerlijk 

procesrecht op het gebied van de gezamenlijke procesvoering en onsplitsbaarheid sluitend te 

maken. Zolang dit niet gebeurt blijft er een reëel risico op materieel onuitvoerbare vonnissen 

en worden de rechten uit het burgerlijk recht noch optimaal noch op een proceseconomische 

wijze gewaarborgd. 
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