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INLEIDING  

 

1. Het onderscheid tussen de hoofdelijke verbintenis en de verbintenis in solidum is een 

klassiek onderscheid dat al veel inkt heeft doen vloeien. De problematiek van de hoofdelijkheid 

en de verbintenis in solidum duikt immers met een onverbiddelijke regelmaat op in de meest 

verscheidene materies. Deze hebben beide hetzelfde primair gevolg dat elke schuldenaar kan 

worden aangesproken voor het geheel, met dien verstande dat de betaling door één van hen 

de overige bevrijdt. Wel onderscheiden de figuren zich op het vlak van de inroepbaarheid van 

verweermiddelen en de bijkomende gevolgen.  

 

2. Over bepaalde gevolgen is er onduidelijkheid, omdat het Burgerlijk Wetboek geen 

oplossing aanreikt. Vooral over de gevolgen van de verbintenis in solidum, die jurisprudentieel 

en doctrinaal is uitgedacht, bestaat er discussie. Door de onduidelijke afbakening van de 

verschillende verbintenissen ziet menig jurist door het bos de bomen niet meer. In conclusies 

vordert men de veroordeling “solidair, in solidum, hoofdelijk, minstens de een bij gebreke aan 

de ander”. Sommige rechters geven de eiser exact waar hij om vraagt, een weliswaar 

onmogelijke in solidum en hoofdelijke veroordeling van de verweerder.1 Met andere woorden 

het onderscheid is in vele gevallen zoek.  

 

3. Ook het Hof van Cassatie brengt geen klaarheid en deed daarentegen een zeer 

merkwaardige uitspraak. De eiser voerde in zijn middel aan dat de appelrechters geen 

veroordeling in solidum mochten uitspreken maar de hoofdelijkheid tussen hemzelf en de 

andere partij moesten opleggen. Het Hof verklaarde dat middel echter onontvankelijk wegens 

gebrek aan belang.2 Cassatie zegt met andere woorden dat men als ten onrechte in solidum 

veroordeelde schuldenaar niet kan vragen hoofdelijk veroordeeld te worden, omdat dit de 

situatie verergert.  

 

4. Deze uitspraak van het Hof is laakbaar om verscheidene redenen. Ten eerste is het Hof 

verplicht om toezicht te houden op de juridische correctheid van de rechtspraak. Daarenboven 

is het ook geheel ongenuanceerd om de situatie van hoofdelijke medeschuldenaars als erger 

te beschouwen dan die van in solidum veroordeelde schuldenaars. De bijkomende gevolgen 

kunnen in bepaalde gevallen immers ook in het voordeel van die hoofdelijke schuldenaars 

werken, zoals de doorwerking van verjaringsregels, kwijtschelding van schuld en de 

                                                           
1 Pol. Mechelen 16 maart 2007, nr. 06A5573, VAV 2008, afl. 1, 31.  
2 Cass. 17 november 2006, AR F.03.0042.N, B.M. / Belgische Staat en S.C., JDSC 2008, 147.  
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aanwezigheid van een wettelijk voorzien regres. Een in solidum veroordeelde schuldenaar 

bevindt zich ter zake veelal in een juridisch vacuüm, wat rechtsonzekerheid veroorzaakt. Want 

de wet kent geen in solidum constructie en de gevolgen in de rechtspraak staan geenszins vast. 

Een schuldenaar kan er bijgevolg alle belang bij hebben aan dit juridische vacuüm te 

ontsnappen.  

 

5. Het is interessant om stil te staan bij de gegrondheid van het onderscheid en na te gaan 

of dit wel nog aangepast is aan onze huidige maatschappelijke behoeften. Onze samenleving is 

onderhevig aan allerhande ontwikkelingen, daarom is het belangrijk om kritisch te blijven 

nadenken over de zin en de onzin van bepaalde regels. De centrale onderzoeksvraag van deze 

masterproef is dan ook: ‘Wat is de zin en onzin van de onderscheiden regels bij hoofdelijke 

verbintenissen en verbintenissen in solidum?’ Om een antwoord te bieden op deze centrale 

onderzoeksvraag, wordt ze verdeeld in vier subvragen, waarbij elk hoofdstuk een subvraag 

behandelt. Op het einde van ieder hoofdstuk volgt een synthetiserend tussenbesluit.  

 

6. Vooreerst zal in hoofdstuk 1 gesitueerd worden wanneer respectievelijk de hoofdelijke 

verbintenis of de verbintenis in solidum van toepassing is. Daarnaast zal worden nagegaan 

waarom de ene of de andere in een bepaald geval toepasselijk is. Een antwoord op deze vragen 

zal worden gegeven door een uitvoerige analyse en systematisering van de Belgische vigerende 

wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.  

 

7. In het tweede hoofdstuk volgt een analyse van de invloed van de opvattingen over 

causaliteit en het schadebegrip op de pluraliteit van aansprakelijke personen. Deze zienswijze 

is ontwikkeld door VANDENBOGAERDE. Volgens hem kent de verbintenis in solidum een te ruim 

toepassingsgebied. Hij is van mening dat aan bepaalde kritieken op de verbintenis in solidum 

kan worden tegemoet gekomen door een andere invulling van de causaliteitsvereiste en van 

het schadebegrip. Wat zijn opmerkelijke en vernieuwende visie hierover is komt in hoofdstuk 

2 kort aan bod.  

 

8. Vervolgens zullen de gevolgen van hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in 

solidum in hoofdstuk 3 besproken worden en zal worden onderzocht of de verschillen objectief 

en redelijk te verantwoorden zijn. Zowel de gevolgen in de obligatio-verhouding als in de 

contributio-verhouding zullen daarbij onder de loep worden genomen. Er zal een beroep 

worden gedaan op de regels van efficiëntie en billijkheid. Efficiëntie zal worden belicht door 
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het streven naar vereenvoudiging waar mogelijk. De billijkheid zal in de masterproef naar voren 

treden als een afweging tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaren.  

 

9. Er zal bovendien een beperkt rechtsvergelijkend onderzoek aan bod komen in het 

vierde en laatste hoofdstuk. Deze masterproef maakt een vergelijking met de situatie in 

Nederland. Deze vergelijking is interessant omwille van de andere aanpak. Het valt meteen op 

dat een beroep op een jurisprudentiële creatie er niet noodzakelijk is. Voorheen kende het 

Nederlandse aansprakelijkheidsrecht echter dezelfde leemte als in België. Nu een uitdrukkelijke 

bepaling het toepassingsgebied van de hoofdelijke verbintenis heeft uitgebreid tot het domein 

van de toevallig samenlopende wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, is het 

onderscheid weggevallen. De hoofdelijkheid krachtens artikel 6:102 NBW, verschilt echter van 

de hoofdelijkheid zoals het Belgische recht die kent, aangezien hieraan geen bijkomende 

gevolgen verbonden zijn in tegenstelling tot wat voorheen wel het geval was. 

 

10. Tot slot zal in het algemeen besluit de vergaarde inzichten uit voorgaande hoofdstukken 

worden gebundeld.  

 

11. Bij het onderzoek leg ik mij noodgedwongen een aantal beperkingen op. Ten eerste 

wanneer het onderzoek refereert aan ‘ondeelbaarheid’, doelt het enkel op de conventionele 

ondeelbaarheid en niet op de materiële ondeelbaarheid van de verbintenis die uit de aard van 

de zaak zelf voortvloeit. Ten tweede zal in de masterproef de pluraliteit van schuldeisers niet 

worden behandeld omdat de functionaliteit van de regels daarover van een andere aard zijn. 

Indien in het vervolg van de masterproef gesproken wordt over hoofdelijkheid doelt dit dus op 

de passieve hoofdelijkheid. 
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HOOFDSTUK 1. WANNEER EN WAAROM RESPECTIEVELIJK EEN HOOFDELIJKE 

VERBINTENIS EN VERBINTENIS IN SOLIDUM? 

 
12. In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de eerste subvraag: wanneer is er 

sprake van hoofdelijkheid en wanneer van verbintenissen in solidum, en wat is de 

bestaansreden en ratio van beide? Het is belangrijk om aan te geven dat met dit hoofdstuk 

geen allesomvattende bespreking van alle mogelijke verschijningsvormen van hoofdelijke 

verbintenissen en verbintenissen in solidum verbintenissen wordt beoogd. Enkel de 

belangrijkste verschijningsvormen en kenmerken zullen worden belicht.  

 

AFDELING 1. WANNEER IS ER SPRAKE VAN HOOFDELIJKHEID?  

 
13. Vooraleerst een duiding wat hoofdelijkheid is. Bij hoofdelijkheid heeft de schuldeiser de 

mogelijkheid om ieder van de schuldenaren aan te spreken om de volledige prestatie na te 

komen en door betaling van één schuldenaar zijn de overige medeschuldenaren bevrijd.3  

 

14. Er zijn verschillende situaties te onderkennen wanneer er sprake is van hoofdelijkheid. 

Ten eerste kan hoofdelijkheid uitdrukkelijk bedongen worden.4 Deze bedongen hoofdelijkheid 

zal niet worden vermoed,5 maar zal door de schuldeiser bewezen moeten worden.6 Toch moet 

de vereiste van uitdrukkelijke wilsuiting niet te strikt worden opgevat. Het is bijvoorbeeld niet 

vereist dat beide schuldenaren zich in hetzelfde instrumentum hebben verbonden om 

hoofdelijkheid te doen ontstaan.7 Het is zelfs niet vereist dat de woorden solidair of hoofdelijk 

letterlijk worden gebruikt. De wil om zich hoofdelijk te verbinden moet wel vaststaan en zeker 

                                                           
3 Artikel 1200 B.W.  
4 Artikel 1202, eerste lid BW; Cass. 11 december 1991, Van den Plas / N.M.K.N., Arr.Cass. 1991-92,329. - 
Artikel 1202 B.W. geldt niet voor verbintenissen uit onrechtmatige daad.  
5 Brussel 2 februari 1962, Pas. 1963, II, 53; Antwerpen 17 mei 1977, R.W. 1977-78, 1571; Rb. Luik 10 mei 
1996, JLMB 1996, 1335; Arbh. Antwerpen 22 mei 1996, RW 1996-97, 989; Rb. Brussel 31 mei 1996, JLMB 
1997, 29; Vred. Gent 17 april 2000, A.J.T. 2000-01, 762; Kh. Brussel 31 juli 2002, T.Aann. 2002, afl. 4, 317;  
Rb. Brussel 2 maart, nr. 03/7651/A, 2006, TBBR 2008, afl. 4, 232;  Cass. 19 maart 2007, AR S.05.0032.N, 
Kinderbijslagfonds van het Vlaams Economisch verbond - Caisse d'allocations familiales les ASD / D.D.E., B.P., 
Arr.Cass. 2007, afl. 3, 652; Rb. Brussel 24 januari 2008, T.Vred. 2009, afl. 5-6, 345; Arbh. Brussel 28 juni 2013, 
RABG 2014, afl. 13, 884. 
6 Rb. Brussel 2 maart 2006, nr. 03/7651/A,TBBR 2008, afl. 4, 232; Rb. Bergen 12 februari 1999, Cah.dr.immo 
1999, afl. 3, 16. In geval van twijfel moet de hoofdelijkheid worden afgewezen ten voordele van de 
deelbaarheid, die immers inzake verbintenissen met verschillende rechtssubjecten het gemeenrecht 
uitmaakt. Dit is een eenvoudige toepassing van het principe dat hij twijfel in het voordeel van de 
schuldenaren dient geïnterpreteerd te worden. 
7  Wanneer de schuldenaren zich bij afzonderlijke akte hebben verbonden, is het wel noodzakelijk dat die 
aktes naar elkaar verwijzen of dat uit de  omstandigheden blijkt dat zij een onderdeel vormen van eenzelfde 
negotium - R. VAN DER MADE, “Les Obligations Complexes” in C. RENARD, Les Novelles: corpus iuris  Belgici. 
Droit Civil, IV, Brussel, Larcier, 1958, 278, nr. 81. 
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zijn, ongeacht de door partijen gebruikte terminologie. DE PAGE acht zelfs de impliciete wil om 

hoofdelijkheid te creëren voldoende, maar benadrukt daarbij wel dat in dat geval de 

gemeenschappelijke wil van partijen reëel en zeker moet zijn.8 De stilzwijgende of impliciete 

hoofdelijkheid is door het Franse Hof van Cassatie al reeds geruime tijd aanvaard.9 Hoewel het 

Belgische Hof van Cassatie zich hierover nog niet heeft moeten uitspreken is de mogelijkheid 

aanvaard door de feitenrechters.10 

  

15. De tweede verschijningsvorm is de wettelijke hoofdelijkheid. In een aantal gevallen 

vindt de wetgever11 de belangen van de schuldeiser zo belangrijk dat hij hoofdelijkheid tussen 

de verschillende schuldenaren verplicht stelt. Het zou te ver leiden een opsomming te geven 

van alle mogelijke gevallen van wettelijke hoofdelijkheid. Er zijn echter wel twee vormen van 

wettelijke hoofdelijkheid die iets meer aandacht vragen en duiding nodig hebben.  

 

16. Vooreerst de wettelijke verankerde hoofdelijkheid van artikel 50 Strafwetboek (Sw.). 

Krachtens dit artikel zijn alle wegens eenzelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk 

gehouden tot teruggave en schadevergoeding. Vooraleer hoofdelijkheid tussen daders van 

eenzelfde misdrijf kan worden uitgesproken, moeten drie toepassingsvoorwaarden vervuld 

zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van een gedraging die als een misdrijf wordt gekwalificeerd. 

Vervolgens is vereist dat de betrokkenen voor dit misdrijf werden veroordeeld. Tot slot dienen 

de veroordelingen te zijn uitgesproken voor éénzelfde misdrijf.12 Het is het gemeenschappelijk 

etiket dat bepaalt of er al dan niet sprake is van éénzelfde misdrijf.13 Reeds in een arrest van 22 

                                                           
8 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 314.  
9 Cass. (Fr) 26 januari 2005, n° 03-11.646, www.dalloz.fr.  
10 Belangrijk daarbij is wel dat de feitenrechters duidelijk aangeven waaruit die hoofdelijkheid blijkt. Wanneer 
zij die omstandigheden niet preciseren, kan geen impliciete hoofdelijkheid worden aangenomen.- Rb. Bergen 
12 februari 1999, JT 1999, 703; Brussel 4 maart 1968, JT 1968, 291: impliciete passieve hoofdelijkheid bleek 
uit de handtekening op een document en de algemene voorwaarden die het ondeelbare karakter van de 
schuld bepaalden.  
11 In de wet of in besluiten of regelementen genomen overeenkomstig de wet - Cass. 7 mei 1942, Pas. 1942, 
I, 117.  
12 Een toepassing van deze interpretatie van “eenzelfde misdrijf” vindt men terug in een arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 24 januari 2008. Een verhuurder werd naar aanleiding van het overlijden van zijn 
huurder samen met een loodgieter hoofdelijk veroordeeld tot schadevergoeding nadat beiden veroordeeld 
waren wegens een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid zoals bedoeld in artikel 418 Sw. De loodgieter 
had een verwarmingstoestel gebrekkig geïnstalleerd en de verhuurder was niet overgegaan tot controle. De 
door de daders begane fouten stonden aldus los van elkaar; er was geen sprake van eenheid van handeling. 
Omdat de feiten echter resulteerden in dezelfde strafrechtelijke kwalificatie, namelijk onopzettelijke doding, 
werden beide daders hoofdelijk gehouden geacht voor de schadeloosstelling van de burgerlijke partijen. - 
Gent 24 januari 2008, RW 2010-11, 1694 
13 Dat artikel 50 Sw. slechts kan worden toegepast bij identieke strafrechtelijke kwalificatie, word passend 
geïllustreerd door de cassatierechtspraak die beslist dat een dief en zijn heler nooit hoofdelijk kunnen 
worden veroordeeld op grond van artikel 50 Sw. - Cass. 28 april 1941, Pas. 1941, I, 162; Cass. 2 oktober 1961, 

http://www.dalloz.fr/
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december 1947 preciseerde het Hof van Cassatie dat het hiervoor niet vereist is dat er tussen 

voorafgaand schuldenaren overleg of eenheid van handeling bestaat.14  

 

17. De tweede bijzondere vorm van wettelijke hoofdelijkheid vloeit voort uit het feit dat 

onder het begrip wet ook de gewoonteregels en de algemene rechtsbeginselen worden 

verstaan.15 Er is meer bepaald hoofdelijkheid krachtens een algemeen rechtsbeginsel wanneer 

er sprake is van een gemeenschappelijk gepleegde fout.16 Hiervoor is wel een intentioneel 

element vereist.17 Enkel en alleen indien verschillende personen wetens hebben bijgedragen 

tot het ontstaan van een schade verwekkend feit, brengt dit hoofdelijke aansprakelijkheid voor 

deze personen mee, zowel contractueel als buiten contractueel.18  

 

                                                           
Pas. 1962, I, 128. Een andere illustratie is het geval dat er geen hoofdelijkheid is wanneer enerzijds een 
werknemer loon ontvangt ingevolge zijn tewerkstelling maar tegelijk op bedrieglijke wijze ook 
werkloosheidsuitkering geniet en, anderzijds zijn werkgever die hiervan kennis heeft, zich onttrekt aan zijn 
eigen sociale zekerheidsverplichtingen. Er is dan geen hoofdelijkheid in de zin van artikel 50 SW. - Cass. 20 
april 1999, RW 1999-2000, 1159. Een laatste illustratie is dat de nauwe band tussen het misdrijf schuldig 
verzuim dat door een medebeklaagde wordt gepleegd en dat van opzettelijke slagen en verwondingen dat 
door andere medebeklaagden wordt gepleegd, niet tot gevolg heeft dat allen eenzelfde misdrijf plegen.- 
Cass. 15 maart 2006, AR P.05.1488.F, C.J., P. / B.P., Arr.Cass. 2006, afl. 3, 626. De omstandigheid dat er een 
nauwe band bestaat tussen verschillende afzonderlijke misdrijven heeft dus niet tot gevolg dat eenzelfde 
misdrijf werd gepleegd. - Cass. 28 april 1941, Pas. 1941, I, 162; Cass. 15 maart 2006, AR P.05.1488.F, C.J., P. 
/ B.P., Arr.Cass. 2006, afl. 3, 626. 
14 Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, 556. Bevestigd in : Cass. 25 november 1988, Arr.Cass. 1988-89, 372. 
15 Cass. 3 april 1952, RW 1951-52, 1725; Cass. 15 februari 1974, RW 1973-74, 1732; N. PEETERS, 
“Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 
Mechelen, Kluwer, (4) 4-5.  
16 Cass. 17 maart 1864, Pas. 1864, I, 227; Cass. 15 februari 1974, RW 1973-74, 1732; Cass. 10 december 
2002, Arr.Cass. 2002, 2706; Cass. 8 maart 2005, AR P.04.1534., D.M.G.C. / H.D., Arr.Cass. 2005, 555; Cass. 15 
maart 2006, RW 2009-10, 709.  
17 Verscheidene gezaghebbende auteurs, waaronder DUMON en VAN OMMESLAGHE benadrukken dat er een 
intentioneel element moet bestaan tussen de verscheidene daders van het schade verwekkend feit.  Toch 
liet het Hof van Cassatie in zijn arrest van 9 december 1993 het intentioneel element van de definitie 
gemeenschappelijke fout weg.  Dit intentioneel element is ook in 50 Sw. niet vereist. Maar voor het algemeen 
rechtsbeginsel is zulk een intentioneel element een strengere toepassingsvoorwaarde, en dit is logisch 
aangezien het algemeen rechtsbeginsel een uitzonderingssituatie veralgemeent buiten de strafwetsbepaling 
om. Dit intentioneel element is vereist om het onderscheid met in solidum gehoudenheid scherp te stellen 
want zonder bewuste samenwerking daders die dezelfde schade veroorzaken, men noemt dat dan 
samenlopende fouten. Deze geven slechts aanleiding tussen een in solidum gehoudenheid.  Gelukkig kwam 
het Hof van Cassatie even later met het arrest van 3 mei 1996 op deze misstap terug en vermeld opnieuw 
het intentioneel element in de definitie.– S. STIJNS, “Over passieve hoofdelijkheid en in solidum-
gehoudenheid, over gemeenschappelijke fouten en samenlopende fouten. Herinnering aan verdrongen 
beginselen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 december 1993”, R. Cass. 1994, 49-
56; Cass. 3 mei 1996, AR C.95.0016.F, Culot / Huynen, Arr. Cass. 1996, 388.  
18 Cass. 15 februari 1974, RW 1973–74, 1732; Cass. 3 mei 1996, AR C.95.0016.F,  Culot / Huynen, Arr.Cass. 
1996, 388; R. DEKKERS, A. VERBEKE, Handboek burgerlijk recht, III, Verbintenissen. Bewijsleer. Gebruikelijke 
contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 285, nr. 476.  
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AFDELING 2. WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN VERBINTENIS IN SOLIDUM?  

 
18. Hier hoort ook eerst een korte duiding wat een verbintenis in solidum is. Sensu stricto19 

verwijst in solidum naar de constructie om bij een pluraliteit van oorzaken voor eenzelfde 

schade, een algehele veroordeling op te leggen die noch door de wet, noch door de 

overeenkomst is voorzien.20 Het is een jurisprudentiële creatie,21 mede ondersteund door de 

rechtsleer. 

 

19. De verbintenis in solidum kan van toepassing zijn zowel inzake extra contractuele 

aansprakelijkheid als in contractuele aansprakelijkheid.  Wanneer de samenlopende fouten - of 

tot aansprakelijkheid aanleiding gevende feiten van verschillende personen22 - de aanleiding 

waren van dezelfde schade, kan de benadeelde ieder van hen aanspreken tot vergoeding van 

de gehele schade. De eerste toepassingsvoorwaarde is dus de vereiste van de verschillende 

samenlopende fouten. Er is sprake van samenlopende fouten wanneer één enkele schade 

veroorzaakt wordt door de onderscheiden fouten van verscheidene daders en wanneer elke 

fout noodzakelijk heeft bijgedragen in de schade. De tweede toepassingsvoorwaarde is dat 

zonder de fout van één van hen de andere fouten niet zouden volstaan om de schade  te 

veroorzaken, of niet in dezelfde omvang.23 Dit blijft ook zo als de tweede fout enkel de omvang 

van de schade vergroot, als de eerste fout veel lichter is dan de tweede of slechts 

onrechtstreeks oorzaak is van de schade.24 Ten derde is het vereist dat de verschillende fouten 

                                                           
19 Sensu lato verwijst het naar de overkoepelende Latijnse term van elke vorm van algehele gehoudenheid. 
Aldus behelst het begrip ook hoofdelijkheid, ondeelbaarheid, in solidum sensu stricto en “eenvoudige” 
algehele gehoudenheid. Een in solidum-veroordeling is in die betekenis weinig zinvol, want laat de vraag 
open over welke vorm van gehoudenheid tot het geheel het nu precies gaat.- M. VANDENBOGAERDE, “De 
verbintenisrechtelijke aard van de schuldenaarverklaring bij derdenbeslag revisited”, TBBR 2012, afl. 6, 261-
267.  
20 M. VANDENBOGAERDE, “De verbintenisrechtelijke aard van de schuldenaarverklaring bij derdenbeslag 
revisited”, TBBR 2012, afl. 6, 261-267.  
21 Cass. 2 april 1936, Pas. 1936, I, 208; Cass. 22 januari 1960, Pas. 1960, I, 580; Cass. 2 oktober 1961, Pas. 
1962, 128; Cass. 7 maart 1962, Pas. 1962, I, 764; Cass. 8 januari 1968, Pas. 1968, I, 590; Cass. 17 maart 1982, 
Pas. 1982, 842; Cass. 18 februari 1983, Pas. 1983, I, 183; Cass. 26 april 1996, Arr.Cass. 1996, 371; Cass. 8 
maart 2005, Arr.Cass. 2005, 555; Cass. 18 september 2007, Arr.Cass. 2007, 1702; Cass. 18 januari 2008, Pas. 
2008, 146. 
22 De aansprakelijkheid in solidum blijft niet beperkt tot de situatie waarin eenzelfde schade werd veroorzaakt 
door de toevallig samentreffende bewezen fouten van verscheidende aansprakelijken. Ze vindt ook 
toepassing bij samenloop van een bewezen fout en een objectieve aansprakelijkheid.- Bergen 9 april 1992, 
RGAR 1995, nr. 12.537; Rb. Nijvel 11 juni 1990, T. Vred. 1997, 302. 
23 Cass. 17 juni 1982, AR 6556, Belgische Staat / De Ster N.V., Arr.Cass. 1981, 1305; Cass. 3 november 1987, 
AR 1109, Maingot / Dhont, Arr.Cass. 1987-88, 285; Cass. 10 mei 1989, AR 7346, Fardeau / P.V.B.A. Colin, 
Arr.Cass. 1988-89;  
24 Rb. Dinant 22 november 1994, T. Gez. 1995-96, 129. De arts kan zich niet verschuilen achter de 
controleplicht van de apotheker wanneer hijzelf op onzorgvuldige wijze een voorschrift heeft opgesteld en 
aldus voorzienbare schade heeft doen ontstaan. Het causaal verband tussen een relatief lichte fout en de 
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dezelfde schade hebben veroorzaakt. Enkel wanneer de samenlopende fouten van 

verscheidene personen eenzelfde schade hebben veroorzaakt, zullen de plegers ervan in 

solidum worden veroordeeld tot integrale vergoeding van de schade. Wanneer de fouten 

daarentegen andere schade hebben veroorzaakt, kan elk van hen ten aanzien van het 

slachtoffer slechts worden veroordeeld tot het deel van de schade dat aan hun fout te wijten 

is.25  Er is sprake van ‘andere’ schade wanneer de schade te wijten aan de verschillende 

omstandigheden duidelijk onderscheiden kan worden. Van ‘eenzelfde’ schade is daarentegen 

sprake wanneer dat onderscheid niet of moeilijk te maken is. De vraag of samenlopende fouten 

‘eenzelfde’ dan wel ‘andere’ schade hebben veroorzaakt is een feitenkwestie, waarover de 

feitenrechter soeverein oordeelt.26  

 

AFDELING 3. BESTAANSREDEN EN RATIO VAN DE HOOFDELIJKE VERBINTENIS EN VERBINTENIS IN SOLIDUM 

 
20. In de twee voorgaande afdelingen is besproken wanneer er sprake is van een 

respectievelijk hoofdelijke verbintenis en een verbintenis in solidum. Naast de vraag wanneer 

er sprake is van hoofdelijke en in solidum verbintenissen stelt zich de vraag waarom er sprake 

is van onderscheiden hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum. Om deze vraag 

te beantwoorden is het belangrijk hun grondslag en ratio in acht te nemen.  

 

21. Bij de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek, stelde de wetgever als algemeen 

principe de deelbaarheid van verbintenissen voorop. Artikel 1202 B.W. stipuleerde daarnaast 

dat hoofdelijkheid uitdrukkelijk bedongen moest worden. In bepaalde gevallen vond de 

wetgever de belangen van de schuldeiser zo belangrijk dat de hoofdelijkheid ook wettelijk werd 

verankerd. In beide gevallen is de ratio het verschaffen van meer zekerheid aan de schuldeiser. 

Hoofdelijkheid is bijzonder nuttig omdat de schuldeiser hierdoor het insolvabiliteitsrisico 

vermindert. Hij kan zijn vordering daarenboven gemakkelijker innen aangezien hij ze niet moet 

verdelen over de verschillende schuldenaars. Dit biedt ook een procedureel voordeel, omdat 

hij slechts één schuldenaar voor de rechter moet dagvaarden.27  

 

                                                           
schade wordt niet verbroken door een daaropvolgende veel zwaardere fout, wanneer die eerste lichte fout 
een noodzakelijk verband vertoont met die schade. Zowel de arts als de apotheker moeten instaan voor de 
gehele schadevergoeding, nu beider fouten zeker hebben bijgedragen tot de schade. 
25 Cass. 23 april 2009, AR C.07.0568.F, Commune de Lens, Ville d'Ath / A.G.F. Belgium Insurance, L.D. e.a., 
Arr.Cass. 2009, afl. 4, 1083.  
26 H. COUSY, D. DROSHOUT, “Multiple tortfeasors under Belgian law”, in W. ROGERS, Unification of tort law: 
multiple tortfeasors, Den Haag, Kluwer law international, 2004, 45.  
27 W. VAN GERVEN, A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, 2015, Leuven, Acco, 231.  
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22. Daarnaast zijn verbintenissen in principe deelbaar, maar er zijn tal van situaties 

denkbaar waar rechtbanken om billijkheidsredenen beter een hoofdelijke veroordeling 

uitspreken. In bepaalde situaties is de wetgever daaraan tegemoet gekomen door 

hoofdelijkheid wettelijk op te leggen. Maar de realiteit is zo complex dat niet alle situaties 

opgevangen kunnen worden door een wetsartikel. In onze moderne maatschappij maken 

schadegevallen slechts zelden één slachtoffer en maakt vaak meer dan één dader de brokken. 

Daarom zijn er nog tal van situaties waar meerdere personen gehouden zijn tot dezelfde 

verbintenis om de schade te vergoeden, en het principe de deelbaarheid is. Vooral de 

rechtspraak vond deze situatie erg onbillijk voor het slachtoffer van een onrechtmatige daad. 

Deze bezorgdheid is gegrond, een eerste reden voor deze onbillijkheid is het processueel 

nadeel. De schuldeiser moet immers alle schuldenaars vervolgen en kan niet de schuld van één 

schuldenaar opeisen.28 De tweede reden is dat de schuldeiser een groter insolventierisico 

loopt. Daarom poogde de rechtspraak de verschillende veroorzakers van de schade voor de 

gehele som te veroordelen. Aanvankelijk werd er een beroep gedaan op de hoofdelijkheid, 

maar na terechte kritiek uit de rechtsleer dat deze situatie onverzoenbaar was met artikel 1202 

B.W., werd de verbintenis in solidum gelanceerd. 

 

23. Er werd aangenomen dat de creatie van de verbintenis in solidum automatisch 

voortvloeide uit de equivalentietheorie.29 Omdat iedere fout volgens de equivalentietheorie de 

hele schade heeft veroorzaakt, moet elkeen aan wie deze fout of dit feit kan worden 

toegerekend voor de gehele schade instaan. Deze rechtvaardiging door de equivalentieleer 

doet veel vragen rijzen. 

 

24. Een eerste punt van kritiek is dat de veroordeling in solidum niet van dwingend recht 

noch van openbare orde is. De rechter kan verschillende schadeveroorzakers enkel in solidum 

veroordelen wanneer het slachtoffer dit vordert.30 Dit heeft een zeer belangrijke weerslag op 

de verantwoording van de verbintenis in solidum. Indien de verbintenis in solidum zou 

voortvloeien uit de equivalentietheorie, zou de rechter die principes ambtshalve moeten 

                                                           
28 R. KRUITHOF, “De aard van de buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden schade bij 
pluraliteit van aansprakelijken” in G. BAERT, Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 
634.  
29 Rb. Namen 16 december 2011, RGAR 2012, afl. 4, nr. 14851; N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere 
subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 19; L. 
CORNELIS, ‘L’obligation “in solidum” et le recours des coobligés’, RCJB 1986, 687, nr. 3.  
30 Het Hof van Cassatie oordeelde dat de rechter die in solidum gehoudenheid oplegt, zonder dat het 
slachtoffer daarom vraagt, hiermee het beschikkingsbeginsel miskent. - Cass. 27 februari 2001, AR 
P.99.0687.N, Arr.Cass. 2001, afl. 2, 369.  
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toepassen. De vereiste dat een slachtoffer de verbintenis in solidum uitdrukkelijk moet 

vorderen, ondermijnt de equivalentietheorie als mogelijke verantwoording.31 

 

25. De tweede kritiek wijst erop dat de equivalentietheorie enkel de personen aanwijst die 

de schade hebben veroorzaakt, maar de schaderegeling zelf onverlet laat. Het is zonder meer 

correct dat de equivalentieleer enkel een rol speelt in de fase van de vaststelling van een 

samenloop van aansprakelijkheden. Wanneer de samenloop van aansprakelijkheden is 

vastgesteld, stopt de rol van de equivalentieleer. In een tweede fase wordt de verdeling van de 

schade geregeld. Dit is een afzonderlijke  fase, waarop de equivalentieleer een beperkte invloed 

uitoefent. De feitenrechter is verplicht om de schade te verdelen tussen de partijen wiens  

aansprakelijkheid werd vastgesteld.32 De wijze waarop de schade over de verschillende 

aansprakelijken moet worden verdeeld, kan niet uit deze leer worden afgeleid.33  

 

26. Samengevat is de taak van de equivalentieleer beëindigd op het moment dat een 

samenloop  van aansprakelijkheden is vastgesteld. Uit de aard van de equivalentieleer vloeit 

dus geenszins voort dat bij een samenloop van aansprakelijkheden de verbintenis tot 

vergoeding van de schade een verbintenis in solidum is. De equivalentietheorie, die een 

gelijkwaardigheid van oorzaken impliceert, rechtvaardigt de aansprakelijkheid van elke dader 

                                                           
31 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 315, nr. 416.  
32 Cass. 18 januari 1979, Arr.Cass. 1978, 567; Cass. 10 mei 1984, AR 7051, Nationale Maatschappij der 
Waterleiding / Entreprises Laurent N.V., Arr.Cass. 1983-84, 1177; Cass. 14 juni 1985, AR 4606, Intercom N.V. 
/ Demeulemeester, Arr.Cass. 1984-85, 1425; Cass. 9 maart 1992, AR 9283,  Nauwelaers en Precam N.V. / 
Société d'Opérations Maritimes et Fluviales N.V., Arr.Cass. 1991-92, 643; Rb. Ieper 5 november 2008, TGR-
TWVR 2009, afl. 3, 150; Cass. 5 september 2002, AR C.01.0017.F, Entreprise de Travaux Publics Léon Michaux 
/ H.G. e.a., Stad Charleroi / H.G. e.a., Arr.Cass. 2002, afl. 9, 1717; Cass. 6 februari 2003, AR C.01.0426.F, 
Gemeente Seraing / K.S. e.a., Arr.Cass. 2003, afl. 2, 338; Cass. 21 juni 2007, AR C.06.0087.F, V. H. J. / 
Habitations sociales du roman païs, RABG 2011, afl. 11, 782; Cass. 24 maart 2016, AR C.13.0279.N, Hydrex 
nv / CMA CGM, http://www.cass.be.  
33 S. GUILIAMS, “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijke en een onopzettelijke 
fout”, RW 2010-11, afl. 12, (474) 475-476; M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen 
onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 2007, 100; B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 397-399;M. VANQUICKENBORNE, 
J. LIMPENS, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid : een methodologische en 
positief-rechtelijke analyse, Brussel, Elsevier-Sequoia, 1972, 370; R. KRUITHOF, “De aard van de 
buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden schade bij pluraliteit van aansprakelijken” in G. 
BAERT, Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 634, nr. 9; M. VAN QUICKENBORNE, J. 
DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, (1) 181. 

http://www.cass.be/
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maar niet de gehoudenheid tot het geheel.34 Bovendien komt de verbintenis in solidum ook 

voor in rechtstelsels die de equivalentieleer uitdrukkelijk afwijzen.35 De equivalentietheorie is 

geen juridische verantwoording voor de verbintenis in solidum.  

 

27. Anderzijds werd de creatie van de verbintenis in solidum verantwoord door de 

ondeelbaarheid van het causaal verband. Het zou onmogelijk zijn om de precieze bijdrage van 

elke medeschuldenaar in het ontstaan van de schade te bepalen zodat besloten moet worden 

tot een veroordeling voor het geheel.36 Deze zienswijze kan verworpen worden door te 

verwijzen naar de regresmogelijkheid van de betalende schuldenaar op basis van de causale 

invloed.37 Het aanvaarden van dergelijke regresgrondslag impliceert dat het aandeel van iedere 

aansprakelijke in de veroorzaking van de schade wél vastgesteld kan worden. Ook de 

ondeelbaarheid van het causaal verband is geen juridische verantwoording voor de verbintenis 

in solidum.  

 

28. Uit bovenstaande bevindingen kan worden afgeleid dat er geen juridische 

verantwoording is voor de verbintenis in solidum. De equivalentieleer en de beweerde 

ondeelbaarheid van het causaal verband zijn niet in staat te verklaren waarom bij een pluraliteit 

van schuldenaars ieder gehouden is voor het geheel. Desondanks past de rechtspraak de 

rechtsfiguur meer en meer toe. De verbintenis in solidum beoogde immers om 

billijksheidsredenen een leemte op te vullen die de wetgever in het aansprakelijkheidsrecht had 

doen ontstaan. De werkelijke grondslag van de verbintenis in solidum wordt dan ook gelegd in 

de behoefte de benadeelde te beschermen om redenen van billijkheid.38  

 

29. Conclusie: zowel bij hoofdelijkheid als verbintenissen in solidum is de ratio de 

bescherming van de schuldeiser. Maar desondanks zal een schuldeiser die het slachtoffer is van 

                                                           
34 R. KRUITHOF, “De aard van de buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden schade bij 
pluraliteit van aansprakelijken” in G. BAERT, Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 
640; L. CORNELIS, “l’Obligation in solidum et le recours entre coobligés”, RCJB 1986, (684) 702.   
35 M. VAN QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde schuldenaar, Antwerpen Standaard, 
1975, 11-12, nr. 4.  
36 A. VAN DEN BROECK, “De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum 
gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid” TPR 2013, afl. 2, (953) 997, nr. 69.  
37 Infra randnummers 201-205.  
38 J. DABIN, “Les ayants droit de la victime, agissant en réparation de leur dommage personnel, peuvent-ils 
se voir opposer la faute commise par celle-ci?”, RCJB 1962, 185; R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, 
Brussel, Bruylant, 1971, II, 164, nr. 288; M. VAN QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde 
schuldenaar, Antwerpen-Amsterdam, Standaard, 1975; R. KRUITHOF, “De aard van de buitencontractuele 
verbintenis tot herstel van de geleden schade bij pluraliteit van aansprakelijken” in G. BAERT, Liber amicorum 
Jan Ronse, Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 634 e.v. 
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samenlopende fouten welke als eenzelfde misdrijf werden gekwalificeerd de voordelen van de 

bijkomende gevolgen van de hoofdelijkheid kunnen genieten. Daarentegen kan het slachtoffer 

van samenlopende fouten, die louter civielrechtelijk zijn of in afzonderlijke misdrijven 

resulteerden, hier niet van genieten wegens de verbintenis in solidum. De eerste vraag die 

gesteld moet worden is of de situatie van slachtoffers van samenlopende fouten die in 

eenzelfde misdrijf resulteren, en de situatie van slachtoffers van samenlopende fouten die 

afzonderlijke misdrijven opleverden, gelijkaardig is.39 In bevestigend geval zal onderzocht 

worden of er een redelijke verantwoording bestaat voor de onderscheiden behandeling.  

 

30. Bij het onderzoek naar de gelijkwaardigheid van beide rechtsfiguren is het belangrijk de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in acht te nemen. Zowel het 

Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie bevestigden al meermaals dat de strafrechtelijke 

hoofdelijkheid van artikel 50 Sw. niet als een sanctiemechanisme kan worden beschouwd. De 

arresten stellen uitdrukkelijk dat de hoofdelijkheid een door de wet verbonden burgerlijk 

gevolg is van een strafrechtelijke veroordeling, dat bovendien van rechtswege moet worden 

toegepast.40 Aangezien artikel 50 Sw. geen repressief karakter heeft maar louter een schade 

vergoedend karakter, kan dit op dezelfde lijn worden geplaatst als artikel 1382 B.W. Er kan dus 

worden geconcludeerd dat de situatie van het slachtoffer van civielrechtelijke samenlopende 

fouten onder artikel 1382 B.W. vergelijkbaar is met de situatie van het slachtoffer van 

samenlopende fouten die resulteren in eenzelfde misdrijf onder artikel 50 Sw. Elk van beide 

artikelen heeft immers de vergoeding van de schade voor ogen. Aangezien deze situaties als 

vergelijkbaar kunnen worden beschouwd, moet er een redelijke en objectieve verantwoording 

bestaan om dit onderscheid te rechtvaardigen.41  

 

31. Er zijn reeds zeer veel verschillende verklaringen opgeworpen ter verantwoording van 

dit onderscheid.  Als verklaring van het onderscheid wordt onder meer vooropgesteld dat er bij 

                                                           
39 Er kam immers pas sprake zijn van een ongeoorloofd onderscheid indien vergelijkbare gevallen op 
ongelijke wijze worden behandeld en hier geen objectieve en redelijke verantwoording voor bestaat – D. DE 
PRINS, S. SOTTIAUX, J. VRIELINCK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 81.   
40 GwH 18 juni 2009, nr. 99/2009, RABG 2009, afl. 18, 1263; GwH 9 juli 2009, nr. 105/2009, RW 2009-10, afl. 
40; GwH 16 juli 2009, nr. 117/2009, RGCF 2010, afl. 4, 265; GwH 20 oktober 2009, nr. 159/2009, FJF 2010, 
afl. 5, 476; Cass. 11 oktober 1996, AR C.94.0082.N, Stevens / Belgische Staat, Arr.Cass. 1996, 913; Cass. 15 
oktober 2002, AR P.01.1365.N, Arr.Cass. 2002, afl. 10, 2185; Cass. 21 oktober 2008, AR P.08.0535.N, NC 
2009, afl. 1, 64; Cass. 20 januari 2009, AR P.08.1092.N, L.H.P.S., M. W.J.H. / Belgische Staat, Arr.Cass. 2009, 
afl. 1, 195; O. COENE, “Hoofdelijkheid is geen straf - Invordering van ontdoken belastingen”, T.Strafr. 2009, 
afl. 5, 268. 
41 A. VAN DEN BROECK, “De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum 
gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid” TPR 2013, afl. 2, (953) 983.  
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de verbintenis in solidum sprake is van een pluraliteit van daders en een pluraliteit van 

verbintenissen, terwijl er bij hoofdelijkheid een eenheid van voorwerp is. Deze eenheid van 

voorwerp zou het verschil in behandeling van de verschillende schuldenaars rechtvaardigen. 

Dit is echter niet correct. Elke fout brengt immers overeenkomstig artikel 1382 B.W. de 

verplichting mee de schade in haar geheel te vergoeden. Er is sprake van hoofdelijkheid 

krachtens het algemeen rechtsbeginsel in het geval van een gemeenschappelijke fout 

samengaand met een gezamenlijk opzet. In het geval van een gezamenlijk opzet bestaat de 

fout van elk van de daders erin deel te nemen aan het overleg en de realisatie van het 

schadegeval. Deze fout is strikt persoonlijk en onderscheidt zich dan ook van de al dan niet 

identieke fouten van anderen. Bijgevolg is er dan ook in het geval van een gemeenschappelijke 

fout sprake van een pluraliteit van voorwerp en een pluraliteit van verbintenissen. Deze 

rechtvaardiging kan bijgevolg worden verworpen.   

 

32. Een andere mogelijke verklaring is dat er in het geval van de verbintenis in solidum de 

verschillende verbintenissen louter naast elkaar bestaan. Deze vloeien immers voort uit de 

toevallig samenlopende fouten die tot dezelfde schade hebben geleid, maar noch dezelfde 

oorzaak noch hetzelfde voorwerp hebben. Dat heeft als gevolg dat er geen 

belangengemeenschap is, maar wel een pluraliteit van onafhankelijke rechtsbanden.42 Het 

verschil in behandeling zou gerechtvaardigd worden omdat er bij hoofdelijkheid wel een 

wederkerig mandaat aanwezig is. De hoofdelijke schuldenaren zouden elkaar een onderling 

mandaat hebben verleend, aangezien hoofdelijke medeschuldenaars worden geacht een 

gemeenschappelijk belang te hebben. Daarom moet het mogelijk zijn om elkaar te 

vertegenwoordigen. Maar deze belangengemeenschap is geen correcte verklaring voor het 

verschil in behandeling. De belangengemeenschap heeft immers in vele gevallen een fictief 

karakter, bijvoorbeeld in de gevallen van wettelijke passieve hoofdelijkheid.43  

 

                                                           
42 G. HEIRMAN, “Kwijtschelding van schuld bij gehoudenheid in solidum: is art. 1285 BW van toepassing?”, 
RW 2014-15, afl. 40, 1583-1585; Rb. Luik 2 februari 1989, JLMB 1989, 628. 
43 De veronderstelling dat daders van een gemeenschappelijke fout elkaar zullen inlichten over hun juridische 
situatie is in vele gevallen louter fictief en leidt tot arbitraire resultaten. Wanneer bijvoorbeeld twee 
actievoerders tijdens een manifestatie na kort overleg besluiten om met stenen een raam van het 
gemeentehuis aan diggelen te gooien, kan men argumenteren dat deze collectieve daad sorteert onder het 
begrip “gemeenschappelijke fout” zoals dit door het Hof van Cassatie werd omschreven. Het is daarentegen 
onterecht om te veronderstellen dat de daders na hun gezamenlijke onderneming op de hoogte zullen zijn 
van elkaars juridische lotgevallen. - A. VAN DEN BROECK, “De relevantie van het onderscheid tussen de 
hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid” TPR 2013, afl. 
2, (953) 1015, nr. 96.  
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33. Samengevat is er geen redelijke objectieve verklaring voor de onderscheiden 

behandelingen, hoewel beide verbintenissen wel dezelfde doelstelling nastreven. Het maakt 

voor een schuldeiser niet uit of de schade die vergoed moet worden, het gevolg is van een 

gemeenschappelijke fout of van een samenlopende fout. Toch zal deze situatie verschillend 

worden behandeld.  

 

AFDELING 4. TUSSENBESLUIT HOOFDSTUK 1  

 
Er is een hoofdelijke verbintenis indien deze door de partijen bedongen is of voortvloeit uit de 

wet met inbegrip van de algemene rechtsbeginsels. Er is daarentegen een verbintenis in 

solidum indien samenlopende fouten of tot aansprakelijkheid aanleiding gevende feiten van 

verschillende personen de aanleiding waren van eenzelfde schade.44 Uit dit eerste onderzoek 

van de toepasselijkheid van beide verbintenissen valt van meet af aan op dat het slachtoffer 

van samenlopende fouten, die als eenzelfde misdrijf werden gekwalificeerd, onder het 

toepassingsgebied van de hoofdelijkheid valt. Anderzijds zal het slachtoffer van de 

samenlopende fouten die louter civielrechtelijk zijn of in afzonderlijke misdrijven resulteerden, 

te maken krijgen met de verbintenis in solidum.  

 

34. Uit het onderzoek van de ratio en de bestaansreden van de hoofdelijke verbintenis en 

de verbintenis in solidum kan afgeleid worden dat beide verbintenissen de bescherming van de 

schuldeiser beogen. Ondanks diezelfde ratio resulteert de toepassing van beide rechtsfiguren 

in onderscheiden behandelingen. Toch kunnen beide situaties als vergelijkbaar worden 

beschouwd. Op grond van de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof 

werd vastgesteld dat de hoofdelijkheid krachtens artikel 50 Sw. een schade vergoedend 

karakter heeft.  Daardoor komt het op dezelfde lijn te staan als artikel 1382 B.W. Er kon 

bovendien geen verantwoording worden gevonden voor de onderscheiden behandeling.45  

 

  

                                                           
44 Supra randnummers 13-19.  
45 Supra randnummers 20-33.  
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HOOFDSTUK 2. OPVATTINGEN OVER CAUSALITEIT EN SCHADEBEGRIP EN HUN 

INVLOED OP DE PLURALITEIT VAN AANSPRAKELIJKE PERSONEN  
 

35. De invloed van de opvattingen over causaliteit en het schadebegrip op de pluraliteit van 

aansprakelijke personen staat centraal in de zienswijze van VANDENBOGAERDE. Volgens 

VANDENBOGAERDE kent de verbintenis in solidum een te ruim toepassingsgebied. Hij is van mening 

dat aan bepaalde kritieken op de verbintenis in solidum kan worden tegemoet gekomen door 

een andere invulling van de causaliteitsvereiste en van het schadebegrip.46  

 

AFDELING 1. OPVATTINGEN OVER CAUSALITEIT  

 

36. VANDENBOGAERDE acht de analyse van het causaliteitsvraagstuk noodzakelijk om tot een 

zinvol betoog te komen over de algehele gehoudenheid. Het causaal verband is één van de 

meest complexe onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht. In binnen en buitenland 

verschijnt daarover een niet aflatende stroom literatuur en rechtspraak. In deze afdeling is het 

de bedoeling om via een uiterst beknopte algemene analyse47 de gelijkenissen en verschillen 

tussen diverse causaliteitsopvattingen weer te geven en hun invloed te onderzoeken op het 

pluraliteitsvraagstuk.48  

 

37. Vooreerst een situering van de conditio sine qua non die bij de equivalentietheorie de 

enige test vormt om tot juridische causaliteit te besluiten. Het Belgische Hof van Cassatie 

hanteert de equivalentieleer voor de beoordeling van het oorzakelijk verband. Volgens die 

theorie geldt een feit als oorzaak van een bepaalde schade wanneer die schade zonder dat feit 

niet zou zijn ingetreden.49 Bij de toepassing van de conditio sine qua non test construeert de 

                                                           
46 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 184, nr. 287.  
47 Voor basiswerken over causaliteit zie onder andere: H. BOCKEN, I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische 
recht, preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland”, 
TPR 2002, 1625-1736; H. BOCKEN, “Toerekening van de aansprakelijkheid op grond van de equivalentieleer” 
in  B. TILLEMAN EN I. CLAEYS, Buitencontractuele aansprakelijkheid in recht en onderneming, Brugge,  Die 
Keure, 2004, 213-246; B. DUBUISSON, “Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la relation causale”, 
JT 2010, 746-754; J.L. FAGNARD, La causalité, Waterloo, Kluwer,2009, 366 p; M. VAN QUICKENBORNE, 
“Causaliteit” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 1-83.  
48 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 190, nr. 292.  
49 Zie bv. Cass. 20 december 1996, Arr.Cass. 1996, 552; Cass. 25 maart 1997, Arr.Cass. 1997, 61; Cass.  
23 november 1999, Arr.Cass. 1999, 623; Cass. 30 april 2003, Arr.Cass. 2003, 1079; Cass. 12 mei 2006, JT  
2006, 491; Cass. 4 februari 2008, Pas. 2008, 239; Cass. 21 september 2009, Pas. 2009, 1952; Cass. 18 juni 
2010, AR C.08.0211.F, www.juridat.be.  

http://www.juridat.be/
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rechter een rechtmatige hypothese:50 de foutieve handeling wordt weggedacht en vervangen 

door het rechtmatig alternatief, waarbij alle andere feitelijke omstandigheden onverlet worden 

gelaten.51 Wanneer de schadeveroorzakende handeling verschillende aspecten vertoont, moet 

niet de handeling in haar geheel worden weggedacht, maar slechts het facet ervan dat foutief 

is.52 De equivalentietheorie is op die manier ook noodzakelijk een discretionaire beoordeling. 

Er kan immers nooit met zekerheid gezegd worden dat een bepaald schadegeval zich al dan 

niet zou hebben voorgedaan in aan of afwezigheid van een bepaalde foutieve handeling.53  

 

38. Hierna kort een situering van de bijkomende testen die andere causaliteitstheorieën 

vereisten alvorens een juridische oorzaak aan te duiden. Door het louter uitvoeren van de 

conditio sine qua non test bekleedt België een unieke positie in de wereld. Andere 

causaliteitstheorieën zien dit slechts als een eerste fase en vereisten daarnaast een bijkomende 

toets om een bepaald feit als juridische oorzaak aan te nemen.54 Hieronder volgt een beknopt 

overzicht van meest frequent voorkomende55 bijkomende vereisten:  

 

39. Ten eerste de theorie van de adequate oorzaak. Deze gaat uit van de voorzienbaarheid 

van het gevolg. Daarom is vereist dat de handeling die een conditio sine qua non is van de 

                                                           
50 Voorbeeld ter illustratie: Een verkeersongeval veroorzaakt door een te snel rijdende autobestuurder. Of 
het ongeval ook zou gebeurd zijn wanneer hij niet had gereden, is niet van belang,. De rechter onderzoek 
alleen of de bestuurder het ongeval zou hebben veroorzaakt wanneer hij de toegelaten snelheid had 
gerespecteerd. Want niet het besturen van het voertuig als dusdanig staat ter discussie, enkel het te snel 
besturen van dit voertuig is de aansprakkelijkeheidsgrond. – B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 263, nr. 299.  
51 O.a.: Cass. 21 januari 2000, AR C.98.0352.F, D. / S., Arr.Cass. 2000, afl. 2, 174; Cass. 19 december 2007, AR 
P.07.1314.F, Y.M., J., R. , Ethias Assurances / L.N., JT 2008, afl. 6301, 160; Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0226.F, 
Fonds Commun de garantie automobile / Postillon Transports, Avero Belgium Insurance e.a., RABG 2009, afl. 
10, 655; Rb. Brussel 31 maart 2014, nr. 30/9822/A, 03/14337/A, Con.M. 2015, afl. 1, 28; Pol. Gent (burg.) 8 
oktober 2012, RW 2012-13, afl. 24, 955 
52 I. BOONE, “Rechtmatig alternatief bij de beoordeling van het oorzakelijk verband”, NJW 2009, afl. 195, 81; 
M. VAN QUICKENBORNE, “Causaliteit” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, (1) 13-14; J. FAGNART, “La notion de causalité et le contrôle de la Cour de cassation”, For.ass. 2008, 
afl. 86, 133-135; L. CORNELIS, “Over samenloop, schade en overbodig causaal verband: roemloos 
aansprakelijkheidsrecht (partim)” TBH 2013, afl. 10, (989) 1001-1102. 
53 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 219, nr. 318.  
54 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 198, nr. 297.  
55 Andere voorkomende theorieën zijn onder andere: de theorie van de efficiënte (beslissende) oorzaak en 
de theorie van het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg. Voor mijn info hierover : M. VAN QUICKENBORNE, 
“Causaliteit” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 7-8; M. VAN 
QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 2007, 22-
26, nr. 27-33 
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schade, tevens het gevolg op een adequate manier veroorzaakt. Dat is het geval wanneer die 

handeling over het algemeen en niet slechts onder bijzondere, merkwaardige en 

onwaarschijnlijke omstandigheden, in een dergelijk gevolg kan resulteren.56 De theorie van de 

adequate oorzaak is niet erg duidelijk en geeft weinig houvast. Er is immers onduidelijkheid 

over de feitelijke basis waarop het waarschijnlijkheidsoordeel berust, over de vereiste graad 

van waarschijnlijkheid, over de vraag in welke mate iets redelijk voorzienbaar moet zijn, enz.57 

De keerzijde hiervan is een ruime appreciatiemarge voor de rechter.58  

 

40. Ten tweede is er de theorie van toerekening naar redelijkheid. Opdat iemand 

aansprakelijk zou zijn voor een bepaalde schade is vereist dat die schade in een zodanig verband 

staat met de schade verwekkende handeling, dat de schade hem als een gevolg van die 

gebeurtenis kan worden toegerekend.59 Deze theorie voegt niet veel toe aan de 

voorzienbaarheidsvereiste, behalve dat de rechter kan oordelen aan de hand van een grote 

waaier van beoordelingsfactoren.60 Zowel de theorie van de adequate oorzaak als de theorie 

van toerekening naar redelijkheid zorgen voor een zeer subjectieve benadering met enorm veel 

beoordelingsvrijheid voor de rechter.  

 

41. Ten derde is er de normbestemmingsleer.61 Deze leer vertrekt van de premisse dat elke 

rechtsnorm bepaalde belangen beoogt te beschermen.62 Wanneer de fout van een dader van 

                                                           
56 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 199, nr. 299; M. VAN QUICKENBORNE, “Causaliteit” in E. DIRIX, A. VAN 
OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 6. 
57 M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 
2007, 21, nr. 26.  
58 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 203, nr. 301; M. VAN QUICKENBORNE, “Causaliteit” in E. DIRIX, A. VAN 
OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 8. Voor een overzicht van het Europese recht inzake 
causaliteit zie: W. VAN GERVEN, J. LEVER, P. LAROUCHE, Cases, Materials and Tekst on National, 
Supranational and International Tort Law, Oxford, Hart Publishing, 2000, 395-466.  
59 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 204, nr. 302.  
60 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 206, nr. 304.  
61 Voor een uitgebreide bespreking van de normbeschermingsleer/schutznormtheorie zie : C. VON BAR, The 
common European Law of Torts, volume 2 Damage en damages, liability for and without personal 
misconduct, causality and efences, Oxford, Claredon Press, 2000, 490 e.v.  
62 Deze theorie is afkomstig uit Duitsland en is daar vastgelegd in § 823 lid 2 BGB. Artikel § 823 lid 2 BGB luidt 
“Die Gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines  anderen bezweckendes 
Gesetz verstösst. Ist nach dem Inhalte des Gesetzses ein Verstoss gegen dieses auch  ohne Verschulden 
möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.” 
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een schade verwekkende handeling bestaat in een overtreding van een rechtsnorm, is slechts 

schadevergoeding verschuldigd indien de rechtsnorm gericht was op bescherming van het 

slachtoffer.63 Daarnaast is er in de rechtstelsels die deze norm hanteren een absolute 

bescherming bij opzettelijke of onzorgvuldige aantasting van bepaalde absolute rechten als 

leven, fysieke integriteit, gezondheid, vrijheid en eigendom.64 De belangrijkste kritiek op deze 

leer is dat het achterhalen van het normdoel veelal giswerk is.65  

 

42. Bovenstaande uiteenzetting van de bijkomende testen van andere causaliteitstheorieën 

tonen aan dat zowel de equivalentietheorie als de theorie van de adequate oorzaak, maar ook 

de theorie van toerekening naar redelijkheid en de normbestemmingsleer hun tekortkomingen 

hebben. Het is dan ook vrijwel onmogelijk om het causaliteitsconcept in een algemene formule 

te vatten die toepasselijk is in alle gevallen.66 Wat ook opvalt is dat van de bovenstaande 

verschillende causaliteitsopvattingen de equivalentietheorie de minst veeleisende is. Bijgevolg 

zal een foutieve handeling onder de equivalentietheorie snel als juridische oorzaak worden 

aangemerkt. Het voordeel van de equivalentietheorie schuilt in de eenvoud ervan.67 Het 

Belgische Hof van Cassatie houdt nog steeds strikt vast aan de equivalentietheorie.68 Het nadeel 

daarentegen is volgens VANDENBOGAERDE dat de equivalentietheorie geen gradaties maakt in de 

mate van oorzakelijkheid. Ofwel is een bepaalde omstandigheid een volwaardige oorzaak van 

het schadegeval ofwel is ze helemaal geen oorzaak. Bij een pluraliteit van fouten moet de 

                                                           
63 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 207, nr. 305.  
64 De Schutznorm-theorie wordt toegepast in Duitsland en vindt haar oorsprong in § 823 (2) BGB, op grond 
waarvan enkel die persoon die de rechtsnorm beoogt te beschermen, schadevergoeding kan vorderen 
wegens overtreding van die rechtsnorm door de schadeverwekker. Die regel kan echter enkel in samenhang 
met § 823 (1) BGB worden gelezen die een absolute bescherming biedt bij opzettelijke of onzorgvuldige 
aantasting van bepaalde absolute rechten. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij 
verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 207, nr. 306.  
65 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 209, nr. 308.  
66 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 219, nr. 318.  
67 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 219, nr. 319; M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen 
onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 2007, 27, nr. 35.  
68 Zie o.a. Cass. 14 mei 2004, S.S. / Naviga Mauretus et Assurances médicales-clt., RGAR 2006, afl. 6, nr. 
14135; Cass. 11 september 2006, AR C.05.0390.F, V.O.O., AGF Belgium Insurance / D.C., A.M., A.J., Pas. 2006, 
afl. 9-10, 1688; Cass. 3 januari 2007, AR P.05.1019.F, M.F.-P. et consorts, E.G.T.A. e.a. / D.G.D.G.G., A., A. e.a., 
Pas. 2007, afl. 1, 4; Cass. 12 januari 2007, AR C.05.0083.N, Adinco / Belgacom, AGF Belgium Insurance, NJW 
2007, afl. 171, 845; Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0226.F, Fonds Commun de garantie automobile / Postillon 
Transports, Avero Belgium Insurance e.a., NJW 2009, afl. 195, 80; Cass. 18 februari 2009, AR P.08.1462.F, 
Bureau de Consultance et de Sécurité, O.P. / P.M., G. e.a., Pas. 2009, afl. 2, 504 
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rechter dus nagaan of er een verband bestaat tussen elk van de fouten en de schade.69 Door 

geen bijzondere vereisten te stellen naast de conditio sine qua non test, resulteert bijna elk 

schadegeval in een pluraliteit van juridische oorzaken. Die oorzaken zijn dan allen gelijkwaardig. 

Dit impliceert dat hun onderlinge ernst of bijdrage aan de totale schade niet in aanmerking 

wordt genomen bij de beoordeling van de causaliteit. Ook de fout die slechts voor 1% bijdraagt 

in het schadegebeuren, staat theoretisch in een causaal verband met de volledige schade.70  

 

43. In de besproken causaliteitstheorieën vigeert het principe dat het niet volstaat dat een 

fout als feitelijke oorzaak van een welbepaalde schade geldt om tot aansprakelijkheid te 

besluiten. De meest voorkomende extra vereiste bestaat in de redelijke voorzienbaarheid. 

VANDENBOGAERDE is van oordeel dat die vereiste ook in het Belgische recht toepassing moet 

krijgen. Hoe strenger de causaliteit zou beoordeeld worden, hoe minder snel een bepaalde 

feitelijke oorzaak als juridische oorzaak zal gelden.71  

 

44. De praktische impact van de verschillende causaliteitstheorieën neemt toe in situaties 

van complexe causaliteit. Complexe causaliteit verwijst naar alle verschillende situaties waarbij 

meerdere personen in aanmerking kunnen komen als oorzaak van de schade. In België kennen 

we enkel het onderscheid tussen samenlopende fouten versus gemeenschappelijke fouten, die 

respectievelijk in een in solidum en hoofdelijke veroordeling kunnen resulteren. Indien daders 

intentioneel samenwerken tot de schade verwekkende handeling is er sprake van een 

gemeenschappelijke fout. Indien daders louter toevallig via hun fouten aan dezelfde schade 

bijdroegen is er sprake van samenlopende fouten. De impact van dat onderscheid is door het 

resulteren in hoofdelijke verbintenissen of verbintenissen in solidum belangrijk.72 Volgens 

VANDENBOGAERDE kunnen er echter verschillende andere onderscheidingen binnen de complexe 

causaliteit worden gemaakt. Volgens hem is binnen de groep van toevallig samenlopende 

fouten een opdeling op basis van de graad van samenwerking nuttig om een meer genuanceerd 

beeld van de diverse situaties van complexe causaliteit te verkrijgen.73 De rechter construeert 

bij de toepassing van de conditio sine qua non test de rechtmatige hypothese. Naargelang van 

                                                           
69 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 221-222, nr. 322 
70 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 224-225, nr. 324.  
71 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 226, nr. 325.  
72 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 253-254, nr. 354.  
73 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 253, nr. 352.  
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de uitkomst van die test kan de rechter niet alleen oordelen of een bepaalde fout een 

noodzakelijke voorwaarde voor de schade was, maar tevens of ze een voldoende voorwaarde 

vormde. Met andere woorden of de schade ook was ontstaan bij het wegdenken van fouten. 

Het mogelijke samenspel tussen noodzakelijke en voldoende voorwaarden bracht 

VANDENBOGARDE ertoe om de situaties van toevallig samenlopende fouten verder op te delen in 

vier categorieën.74  

 

45. De eerste categorie is de dubbele causaliteit.75 In dat geval is de schade het gevolg van 

verschillende voorwaarden die zich ongeveer gelijktijdig manifesteren en onafhankelijk van 

elkaar elk op zich voldoende zouden geweest zijn om de schade te doen ontstaan. Net in die 

situaties waar elke fout afzonderlijk oorzaak is van de gehele schade faalt de conditio sine qua 

non test, aangezien elk van de voorwaarden voldoende is om de schade te veroorzaken, zijn de 

overige geen conditio sine qua non, want ze zijn niet noodzakelijk.76  

 

Schema dubbele causaliteit:77 

 

 

46. De tweede categorie betreft de alternatieve causaliteit.78 In dat geval kan de schade het 

gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen waarvoor telkens een andere persoon 

aansprakelijk is en waarbij het vaststaat dat de schade door ten minste één van deze 

                                                           
74 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 253-254, nr. 354. 
75 Illustratie ter verduidelijking: bedrijven A en B lozen hun ongezuiverd water in een rivier met massale 
vissterfte tot gevolg. Zowel het water van A als dat van B is zwaar verontreinigd en bevat chemische stoffen 
die op zich al voldoende waren om alle leven in de rivier onmogelijk te maken. - M. VANDENBOGAERDE, 
Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 
262, nr. 358. 
76 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 262, nr. 358. 
77 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 263, nr. 358 
78 Illustratie ter verduidelijking: twee jagers A en B vuren gelijktijdig naar een hert. Één kogel raakt een 
wandelaar in het been. Het is zeker dat de kogel ofwel van A ofwel van B afkomstig is, maar het kan niet 
uitgemaakt worden van wie. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. 
doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 264, nr. 359. 
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gebeurtenissen is ontstaan, maar niet door welke.79 Aangezien het slachtoffer niet kan 

bewijzen welke fout noodzakelijk was voor de schade en bijgevolg niet wie de schade heeft 

veroorzaakt is er geen sprake van een zeker oorzakelijk verband.  

 

Schema alternatieve causaliteit:80 

 

 

47. De derde categorie betreft de cumulatieve causaliteit. Wanneer een schadegeval 

slechts voldoende wordt verklaard door verschillende onafhankelijke noodzakelijk 

voorwaarden, is er sprake van cumulatieve causaliteit. Dan kan slechts door het cumuleren van 

verschillende voorwaarden een oorzakelijk verband met de volledige schade worden 

aangetoond.81 Deze categorie valt opnieuw uiteen in drie subcategorieën.  

 

48. De eerste subcategorie is de samengestelde causaliteit.82 Wanneer de schade 

veroorzaakt is door de samenwerking van verschillende noodzakelijke voorwaarden die elk 

afzonderlijk geen schade hebben veroorzaakt.83  

 

Schema samengestelde causaliteit:84 

 

                                                           
79 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 263, nr. 359. 
80 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 268, nr. 362. 
81 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 269, nr. 363.  
82 Illustratie ter verduidelijking: bedrijven A en B lozen hun ongezuiverd water in een rivier met massale 
vissterfte tot gevolg. Het blijkt dat de chemicaliën in het water van A op zichzelf onvoldoende zijn om de 
vissterfte te veroorzaken. Hetzelfde geldt voor het afvalwater van B. Slechts samen resulteren ze in een te 
hoge concentratie die de vissterfte kan verklaren. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij 
verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 269, nr. 364. 
83 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 269, nr. 364.  
84 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 270, nr. 364. 
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49. De tweede subcategorie is de meervoudige causaliteit.85 Dit is het geval wanneer de 

concrete schade veroorzaakt is door verschillende fouten die elk afzonderlijk ook schade 

hadden veroorzaakt. Van beide fouten moet vaststaan dat zij op zichzelf schade hebben 

veroorzaakt, maar dat zij afzonderlijk de totale schade niet konden veroorzaken.86  

 

Schema meervoudige causaliteit:87 

 

 

50. De derde subcategorie is de getransfereerde causaliteit.88 Indien één van de fouten 

afzonderlijk geen schade of niet de volledige concrete schade heeft veroorzaakt, maar wel een 

andere fout mogelijk maakte die de concrete schade volledig, respectievelijk deels heeft 

veroorzaakt. De ene fout is dus geen voldoende oorzaak voor de schade, maar wel in concreto 

noodzakelijke voorwaarde van de voldoende oorzaak van de schade.89 Dit kan tot zeer 

onwenselijke resultaten leiden. De ongecorrigeerde toepassing van de conditio sine qua non 

test zorgt ervoor dat zeer ver verwijderde fouten als oorzaak blijven gelden voor de schade die 

daar chronologisch op volgt. Deze keten van causaliteit kan een halt worden toegeroepen aan 

de hand van de redelijke voorzienbaarheid. Als het voor elk redelijk persoon, dan wel slechts 

voor de concrete schadeverwekker voorzienbaar was dat zijn onrechtmatig handelen kon 

                                                           
85 Illustratie ter verduidelijking: bedrijven A en B lozen afvalwater in de rivier met massale vissterfte tot 
gevolg. Het blijkt dat de concentratie chemicaliën in het afvalwater A en B afzonderlijk al schadelijk waren en 
een deel van de visbestanden konden doden. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij 
verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 271, nr. 366. 
86 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 271, nr. 366.  
87 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 272, nr. 366. 
88 Illustratie ter verduidelijking: A rijd voetganger C aan die daarbij een been breekt en naar het ziekenhuis 
wordt gebracht. Onderweg raakt de ambulance betrokken in een ernstig ongeval veroorzaakt door B waar C 
een hersenletsel aan overhoudt. Het gebroken been en het hersenletsel zijn duidelijk onderscheiden 
schades. Het staat vast dat A het hersenletsel niet heeft veroorzaakt, maar wel de oorzaak was van de 
aanwezigheid van C in de ambulance die werd aangereden. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van 
schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 273, nr. 367. 
89 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 273, nr. 367.  
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resulteren in de daaropvolgende onrechtmatige handelingen en de daaruit voortvloeiende 

schade, kan de oorzakelijkheid naar zijn oorspronkelijke fout getransfereerd worden.90  

 

Schema getransfereerde causaliteit:91 

 

 

51. De vierde categorie ten slotte is de hypothetische causaliteit.92 Dit is de situatie waarbij 

meerdere voorwaarden voldoende de schade konden veroorzaken, maar slechts één of enkele 

onder hen noodzakelijk waren. Aangezien de schade zich reeds volledig had voltrokken op het 

ogenblik waarop de tweede fout de schade zou hebben veroorzaakt, is die tweede fout geen 

conditio sine qua non van de schade.93  

 

Schema hypothetische causaliteit:94 

 

 

AFDELING 2. OPVATTINGEN OVER HET SCHADEBEGRIP  

 

52. VANDENBOGARDE meent dat het toepassingsgebied beperkt kan worden door niet alleen 

een strengere invulling van het causaliteitsbegrip maar eveneens door een strengere invulling 

van het begrip ‘eenzelfde schade’. Er is pas sprake van een verbintenis in solidum als meerdere 

fouten de noodzakelijke voorwaarde waren voor eenzelfde schade. Indien verschillende 

                                                           
90 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 274, nr. 368. 
91 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 275, nr. 368 
92 Illustratie ter verduidelijking: A raast aan 120 km/u door de bebouwde kom en rijdt frontaal in op 
voetganger C. C is op slag dood. Enkele minuten later rijdt B, onder invloed van alcohol, over het levenloeze 
lichaam van C heen. Zowel A als B hebben C foutief overreden, toch veroorzaakte enkel A het overlijden van 
C. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 276, nr. 369. 
93 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 276, nr. 369.  
94 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 281, nr. 373. 
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personen door hun respectieve fouten elk een eigen aparte schade hebben teweeggebracht, is 

er geen sprake van pluraliteit van aansprakelijke personen.95 Bij eigen aparte schade is de 

schade te wijten aan verschillende omstandigheden die duidelijk van elkaar onderscheiden 

kunnen worden. Van eenzelfde schade is daarentegen sprake wanneer dat onderscheid niet of 

moeilijk te maken is.  

 

53. Een twistpunt omtrent het begrip ‘eenzelfde schade’ is of dit de onmogelijkheid 

impliceert om de schade te verdelen. Volgens een eerste opvatting van DEKKERS, VERBEKE, VAN 

GERVEN, VAN OEVELEN en VAN QUICKENBORGE omvat het begrip ‘eenzelfde schade’ niet de vereiste 

dat er een onmogelijkheid bestaat om ieder aandeel in de schade te bepalen.96 Deze zienswijze 

stemt overeen met de rechtspraak van het Hof van Cassatie.97 Dit betekent dat, ook als de 

rechter ieders aandeel in de schade kan bepalen, veroordeling een in solidum mogelijk is.  

 

54. BOCKEN, BOONE en  GUILIAMS alsook VANDENBOGAERDE menen het tegenovergestelde. Zodra 

het vaststaat dat elk van de samenlopende fouten slechts een deel en niet de gehele schade 

heeft veroorzaakt, kan de dader van die fouten slechts aansprakelijk zijn voor dat deel. Dan is 

er immers sprake van twee afzonderlijke schades.98 Volgens deze zienswijze kan er dus slechts 

sprake zijn van eenzelfde schade wanneer de schade ondeelbaar is. De onverdeelbaarheid van 

de schade betekent de onmogelijkheid om uit te maken welke fout welk deel van de schade 

heeft veroorzaakt.99 VANDENBOGAERDE preciseert dat er enkel sprake is van ondeelbare schade 

indien de algehele schade meer is dan de opstelsom van de schade die elk van de fouten 

afzonderlijk veroorzaakte. Enkel die extra schade is dan eenzelfde schade door die fouten 

veroorzaakt.100 Bovendien kan eenzelfde schade enkel bestaan door gelijktijdig werkende 

                                                           
95 Cass. 23 april 2009, AR C.07.0568.F, Commune de Lens, Ville d'Ath / A.G.F. Belgium Insurance, L.D. e.a., 
Arr.Cass. 2009, afl. 4, 1083. 
96 R. DEKKERS, A. VERBEKE, Handboek burgerlijk recht, III, Verbintenissen. Bewijsleer. Gebruikelijke 
contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, 285, nr. 492; Cass. 15 februari 1974, Arr.Cass. 1974,661.; W. VAN 
GERVEN, A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL 
CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, (1) 15. 
97 Cass. 15 februari 1974, Arr. Cass. 1974, 661; Cass. 2 oktober 1992, Bouwmaatschappij B. / B.M., M.G. en 
Bouwbedrijf B., Limb.Rechtsl. 1993, 1.  
98 M. VANDENBOGAERDE, “Aandachtspunten bij pluraliteit van schuldenaren” in S. STIJNS, B. TILLEMAN, 
Verbintenissenrecht, Brugge, Die Keure, 2011, 161; S. GUILIAMS, “Eenzelfde schade of andere schade bij 
pluraliteit van aansprakelijken”, NJW 2010, afl. 230, 699-700; H. BOCKEN, I. BOONE, “Causaliteit in het 
Belgische recht”, TPR 2002, afl. 4, 1625-1685.   
99 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 286, nr. 378.  
100 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 292, nr. 385.  
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oorzaken.101 Daarom is hij voorstander om de schade zoveel mogelijk te verdelen. Het 

uitgangspunt daarbij moet zijn dat niemand moet instaan voor de schade die een ander heeft 

veroorzaakt.102  

 

AFDELING 3. TUSSENBESLUIT HOOFDSTUK 2  

 

55. In dit besluit zullen de bevindingen uit de voorgaande eerste en tweede afdeling worden 

gekoppeld. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vormen van complexe 

causaliteit met daaraan gekoppeld het begrip eenzelfde schade.  

 

56. De eerste categorie van complexe causaliteit is de dubbele causaliteit. Hierbij zijn twee 

voorwaarden elk afzonderlijk voldoende, doch niet noodzakelijk om de schade te verklaren. 

Elke fout heeft de volledige schade veroorzaakt en dus dezelfde schade veroorzaakt. Aan de 

eerste voorwaarde voor de verbintenis in solidum is voldaan. Maar het is eveneens vereist dat 

meerdere fouten de noodzakelijke voorwaarde waren voor die eenzelfde schade. Nu elke fout 

afzonderlijk de oorzaak is van de gehele schade faalt de conditio sine qua non test en is er dus 

geen sprake van een verbintenis in solidum. Er bestaan wél twee afzonderlijke verbintenissen 

tot algehele schadevergoeding.103 

 

57. De tweede categorie van complexe causaliteit is de alternatieve causaliteit. Hierbij is 

elke voorwaarde voldoende, maar geen enkel van de voorwaarden noodzakelijk. Volgens 

VANDENBOGARDE kan door het onzekere causaal verband de verschillende fouten onmogelijk tot 

dezelfde schade hebben geleid. Er is er in dat geval geen sprake van eenzelfde schade, zodat 

een schadeverdeling zich opdringt. Er ontstaat dus geen verbintenis in solidum. De alternatieve 

veroorzakers kunnen niet elk voor het geheel worden aangesproken maar slechts 

proportioneel.104 

 

58. De derde categorie van complexe causaliteit, de cumulatieve causaliteit kan opgesplitst 

worden in drie subcategorieën. De eerste subcategorie is de samengestelde causaliteit. Hierbij 

                                                           
101 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 295, nr. 389.  
102 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 294, nr. 387. 
103 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 297, nr. 392.  
104 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 297, nr. 393.  
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zijn verschillende fouten samengesteld oorzakelijk als zonder de fout van één van hun helemaal 

geen schade was ontstaat. Slechts de samenwerking van beide fouten kan de volledige zelfde 

schade tot gevolg hebben. Elke fout afzonderlijk had geen enkele schade met zich 

meegebracht, zodat de verdeling van de schade niet mogelijk is en er dus bijgevolg sprake is 

van eenzelfde schade waarop de verbintenis in solidum toepasselijk is.105  

 

59. De tweede subcategorie is de meervoudige causaliteit. Hierbij zijn twee fouten 

meervoudig oorzakelijk voor een bepaalde schade wanneer elk van die fouten afzonderlijk 

reeds een deel van de schade had veroorzaakt, maar elke fout op zich onvoldoende was om de 

volledige schade te veroorzaken. Er ontstaat geen verbintenis in solidum. De globale schade is 

immers verdeelbaar in verschillende deelschades die elk aan één van de fouten kan worden 

toegerekend.106  

 

60. De derde subcategorie is de getransfereerde causaliteit. Hierbij is één van de fouten 

geen rechtstreekse oorzaak van de concrete schade, maar wel rechtstreekse oorzaak van de 

fout die de concrete schade rechtstreeks heeft veroorzaakt. Beide fouten gelden als oorzaak 

voor dezelfde schade, een verbintenis in solidum is daarom mogelijk. Gelet op de 

voorzienbaarheidsvereiste zal de transfer van oorzakelijkheid en schade zal echter niet steeds 

voor de gehele schade mogelijk zijn.107  

 

61. De derde categorie van complexe causaliteit is de hypothetische causaliteit. Hierbij kon 

een bepaalde fout de schade hebben veroorzaakt, maar was de schade in casu al door een 

andere fout veroorzaakt. Aangezien dezelfde schade zich geen twee keer laat veroorzaken, kan 

die hypothetische oorzakelijke fout daarom niet als oorzaak van de schade gelden. Daarom zal 

er geen verbintenis in solidum ontstaan.108  

 

62. VANDENBOGAERDE pleit er dus voor om de causaliteitsvereiste bij te schroeven. Concreet 

stel hij voor de voorzienbaarheidsvereiste in het Belgische recht in te voeren. Op die manier 

geldt bij meerdere conditiones sine qua non niet langer als uitgangspunt dat elke fout oorzaak 

                                                           
105 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 302-303, nr. 399.  
106 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 301, nr. 397.  
107 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 307, nr. 402.  
108 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 308, nr. 404.  
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is van de volledige schade en daarom voor de volledige schadevergoeding moet instaan. Op die 

manier zou een meer genuanceerde opvatting van causaliteit mogelijk zijn. Hoe strenger 

causaliteit beoordeeld zou worden, hoe minder snel een bepaalde fout als oorzaak van de 

schade zal gelden en bijgevolg hoe minder vaak zich een situatie van pluraliteit van 

aansprakelijke personen voordoet. De daaraan gekoppelde engere invulling van het begrip 

eenzelfde schade zorgt ervoor dat het toepassingsgebied van de verbintenis in solidum 

drastisch verengd wordt.  

 

63. Tabel 1. Schematisch overzicht van de verschillende vormen van complexe causaliteit 

gekoppeld aan het begrip eenzelfde schade: 

 Causaal verband  Eenzelfde schade  Verbintenis in 
solidum  

Dubbele causaliteit  Neen, twee 
voorwaarden elk 
afzonderlijk voldoende, 
doch niet noodzakelijk 
om de schade te 
verklaren 

Ja, elke fout heeft de 
volledige schade 
veroorzaakt en dus 
dezelfde schade 
veroorzaakt 

Neen, maar 
bestaan wél twee 
afzonderlijke 
verbintenissen tot 
algehele 
schadevergoeding 

Alternatieve causaliteit  Neen, elke voorwaarde 
is voldoende maar 
geen enkel 
noodzakelijk  

Neen, door het 
onzekere causaal 
verband kunnen de 
verschillende fouten 
onmogelijk tot 
dezelfde schade 
hebben geleid 

Neen  

Cumulatieve causaliteit   

Samengestelde 
causaliteit  

Ja, samenwerking van 
verschillende 
noodzakelijke 
voorwaarden die elk 
afzonderlijk geen 
schade hebben 
veroorzaakt.  

Ja, elk van de fouten 
afzonderlijk had geen 
enkele schade met zich 
meegebracht, zodat de 
verdeling van schade 
niet mogelijk is.  

Ja  

Meervoudige causaliteit  Neen, elk van de 
fouten zijn noodzakelijk 
maar afzonderlijk 
onvoldoende voor de 
gehele schade te 
hebben veroorzaakt. 

Neen, schade is 
verdeelbaar in 
verschillende 
deelschade die aan elk 
van de fouten kan 
worden toegerekend.  

Neen  

Getransfereerde 
causaliteit  

Ja, hoewel de fout 
voldoende voorwaarde 
zou zijn geweest voor 
de schade, zijn beide 
voorwaarden 
noodzakelijk.  

Ja, beide fouten gelden 
als oorzaak voor 
dezelfde schade. 

Ja  
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Hypothetische 
causaliteit  

Neen, een bepaalde 
fout kon voldoende 
oorzaak zijn van de 
schade maar één 
enkele fout was 
voldoende 
noodzakelijke 
voorwaarde van de 
schade.  

Neen, dezelfde schade 
laat zich geen twee 
keer veroorzaken.  

Neen  
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HOOFDSTUK 3. DE GEVOLGEN  

 

64. In het derde hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de derde subvraag: wat zijn de 

gevolgen van beide rechtsfiguren en zijn deze verschillende gevolgen objectief en redelijk te 

verantwoorden. Bij de bespreking van de gevolgen zal een onderscheid worden gemaakt tussen 

de eerste afdeling waar de gevolgen in de obligatio-verhouding zullen worden onderzocht. De 

obligatio-verhouding omvat de betalingsverplichting in de externe verhouding tussen de 

schuldeiser en de medeschuldenaars. Daarnaast zal in de tweede afdeling de gevolgen in de 

contributio-verhouding worden belicht, waarmee de verhouding tussen de schuldenaren 

onderling en de bijdrageplicht van de schuldenaars wordt beoogd.  

 

AFDELING 1. GEVOLGEN IN DE OBLIGATIO-VERHOUDING 

 

§1. KEUZERECHT VAN DE SCHULDEISER 

 

1.1. INHOUD EN BETEKENIS VAN HET KEUZERECHT  

 

65. Zowel bij hoofdelijke verbintenissen als bij verbintenissen in solidum is de keuze van de 

schuldeiser om een schuldenaar aan te spreken volledig vrij en kan dit ongemotiveerd 

geschieden.109 De schuldeiser heeft recht op volledige betaling door de schuldenaar van zijn 

keuze. De aangesproken schuldenaar die voor het geheel is aangesproken kan het voorrecht 

van schuldsplitsing niet tegenwerpen. Dit verbod van schuldsplitsing is voor hoofdelijkheid ook 

wettelijk verankerd in artikel 1203 B.W. Dit verbod is ook van toepassing voor de verbintenissen 

in solidum aangezien dit de tegenpool is van de ratio van de overkoepelende figuur van algehele 

gehoudenheid. Partijen kunnen hiervan wel afwijken door het voorrecht uitdrukkelijk in de 

overeenkomst op te nemen.110  

 

66. Hoewel dit niet wettelijk geëxpliceerd is kan een schuldeiser afstand doen van zijn recht 

om algehele betaling te vorderen en een gedeeltelijke betaling aanvaarden. De vordering of 

aanvaarding van gedeeltelijke betaling doet in geval van hoofdelijkheid deze niet automatisch 

teniet. Bij verbintenissen in solidum moet eveneens aangenomen worden dat de schuldeiser 

                                                           
109 N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 8; B.Best.Dep. Antwerpen 21 december 1995, De Provincie 1997, 
afl. 1, 72; Rb. Neufchâteau 7 februari 1996, RRD 1996, 257. 
110 Het verbod van schuldsplitsing is slechts van suppletief recht. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van 
schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 356, nr. 464. 
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het recht heeft gedeeltelijke betaling te vorderen of aanvaarden. Dat is het gevolg van het 

suppletieve karakter van beide rechtsfiguren en van het feit dat deze modaliteit uitsluitend in 

het voordeel van de schuldeiser bestaat.  

 

67. Wanneer één van de schuldenaren de betaling aanbiedt, mag de schuldeiser die 

betaling niet weigeren. Het is niet omdat de algehele gehoudenheid bestaat in het belang van 

de schuldeiser dat aan de algehele betaling verzaakt kan worden. Daartegenover hebben de 

schuldenaren het recht111 en ook het belang om de algehele schuld te voldoen. Dit principe 

vervat in artikel 1236 B.W.112 primeert op het belang dat de schuldeiser bij verdeling kan 

hebben. De schuldeiser heeft zelfs na het uitoefenen van zijn keuzerecht geen rechtmatig 

belang om de gehele nakoming door een andere schuldenaar te weigeren. Deze redenering 

kan worden aangenomen voor zowel hoofdelijke verbintenissen als verbintenissen in 

solidum.113  

 

68. Het risico bestaat dat in bepaalde gevallen de schuldenaar niet kan betalen aan de 

schuldeiser omdat deze laatste weigert de betaling in ontvangst te nemen of deze niet in staat 

is de betaling in ontvangst te nemen. Om te vermijden dat de schuldenaar het slachtoffer zou 

worden van een dergelijke weigering voorziet het Burgerlijk Wetboek114 in de ingewikkelde 

procedure van het aanbod van gerede betaling en daaropvolgende consignatie. Het aanbod 

van gerede betaling, gevolgd door de consignatie, bevrijdt de schuldenaar.115 

 

69. Deze keuze van de schuldeiser voor een welbepaalde schuldenaar is zowel bij 

hoofdelijke verbintenissen als bij verbintenissen in solidum niet bindend en er kan later nog van 

                                                           
111 Wanneer de schuldeiser weigert  de betaling te ontvangen, dan voorziet het Burgerlijk Wetboek in de 
procedure  van aanbod van gerede betaling en eventueel consignatie, waardoor de schuldenaar alsnog 
bevrijdend kan betalen. Art. 1257-1264 B.W;  S. RUTTEN, De betaling : juridische aard en rechtsgevolgen, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 16.   
112 Artikel 1236 B.W.: ‘Een verbintenis kan voldaan worden door ieder die daarbij belang heeft, gelijk een 
medeschuldenaar of een borg. De verbintenis kan zelfs voldaan worden door een derde die daarbij geen 
belang heeft, mits die derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij, handelende in 
zijn eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser gesteld wordt.’ 
113 S. RUTTEN, De betaling : juridische aard en rechtsgevolgen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 18-21; R. 
STEENNOT, “De betaling”, in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, (1) 4.  
114 Artikel 1257-1264 B.W. 
115 Zie uitgebreider : R. STEENNOT, “De betaling”, in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, (1) 45; K. 
VANHALLE, C. VANACKERE, K. SWERTS, “De gewone uitdovingsgrond: de vrijwillige betaling”, in J. 
ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2015, (1) 22-
25. 
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worden afgeweken. De opeenvolgende aanspreekmogelijkheid bij de in solidum gehouden 

medeschuldenaren steunt op de pluraliteit van rechtsbanden. Bij hoofdelijkheid is dit wettelijk 

verankerd en kan op grond van artikel 1204 B.W. de schuldeiser niettegenstaande een 

vervolging van één hoofdelijke medeschuldenaar ook nog de andere medeschuldenaren in 

vervolging stellen. De schuldeiser moet de medeschuldenaars niet van de procedure 

verwittigen noch hen in het geding betrekken.  

 

70. Zowel de hoofdelijke als in solidum gehouden schuldenaar die voor het geheel van de 

verbintenis wordt gedagvaard heeft de mogelijkheid om zijn medeschuldenaars in het geding 

te betrekken, maar het is betwist of hiervoor al dan niet uitstel kan worden verkregen. Het 

antwoord op deze vraag is niet te vinden in een uitdrukkelijke wetsbepaling hieromtrent. Een 

eerste strekking - waaronder onder andere DE PAGE en VAN QUICKENBORNE - acht ongemotiveerd 

de mogelijkheid van uitstel niet wenselijk.116 VANDEPUTTE, VAN DER MADE en VANDENBOGAERDE 

daarentegen achten uitstel wel mogelijk en verantwoorden dit door te verwijzen naar de 

artikelen in het Gerechtelijk Wetboek inzake oproeping in vrijwaring.117 Als gevolg daarvan kan 

de rechter uitstel toestaan, telkens dit beantwoordt aan een goede rechtsbedeling.118 

Bovendien zal onder het motto ‘samen sterk’ het toestaan om uitstel te verkrijgen de 

versterking van de  verweerpositie van de schuldenaar tot gevolg hebben. Maar ook voor de 

schuldeiser kan dit uitstel positieve gevolgen hebben, aangezien de schuldeiser op die manier 

een uitvoerbare titel tegen alle medeschuldenaren verkrijgt, zonder de kosten te moeten 

maken om allen te dagvaarden.119  

 

71. Het keuzerecht van de schuldeiser is zowel bij hoofdelijkheid als bij de verbintenis in 

solidum niet beperkt tot het aanspreken van één enkele schuldenaar. De schuldeiser mag alle 

schuldenaren tegelijk aanspreken met de beperking dat hij niet méér mag verkrijgen dan de 

verschuldigde prestatie. Het aanspreken van meerdere schuldenaren is mijns inziens de meest 

wenselijke optie, aangezien de processuele voordelen  genuanceerd moeten worden. Het 

                                                           
116 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 343; M. VAN 
QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, (1) 30.  
117 Artikel 857-859 Ger.W.  
118 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 
Larcier, 1977, 132; R. VAN DER MADE, “Les obligations complexes” in R. STANDAERT, Les Nouvelles: corpus 
iuris Belgici. Droit Civil, IV, Brussel, Larcier, 1953, (255) 307; M. VANDENBOGAERDE, “Aandachtspunten bij 
pluraliteit van schuldenaren” in S. STIJNS, B. TILLEMAN, Verbintenissenrecht, Brugge, Die Keure, 2011, (1) 31.  
119 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 383-384.  

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AStandaert%2C+Robert.&qt=hot_author
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aanspreken van één enkele schuldenaar of de opeenvolgende aanspreekmogelijkheid heeft 

immers bepaalde procesrechtelijke consequenties. Het is immers niet zo dat na een procedure 

tegen één van de medeschuldenaren de vordering tegen allen kan worden afgedwongen. Na 

een procedure tegen één van de schuldenaren kan de betaling enkel worden afgedwongen van 

die concrete schuldenaar. Dit is logisch aangezien de uitvoerbare titel die de schuldeiser op die 

manier verkrijgt beperkt is tot de partijen in het geding. De schuldeiser kan die uitvoerbare titel 

daarom niet aanwenden om betaling te verkrijgen van de andere medeschuldenaren.120 Bij het 

succesvol aanspreken van meerdere schuldenaars tegelijk heeft de schuldeiser een uitspraak 

in handen die tegen allen kan worden afgedwongen. Deze procedure zal omwille van de 

veelheid van procespartijen complexer en tijdrovender zijn. Maar proceseconomisch is dit nog 

steeds veel wenselijker dan verschillende opeenvolgende procedures.  

 

1.2. BEPERKINGEN AAN HET KEUZERECHT VAN DE SCHULDEISER  

 

72. Er zijn drie beperkingen aan het keuzerecht van de schuldeiser. De eerste bestaat in de 

mogelijkheid dat de schuldenaars enerzijds en de schuldeiser anderzijds contractueel een 

aanspreekvolgorde overeenkomen. Voor hoofdelijkheid volgt de geldigheid hiervan voort uit 

artikel 1201 B.W. Omdat de afspraken over de aanspreekvolgorde de vrije keuze van de 

schuldeiser inperken, kan dit pas geldig worden overeengekomen zodra er over dit recht vrij 

kan worden beschikt. Aangezien de aanspreekvolgorde in het exclusieve belang is van de 

schuldenaren, kunnen zij hiervan éénzijdig afstand doen. Dergelijke overeenkomst kan ook 

gemaakt worden in het geval van een verbintenis in solidum, deze mogelijkheid resulteert uit 

het suppletieve karakter ervan.121  

 

73. Ten tweede kan de schuldeiser zijn keuzerecht beperken door het toekennen van 

modaliteiten.122 Het keuzerecht van de schuldeiser is immers beperkt tot de schuldenaren van 

wie de verbintenis opeisbaar is.  

 

74. De derde beperking ligt hem in het feit dat elk recht zijn uiteindelijke grenzen vindt in 

het misbruik van dat recht. Klassiek  onderscheidt  men  ten  eerste een algemeen criterium dat 

stelt dat de schuldeiser zijn keuzerecht niet mag uitoefenen op een wijze die kennelijk de 

                                                           
120 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 384  
121 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 374 – 375. 
122 Infra randnummers 78-82.  
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grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en oplettend persoon 

te buiten gaat.123  Daarnaast  onderscheidt  men  een  exemplatieve lijst van bijzondere criteria, 

die slechts toepassingen van het algemeen criterium verwoorden. De  erkende  bijzondere  

criteria  van  rechtsmisbruik  zijn: (1)handelen met het exclusief oogmerk om te schaden;  

(2)handelen zonder een redelijk en voldoende belang,  terwijl men schade berokkent; (3) indien 

er verschillende uitoefeningswijzen zijn met eenzelfde nut om  het recht uit te oefenen, die 

uitoefening van zijn recht  kiezen die het meest schadelijk is of die het algemeen  belang schaadt 

en ten slotte (4)het proportionaliteits-criterium.124 De rechter mag ter beoordeling hiervan alle 

feitelijke omstandigheden in acht nemen.125  

 

75. Deze theorie moet worden bekeken in het licht van de vrije ongemotiveerde keuze van 

de schuldeiser. Bijvoorbeeld: een schuldeiser heeft twee mogelijke schuldenaren, van wie één 

insolvabel is en de andere zeer solvabel. Indien de schuldeiser voor de insolvabele schuldenaar 

kiest kan dit niet meteen doen besluiten tot rechtsmisbruik van zijnentwege. De schuldenaar 

die zich op rechtsmisbruik wil beroepen, moet ten eerste kunnen bewijzen dat de schuldeiser 

op de hoogte was van de insolvabiliteit. Zelfs indien dit bewijs succesvol is, is de schuldeiser vrij 

om bij het uitoefenen van zijn keuze zich niet alleen te laten leiden door de solvabiliteit. Een 

ander belangrijk element waar een schuldeiser rekening mee kan houden is immers de 

bereidwilligheid van betaling.126 Concluderend is de vaststelling het al dan niet aanwezig zijn 

van rechtsmisbruik afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.  

 

                                                           
123 Onder andere : Cass. 19 september 1983, AR 6694, Auto-Locomotion N.V. / Timmermans, Arr.Cass. 
1983-84,  52; Cass. 11 september 2003, RW 2005-06, 1463; Cass. 1 oktober 2010, AR C.09.0565.N, 
Brouwerij Haacht / V.R., H.C., RW 2011-12, afl. 2, 142;Cass. 14 oktober 2010, AR C.09.0608.F, G.M.-M. / 
L.C., RABG 2011, afl. 13, 902; Cass. 6 januari 2011, AR C.09.0624.F, Photolinea / Nouvelles galeries du 
boulevard Anspach, TBBR 2012, afl. 8, 388; Cass. 30 oktober 2014, AR F.13.0140.F, Etat belge / Scierie des 
carrières de Maffle, RGCF 2015, afl. 3, 201. 
124 S. JANSEN, S. STIJNS, “Rechtsverwerking aanvaard als toepassing van rechtsmisbruik?”, RW 2011-12, afl. 
2, 144 – 145; A. DE BOECK, “Rechtsmisbruik” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, 2015, (1) 10-17.  
125 Onder andere : Cass. 30 januari 2003, AR C.00.0632.F, H.B. / Centre socialiste d'éducation permanente, 
Arr.Cass. 2003, afl. 1, 270; Cass. 1 oktober 2010, AR C.09.0565.N, Brouwerij Haacht / V.R., H.C., RW 2011-12, 
afl. 2, 142; Cass. 17 februari 2012, AR C.10.0651.F, Axa Belgium / E.M., RGAR 2012, afl. 8, nr. 14907; Cass. 21 
maart 2013, AR C.12.0118.F, R.L., J.V. / M.M., Pas. 2013, afl. 3, 766.  
126 B.Best.Dep. Antwerpen 21 december 1995 , De Provincie 1997, afl. 1, 72;  M. VANDENBOGAERDE, 
Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 
387-381; M. VANDENBOGAERDE, “Clausules inzake hoofdelijkheid en ondeelbaarheid” in G-L. BALLON, H. DE 
DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN, A-L. VERBEKE, Gemeenrechtelijke clausules, ,Antwerpen, 
Intersentia,2013, (597) 604.   

http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1802/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1563/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1563/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2175/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/752/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2338/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/863/
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§2. VERWEERMIDDELEN VAN DE SCHULDENAARS  

 

76. Bij hoofdelijkheid kan iedere schuldenaar de verweermiddelen inroepen die betrekking 

hebben op het voorwerp van de verbintenis, het ontstaan van de verbintenis of het tenietgaan 

van de schuld.127 Dit zijn de gemeenschappelijke verweermiddelen. Het inroepen ervan komt 

alle schuldenaars ten goede. Maar er zijn ook verweermiddelen die slechts één schuldenaar 

kan inroepen, omdat deze eigen zijn aan de persoon van één van de schuldenaars.128 Dit zijn 

de persoonlijke verweermiddelen. De weerslag die dat verweermiddel heeft op de toestand 

van andere schuldenaren kan verschillend zijn. Sommige verweermiddelen hebben alleen 

uitwerking ten voordele van de schuldenaar die ze kan inroepen. Dit zijn zuiver persoonlijke 

verweermiddelen. Andere verweermiddelen, hoewel zij slechts door een bepaalde schuldenaar 

kunnen worden ingeroepen, oefenen toch een gunstige invloed uit op de verbintenis van 

andere medeschuldenaars.129 De gunstige weerslag bestaat erin dat het aandeel van de 

schuldenaar die zich op het persoonlijke verweermiddel kan beroepen, in mindering wordt 

gebracht van de hoofdelijk in te vorderen schuldvordering.130   

 

77. De hierboven geschetste indeling tussen de verweermiddelen wordt niet op dezelfde 

manier gemaakt bij de verbintenis in solidum. Bovendien is er ook in het geval van hoofdelijke 

verbintenissen geen eensgezindheid over deze indeling.131 Daarom is het niet zinvol de 

verweermiddelen te behandelen naargelang van hun werking en zullen de verschillende 

verweermiddelen achtereenvolgens willekeurig worden behandeld.  

 

2.1. MODALITEITEN VERBONDEN AAN DE VERBINTENISSEN VAN ÉÉN SCHULDENAAR  

 

78. Het is mogelijk modaliteiten toe te kennen aan hoofdelijk gehouden schuldenaars. 

Artikel 1201 B.W. bepaalt uitdrukkelijk dat de ene schuldenaar onvoorwaardelijk verbonden 

kan zijn, terwijl de andere slechts voorwaardelijk verbonden is of onder tijdsbepaling.132  

                                                           
127 Artikel 1208, eerste lid B.W. 
128 Artikel 1208, tweede lid B.W.; N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. ROODHOOFT, 
Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 8 
129 W. VAN GERVEN, S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 329-331  
130 S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 42.  
131 Bij kwijtschelding is er discussie of dit een gemeenschappelijke of persoonlijke exceptie is.  
132 De mogelijkheid tot het stipuleren van modaliteiten inzake hoofdelijkheid moet wel enigszins worden 
genuanceerd. Sommige aspecten van de hoofdelijkheid zijn immers zo kenmerkend dat er bij hun 
afwezigheid geen sprake meer kan zijn van hoofdelijkheid. Ook dit principe moet opnieuw worden 
genuanceerd. Hoewel het keuzerecht van de schuldeiser een wenzenskenmerk is van hoofdelijkheid mag 
worden aangenomen dat een contractueel bepaalde aanspreekvolgorde de hoofdelijke gehoudenheid niet 
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79. De mogelijkheid tot het toekennen van modaliteiten aan een individueel hoofdelijk 

gehouden schuldenaar illustreert nogmaals treffend het oneenduidig onderscheid tussen 

uniteit en pluraliteit. Traditioneel gaat men er vanuit dat een hoofdelijke verbintenis unitair is, 

terwijl de verbintenis in solidum ontstaat uit een pluraliteit van verbintenissen. Hoewel in het 

geval van hoofdelijke verbintenissen de mogelijkheid tot het toekennen van modaliteiten 

wettelijk verankerd is, is dit toch enigszins merkwaardig vanuit het uniteitsprincipe. Indien er 

slechts sprake is van één verbintenis met meerdere subjecten, is het moeilijk te verklaren 

waarom één van de schuldenaren slechts voorwaardelijk of onder tijdsbepaling gehouden kan 

zijn.  

 

80. Ook moet in verband met modaliteiten de mogelijkheid van de rechter tot het 

toekennen van uitstel van betaling aan één van de schuldenaren in acht worden genomen. De 

rechter kan op grond van artikel 1244, tweede lid B.W. uitstel van betaling verlenen, rekening 

houdend met de toestand van de partijen.133 Het toepassingsgebied hiervan is zeer ruim, zowel 

contractuele, buitencontractuele als wettelijke verbintenissen vallen eronder.134 Door middel 

van artikel 1244, tweede lid B.W. kunnen aan zowel hoofdelijk als in solidum gehouden 

schuldenaars modaliteiten toegekend worden. 

 

81. Naast de mogelijkheid een modaliteit toe te kennen als gevolg van artikel 1244, tweede 

lid B.W. verzet niets zich tegen de mogelijkheid modaliteiten te koppelen aan de verbintenis in 

solidum. Aan de verbintenis in solidum ligt immers een pluraliteit van verbintenissen ten 

grondslag. De schuldeiser is dan ook vrij deze van elkaar te onderscheiden verbintenissen 

verschillend te moduleren. De mogelijkheid modaliteiten toe te kennen bij de in solidum 

                                                           
opheft. M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 130; M. VANDENBOGAERDE, “Clausules inzake hoofdelijkheid en 
ondeelbaarheid” in G-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN, A-L. VERBEKE, 
Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (597) 604-60. 
133 Artikel 1244, tweede lid B.W. – ‘Maar de rechter kan, niettegenstaande ieder andersluidend beding, met 
inachtneming van de toestand der partijen, gebruik makend van deze bevoegdheid met grote omzichtigheid 
en daarbij rekening houdend met de termijnen die de schuldenaar reeds heeft genoten, gematigd uitstel 
verlenen voor de betaling en de vervolgingen doen schorsen, ook wanneer de schuld blijkt uit een andere 
authentieke akte dan een vonnis.’  
134 Het toepassingsgebied van deze bepaling geeft stof tot discussies in ons geldend recht. De meer 
klassieke auteurs beperken immers de toepassing van artikel 1244 B.W. tot verbintenissen uit 
overeenkomsten. Dit in navolging van een arrest van het Hof van cassatie van 13 september 1977 - Cass. 13 
september 1977, Arr. Cass. 1978, 45; B. WINDEY, “Het toekennen van respijttermijnen: een delicate 
evenwichtsoefening voor de rechter”, Limb.Rechtsl. 2005, afl. 4, 323-324; P. BAZIER, “Le champ 
d’application de l’article 1244, alinéa 2, du Code civil en droit des obligations et en matière d’impôts 
directs”, TBBR 2014, afl. 6, 244-246; M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, 
onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 364-369. 
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verbintenis vloeit dus voort uit de aard van de verbintenis. In de praktijk zal dat niet frequent 

voorkomen, aangezien deze aansprakelijkheid uitgesproken zal worden door de rechter. Het is 

natuurlijk wel mogelijk dat de schuldeiser nadien nog bepaalde modaliteiten aan één of 

meerdere schuldenaars toestaat.   

 

82. Concluderend kunnen modaliteiten dus worden toegekend aan zowel hoofdelijke als in 

solidum gehouden schuldenaren. De keuze voor het toekennen van modaliteiten ligt, buiten 

het specifieke geval van artikel 1244 B.W., volledig in handen van de schuldeiser. In beide 

gevallen is dit een persoonlijk voordeel dat enkel kan worden ingeroepen door de specifieke 

schuldenaar die de modaliteit verkregen heeft. Deze modaliteiten zijn niet aan de 

medeschuldenaren tegenwerpelijk, tenzij ze hiermee hebben ingestemd. Dit is het gevolg van 

het algemeen principe dat de schuldeiser de toestand van de medeschuldenaren niet kan 

verzwaren zonder hun akkoord. Een dergelijk akkoord kan zowel bij aanvang van de verbintenis 

als naderhand worden gegeven.135  

 

2.2. DADING  

 

83. Een dading is een contract waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen of een 

toekomstig geschil voorkomen.136 Rechtsleer en rechtspraak stellen unaniem dat hieraan moet 

worden toegevoegd dat dit door middel van wederzijdse toegevingen is.137  

 

84. De werking van de dading is afhankelijk van het voorwerp van de dading. In principe zou 

een dading volgens artikel 2051 B.W. door één belanghebbende de andere belanghebbenden 

niet verbinden. In deze bepaling wordt herhaald wat het gemeen recht bepaalt betreffende het 

relatieve karakter van overeenkomsten.138 Dit beginsel houdt  in  dat  derden  uit  een  dading  

geen  rechten  kunnen  putten en dat voor hen uit een  dading ook geen verplichtingen kunnen 

                                                           
135 M. VANDENBOGAERDE, “Clausules inzake hoofdelijkheid en ondeelbaarheid” in G-L. BALLON, H. DE 
DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN, A-L. VERBEKE, Gemeenrechtelijke clausules, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, (597) 619.  
136 Artikel 2044, eerste lid B.W. 
137 Cass. 18 mei 1995, AR C.93.270.N, De Kerf / Assubel N.V., RW 1996-97, 1059 ; Cass. 31 maart 1993, AR 
300,  Jacques / Gossiaux, RW 1994-95, 1052; Cass. 19 september 2001, AR P.01.0617.F, V. / B., Arr.Cass. 
2001, afl. 7, 1474; Cass. 31 oktober 2005, AR S.05.0007.F, N.N. / Office National des Pensions, A.G.F. Belgium 
Insurance, Arr.Cass. 2005, afl. 10, 2088; B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON, K. LOONTJENS, Dading, 
algemene praktische rechtsverzameling, Antwerpen, Kluwer, 2000, 4-5; N. BOLLEN, “Het definitieve karakter 
van de dading”, T.A.V.W. 1999, 180; E. VAN DEN HOUT, “Overeenkomst van dading”, T.Verz. 2015, afl. 4, 
479.  
138 Artikel 1165 B.W. 

http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1802/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1563/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/1563/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2175/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/752/
http://intersentia.be/nl/author/index/view/id/2338/
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voortvloeien. De regel van artikel 2051 B.W. moet wijken voor artikel 1208 B.W. Dit heeft tot 

gevolg dat een dading met betrekking tot de aard van de verbintenis of met betrekking tot een 

exceptie gemeen aan alle schuldenaars, door één van de hoofdelijke schuldenaren aangegaan 

met de schuldeiser, door alle medeschuldenaars kan worden ingeroepen.139 Ter illustratie: 

indien een gemeenschappelijke fout is gepleegd, dan zal de dading van één schuldenaar met 

betrekking tot de aansprakelijkheid ook bevrijdend werken voor de overige medeschuldenaars, 

tenzij er een uitdrukkelijk voorbehoud is geformuleerd.140  

 

85. De schuldeiser kan voorbehoud maken voor zijn rechten ten opzichte van de andere 

schuldenaars. In dat geval heeft de dading enkel gevolgen voor de schuldenaar die ze afgesloten 

heeft, maar genieten de overige schuldenaars het effect van een gedeeltelijke betaling: de 

schuld wordt verminderd met het aandeel van de schuldenaar die een dading gekregen 

heeft.141  

 

86. Omgekeerd: indien de dading betrekking heeft op een louter persoonlijke exceptie, zal 

deze dading enkel de persoonlijke rechtsband tussen schuldeiser en schuldenaar aangaan. 

Maar dit principe kent een belangrijke uitzondering aangezien de gemeenrechtelijke principes 

inzake schuldvernieuwing of kwijtschelding dan ook van toepassing zijn. Deze regels bepalen 

mede welke werking een dading heeft tussen de schuldeiser en één van zijn schuldenaren 

tegenover de overige medeschuldenaars. Het komt aan de schuldeiser toe om te bewijzen dat 

de dading uitsluitend betrekking had op zuiver persoonlijke excepties.142  

 

87. De redenering met betrekking tot hoofdelijkheid kan volgens VAN QUICKENBORNE niet 

toegepast worden bij de verbintenis in solidum. Deze hebben immers noch dezelfde oorzaak 

noch noodzakelijk hetzelfde voorwerp en bestaan louter naast elkaar wegens het feit dat ze 

voortvloeien uit toevallig samenlopende fouten die tot dezelfde schade leiden. Met andere 

woorden: hij acht een redenering naar analogie niet mogelijk vanwege de pluraliteit van 

voorwerp en verbintenissen. Die opvatting leidt er deze auteur toe te stellen dat de dading 

geen gevolgen kan hebben voor de medeschuldenaars. VAN QUICKENBORNE erkent wel de 

onbillijke gevolgen van een te strikte toepassing hiervan, aangezien het niet aan de schuldeiser 

                                                           
139 S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 41, nr. 56.  
140 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 128.  
141 N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 10; Rb. Luik 21 januari 1994, Pas. 1993, III, 67.  
142 S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 41, nr.59. 
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is om de rechtspositie van de medeschuldenaars te verzwaren. Daarom kan volgens hem de 

schuldeiser de overige schuldenaren enkel nog aanspreken na aftrek van het deel waarvoor 

een schuldenaar dading verkreeg.143 Enkel in die zin heeft de dading volgens VAN QUICKENBORNE 

ook gevolgen voor diegenen die bij de dading geen partij waren.144 

 

88. Deze redenering van VAN QUICKENBORNE is mijns inziens te kort door de bocht en verliest 

uit het oog dat ook bij verbintenissen in solidum de werking van de dading afhankelijk is van 

het voorwerp ervan. Rekening houdend met de cassatierechtspraak van 29 september 2011 zal 

een dading met betrekking tot de schuld of tot een exceptie gemeen aan alle schuldenaars, 

door één van de in solidum gehouden schuldenaren aangegaan met de schuldeiser, door alle 

medeschuldenaars kunnen worden ingeroepen.  A contrario heeft een dading omtrent een 

persoonlijk verweermiddel geen doorwerking.145 In dat geval zal het aandeel van de 

schuldenaar die dading heeft verkregen in mindering moeten worden gebracht. Concluderend 

is dus zowel bij de hoofdelijke als bij verbintenissen in solidum de werking van de dading 

afhankelijk van het voorwerp ervan.  

 

2.3.  KWIJTSCHELDING TEN OPZICHTE VAN ÉÉN VAN DE MEDESCHULDENAARS.  

 
89. Kwijtschelding van schuld in de zin van het Burgerlijk Wetboek is een wijze van 

tenietgaan van een verbintenis, die erin bestaat dat de schuldeiser vrijwillig zijn rechten 

tegenover één van zijn schuldenaars geheel of gedeeltelijk opgeeft, terwijl deze zijn verbintenis 

nog niet heeft uitgevoerd.146  

 

90. Artikel 1285 B.W. bepaalt de gevolgen van de kwijtschelding van een schuld bij 

hoofdelijke verbintenissen. Krachtens het eerste lid van artikel 1285 B.W. bevrijdt een 

kwijtschelding ten voordele van één van de hoofdelijke medeschuldenaars ook al de overige 

schuldenaars. Dit vermoeden kan worden weerlegd indien de schuldeiser uitdrukkelijk zijn 

rechten tegen hen heeft voorbehouden.147 DE PAGE leidt hieruit af dat een voorbehoud niet 

                                                           
143 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 25-26. 
144 Brussel 4 juni 1987, RGAR 1989, nr. 11.462; Gent 25 november 1996, TWVR 1997, 20.  
145 Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, Bank Degroof nv / TV A., C.V.A. e.a., RW 2012-13, afl. 17, 659. 
146 Kwijtschelding is echter niet uitdrukkelijk gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. – R. STEENNOT, 
“Kwijtschelding van schuld”, in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, (1) 1; H. DE  PAGE, Traité  
élémentaire  de  droit  civil  belge, III, Brussel,  Bruylant, 1967, 658; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des 
Obligations, III, Brussel, Bruylant, 2010, 2195.   
147 Cass. 18 september 1941, Pas. 1941, I, 343.  
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stilzwijgend kan geschieden.148 Ook het Hof van Beroep te Gent stelt op 23 juni 2009 dat een 

stilzwijgende wilsuiting niet voldoende is.149 Let op, het is niet vereist dat het letterlijke woord 

‘voorbehoud’ opgenomen is. Het voorbehoud moet alleen met zekerheid uit de context van de 

overeenkomst voortvloeien. Zo maakt een schuldeiser een uitdrukkelijk voorbehoud indien 

gestipuleerd is dat de schuldeiser slechts van zijn rechten afstand doet tegen de hoofdelijke 

borg persoonlijk.150 De schuldeiser moet de bewijslast dragen van zijn uitdrukkelijk 

voorbehoud.151  

 

91. Samen met aanbevelingen in de rechtsleer tonen bovenstaande arresten aan dat, 

hoewel dit in de wet niet uitdrukkelijk vereist is, het de schuldeiser omwille van bewijsredenen 

in de praktijk aan te bevelen is het voorbehoud schriftelijk te expliciteren.152  Want de 

schuldeiser draagt de bewijslast en het vermoeden in artikel 1285, eerste lid B.W. brengt zijn 

belangen in gevaar. Er wordt verondersteld dat een kwijtschelding ten behoeve van één 

schuldenaar zich tevens uitstrekt over de andere schuldenaren. Gezien de ratio van de 

hoofdelijke verbintenis spreekt het niet voor zich dat een schuldeiser die bedoeling heeft 

wanneer hij een individuele schuldenaar kwijting verleent. 

 

92. Vervolgens kan krachtens het tweede lid van art. 1285 B.W. de schuldeiser die zijn 

rechten heeft voorbehouden de schuld van de niet bevrijde schuldenaars enkel invorderen na  

aftrek  van  het aandeel van degene aan wie hij kwijtschelding heeft verleend. Het gebrek aan 

definiëring van het begrip ‘aandeel’ stelt problemen. Noch aan de hand van het Burgerlijk 

Wetboek, noch aan de hand van de voorbereidende werken kan klaarheid worden geschept. 

Het begrip aandeel kan in de context van artikel 1285, tweede lid B.W. twee draagwijdtes 

kennen. Met aandeel kan ten eerste het werkelijke contributoire aandeel worden bedoeld. Dit 

is het deel waarvoor de schuldenaar werkelijk moet instaan binnen de interne verhoudingen. 

Ten tweede kan de verdeling naar parts viriles worden bedoeld, dit is een verdeling in gelijke 

aandelen.  

 

                                                           
148 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belgie: principes – doctrine- jurisprudence, II, Les obligations, 
2, Brussel, Bruyland, 1953, pagina 676; Luik 9 september 2003, JLMB 2004, afl. 9, 390.  
149 Gent 23 juni 2009, nr. 2008-AR-2088, www.juridat.be Antwerpen 27 mei 2013,nr. 2010AR2409, 
www.juridat.be, 6.  
150 Rb. Brussel 8 november 1905, Pas. 1906, III, 58. 
151 Antwerpen 27 mei 2013, nr. 2010AR2409, www.juridat.be 
152 Ook de auteur ROODHOOFT acht in zijn bespreking van de kwijtschelding een schriftelijke explicitering van 
de wil wenselijk vanuit bewijsrechtelijk oogpunt – J. ROODHOOFT, “Kwijtschelding”, in J. ROODHOOFT, 
Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, (27) 32.  

http://www.juridat.be/
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93. Het arrest van het Hof van Beroep te Gent op 30 september 1943 probeert duidelijkheid 

te brengen. Het arrest expliciteert uitdrukkelijk dat het bedoelde aandeel datgene is dat bij art. 

1213 B.W. bedoeld wordt. In dit artikel zit volgens het Hof de regel vervat dat iedere 

schuldenaar tot een gelijk deel in de schuld gehouden is, daaruit volgend een verdeling naar 

parts viriles. De reden hiervoor zou zijn dat de verdeling die onder de schuldenaren onderling 

is afgesproken ten aanzien van de schuldeiser geen positieve of negatieve werking kan 

hebben.153  

 

94. Idealiter moet geen zwart-wit redenering worden gevolgd. Het is immers niet zo dat de 

ene of de andere oplossing correct is.  Veel hangt af van de feitelijke omstandigheden, SIMONT 

meent daarom dat er met het werkelijk contributaire aandeel rekening moet worden gehouden 

indien de schuldeiser hiervan op de hoogte is en de wil heeft om de kwijtschelding tot dat 

werkelijke aandeel te beperken.154 Ook VANDENBOGAERDE nuanceert door te stellen dat indien 

de schuldenaar erin slaagt het bewijs te leveren dat de schuldeiser op de hoogte was en dat er 

een verschil was tussen het werkelijk aandeel en van de fictieve verdeling in gelijke delen, de 

schuldeiser het werkelijke aandeel in mindering moet brengen. Wanneer de schuldenaar dat 

niet kan aantonen moet de schuldenaar een gelijk aandeel in mindering brengen.155 

 

95. De ratio legis van artikel 1285, tweede lid B.W. werd reeds op 18 september 1941 door 

het Hof van Cassatie gepreciseerd. De ratio is de bescherming van de belangen van alle 

medeschuldenaars.156 Ook de rechtsleer stelt over het algemeen dat dit artikel een uitdrukking 

is van het algemeen rechtsbeginsel van hoofdelijkheid volgens hetwelk de schuldeiser de 

toestand van de hoofdelijke schuldenaren zonder hun toestemming157 niet mag verzwaren. Er 

is zonder toepassing van artikel 1285, tweede lid B.W een verzwaring van de situatie van de 

overige schuldenaars. De reden is dat de niet bij de kwijtschelding betrokken schuldenaren na 

betaling van de schuldeiser, geen regres meer kunnen uitoefenen tegen de schuldenaar aan 

                                                           
153 Gent 30 september 1943, RCJB 1947, 159, noot H. SIMONT.  
154 H. SIMONT, “De gevolgen van de kwijtschelding van schuld ten voordele van een hoofdelijke 
medeschuldenaar voor de andere hoofdelijke medeschuldenaars”, RCJB 1947, 178-180.  
155 R. MARCHETTI, “La notion de remise de dette et le régime instauré par l’article 1285 du Code civil”, JT 
2014, afl. 6557, 228.  
156 Cass. 18 september 1941, Pas. 1941, I, 343.  
157 De schuldeiser kan m.a.w. kwijtschelding geven aan één debiteur en met de hoofdelijk gehouden 
medeschuldenaars overeenkomen dat hij het aandeel van diegene aan wie hij kwijtschelding verleende niet 
in mindering moet brengen. Met de toestemming van de medeschuldenaars is het dus wel geoorloogd de 
positie van de medeschuldenaars te verzwaren. Dergelijke overeenkomsten zijn in beginsel perfect geldig - 
J. ROODHOOFT, “Kwijtschelding”, in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, (27) 33.   
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wie de schuldeiser kwijtschelding verleende. Dit is logisch anders zou de kwijtschelding geen 

enkel voordeel of nut hebben voor de schuldenaar.158 

 

96. In de rechtspraak en rechtsleer was er geen eensgezindheid over de vraag of artikel 

1285 B.W. al dan niet van toepassing is voor in solidum gehouden schuldenaars. De 

meerderheid van rechtspraak en de rechtsleer ging er vanuit dat artikel 1285 B.W. zowel de 

medeschuldenaars in solidum als de hoofdelijke medeschuldenaars beoogde. Dit had tot gevolg 

dat de kwijtschelding van schuld ook medeschuldenaars in solidum bevrijdt, behoudens 

uitdrukkelijk voorbehoud.159 Het antwoord op de vraag van toepasselijkheid van artikel 1285 

B.W. op de verbintenis in solidum ligt in de kwalificatie van deze bepaling als behorend tot de 

hoofdgevolgen, dan wel tot de bijkomende gevolgen van de hoofdelijkheid. De verbintenis in 

solidum genereert immers wel hoofdgevolgen, maar niet de bijkomende gevolgen van de 

hoofdelijkheid. Het artikel 1285 B.W. werd door de meerderheidsleer gekwalificeerd als een 

tegenwerpelijkheid van exceptie dat dus een hoofdgevolg van hoofdelijkheid is.160 Het artikel 

is op die manier naar analogie toepasselijk geacht op de verhouding tussen de schuldeiser en 

de in solidum gehouden schuldenaars.161  

 

                                                           
158 De betalende schuldenaar kan geen regresvordering instellen tegen de hoofdelijke schuldenaar die door 
de schuldeiser uit de hoofdelijkheid werd ontslagen. Een zodanig ontslag heeft immers tot gevolg dat de 
schuld van de overige schuldenaren wordt verminderd met het aandeel van de uit de hoofdelijkheid 
ontslagene. Er is dus geen behoefte meer aan enige regresvordering, er is geen onevenwicht dat moet 
worden hersteld. Volgens Van Quickenborne moet logischerwijze dezelfde oplossing worden aangenomen 
voor alle hoofdelijke schuldenaren die over een eenvoudig persoonlijk verweermiddel beschikken. - M. VAN 
QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, (1) 59; M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. 
doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 421 – 424.  
159 Brussel 13 oktober 1998, Act. dr. 2000, 706. Rb. Brussel 8 maart 2011, JLMB 2014, afl. 34, 1630; Bergen 
1 december 1998, JLMB 2001, 630; Kh. Antwerpen 28 september 2004, Eur.Vervoerr. 2007, afl. 2, 268; 
Antwerpen 16 oktober 2006, nr.2005/AR/547, Eur.Vervoerr. 2007, afl. 2, 259;  Antwerpen 27 mei 2013, 
nr.2010AR2409, www.juridat.be; Kh. Antwerpen 28 september 2004, Eur.Vervoerr. 2007, afl. 2, 268;  L. 
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia 2000, 905, nr. 697; W. VAN GERVEN 
en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco 2010, 558; S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, 
Brugge, Die Keure, 50, nr. 723; S. STIJNS, D. VAN GERVEN, P. WERY, "Chronique de jurisprudence. Les 
obligations: le régime géneral de l'obligation (1985-1995)", JT 1999, 831; S. NAPORA, “De l'incidence de la 
remise de dette consentie à l'une des cautions”, Act. dr. 2000, 716-725.  
160  S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 50, nr.72 ; L.CORNELIS , Algemene 
theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 905,nr.697; W. VAN GERVEN, S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 558.  
161 G. HEIRMAN, “Kwijtschelding van schuld bij gehoudenheid in solidum: is art. 1285 BW van toepassing?”, 
RW 2014-15, afl. 40, 1583-1585; S. GUILIAMS, “Artikel 1285 lid 1 BW niet naar analogie van toepassing op 
kwijtschelding aan een in solidum gehouden schuldenaar”, NJW 2015, afl. 320, 271-272; A. DE BOECK, 
“Kwijtschelding bij aansprakelijkheid in solidum: het Hof van Cassatie schept duidelijkheid”, TBBR 2015, afl. 
9, 518.  
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97. Ook de advocaat-generaal VANDEWAL - die de conclusie schreef voorafgaand het 

principes arrest van 17 oktober 2014 - bepleit de toepasselijkheid van artikel 1285 B.W. naar 

analogie maar op basis van een andere redenering. VANDEWAL acht het cassatiearrest van 29 

september 2011 naar analogie toepasselijk. In deze uitspraak stelde het Hof dat 

verweermiddelen en excepties, behalve persoonlijke, door alle in solidum gehouden 

schuldenaren mogen worden ingeroepen.162 De advocaat generaal bepleit eenzelfde regel wat 

betreft de kwijtschelding ten voordele van één van de medeschuldenaars en dus tot de 

toepasselijkheid van artikel 1285 BW op de schuldenaars in solidum.163  

 

98. Bij deze redenering van de advocaat generaal VANDEWAL kunnen vragen worden gesteld. 

Het Hof van Cassatie maakt in zijn arrest van 29 september 2011 duidelijk een uitzondering 

voor persoonlijke excepties. Het stelt zeer uitdrukkelijk dat persoonlijke excepties niet 

ingeroepen kunnen worden door de in solidum gehouden schuldenaar. De kwijtschelding aan 

één van de schuldenaren is zonder twijfel een bij uitstek persoonlijke exceptie.164 Het in acht 

nemen van dit Cassatiearrest zou juist tot gevolg hebben dat de regels in verband met 

kwijtschelding niet naar analogie kunnen worden toegepast op de verbintenis in solidum.  

 

99. De minderheid van de rechtsleer - onder andere MARCHETTI,165 VAN QUICKENBORNE en DEL 

CORRAL166 - menen dat het artikel 1285 B.W. niet naar analogie kan worden toegepast. De 

motivering hiervoor is het naast elkaar bestaan van de verbintenissen in solidum wegens het 

feit dat ze voortvloeien uit toevallig samenlopende fouten die tot dezelfde schade leiden. Deze 

rechtsleer wijst evenwel op de onbillijke gevolgen. Het is immers niet aan de schuldeiser om de 

rechtspositie van de medeschuldenaars te verzwaren door aan één van hen kwijtschelding te 

verlenen. VAN QUICKENBORNE pleit daarom dat de gehoudenheid in solidum wegvalt of wordt 

                                                           
162 Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, Bank Degroof nv / TV A., C.V.A. e.a., RW 2012-13, afl. 17, 659.  
163 Concl. C. VANDEWAL bij Cass. 17 oktober 2014, www.cass.be, nr. 32 
164 Dat een kwijtschelding aan één van de hoofdelijk gehouden medeschuldenaars een persoonlijke exceptie 
is, staaat buiten kijf. De advocaat-generaal bevestigt dit zelf even later in zijn conclusie in punt 33. Hij stelt 
uitdrukkelijk “Kwijtschelding zonder voorbehoud ten voordele van een schuldenaar heeft een gunstige 
weerslag jegens de andere medeschuldenaars en geeft dus aanleiding tot een gewoon persoonlijke exceptie. 
- Concl. C. VANDEWAL bij Cass. 17 oktober 2014, www.cass.be; Ook in die zin : H. DE PAGE, Traité élémentaire 
de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 678, nr. 687B; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, III, 
Brussel, Bruylant, 2010, 2198, nr. 1251; S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 
41-42.; A. DE BOECK, “Kwijtschelding bij aansprakelijkheid in solidum: het Hof van Cassatie schept 
duidelijkheid”, TBBR 2015, afl. 9, 519.  
165 R. MARCHETTI, “La notion de remise de dette et le régime instauré par l’article 1285 du Code civil”, JT 
2014, afl. 6557, 221-229.  
166 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 25, nr. 29. 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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verminderd, telkens wanneer de aansprakelijkheid van één van de veroorzakers door het 

toedoen van de schuldeiser zelf verdwijnt, vermindert of niet kan ontstaan. VAN QUICKENBORNE 

wil dus geen toepassing van artikel 1285 eerste lid B.W., maar omwille van billijkheidsredenen 

acht hij artikel 1285 tweede lid B.W. wel van toepassing.167  

 

100. VAN QUICKENBORNE ziet het cassatiearrest van 18 januari 2008 als een bevestiging van zijn 

theorie. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat de verbintenis in solidum blijft gelden indien de 

schade voortvloeit uit de samenlopende contractuele fouten van een aantal personen en de 

benadeelden jegens één van de aansprakelijken afstand hebben gedaan van zijn vordering.168 

DE BOECK en de advocaat generaal VANDEWAL wijzen erop dat artikel 1285, eerste lid B.W., geen 

deel uitmaakte van het cassatiemiddel en een afstand van recht evenmin kan worden 

gelijkgesteld met een kwijtschelding.169 Dit is echter niet correct, aangezien in de feiten van dit 

cassatiearrest afstand is gedaan van vordering en geen afstand van recht op algehele 

gehoudenheid waarvoor andere regels gelden. Een afstand van vordering is inderdaad niets 

anders dan een kwijtschelding,170 daardoor  ziet van QUICKENBORNE het cassatie arrest van 18 

januari 2008 terecht als een bevestiging van zijn theorie.  

 

101. Ook de Nederlander KORTMAN komt in zijn analyse van het Belgische recht tot hetzelfde 

besluit als de Belgische minderheidsstrekking, maar door een andere redenering. Hij wijst op 

de vaststelling dat het door artikel 1285, eerste lid B.W., verwoorde uitgangspunt, namelijk dat 

een individuele kwijting in beginsel ook alle overige schuldenaren bevrijdt, afwijkt van het 

gemeen recht. Normaliter zou ten minste uit de uitingen of gedragingen van de schuldeiser 

moeten blijken dat hij beoogde af te zien van al zijn aanspraken jegens alle schuldenaren af te 

zien. Omwille van het uitzonderingskarakter moet dit artikel volgens hem restrictief worden 

toegepast.171 

 

                                                           
167 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 25, nr. 29. 
168 Cass. 18 januari 2008, AR C.06.0119.F, Moretus / Unit Ingénieurs Associés, Pas. 2008, afl. 1, 146; M. VAN 
QUICKENBORNE, "Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2007). Deel I. 
Oorzakelijk verband", TPR 2010, (283), 348, nr. 33. 
169 A. DE BOECK, “Kwijtschelding bij aansprakelijkheid in solidum: het Hof van Cassatie schept duidelijkheid”, 
TBBR 2015, afl. 9, (518) 519; Concl. C. VANDEWAL bij Cass. 17 oktober 2014, www.cass.be 
170 P. VAN OMMESLAGHE, "Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 736; F. BAUDONCQ, “De 
kwijting van bestuurders”, Jura Falc., 33, 1996-1997, (83) 84.  
171 J. KORTMANN, “"Collective settlements" en individuele schikkingen door hoofdelijk aansprakelijke 
debiteuren”, TPR 2010, afl. 3, (1167) 1172.  

https://www.law.kuleuven.be/rechtsaf/index.php?fiche=152
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102. Er is dus een kluwen van allerhande rechtspraak en rechtsleer met verschillende visies 

en daaraan verbonden argumentaties. Het Hof van Cassatie schept in zijn arrest van 17 oktober 

2014 duidelijkheid en verwerpt de opvatting dat artikel 1285, lid 1 B.W. naar analogie kan 

worden toegepast op de verbintenis in solidum. Het Hof sluit hiermee aan bij het standpunt 

van de Belgische minderheid van de rechtsleer maar via een andere redenering: in afwijking 

van het algemeen principe speelt bij hoofdelijkheid het vermoeden dat de schuldeiser de 

bedoeling had om alle schuldenaars te bevrijden. In beginsel wordt de afstand van een recht 

niet vermoed en moet dit dus steeds beperkend worden uitgelegd en kan men dit niet naar 

analogie toepassen. Van dit vermoeden kan men niet zomaar uitgaan in geval van 

aansprakelijkheid in solidum. Het arrest heeft voor gevolg dat ten aanzien van een schuldeiser 

die kwijtschelding verleent aan een in solidum gehouden schuldenaar, niet automatisch het 

vermoeden geldt dat hij daardoor ook kwijting wou verlenen aan de andere schuldenaren. De 

rechten van de schuldeisers tegenover die overigen zullen voorbehouden blijven.172 

 

103. Gezien de ratio van de verbintenis in solidum - de bescherming van de schuldeiser - is 

deze beslissing van het Hof van Cassatie een zeer goede zaak. Artikel 1285, lid 1 B.W. heeft 

immers weinig oog voor de belangen van de schuldeiser, aangezien er verondersteld wordt dat 

een kwijtschelding ten behoeve van één schuldenaar zich tevens uitstrekt tot de andere 

schuldenaren. Het spreekt niet voor zich dat een schuldeiser die bedoeling heeft wanneer hij 

een individuele schuldenaar kwijting verleent. 

 

104. Maar er moet wel op worden gewezen dat het Hof van Cassatie in het arrest enkel en 

alleen uitspraak deed over de toepasselijkheid van artikel 1285,  eerste  lid  B.W. en  niet  over  

de  toepasselijkheid  van het tweede lid van dit artikel. De vraag rijst of artikel 1285, tweede lid 

B.W. eveneens niet van toepassing is op verbintenissen in  solidum.173  Het antwoord op deze 

vraag is van belang voor de in solidum gehouden schuldenaar die geen kwijtschelding van  

schuld heeft  gekregen. Door de toepassing van art. 1285,  tweede lid B.W. kan de schuldeiser 

de schuld van de niet bevrijde  schuldenaar  enkel  invorderen  na  aftrek  van  het aandeel van 

degene aan wie hij kwijtschelding heeft verleend. Indien artikel 1285, tweede lid B.W. niet van 

toepassing  is,  wordt  de  toestand  van  de  andere  in  solidum verbonden  schuldenaren  

                                                           
172 Cass. 17 oktober 2014, C.13.0452.N, Advocatenkantoor Riet Rombaut, R.R. / M.S., RW 2014-15, afl. 40, 
1583; S. GUILIAMS, “Artikel 1285 lid 1 BW niet naar analogie van toepassing op kwijtschelding aan een in 
solidum gehouden schuldenaar”, NJW 2015, afl. 320, 271-272; R. MARCHETTI, “La notion de remise de dette 
et le régime instauré par l’article 1285 du Code civil”, JT 2014, afl. 6557, 221-229.  
173 Voordien werd aangenomen dat ook het tweede lid van artikel 1285 B.W. van toepassing was op de 
verbintenis in solidum. - Gent 25 november 1996, TWVR 1997, 20, noot J. LEYSEN.  
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verzwaard.  Kwijtschelding  van  schuld  heeft immers tot gevolg dat de verbintenis van  de  

schuldenaar  wiens  schuld werd  kwijtgescholden,  uitdooft. Doordat de verbintenis zelf 

verdwijnt, is die schuldenaar  in  de  contributio verhouding ook geen bijdrage  meer 

verschuldigd en kan hij hiervoor door de  andere medeschuldenaren niet worden 

aangesproken. De  schuldenaar wiens schuld niet werd kwijtgescholden, kan  het aandeel van 

de kwijtgescholden schuldenaar dan ook  niet terugvorderen van deze schuldenaar. 

 

105. Ook de rechtsleer - o.a GUILIAMS, DE BOECK, HEIRMAN, VAN QUICKENBORNE, DEL  CORRAL en  

MARCHETTI - bepleit een toepassing van artikel 1285, tweede lid B.W. op de verbintenis in 

solidum.174 Mijns inziens moet artikel 1285, tweede lid B.W. zelf, niet naar analogie toegepast 

worden op de verbintenis in solidum. Maar omwille van de werking van de algemene 

rechtsbeginselen is er eenzelfde resultaat bij de verbintenis in solidum. De schuldeiser moet de 

gevolgen van de  kwijtschelding dragen. Het staat de schuldeiser  vrij  om  aan  één  van  de  in  

solidum  gehouden  schuldenaren kwijtschelding te verlenen, maar dan moet hij de  overige  

schuldenaren enkel nog kunnen aanspreken na  aftrek  van  het  bijdragend  deel  van  de  

schuldenaar  aan  wie  hij  kwijtschelding  van  schuld  verleende. Het komt immers niet aan de 

schuldeiser toe om de rechtspositie van de verbonden medeschuldenaren te verzwaren.175  

 
 

                                                           
174 S. GUILIAMS, “Artikel 1285 lid 1 BW niet naar analogie van toepassing op kwijtschelding aan een in solidum 
gehouden schuldenaar”, NJW 2015, afl. 320, 272; A. DE BOECK, “Kwijtschelding bij aansprakelijkheid in 
solidum: het Hof van Cassatie schept duidelijkheid”, TBBR 2015, afl. 9, 520. G. HEIRMAN, “Kwijtschelding van 
schuld bij gehoudenheid in solidum: is art. 1285 BW van toepassing?”, RW 2014-15, afl. 40, 1585, nr.9; M. 
VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 26 ; R. MARCHETTI, “La notion de remise de dette et le régime instauré par 
l’article 1285 du Code civil”, JT 2014, afl. 6557, 226.  
175 DE BOECK wijst op de nuance dat een kwijtschelding ten behoeve van een medeschuldenaar niet steeds 
nadelig is voor de overige schuldenaars. Dat is zo bij het specifieke toepassingsgeval van de in solidum 
verbintenis met een verhouding van twee schuldenaars waarbij de ene schuldenaar gehouden is voor een 
andere, zoals bij kwalitatieve aansprakelijkheid. Een dergelijke kwalitatief aansprakelijke schuldenaar betaalt 
de schuld van een ander en kan zich in principe voor het geheel verhalen op de andere schuldenaar. Het 
principe dat de kwijtschelding de positie van de overige schuldenaren niet mag verzwaren door de aantasting 
van hun verhaalsrechten gaat niet op in het specifieke geval dat de kwijtschelding gebeurt ten voordele van 
de kwalitatief aansprakelijke schuldenaar, omdat de pleger van de schadelijke daad sowieso geen verhaal 
heeft op deze kwalitatief aansprakelijke. (Cass. 3 december 1986, AR 5223, Antoine / Papart, Arr.Cass. 1986-
87, 442; Cass. 22 oktober 2007, AR C.06.0078.F, Union Nationale des Mutualités Libres / Ville de Saint-Gislain, 
Arr.Cass. 2007, afl. 10, 1981; Cass. 20 juni 2008, AR C.06.0210.F, Axa Belgium / Etablissements Leloup, Pas. 
2008, afl. 6-7-8, 1572.) Wanneer er een kwijtschelding is ten voordele van de persoonlijke aansprakelijke 
schuldenaar heeft deze kwijtschelding alleen maar gunstige gevolgen voor de kwalitatief aansprakelijke en is 
het geenszins een verzwaring van zijn positie. - A. DE BOECK, “Kwijtschelding bij aansprakelijkheid in solidum: 
het Hof van Cassatie schept duidelijkheid”, TBBR 2015, afl. 9, 520. 



51 
 

2.4. SCHULDVERNIEUWING  

 
106. Er is schuldvernieuwing wanneer de schuldeiser met de schuldenaar overeenkomt dat 

een nieuwe verbintenis in de plaats komt van de bestaande, die daardoor uitdooft.176 Een 

geldige schuldvernieuwing vereist het bestaan van een oude geldige verbintenis, bekwaamheid 

van de partijen, de totstandkoming van een nieuwe verbintenis en vooral de wil tot 

vernieuwen.177  

 

107. Op basis van artikel 1281 B.W. kan na schuldvernieuwing die tussen de schuldeiser en 

één van de hoofdelijke schuldenaars tot stand gekomen is, de schuldeiser de hoofdelijke 

medeschuldenaren die niet bij de vernieuwing betrokken waren niet langer aanspreken. 

Schuldvernieuwing is dus een risico voor de schuldeiser die alle zekerheden verliest die aan de 

oorspronkelijke schuld verbonden waren. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 1281, 

derde lid B.W. Indien de schuldeiser de toetreding van de medeschuldenaars tot de nieuwe 

verbintenis heeft gevorderd en zij weigeren, komt er geen schuldvernieuwing tot stand en blijft 

de oude schuld bestaan.178 

 

108. De mogelijkheid tot het formuleren van een voorbehoud tegenover de overige 

schuldenaars is niet opgenomen in artikel 1281 B.W. Een partiële schuldvernieuwing lijkt 

bijgevolg niet mogelijk te zijn. Wegens de verregaande gevolgen van schuldvernieuwing dat de 

oude verbintenis verdwijnt samen met alle zekerheden daaraan verbonden, nemen sommige 

auteurs o.a. VAN GEVEN, COVEMAEKER, VAN QUICKENBORNE en DEL  CORRAL een redernering in 

aanmerking naar analogie met artikel 1278 B.W.179 Dit artikel verwoordt het principe dat 

voorrechten en hypotheken aan de oude schuldvordering verbonden, de nieuwe 

schuldvordering niet volgen, tenzij de schuldeiser die voorrechten en hypotheken uitdrukkelijk 

heeft voorbehouden. Naar analogie van dit artikel wordt bepleit dat bij schuldvernieuwing het 

vermoeden geldig is dat een schuldvernieuwing ten aanzien van één schuldenaar ook al de 

overige bevrijdt, tenzij de schuldeiser bij schuldvernieuwing zijn rechten kan voorbehouden 

                                                           
176 Artikel 1271 B.W.  
177 R. STEENNOT, “Schuldvernieuwing”, in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, (1) 2.  
178 Is het omgekeerde geval indien de schuldeiser de toetreding van de overige medeschuldenaars eist. En 
indien dezen daarmee instemmen, worden zij medeschuldenaren, van de nieuwe verbintenis. De vraag stelt 
zich dan of op deze nieuwe verbintenis de hoofdelijkheid al dan niet van toepassing is. Hoofdelijkheid wordt 
immers niet vermoed en moet uitdrukkelijk bedongen zijn. Dit zal in de praktijk een feitenkwestie zijn. 
179 Dit artikel staat onder de titel van schuldvergelijking. Letterlijke bewoordingen van het artikel zijn: ‘De 
voorrechten en hypotheken die aan de oude schuldvordering verbonden waren, volgen de schuldvordering 
die in haar plaats gesteld wordt, niet, tenzij de schuldeiser zich die uitdrukkelijk heeft voorbehouden.’ 
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jegens de algeheel gehouden medeschuldenaren. De medeschuldenaren zouden dan enkel 

bevrijd zijn voor het aandeel van de schuldenaar die de schuldvernieuwing aanging.180   

 

109. Het formuleren van een voorbehoud moet ook mijns inziens zeker en vast mogelijk zijn. 

Deze mogelijkheid niet aanvaarden zou de hoofdelijkheid kwalificeren als een unitaire 

verbintenis. Dergelijke partiële schuldvernieuwing is niet mogelijk vanuit het uniteitsprincipe. 

Aangezien alle medeschuldenaren tot eenzelfde verbintenis gehouden zijn kan de schuldeiser 

niet beslissen om een deel van de verbintenis te vernieuwen. Maar de hoofdelijke verbintenis 

is helemaal geen unitaire verbintenis en bestaat daarentegen uit een pluraliteit van 

verschillende rechtsbanden. Ten eerste omdat elke schuldenaar niet dezelfde persoonlijke 

verweermiddelen kan inroepen. Elk van de verschillende rechtsbanden kan gekenmerkt zijn 

door verschillende modaliteiten. Ten tweede: elke fout overeenkomstig artikel 1382 B.W. 

brengt de verplichting mee de schade in haar geheel te vergoeden. Er is sprake van 

hoofdelijkheid krachtens het algemeen rechtsbeginsel in het geval van een 

gemeenschappelijke fout samengaand met een gezamenlijk opzet. Bij een gezamenlijk opzet 

bestaat de fout van elk van de daders erin deel te nemen aan het overleg en de realisatie van 

het schadegeval. Deze fout is strikt persoonlijk en onderscheidt zich dan ook van de al dan niet 

identieke fouten van anderen. Er is dan ook in het geval van een gemeenschappelijke fout 

sprake van een pluraliteit van verbintenissen. Bijgevolg is een partiële schuldvernieuwing in 

principe wel mogelijk. De schuldeiser kan op die manier het vermoeden dat schuldvernieuwing 

die tussen de schuldeiser en één van de hoofdelijke schuldenaars tot stand gekomen is, ook de 

anderen zou bevrijden, weerleggen door een uitdrukkelijk voorbehoud te formuleren.  

 

110. Bij de verbintenis in solidum ligt zonder twijfel een pluraliteit van onafhankelijke 

verbintenissen ten grondslag. Bij een pluraliteit van verbintenissen zou een vernieuwing van 

één van de verbintenissen in principe geen invloed hebben op de andere. Maar het Hof van 

Cassatie oordeelde op 29 september 2011 het omgekeerde. Volgens het Hof van Cassatie mag  

de  schuldvernieuwing  overeengekomen door  de  schuldeiser en één van de in solidum 

gehouden schuldenaars in beginsel ook worden ingeroepen door de medeschuldenaren.181 De 

reden ligt in het feit dat ze vooropstellen dat verweermiddelen en excepties - behoudens 

persoonlijke - die de schuld betreffen, door alle schuldenaren in solidum mogen worden 

tegengeworpen. Schuldvernieuwing  resulteert  in  een dergelijke exceptie die inzake 

                                                           
180 W.VAN GERVEN, S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco 2006, 631; M. VAN QUICKENBORNE, 
J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 40, nr. 47.  
181 Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, Bank Degroof nv / TV A., C.V.A. e.a., Pas. 2011, afl. 9, 2114.  
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hoofdelijkheid  traditioneel ondergebracht wordt in de categorie van gemeenschappelijke  

excepties, die absolute werking hebben en dus door alle schuldenaren kunnen worden 

ingeroepen. 

 

111. Deze pover gemotiveerde cassatierechtspraak is mijns inziens en volgens VAN DEN BERG 

en VANDENBOGAERDE merkwaardig omwille van verschillende redenen. Ten eerste past het Hof 

van Cassatie zonder specifieke motivering een aantal principes van hoofdelijkheid - o.a. de 

vertegenwoordigingsgedachte - naar analogie toe op de verbintenis in solidum.182 Ten tweede 

ligt aan de verbintenis in solidum een pluraliteit van verbintenissen ten grondslag. Het is dan 

ook merkwaardig dat deze zelfstandige verbintenissen elkaars lot automatisch volgen. Mijns 

inziens zou schuldvernieuwing tussen de schuldeiser en één van de in solidum gehouden 

schuldenaars niet automatisch de bevrijding van de andere medeschuldenaars tot gevolg 

moeten hebben. Ter mildering van de huidige cassatierechtspraak zou het ook hier mogelijk 

moeten zijn een uitdrukkelijk voorbehoud overeenkomstig artikel 1278 B.W. te formuleren. Dit 

zou tot een schuldeiservriendelijk resultaat leiden, wat uiteindelijk toch de ratio is van de 

verbintenis in solidum. Bovendien is er wegens de pluraliteit van verbintenissen geen bezwaar 

tegen de partiële schuldvernieuwing. De medeschuldenaren zijn bij een voorbehoud natuurlijk 

wel bevrijd voor het aandeel van de schuldenaar die de schuldvernieuwing aanging. Omdat de 

schuldeiser de toestand van de medeschuldenaren niet zomaar kan verzwaren, moet dit deel 

in mindering worden gebracht.   

 

2.5. SCHULDVERMENGING  

 

112. Schuldvermenging doet zich voor wanneer de hoedanigheden van schuldeiser en 

schuldenaar in dezelfde persoon verenigd worden.183 Schuldvermenging tussen de schuldeiser 

en één hoofdelijk gehouden medeschuldenaar zou betekenen dat één van de hoofdelijk 

gehouden medeschuldenaren de schuldeiser wordt van de verbintenis. De artikelen 1209 en 

1301, eerste lid B.W. bepalen dat in geval van schuldvermenging in hoofde van één van de 

hoofdelijk gehouden schuldenaars, dit de andere schuldenaars slechts ten goede komt ten 

belope van het aandeel van deze schuldenaar. De andere schuldenaars blijven echter hoofdelijk 

gehouden voor de resterende schuld.184 Dit is een logisch gevolg van het principe van 

                                                           
182 W. VAN GERVEN, S. SOVERMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 558. 
183 Art 1300 B.W.   
184 Artikel 1209 en 1301, eerste lid B.W.; N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. 
ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 10; M. VANDENBOGAERDE, 
Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 
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schuldvermenging. Door de schuldvermenging is er immers wel een nieuwe schuldenaar, maar 

dit brengt geenszins schuldvernieuwing met zich mee waardoor noch de verbintenis zelf noch 

de modaliteiten een wijziging ondergaan.185  

 

113. VANDENBOGAERDE en CORNELIS nemen zonder verdere argumentatie aan dat de regels naar 

analogie moeten worden toegepast op de verbintenissen in solidum. 186 Hierbij kunnen vragen 

worden gesteld omwille van het cassatiearrest van 29 september 2011. In deze uitspraak stelde 

het Hof dat verweermiddelen en excepties, behalve persoonlijke, door alle in solidum 

gehouden schuldenaren mogen worden ingeroepen.187 Het Hof van Cassatie stelt zeer 

uitdrukkelijk dat persoonlijke excepties niet ingeroepen kunnen worden door de in solidum 

gehouden schuldenaar. En de schuldvermenging is een bij uitstek persoonlijke exceptie.188  

 

114. Toch heeft het cassatiearrest geen invloed op het eindresultaat. Hoewel volgens deze 

redenering de regels inzake schuldvermenging bij hoofdelijkheid niet toepasselijk zijn op de 

verbintenis in solidum, zal toch eenzelfde resultaat worden bekomen. Wat betreft de 

verbintenis in solidum, is het mogelijk om de werking van schuldvermenging aan de 

pluraliteitsvereiste te koppelen. Aangezien elke schuldenaar een eigen onafhankelijke 

verbintenis heeft ten opzichte van de schuldeiser, zullen bij schuldvermenging tussen beiden 

de andere schuldenaars in solidum gehouden blijven. Aangezien één van de schuldenaars de 

schuldeiser zal worden, is het logisch dat dit aandeel in mindering moet worden gebracht. De 

ratio van het bestaan van het instituut van de schuldvermenging is immers duidelijk. Indien in 

hoofde van één en dezelfde persoon de hoedanigheden van schuldenaar en schuldeiser van de 

schuldvordering worden vermengd, heeft de uitvoering van de schuldvordering alle zin 

verloren.189 

 

 

                                                           
403- 404; J.ROODHOOFT, “Schuldvermenging” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2013, (3) 3; L.CORNELIS , Algemene theorie van de verbintenis, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 894-895.  
185 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 403  
186 L.CORNELIS , Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 895.  
187 Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, Bank Degroof nv / TV A., C.V.A. e.a., RW 2012-13, afl. 17, 659.  
188 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 678, nr. 687; P. VAN 
OMMESLAGHE, Droit des obligations, III, Brussel, Bruylant, 2010, 2198, nr. 1605 en 1779, nr. 1251; S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 41-42.  
189 J. ROODHOOFT, “Schuldvermenging” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2013, (3) 25.  
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2.6. SCHULDVERGELIJKING  

 
115. Schuldvergelijking of compensatie is een wijze van tenietgaan van verbintenissen die 

inhoudt dat indien twee personen elkaars schuldeiser en tegelijk ook schuldenaar zijn, de twee 

schuldvorderingen en dus ook de schulden gaan onder bepaalde voorwaarden tenietgaan ten 

belope van het geringste bedrag.190 

 

116. Indien schuldvergelijking mogelijk is tussen één van de hoofdelijk gehouden 

schuldenaars en de schuldeiser, dan kan enkel deze schuldenaar zich op schuldvergelijking 

beroepen. Deze schuldenaar kan zich hier evenwel enkel op beroepen indien hij bovendien 

aangesproken wordt door de schuldeiser. Aangezien de schuldvergelijking als een betaling zal 

gelden, zijn de andere medeschuldenaars ook bevrijd tegenover de schuldeiser. Het beroep op 

schuldvergelijking door de betalende schuldenaar komt dus aan alle hoofdelijke 

medeschuldenaars ten goede. De schuldenaar die de vordering volledig heeft voldaan door 

schuldvergelijking heeft in zijn interne verhouding een regresvordering op zijn 

medeschuldenaars voor het bedrag dat zijn bijdrage in de hoofdelijke schuld overtreft, 

behoudens indien de hoofdelijke schuld enkel in zijn belang was aangegaan.191  

 

117. Indien de schuldeiser bij de keuze tussen de verschillende hoofdelijke schuldenaren niet 

kiest voor degene met de mogelijkheid tot schuldvergelijking, kan dit volgens HOUBEN 

rechtsmisbruik uitmaken. Dit in het specifieke geval dat de schuldenaar bewust een andere 

hoofdelijke schuldenaar kiest dan de hoofdelijke schuldenaar die een opeisbare vordering op 

de schuldeiser heeft.192 Ook mijns inziens heeft de schuldeiser geen belang bij het niet 

aanspreken van een schuldenaar die een vordering op hem heeft, terwijl de andere hoofdelijke 

medeschuldenaren er alle belang bij hebben.  

 

118. Artikel 1294, derde lid B.W. bepaalt dat een andere schuldenaar zich niet op deze 

schuldvergelijking kan beroepen tegenover de schuldeiser.193 Het aandeel van de schuldenaar 

die zich wel op schuldvergelijking kan beroepen, wordt evenmin in mindering gebracht van de 

                                                           
190 J. ROODHOOFT, “Schuldvergelijking” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2013, (3) 11.  
191 Artikel 1216 B.W.  
192 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 458.  
193 Cass. 13 juni 1872, Pas. 1872, I, 289  
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totale schuld.194 Ter verantwoording van artikel 1294, derde lid B.W. zijn er verscheidene 

argumentaties.  

 

119. Het eerste argument ter rechtvaardiging van artikel 1294, derde lid B.W. is dat de 

omgekeerde oplossing waarbij elke medeschuldenaar zich wel op de compensatie kan 

beroepen, het solvabiliteitsrisico steeds bij de verrekeningsgerechtigde medeschuldenaar zou 

leggen. Het zou strijdig zijn met de economie van de hoofdelijkheid dat steeds dezelfde 

schuldenaar, ongeacht de keuze van de schuldeiser, het door de medeschuldenaar 

verschuldigde aandeel moet voorschieten en daarbij het risico van hun insolventie moet 

dragen.195 Dit klopt in de situatie waar er maar twee schuldenaars zijn, maar is manifest onjuist 

wanneer er sprake is van meerdere schuldenaars. Want niet de betalende schuldenaar draagt 

het insolventierisico maar alle solvabele medeschuldenaren.196 Indien één van de 

medeschuldenaars onvermogend is, wordt het daardoor veroorzaakte verlies immers 

omgeslagen over al de andere solvabele schuldenaars en de betalende schuldenaar.197 

 

120. Ten tweede argumenteert VAN QUICKENBORNE dat het toelaten van de aangesproken 

schuldenaar om zich op de schuldvergelijking van zijn medeschuldenaars te beroepen een 

inzagerecht van die schuldenaar in de boekhouding van zijn medeschuldenaren impliceert.198 

Dit argument is weinig overtuigend aangezien er verschillende andere verweermiddelen zijn 

waarop de medeschuldenaren zich wel kunnen beroepen en die evenzeer dergelijk inzagerecht 

doen veronderstellen, zoals bijvoorbeeld de schuldvermenging of kwijtschelding.199  

 

                                                           
194 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 131; S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 42, nr. 
60; W. VAN GERVEN, S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 552; P. VAN OMMESLAGHE, 
Droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 1780, nr. 1251.  
195 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 133.  
196 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 394, nr. 518-519.  
197 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 205.  
198 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 132.  
199 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 394, nr. 518-519.  
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121. De derde en ogenschijnlijk meest logische reden ter verantwoording is dat het om een 

persoonlijke exceptie gaat die alleen kan worden ingeroepen door de schuldenaar die over een 

schuldvordering ten aanzien van de gezamenlijke schuldeiser beschikt.200  Het is zonder meer 

correct dat slechts één schuldenaar de excepties kan inroepen die eigen zijn aan de persoon 

van de schuldenaar, zo luidt artikel 1208, tweede lid B.W.201 De verklaring van HOUBEN sluit 

hierbij aan, aangezien deze stelt dat het gaat over een veruitwendiging van de 

gemeenrechtelijke principes over de inroepbaarheid door derden van de schuldvergelijking. Op 

grond van het gemene procesrecht kan een derde zich niet beroepen op de schuldvergelijking 

tussen partijen indien geen van beiden daarop reeds een beroep hebben gedaan. De derde 

heeft daartoe immers niet de vereiste hoedanigheid.202 Ook STEENNOT argumenteert de regel in 

artikel 1294, derde lid B.W. door te stellen dat de hoofdelijke schuldenaren van elkaar te 

onderscheiden rechtssubjecten zijn.203   

 

122. Afgezien van het logische karakter van bovenstaande argumentatie is het feit dat het 

aandeel van de schuldenaar, die zich wel op schuldvergelijking kan beroepen, niet in  mindering 

worden gebracht van de totale schuld, vreemd in de situatie van wettelijke schuldvergelijking. 

Onder bepaalde voorwaarden kan dit van rechtswege zelfs buiten het weten om van de partijen 

                                                           
200  S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 42, nr. 60; W. VAN GERVEN, S. 
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 552; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, 
Brussel, Bruylant, 2010, 1780, nr. 1251; VANDENBOGAERDE, M., “Aandachtspunten bij pluraliteit van 
schuldenaren” in STIJNS, S., TILLEMAN, B. Verbintenissenrecht, Brugge, Die Keure, Brugge, 2011, 5; M. 
VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 393, nr. 517; R. STEENNOT, “Schuldvergelijking”, in E. DIRIX, A. VAN 
OEVELEN Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, (1) 4.   
201 N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 8.   
202 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 463-468. HOUBEN meent wel dat de 
procesrechtelijke regel dat derden de schuldvergelijking niet in de plaats van de partijen kunnen inroepen, 
moet worden genuanceerd. Bij het stilzitten van hun schuldenaar kunnen volgens HOUBEN derde schuldeisers 
de schuldvergelijking in diens plaats uitoefenen door middel van de zijdelingse vordering. Omdat de regeling 
van schuldvergelijking vervat in artikel 1294 B.W. een toepassing is van het gemene recht, mag volgens hem 
worden aangenomen dat de wetsbepaling voor zover als  nodig ook wordt aangevuld door het gemene recht. 
Daarom kan volgens HOUBEN worden aanvaard dat de instelling van een zijdelingse vordering, door de 
hoofdelijke schuldenaar respectievelijk, de hoofdschuldenaar in de toepassing van artikel 1294 B.W. mogelijk 
is. Deze redenering kan niet overtuigen aangezien voor een zijdelingse vordering vereist is dat de 
aangesproken schuldenaar ook schuldeiser is van de verrekeningsbevoegde schuldenaar. Hiervoor kan geen 
beroep worden gedaan op het regresrecht, aangezien het regresrecht pas ontstaat na betaling. - R. HOUBEN, 
Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 467-469; M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij 
verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 394, nr. 395. 
203 R. STEENNOT, “Schuldvergelijking”, in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, (1) 6.  
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plaatsvinden en louter door het effect van de wet schuldvergelijking plaatsvinden.204 In geval 

van hoofdelijkheid kunnen de medeschuldenaren dit deel niet in mindering brengen. De regel 

bij hoofdelijke medeschuldenaren vormt dus een uitzondering zowel op de beginselen inzake 

hoofdelijkheid als op die inzake schuldvergelijking. Volgens HOUBEN en VAN QUICKENBORNE is dit 

een noodzakelijke implicatie van het keuzerecht van de schuldeiser. Omdat de schuldeiser elk 

van de schuldenaars mag aanspreken tot de algehele betaling, kan die aangesproken 

schuldenaar de schuldeiser niet doorverwijzen naar één van zijn medeschuldenaars.205 Volgens 

HOUBEN gaat dit zelfs zo ver dat de medeschuldenaar de schuldvergelijking wel kan aanbieden, 

maar de schuldeiser dit naast zich kan neerleggen door éénzijdig afstand te doen van de 

schuldvergelijking, zonder dat de medeschuldenaars zich daartegen kunnen verzetten.206 Dit is 

niet correct, aangezien de uitoefening van het keuzerecht niet impliceert dat de schuldeiser 

betaling door een andere dan de aangesproken schuldeiser kan weigeren. Aangezien de 

verrekening een geldige vorm van betaling uitmaakt, kan dit niet worden geweigerd zonder dat 

de schuldeiser daarmee zelf in verzuim komt. In de mate dat schuldvergelijking van rechtswege 

werkt, is de schuldeiser in principe al geheel of gedeeltelijk betaald, zodat het keuzerecht niet 

langer relevant is.207 Dit soort schuldvergelijking is vanuit materieel rechtelijk oogpunt niet 

facultatief, maar heeft een automatische werking. De verklaringen kunnen niet rechtvaardigen 

waarom dit rechtsfeit niet door de aangesproken schuldenaar zou kunnen worden opgeworpen 

in een procedure. 

 

123. Aangezien artikel 1294, derde lid B.W. enkel van toepassing is op hoofdelijke 

medeschuldenaars stelt zich de vraag wat de situatie is bij verbintenissen in solidum 

verbintenissen. HOUBEN en QUICKENBORNE achten de bepalingen inzake hoofdelijkheid naar 

analogie ook van toepassing op de verbintenis in solidum. Op die manier kan de 

schuldvergelijking enkel ingeroepen worden door de schuldenaar die er recht op heeft en 

kunnen medeschuldenaars zich hierop niet beroepen om het aandeel in mindering te brengen. 

Hiervoor baseren zij zich op het uitgangspunt dat de ‘voornaamste’ gevolgen van de 

hoofdelijkheid tevens op verbintenissen in solidum van toepassing zijn.208 HOUBEN is zelfs van 

                                                           
204 art. 1290 B.W. 
205 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 457; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL 
CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 31.  
206 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 458 
207 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 394, nr. 518.  
208 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 462-463; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL 
CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
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mening dat dit uitgangspunt in de lijn ligt van het gemeenrecht in verband met de 

inroepbaarheid van de schuldvergelijk door derden, zodat een wettelijke bepaling overbodig 

is.209 Deze zienswijze is ook in overeenstemming met de Cassatierechtspraak van 29 september 

2011, aangezien het persoonlijk verweermiddel schuldvergelijking niet door alle schuldenaars 

in solidum kan worden ingeroepen.210  

 

124. Het Franse Hof van Cassatie daarentegen wijst de analogische toepassing van artikel 

1294, derde lid B.W. op de verbintenis in solidum af. Het Hof is van oordeel dat dit artikel een 

uitzonderingsregel bevat die niet mag worden uitgebreid naar de gehoudenheid in solidum.211 

De Franse cassatierechtspraak heeft vooralsnog geen navolging gekregen in het Belgische 

recht. Ook de Franse rechtsleer o.a. MAZEAUD betoogt dat artikel 1294, derde lid B.W. niet in 

overeenstemming is met de automatische werking van de schuldvergelijking en daarom een 

uitzonderlijke bepaling is waarvan de toepassing op de verbintenis in solidum niet kan worden 

aanvaard.212  

 

125. Het antwoord over de toepasselijkheid van artikel 1294, derde lid B.W. is mijns inziens 

genuanceerd. In het geval van een verbintenis in solidum is dit inderdaad een persoonlijk 

verweermiddel gezien het persoonlijk karakter van de conventionele schuldvergelijking. De 

aangesproken schuldenaar kan dus de schuldvergelijking tussen een andere schuldenaar en de 

schuldeiser niet inroepen. In het geval van wettelijke schuldvergelijking moet dit wel mogelijk 

zijn. Gelet op de automatische werking van schuldvergelijking als vorm van betaling en het 

bevrijdend karakter van de betaling voor de medeschuldenaar, is er geen enkel overtuigend 

argument om een zowel in solidum als hoofdelijk gehouden medeschuldenaar het recht te 

ontzeggen om zich op die wettelijke schuldvergelijking als betalingswijze te beroepen.  

 

2.7. AFSTAND VAN ALGEHELE GEHOUDENHEID 

 
126. Bij afstand van algehele gehoudenheid zal de schuldeiser afstand doen van de 

modaliteit.213 Artikel 1210 B.W. bepaalt dat bij afstand van hoofdelijkheid ten voordele van één 

                                                           
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, (1) 184, nr. 30.  
209 R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 463.  
210 Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, Bank Degroof nv / TV A., C.V.A. e.a., RW 2012-13, afl. 17, 
659. 
211 Cass.fr. 29 november 1966, J.C.P. 1968, II, 15355; Cass.fr. 19 juli 1982, J.C.P. 1982, IV, 345.  
212 J. MAZEAUD, noot onder Trib.Gr.Inst. de la Seine, 23 april 1963, Jur., 62-64.  
213 Daarom is ontslag te onderscheiden van kwijtschelding, de schuldeiser doet immers geen afstand van het 
vorderingsrecht zelf, maar enkel van de daaraan verbonden modaliteit. 
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van de schuldenaars de hoofdelijkheid blijft bestaan in hoofde van de andere schuldenaars.214 

Deze bepaling is schuldeiservriendelijk, aangezien het ontslag relatief is en slechts persoonlijk 

werkt tegenover de betrokken schuldenaar. Het artikel stelt uitdrukkelijk dat van het hoofdelijk 

gehouden bedrag van de overige schuldenaars, het deel van de schuldenaar die van de 

hoofdelijkheid werd ontslagen, moet worden afgetrokken.  

 

127. Artikel 1215 B.W. voorziet evenwel dat in geval van onvermogendheid van één 

schuldenaar, diens deel naar evenredigheid wordt omgeslagen over al de andere schuldenaars, 

zelfs over degenen die ontslagen werden van hoofdelijkheid.215  Hiermee komt men tegemoet 

aan het principe dat de situatie van de medeschuldenaars niet kan worden verzwaard door het 

verleende ontslag van hoofdelijkheid. Maar het zou wenselijker zijn de schuldeiser die gekozen 

heeft voor de afstand van hoofdelijkheid, hier de verantwoordelijkheid voor te geven.  

 

128. Bij de verbintenis in solidum ligt een pluraliteit van verbintenissen aan de grondslag. 

Indien de schuldeiser één van de schuldenaars zou willen ontslaan, dan betekent dit 

noodzakelijk een gedeeltelijke kwijtschelding van die schuldenaar ten belope van het aandeel 

van de overige medeschuldenaren.   

 

2.8. BEVRIJDENDE VERJARING  

 

129. Artikel 1234 B.W. bepaalt dat verbintenissen teniet gaan door verjaring. Deze 

bevrijdende verjaring is dus een verweermiddel van de schuldenaar tegenover zijn 

schuldeiser.216  

 

130. Volgens VAN QUICKENBORNE verhindert de bevrijdende verjaring de opeisbaarheid van de 

schuld ten opzichte van alle hoofdelijke schuldenaren.217 Deze zienswijze is in 

                                                           
214 Art. 1210 B.W.  
215 N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 10.   
216 De rechtsleer gaat in het algemeen uit van het processuele karakter van dit verweermiddel; het zou gaan 
om een middel van niet-ontvankelijkheid, dat tot gevolg heeft dat het recht van de schuldeiser om de eis in 
rechte in te stellen, tenietgaat - A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de 
vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht”, T.P.R. 1987, (1757) 1765; C. LEBON, “Tenietgaan van 
verbintenissen – Verjaring”, in  E. DIRIX, A.VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, (1) 6.  
217 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 34.  
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overeenstemming met de impliciete wil van de wetgever, omdat de doorwerking van 

verjaringsstuitende handelingen bij hoofdelijke medeschuldenaars een gemeenschappelijk 

verweermiddel is. Daaruit volgt dat ook de bevrijdende verjaring als een gemeenschappelijk 

verweermiddel toepasbaar is door alle medeschuldenaren. Hiervoor steunt VAN QUICKENBORNE 

zich op een oud cassatiearrest van 22 september 1986.218  

 

131. In de praktijk rijst de vraag naar doorwerking van verjaring enkel wanneer één van de 

medeschuldenaars zich op verjaring kan beroepen, terwijl de overigen dat niet kunnen. Deze 

situatie doet zich bij hoofdelijke verbintenissen zelden voor, aangezien de doorwerking van 

verjaringsstuitende handelingen bij hoofdelijke medeschuldenaars een gemeenschappelijk 

verweermiddel is. Daardoor zal de schuld steeds op hetzelfde tijdstip ten opzichte van de 

verschillende medeschuldenaars verjaren.219  

 

132. De bevrijdende verjaring beschouwen als een gemeenschappelijk verweermiddel kan 

problemen geven in het geval er modaliteiten verbonden zijn aan een bepaalde verbintenis. 

Het is dan mogelijk dat de schuldenaar zijn vorderingsrecht verliest nog vóór hij de mogelijkheid 

had een schuldenaar aan te spreken.220 Dit is onbillijk voor de schuldeiser en zou het toestaan 

van modaliteiten ondenkbaar maken. Daarom is in artikel 2257 B.W. bepaald dat zolang de 

modaliteit niet vervuld is, de bevrijdende verjaring niet loopt met betrekking tot een 

voorwaardelijke schuldvordering.221 Het zou onbillijk zijn dat de schuldenaar met een 

modaliteit de volledige schuld moet dragen ingevolge de bevrijdende verjaring voor de andere. 
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DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE, K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
300; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 1745, nr. 1217; R. JAFFERALI, 
Confirmation, ratification et condition suspensive. La rétroactivité des droits contractuels inachevés, Brussel, 
Larcier, 2011, 205, nr. 129. 
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Daarom kan elke medeschuldenaar zich op de bevrijdende verjaring beroepen, aangezien op 

grond van artikel 2225 B.W. alle andere personen die er belang bij hebben dat de verjaring 

verkregen is zich daarop kunnen beroepen. Iedere medeschuldenaar kan dus de verjaring als 

exceptie opwerpen en moet dan nog slechts de schuld betalen onder aftrek van het verjaarde 

aandeel. Bij wijze van conclusie is het mijns inziens wenselijker de verjaring als een persoonlijk 

verweermiddel te beschouwen.  

 

133. Logischerwijs werkt de bevrijdende verjaring niet door bij verbintenissen in solidum 

omwille van de pluraliteit van onafhankelijke verbintenissen. Dat onafhankelijk karakter heeft 

tot gevolg dat elke verbintenis ook afzonderlijk verjaart. Hierbij kan zich het probleem stellen 

dat de aangesproken schuldenaar, die zich dus niet op de verjaring van de andere 

medeschuldenaar kan beroepen, de volledige schuld moet betalen en dragen. Het zou zeer 

onwenselijk zijn dat de medeschuldenaar het risico moet dragen van het feit dat de schuldeiser 

de vordering tegen een medeschuldenaar liet verjaren. Daarom kan na verjaring van één van 

de vorderingen, de schuldeiser de schuld nog slechts invorderen na aftrek van het aandeel van 

die medeschuldenaar die al door verjaring is bevrijd.222  

 

§3. GEVOLGEN VAN INGEBREKESTELLING  

 

134. De ingebrekestelling223 van één van de hoofdelijke schuldenaars heeft gevolgen ten 

opzichte van allen. Dit blijkt onrechtstreeks uit de artikelen 1205 en 1207 B.W. Volgens de 

eerste bepaling zijn alle schuldenaren immers aansprakelijk wanneer de verschuldigde zaak 

door toeval tenietgaat, terwijl zij in gebreke waren. Volgens de tweede bepaling doet de eis tot 

betaling tegen één van de hoofdelijke schuldenaren de interesten lopen tegen allen. Conclusie: 

door de ingebrekestelling van één hoofdelijke schuldenaar gaat het risico op alle hoofdelijke 

schuldenaren over en lopen de interesten tegen allen.224  

 

                                                           
222 Artikel 2225 B.W. - M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. 
doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 438-441.  
223 Ingebrekestelling is een zeer ruim begrip, een dagvaarding uitgebracht lastens één der schuldenaars heeft 
hetzelfde gevolg - Cass. 14 september 1972, Arr.Cass. 1973, 59; N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere 
subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 11.  
224 Cass. 14 september 1972, RCJB 1975, 40; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. 
DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 140; W. VAN GERVEN, S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 331.  
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135. In het geval van verbintenissen in solidum heeft de ingebrekestelling niet dezelfde 

gevolgen. De bepaling van artikel 1205 en 1207 B.W zijn niet van toepassing. Ten aanzien van 

in solidum verbonden schuldenaars zal krachtens artikel 1153 B.W. de moratoire interest tegen 

elk van hen pas beginnen lopen na een persoonlijke ingebrekestelling.225  

 

§4. GEDINGBESLISSENDE EED  

 
136. De gedingbeslissende eed226 wordt in de loop van het geding door de ene partij aan de 

andere opgedragen om de oplossing van het geding daarvan te laten afhangen.227 De 

gedingbeslissende eed door één van de hoofdelijke schuldenaars afgelegd strekt tot voordeel 

van alle andere schuldenaars.228 Deze eenzijdige doorwerking is enkel geldig indien de eed 

werd opgedragen omtrent de schuld zelf en niet omtrent de hoofdelijkheid. Indien de 

schuldenaar aan wie de eed werd opgedragen, derhalve zweert niets verschuldigd te zijn, 

worden alle andere hoofdelijke schuldenaars bevrijd. Maar wanneer de schuldeiser de eed aan 

alle hoofdelijke schuldenaren opdraagt, en sommigen weigeren hem af te leggen, dan kunnen 

deze laatsten geen voordeel halen uit de door de anderen afgelegde eed niets verschuldigd te 

zijn. De onder deze omstandigheden afgelegde eed brengt enkel voordeel aan wie hem aflegde, 

en kan enkel door hem worden ingeroepen.229 Een eed in het nadeel van de medeschuldenaars 

geldt als weerlegbaar vermoeden van waarheid, maar kan met alle mogelijke middelen worden 

betwist. De andere schuldenaars zijn immers als derde niet gebonden door de absolute 

bewijskracht van de eed. Bijgevolg werkt die eed niet automatisch in hun nadeel.  

 
137. De doorwerking van een gedingbeslissende eed is een bijkomend gevolg van 

hoofdelijkheid. Daarom is hij niet van toepassing op de verbintenis in solidum, aangezien 

bijkomende gevolgen uitsluitend voorbehouden zijn voor hoofdelijkheid.230  

 

                                                           
225 Cass. 30 april 2007, AR C.05.0461.F, Team Espace et Urbanisme Marc Stevens - Walter Winterbeeck, W.W. 
/ Rhode Invest, Les entreprises générales Réné Herbignat, Arr.Cass. 2007, afl. 4, 924; Arbh. Bergen 25 maart 
1992, JTT 1993 (verkort), 213; Arbh. Brussel 15 november 2004, nr. 43.223, Soc.Kron. 2007 (verkort), afl. 4, 
217; Arbh. Luik (afd. Namen) 4 oktober 2004, nr. 7.102/02, Soc.Kron. 2005 (verkort), afl. 4, 203. 
226 De gedingbeslissende eed is zowel in Nederland als in Duitsland niet meer mogelijk omdat dergelijke figuur 
niet meer past in het moderne procesrecht.  
227 Artikel 1357, 1° B.W.  
228 Artikel 1365, vierde lid B.W. 
229 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 48.  
230 S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 50, nr 72.  
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§5. STUITING VAN VERJARING 

 
138. Door  een  stuitingshandeling  te  stellen  zal  de  lopende  verjaringstermijn  worden 

onderbroken  en  een  nieuwe  verjaringstermijn  beginnen te lopen met dezelfde  termijn  als  

die welke wordt onderbroken.231 

 

139. Krachtens artikel 1206 B.W. stuiten vervolgingen232 tegen één van de hoofdelijke 

schuldenaren de verjaring ten opzichte van allen. En krachtens artikel 2249, eerste lid B.W. stuit 

de ingebrekestelling van één van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring tegen alle overigen. 

De stuitingshandelingen hebben dus gevolg voor alle hoofdelijk gehouden medeschuldenaren 

en hebben bovendien effect voor de volledige hoofdelijke schuld.233  

 

140. De doorwerking van stuiting is het derde en laatste klassiek bijkomend gevolg van 

hoofdelijkheid. Eveneens is algemeen aanvaard dat het uitdrukkelijk bijkomend gevolg 

opgenomen in de artikelen 1206 en 2249, eerste lid B.W niet toepasselijk zijn bij verbintenissen 

in solidum.234 Daarom gelden stuitingsdaden slechts persoonlijk ten aanzien van de in solidum 

gehouden medeschuldenaar. Dergelijke doorwerking zou bij de verbintenis in solidum minder 

sowieso nuttig zijn aangezien de meeste stuitingsdaden zich vóór of bij de start van het geding 

afspelen en de gehoudenheid in solidum meestal pas aan het einde van het geding wordt 

vastgesteld.  

 

§6. SCHORSING VAN VERJARING  

 

141. In geval  van  schorsing  zal  de  lopende  verjaringstermijn  tijdelijk ophouden met lopen, 

en na het einde van de schorsing  zal  het  nog  resterende gedeelte van de verjaringstermijn  

verder lopen.235 Schorsing heeft een relatief karakter. Dit impliceert dat de schorsing een 

                                                           
231 M. DE RUYSSCHER, “Burgerlijke stuiting van de bevrijdende verjaring: een stand van zaken”, RW 2013-14, 
afl. 22, (843) 843.  
232 Er moet op worden gewezen dat wetsartikel het enkel heeft over ‘vervolgingen’. Maar men bedoelt om 
het even welke rechtshandelingen die de verjaring doen stuiten - Arbh. Antwerpen 30 juni 1987, RW 1987-
88, 1098; Arbh. Gent (afd. Brugge) 12 mei 1989, RW 1989-90, 372; Arbh. Bergen 25 september 1991, JTT 
1992, 355; Arbh. Gent (afd. Brugge) 16 januari 1992, RW 1992-93, 619; Arbh. Brussel 5 februari 1998, T.Aann. 
1998, 270; Arbrb. Hasselt 2 juni 1999, RW 2000-01, 314.  
233 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 461-462.  
234 Cass. 20 mei 2010, AR F.09.0043.N, Belgische Staat / B.H., TBBR 2012, afl. 6, (257) 261, nr. 9; S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 50, nr 72. 
235 M. DE RUYSSCHER, “Burgerlijke stuiting van de bevrijdende verjaring: een stand van zaken”, RW 2013-14, 
afl. 22, (843) 843.  
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persoonlijke gunst is voor de hoofdelijke of in solidum gehouden schuldenaar en aan geen 

andere persoon toekomt, dan die de wet wil.236 Met betrekking tot hoofdelijkheid is dit principe 

uitdrukkelijk bevestigd in het cassatiearrest van 30 mei 2002.237 Hierin wordt gesteld dat een 

schriftelijke vordering gericht aan een schuldenaar, de verjaring enkel ten aanzien van die 

specifieke schuldenaar schorst en de hoofdelijkheid tussen schuldenaars hier niets aan 

afdoet.238 

 

§7. TEGENWERPELIJKHEID GERECHTELIJKE AKTEN   

 

142. De vraag stelt zich of een gerechtelijke akte bekomen ten aanzien van één schuldenaar 

ook tegenwerpelijk is tegenover de andere schuldenaars. Dienaangaande dit onderwerp zijn er 

verschillende strekkingen in de rechtspraak en rechtsleer te onderscheiden.  

 

143. Een eerste strekking stelt dat gerechtelijke akten die aan één hoofdelijke 

medeschuldenaar kunnen worden tegengeworpen, dat ook aan de andere kunnen. Deze 

oplossing is ingegeven door de noodzaak tegenstrijdigheden te voorkomen tussen vonnissen 

die ten opzichte van verschillende schuldenaars worden uitgesproken. Om deze doorwerking 

te rechtvaardigen wordt het onderling vertegenwoordigsmandaat ingeroepen, dat 

verschillende medeschuldenaars verondersteld worden gegeven te hebben.239  

 

144. Een tweede strekking is iets genuanceerder en neemt aan dat de regel van onderlinge 

vertegenwoordiging niet van toepassing is, wanneer een schuldenaar een persoonlijk 

verdedigingsmiddel tegenover de schuldeiser kon laten gelden.240 Een procedure over een 

persoonlijk verweermiddel heeft geen doorwerking tegenover de andere medeschuldenaars. 

                                                           
236 R. DEKKERS, E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 524, nr 1257; E. 
BREWAEYS, S. RUTTEN, K. WAGNER, Meester van het proces - Topics gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2010, 
99. 
237 Cass. 30 mei 2002, AR C.99.0524.N, B.J. / Hannover International België e.a., Arr.Cass. 2002, afl. 5, 1394; 
Cass. 19 januari 2009, S.08.0099.N, www.juridat.be; Arbrb. Gent 15 juni 2009, nr. 08/811, www.juridat.be - 
Maar bovenstaand arresten stelt duidelijk dat artikel 1206 B.W. slechts betrekking heeft op stuiting, zodat 
het gevolg van de hoofdelijkheid niet kan worden uitgebreid tot de schorsing, die beperkend moet worden 
uitgelegd.  
238 Vroeger was de situatie anders, in oude rechtsspraak en rechtsleer werd in tegenstelling tot wat nu het 
geval is wel aangenomen dat artikel 1206 B.W. ook kon uitgebreid worden tot gevallen van schorsing. Deze 
uitzondering werd niet aanvaard voor de in solidum verbintenis. – W. WILMS, De verjaring van de burgerlijke 
vordering voortstruitend uit een misdrijf, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 99, nr. 135-136; 
Rb. Brussel 15 november 1955, JT 1956, 232.  
239 Cass. 4 januari 1861, Pas. 1861, I, 166; Cass. 30 maart 1916, Pas. 1917, I, 70; Luik 15 juli 1886, Pas. 1887, 
II, 63; Luik 16 maart 1904, Pas. 1904, II, 214.  
240 Een persoonlijk verweermiddel waarover de andere mede schuldenaars niet beschikken.  

http://www.juridat.be/
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Daarenboven stelt deze strekking dat deze regel een eenzijdige uitwerking heeft en enkel geldig 

is wanneer de toepassing voordelig is voor de medeschuldenaars maar niet in het 

tegenovergestelde geval.241 

 

145. De allerbelangrijkste bedenking hierbij is dat dit een schending zou uitmaken van de 

rechten van verdediging. De aanhangers van bovenstaande strekking weerleggen dit door te 

stellen dat bij een uitspraak in het voordeel van de schuldenaars er verondersteld kan worden 

dat het gevoerde verweer succesvol was en dat op deze manier de overige schuldenaars niet 

de behoefte zullen hebben een eigen verdediging te voeren. Maar dit argument kan om twee 

redenen worden verworpen. Ten eerste is een uitspraak niet zuiver voordelig of nadelig. Er zijn 

immers gradaties in die voordeligheid of nadeligheid. Ook al is een uitspraak voordelig voor de 

schuldenaar, het kan dat door het aanvoeren van zijn eigen argumenten deze uitspraak nog 

voordeliger zou geweest zijn. Ten tweede worden de rechten van verdediging van de 

schuldeiser volledig uit het oog verloren. Ook de schuldeiser kan zowel zijn argumenten als zijn 

proceshouding afstellen op de tegenpartij.  

 

146. Een volgend punt van kritiek op deze stelling is de strijdigheid met het artikel 23 

Gerechtelijk Wetboek en de gangbare opvatting over het relatief gezag van gewijsde. Er wordt 

immers geen onderscheid gemaakt tussen een uitspraak in het voordeel of nadeel van de 

medeschuldenaars.   

 

147. Zowel de eerste als de tweede strekking steunen bovendien overduidelijk de 

bijkomende gevolgen van hoofdelijkheid op de constructie van het wederkerig mandaat dat de 

hoofdelijke schuldenaren aan elkaar zouden hebben verleend. Maar hierbij kunnen vragen 

worden gesteld.242 Ten eerste is een vertegenwoordigingsbevoegdheid die enkel in één richting 

werkt, namelijk in het voordeel maar niet in het nadeel, nogal vreemd. Dit stemt ook niet 

overeen met de wetsbepalingen, aangezien de door artikel 1205 B.W. bedoelde fout, een 

persoonlijke fout is waarvan de niet-foutieve medeschuldenaars wel de nadelige gevolgen mee 

                                                           
241 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 
Uitgeverij Larcier NV, 1977, 135-136.  
242 R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE, K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 281, nr. 484; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 49.  
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moeten dragen.243 Een ander element dat de theorie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

doet wankelen, is het fictief karakter van de belangengemeenschap: er is vaak geen enkele 

reële belangengemeenschap tussen de hoofdelijk gehouden medeschuldenaars, bijvoorbeeld 

in de gevallen van wettelijke passieve hoofdelijkheid.  

 

148. Ook het Hof van Cassatie heeft reeds in 1916 twijfels uitgesproken over de wederzijdse 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de hoofdelijke medeschuldenaars. ‘Cette présomption 

de représentation, purement doctrinale et dont aucune disposition légale ne régit l’application, 

ne saurait, fût-elle admise, prévaloir contre la réalité des choses’. In concreto werd beslist dat 

de uitspraak over het verweer in verband met de grond van de zaak, gevoerd door een van de 

hoofdelijke schuldenaars, geen gezag van gewijsde heeft ten opzichte van de andere 

schuldenaar, die de niet-ontvankelijkheid van de vordering had opgeworpen. Uit deze 

verschillende processuele houding van de hoofdelijke schuldenaars volgt dat de laatste zeker 

geen mandaat heeft verleend aan de eerste.244 

 

149. Bovendien vormt hoofdelijkheid een afwijking op het gemeenrecht.245 Men mag de 

gevolgen dan ook niet praeter legem uitbreiden.246 Tot de in het Burgerlijk Wetboek 

opgenomen bijkomende gevolgen van hoofdelijkheid behoort niet de tegenwerpelijkheid van 

gerechtelijke akten.  

 

150. De derde en laatste strekking verwerpt volledig de doorwerking van het gezag van 

gewijsde. De reden hiervoor kan zijn een volledige verwerping van het 

vertegenwoordingsmandaat ofwel een beperking van de gevolgen van de vertegenwoordiging 

die uitdrukkelijk door de wet geregeld zijn. Het idee daarachter is dat een hoofdelijke 

medeschuldenaar die optreedt in een geding tegen de schuldeiser slechts oog heeft voor zijn 

eigenbelang. Dat staat wel in nauw verband met het belang van de medeschuldenaars maar 

valt er zelden mee samen.247  

 

                                                           
243 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 49, nr. 59.  
244 Cass. 30 maart 1916, Pas. 1917, I, 70. Maar in het Cassatiearrest van 17 november 2006 formuleerde het 
Hof van Cassatie ‘La condamnation solidaire a, par rapport à la condamnation in solidum, des effet 
complémentaires qui sont fondés sur l’idée que les débiteurs se représentent l’un l’autre’. 
245 Het gemeenrecht schrijft bij pluraliteit van schuldenaren in principe de verdeling van de schuld voor.  
246 Rb. Nijvel 23 april 1999, JLMB 1999, 1742.  
247 M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, 
rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 472.  
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151. Ook behorend tot de derde strekking is CORNELIS. Deze wijst eveneens de 

tegenwerpelijkheid volledig af, maar dan wel wegens strijdigheid met relatief karakter van het 

gezag van gewijsde en van de proceshandelingen in het algemeen. Zowel het algemeen 

rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van de rechten van de verdediging als artikel 6.1 EVRM 

sluiten uit dat één hoofdelijke schuldenaar zou worden belet elementen te betwisten die 

worden afgeleid uit een rechterlijke uitspraak tussen de schuldeiser en een andere hoofdelijke 

schuldenaar.248 Het is een essentieel element in onze rechtstaat dat iedereen recht heeft op 

verdediging. Dit principe is mijns inziens zo essentieel, dat dit ook gehandhaafd moet worden 

in een situatie waar verondersteld wordt dat beiden zich op dezelfde verweermiddelen kunnen 

beroepen. Het betekent niet dat, als een bepaalde medeschuldenaar een verweermiddel niet 

met succes kon inroepen, de andere schuldenaar daar ook niet zou in slagen. Iedereen weet 

dat er een verschil is tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen”. Dit verschil kan afhangen van 

kleine nuances. Het nadeel van deze opvatting is echter dat deze opvatting een veelheid aan 

procedures toelaat. Hiermee bestaat het risico op tegenstrijdige uitspraken. Dit is in het nadeel 

van de schuldeiser. Maar bij een belangenafweging tussen de rechten van de schuldeiser en de 

rechten van verdediging moet deze laatste toch de voorkeur krijgen.  

 

152. Naast de verschillende visies in de Belgische rechtsleer heeft ook op Europees niveau 

de DCFR249 zich over deze problematiek gebogen. Er werd geopteerd om dit belangrijk 

vraagstuk uitdrukkelijk in een wetsbepaling op te lossen. In artikel III. 4:110 DCFR250 vinden we 

dat een uitspraak tussen de schuldeiser en een van de medeschuldenaars noch de 

gehoudenheid van de schuldeiser ten aanzien van de overige schuldenaren, noch de 

regresrechten tussen die hoofdelijke schuldenaren onderling aantast. Deze bepaling sluit zich 

mijns inziens  ook aan bij de correcte visie dat het gezag van gewijsde niet doorwerkt.  

 

153. Hoewel bovenstaande theorie naar mijn aanvoelen op de meest correcte en logische 

redenen berust, moet de rechtspraak van het Hof van Cassatie in aanmerking worden genomen 

in verband met de doorwerking van een belastingkohier op naam van een vennootschap tegen 

de persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Voor een goed begrip van de arresten is 

een korte uiteenzetting van het feitenrelaas noodzakelijk. De situatie is de volgende. Een CVOA 

                                                           
248 L.CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 
167, nr 132.  
249 Draft Common Frame of Reference 
250 Letterlijke tekst van het artikel : A decision by a court as to the liability to the creditor of one solidary 
debtor does not affect: (a) the liability to the creditor of the other solidary debtors; or (b) the rights of 
recourse between the solidary debtors under.  
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liet na de directe belastingen te betalen die op naam van de CVOA werden ingekohierd. In een 

CVOA zijn de vennoten - zonder onderscheid - persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de 

schulden van de vennootschap.251 De belastingadministratie vervolgde – ondanks het feit dat 

er enkel een kohier was op naam van de CVOA - rechtstreeks een vennoot teneinde betaling te 

bekomen. Het hof van beroep te Brussel oordeelde op 5 oktober 2005 dat dit niet kon omdat 

het kohier enkel was gevestigd in hoofde van de CVOA en niet kon worden uitgevoerd op het 

vermogen van een vennoot die een derde is. Dit is dus een toepassing van de niet 

tegenwerpelijkheid.  

 

154. Deze uitspraak werd door het Hof van Cassatie in het arrest van 14 juni 2007 verbroken. 

Het Hof oordeelt in dit arrest ten eerste dat uit de vaststelling dat vennoten persoonlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de CVOA volgt dat deze vennoten 

belastingschuldigen zijn. En vervolgens dat omwille van die hoedanigheid als belastingschuldige 

een vervolging op basis van het kohier op naam van de CVOA mogelijk is.252  

 

155. Bij het onder de loep nemen van die uitspraak valt meteen op dat in de uitspraak en 

daaraan verbonden argumentatie het Hof voorbijgaat aan het vraagstuk van 

tegenwerpelijkheid. Het is immers inderdaad correct en het staat niet ter discussie dat de 

vennoten er persoonlijk en hoofdelijk toe gehouden zijn de belastingschuld van de 

vennootschap te vereffenen wanneer die niet wordt betaald. Wat echter wél ter discussie staat 

is of het kohier op naam van de vennootschap tegenwerpelijk is tegen de vennoot. Over dit 

punt werd jammer genoeg geen uitgebreid standpunt ingenomen in het arrest van 14 juni 

2007.253  

 

156. Kort nadien bevestigde het Hof van Cassatie in het arrest van 22 november 2007 die 

rechtspraak en oordeelde dat het kohier in een VOF wel degelijk een uitvoerbare titel opleverde 

lastens de hoofdelijk aansprakelijke vennoten.254 In een arrest van 18 november 2010 erkent 

het Hof van Cassatie eveneens dat de uitvoerbare titel die op naam van de vennootschap is 

opgesteld, op zich volstaat om de vennoten te vervolgen.255 Ook in een arrest van 3 april 2014 

                                                           
251 Artikel 352 W.Venn.  
252 Cass. 14 juni 2007, AR F.06.0044.F, Etat belge / K.S., Arr.Cass. 2007, afl. 6-7-8, 1348; D. VAN GERVEN, 
“Aansprakelijkheid van de vennoot voor schulden van de CVOA”, TRV 2008, afl. 5, 378-379 
253 M. DAUBE, M, “De la possibilité, dans le chef du receveur des contributions directes, de recouvrer l'impôt 
enrôlé au nom d'une société coopérative à responsabilité illimitée sur le patrimoine d'un associé”, RGCF 
2009, afl. 1, (32) 34. 
254 Cass. 22 november 2007, AR F.06.0053.N ,Belgische Staat / L.A., TFR 2008, afl. 339, 356. 
255 Cass. 18 november 2010, AR F.09.0106.F, Etat belge / O.E., C.A., TRV 2011, afl. 6, 517. 
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bevestigt het Hof van Cassatie dit principe.256 Over deze arresten kan eenzelfde opmerking 

worden gemaakt, op de tegenwerpelijkheid werd niet uitgebreid ingegaan.  

 

157. Over dit discussiepunt werd wel een standpunt ingenomen door de Programmawet van 

27 april 2007. Artikel 393 WIB werd immers aangevuld met een tweede paragraaf. Die bepaling 

stelt dat een kohier uitvoerbaar is tegen de personen die er niet in zijn opgenomen, maar wel 

gehouden zijn tot de betaling van die belastingschuld op grond van het gemeenrecht of 

bepalingen van het WIB.257  

 

158. De bepaling in artikel 393, §2 WIB is niet onbetwist. De Raad van State besloot in zijn 

advies met betrekking tot dit artikel tot een ongeoorloofde uitbreiding van de werking van het 

kohier. Dit negatief advies van de Raad van State werd niet verder gevolgd door de wetgever.258 

Ook werd omtrent de bepaling van artikel 393, § 2 WIB een prejudiciële vraag gesteld aan het 

Grondwettelijk Hof: is dit artikel niet in strijd met artikel 6.1 E.V.R.M. en het algemene beginsel 

van inachtneming van de rechten van de verdediging? Er kunnen mijns inziens ook ernstige 

vragen worden gesteld bij dit wetsartikel. Er wordt afbreuk gedaan aan de essentiële principes 

van het procesrecht, namelijk de relatieve werking van het gezag van gewijsde en de 

onmogelijkheid van tenuitvoerlegging tegen een derde. Ook de rechten van verdediging 

gewaarborgd door artikel 6.1 E.V.R.M., worden manifest miskend. Maar over deze prejudiciële 

vraag is jammer genoeg geen uitspraak gedaan, omdat de verwijzende rechter niet de 

bevoegdheid had uitspraak te doen betreffende de toepassing van een belastingwet.  

 

159. De kwestie is dus nog niet volledig uitgeklaard en daarom doet de schuldeiser er goed 

aan, alle schuldenaars van meet af aan bij het geding te betrekken , om zoveel mogelijk 

moeilijkheden te vermijden die voortspruiten uit de rechtsonzekerheid hieromtrent.259 Indien 

de verschillende hoofdelijke schuldenaars in het geding betrokken zijn kunnen zij zich allemaal 

verdedigen. Bovendien heeft de schuldeiser dan een uitspraak in handen die tegen allen kan 

worden afgedwongen. Deze procedure zal omwille van de veelheid van procespartijen 

complexer en tijdrovender zijn. Maar proceseconomisch is dit nog steeds veel wenselijker dan 

verschillende opeenvolgende procedures.  

                                                           
256 Cass. 3 april 2014, AR F.12.0205.N, A. / Belgische Staat, TRV 2014, afl. 7, 722 
257 Artikel 66 Programmawet 27 april 2007, B.S. 8 mei 2007 (inwerkingtreding 18 mei 2007)  
258 H. VANDEBERGH, J. BOES, “Invordering van belasting op grond van het kohier bij niet in het kohier 
opgenomen personen. Het cassatiearrest van 14 juni 2007”, TFR 2008, afl. 339, (335) 339. 
259 R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, 
Uitgeverij Larcier NV, 1977, 135-136; S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 44 
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160. Het idee van de mogelijke doorwerking van het gezag van gewijsde ten aanzien van 

hoofdelijke medeschuldenaars is gekoppeld aan het idee van vertegenwoordiging. Daardoor 

kan deze regel niet van toepassing zijn bij verbintenissen in solidum. De verbintenis in solidum 

wordt immers gekenmerkt door een pluraliteit aan voorwerpen en verbintenissen.260  

 

§8. HOGER BEROEP  

 

161. Het gerechtelijk wetboek verwerpt uitdrukkelijk de theorie van de wederkerige 

vertegenwoordiging van mede belanghebbenden bij hoger beroep in 

meerpartijengeschillen.261 Een partij die niet binnen de wettelijke termijn hoger beroep heeft 

ingesteld, kan hieraan niet remediëren door zich te beroepen op het wel tijdig ingesteld hoger 

beroep van een medeschuldenaar. Hoger beroep kan niet tot voor of nadeel strekken van zowel 

hoofdelijke als in solidum gehouden medeschuldenaren.   

 

§9. OVERLIJDEN VAN EEN SCHULDENAAR  

 

162. Wanneer een van de hoofdelijke schuldenaren overlijdt, blijven zijn erfgenamen 

gehouden tot de prestatie waartoe hun rechtsvoorganger was gehouden, maar het hoofdelijke 

karakter van de verbintenis van hun rechtsvoorganger gaat niet op hen over. Met andere 

woorden de schuld van hun rechtsvoorganger gaat op hen over, maar ze wordt onder hen 

verdeeld.262   

 

163. De verdeling van de verbintenis door het overlijden van een van de schuldenaren is een 

groot nadeel voor de schuldeiser. Om dit te vermijden wordt dan ook vaak bedongen dat de 

verbintenis hoofdelijkheid en ondeelbaar zal zijn. In dat geval blijft de ondeelbaarheid bestaan, 

ook indien een schuldenaar van de ondeelbare verbintenis overlijdt.263  

 

                                                           
260 N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. ROODHOOFT, Bestendig Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 10-11; W. VAN GERVEN, S. SOVERMAEKER, Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 2010, 552-553.  
261 Artikel 1050-1067bis Gerechtelijk Wetboek.  
262 Artikel 1220 B.W. 
263 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 44-45 
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164. Wanneer één van de in solidum gehouden schuldenaren overlijdt, wordt zijn schuld 

tussen de erfgenamen verdeeld. Elke algemene rechtsopvolger van de overleden schuldenaar 

in solidum moet, ten belope van zijn aandeel in het passief van de nalatenschap, instaan voor 

het bedrag waarvoor zijn rechtsvoorganger gehouden was.264  

 

§10. TUSSENBESLUIT GEVOLGEN IN DE OBLIGATIO-VERHOUDING.  

 

165. Het keuzerecht van de schuldeiser is zowel in het geval van de hoofdelijke verbintenis 

als bij de verbintenis in solidum gelijklopend. In beide gevallen heeft de schuldeiser recht op 

volledige betaling door de schuldenaar van zijn keuze. De keuze is bovendien vrij en 

ongemotiveerd. De gemaakte keuze is daarnaast niet bindend en er kan later nog van worden 

afgeweken. Het keuzerecht is ook niet beperkt tot het aanspreken van één enkele schuldenaar. 

Er zijn drie beperkingen aan het keuzerecht van de schuldeiser. Ten eerste de contractueel 

overeengekomen aanspreekvolgende. Ten tweede door toegekende modaliteiten. De derde 

beperking ligt hem in het feit dat elk recht zijn uiteindelijke grenzen vindt in het misbruik van 

dat recht. Naast het keuzerecht kan de schuldeiser in beide gevallen een gedeeltelijke betaling 

aanvaarden zonder afbreuk te doen aan zijn rechten. De schuldenaar die voor het geheel is 

aangesproken kan het voorrecht van schuldsplitsing niet tegenwerpen. Partijen kunnen hiervan 

wel afwijken door het voorrecht uitdrukkelijk in de overeenkomst op te nemen. De schuldeiser 

mag betaling evenwel niet weigeren.265  

 

166. In verband met de verweermiddelen die een hoofdelijke of in solidum gehouden 

schuldenaar kan inroepen is de situatie allerminst gelijklopend. De mogelijkheid en de gevolgen 

van verweermiddelen zijn bij hoofdelijkheid allemaal duidelijk in de wet geregeld. Gezien het 

jurisprudentieel karakter van de verbintenis in solidum is er hieromtrent rechtsonzekerheid. De 

ene keer is de situatie hetzelfde omwille van de aard van de verbintenis, soms is de situatie 

gelijk omwille van een redenering naar analogie, soms volgt men een a contrario redenering en 

in nog andere gevallen bestaat er nog discussie binnen de rechtspraak en rechtsleer.  

  

167. Zowel voor het toekennen van modaliteiten als de gevolgen van schuldvergelijking is de 

werking zowel bij hoofdelijke verbintenissen als bij verbintenissen in solidum gelijk omwille van 

de aard van de verbintenis in solidum. Het toekennen van modaliteiten is bij de hoofdelijke 

                                                           
264 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 28, nr. 33.  
265 Supra randnummers 65-75.  
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verbintenissen toegestaan op grond van de wet. Ook bij de verbintenis in solidum is dit mogelijk 

maar dan omwille van de aard van de verbintenis. Er ligt immers een pluraliteit van 

verbintenissen ten grondslag. In beide gevallen is dit een persoonlijk voordeel dat enkel kan 

worden ingeroepen door de specifieke schuldenaar die de modaliteit verkregen heeft.266 Bij 

schuldvermenging bepaalt de wet voor hoofdelijkheid dat de nieuwe schuldeiser de schuld nog 

slechts kan invorderen na aftrek van zijn eigen bijdragend deel. Ook bij de verbintenis in solidum 

is hetzelfde toepasselijk aangezien dit logisch voortvloeit uit de aard van zowel de verbintenis 

in solidum als de figuur van de schuldvermenging.267  

 

168. Voor een ander deel van de verweermiddelen is een redenering naar analogie geldig als 

gevolg van de Cassatierechtspraak van 29 september 2011. Daar besliste het Hof dat 

verweermiddelen en excepties die de schuld betreffen ook door alle schuldenaren die in 

solidum tot dezelfde schuld gehouden zijn kunnen worden ingeroepen.268 Dit cassatiearrest 

heeft een invloed op de schuldvernieuwing. De wet bepaalt dat bij schuldvernieuwing 

aangegaan door één van de hoofdelijke schuldenaars, de anderen niet langer aangesproken 

kunnen worden. De kwalificatie van schuldvernieuwing als gemeenschappelijk verweermiddel 

heeft als gevolg dat ook schuldenaars in solidum deze exceptie kunnen inroepen.269  

 

169. Dading is speciaal, aangezien zowel bij hoofdelijke verbintenissen als verbintenissen in 

solidum de werking van de dading afhankelijk is van het voorwerp. Indien deze betrekking heeft 

op de aard of op verweermiddelen die gemeenschappelijk zijn kan de dading worden 

tegengeworpen door zowel hoofdelijke als in solidum gehouden schuldenaars.270  

 

170. Bij de figuur van de kwijtschelding van de schuld aan één van de schuldenaren is bij 

hoofdelijkheid het vermoeden geldig dat kwijtschelding tegenover één ook de overige zal 

bevrijden tenzij uitdrukkelijk voorbehoud. In dit geval volgt men een a contrario redenering en 

is hetzelfde vermoeden niet geldig voor de in solidum gehouden schuldenaars.271  

 

                                                           
266 Supra randnummers 78-82.  
267 Supra randnummers 112-114.  
268 Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, Bank Degroof nv / TV A., C.V.A. e.a., RW 2012-13, afl. 17, 659. 
269 Supra randnummers 106-111.  
270 Supra randnummers 83-88.  
271 Supra randnummers 89-105.  
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171. Tot slot bestaat er bij de schuldvergelijking en de bevrijdende verjaring geen 

cassatierechtspraak die duidelijkheid verschaft en heerst er ook in de rechtsleer zeer veel 

discussie hieromtrent.272  

 

172. Conclusie: de inroepbaarheid van verweermiddelen blijkt het onduidelijk of er een 

redenering naar analogie of een redenering a contrario toegepast dient te worden. Er kan geen 

objectieve en redelijke verklaring worden gegeven waarom men in het ene geval voor de ene 

oplossing kiest en in andere gevallen voor het omgekeerde. De analyse van de huidige stand 

van zaken in de obligatio verhouding toont aan dat er tal van twistpunten, contradicties en 

lacunes aanwezig zijn. Er wordt vaak een oplossing gezocht in jurisprudentiële beginselen, maar 

ook daarover is nog geen eensgezindheid. Er zijn verschillende visies in de rechtsleer en 

rechtspraak te onderscheiden. In dit domein van het recht is er dus nog geen eenduidigheid. 

Dit alles komt niet ten goede aan de uniformiteit en de rechtszekerheid in het Belgische recht.  

 

173. Naast de verweermiddelen dienen de bijkomende gevolgen te worden onderscheiden. 

Voor hoofdelijkheid zijn deze zorgvuldig geregeld in de wet. De klassieke bijkomende gevolgen 

van hoofdelijkheid zijn: de doorwerking van ingebrekestelling, de gedingbeslissende eed en de 

stuiting van verjaring. De ingebrekestelling van één schuldenaar heeft gevolgen voor allen,273 

de geding beslissende eed kan in het voordeel werken van alle schuldenaars274 en een stuiting 

tegenover een schuldenaar zal de verjaring stuiten ten opzichte van allen.275 Soms voegt de 

rechtsleer de tegenwerpelijkheid van gerechtelijke akte bekomen tegen één schuldenaar ten 

opzichte van de andere schuldenaren hieraan toe, maar dit gevolg moet mijns inziens resoluut 

afgewezen worden als bijkomend gevolg van hoofdelijkheid.276  

 

174. Opnieuw zijn de bijkomende gevolgen van hoofdelijke verbintenissen dus zorgvuldig 

geregeld in de wet. In de rechtsleer en rechtspraak is het algemeen aanvaard om een a 

contrario redenering te volgen met betrekking tot de verbintenissen in solidum.277 De grondslag 

van de bijkomende gevolgen wordt traditioneel gelegd in het feit dat hoofdelijke 

medeschuldenaars elkaar onderling vertegenwoordigen. Bij hoofdelijkheid is er een eenheid 

van voorwerp die een belangengemeenschap creëert tussen de hoofdelijk gehouden 

                                                           
272 Supra randnummers 115-125 en 129-133.  
273 Supra randnummer 134.  
274 Supra randnummer 136. 
275 Supra randnummer 140.  
276 Supra randnummers 142-164.  
277 Supra randnummers 135, 137 en 140.  
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medeschuldenaars. Door afwezigheid van deze belangengemeenschap bij de verbintenis in 

solidum zijn de bijkomende gevolgen hierop niet toepasselijk.278  

 

175. Bij de vertegenwoordigingsgedachte bij hoofdelijke verbintenissen worden echter in de 

rechtsleer meer en meer vragen gesteld.279 Ten eerste is een vertegenwoordigingsbevoegdheid 

die enkel in één richting werkt – in het voordeel, maar niet in het nadeel - nogal vreemd. Een 

ander element dat de theorie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid doet wankelen is het 

fictief karakter van de belangengemeenschap. Want vaak is er is geen enkele reële 

belangengemeenschap tussen de hoofdelijk gehouden medeschuldenaar, bijvoorbeeld in de 

gevallen van wettelijke hoofdelijkheid. 280  

 

176. Wat zonder meer wel correct is: de ratio van de bijkomende gevolgen is de verbetering 

van de positie van de schuldeiser. Ze zorgen immers voor eenheid en vereenvoudiging. De 

schuldeiser zal via de bijkomende gevolgen de schuld gemakkelijker kunnen innen met weinig 

kosten. Door het verwerpen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid is de enige 

verantwoording van deze bijkomende gevolgen het beschermen van de schuldeiser.281 

Aangezien dezelfde ratio van toepassing is bij de verbintenissen in solidum, is het volgens VAN 

QUICKENBORNE niet ondenkbaar om bepaalde van die gevolgen ook op de verbintenis in solidum 

                                                           
278 Deze vertegenwoordigingsgedachte wordt wel genuanceerd aangezien de ene schuldenaar ondanks de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid de situatie van de anderen niet kan verzwaren - S. STIJNS, 
Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 44; W. VAN GERVEN, S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 552; Cass. 17 november 2006, AR F.03.0042.N, B.M. / Belgische 
Staat en S.C., JDSC 2008, 147 : “La condamnation solidaire a, par rapport à la condamnation in solidum, des 
effets complémentaires qui sont fondés sur l’idée que les débiteurs se représentent l’un l’autre’ 
279 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 358; R. DEKKERS, A. 
VERBEKE, N. CARETTE, K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen, Intersentia, 2007, 281, nr. 
484; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 49; A. KLUYSKENS, Beginselen van het Burgerlijk Recht, I, De verbintenissen, 
Antwerpen, Standaard, 1948, 235-241, nrs. 138-139; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst: haar ontstaan, haar 
uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 135; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des 
obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 1782, nr. 1253. 
280 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1)49, nr. 59. 
281 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 327, nr. 358; A. VAN DEN 
BROECK, “De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het 
domein van de medeaansprakelijkheid” TPR 2013, afl. 2, (953) 1011, nr. 94); M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL 
CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 48, nr. 59; 
R. DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE, K. VANHOVE, Handboek burgerlijk recht, III, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 281, nr. 484; Enkel art. 1365 vierde lid BW voorziet een secundair gevolg ten gunste van de 
schuldenaars. 



76 
 

toe te passen.282 Hoewel het voorstel de bijkomende gevolgen uit te breiden tot de verbintenis 

in solidum zeer schuldeiservriendelijk is, is dit te verregaand wegens de pluraliteit van 

verschillende rechtsbanden bij verbintenissen in solidum. Door een doorwerking van de 

bijkomende gevolgen zouden de medeschuldenaren in een zeer rechtsonzekere positie worden 

geplaatst. Het nadeel in de processuele positie van de schuldenaars is mijns inziens 

onevenredig aan het voordeel voor de schuldeiser.  

 

177. Ter verduidelijking van de gevolgen in de obligatio-verhouding onderstaande 

schematische voorstelling:  

 
Tabel 2. De gevolgen in de obligatio-verhouding 

 Hoofdelijke verbintenis  Verbintenis in solidum  

Keuzerecht van de schuldeiser  Vrije en ongemotiveerde keuze 

om een schuldenaar aan te 

spreken voor de volledige 

schuld.   

Vrije en ongemotiveerde keuze 

om een schuldenaar aan te 

spreken voor de volledige 

schuld.   

Modaliteiten verbonden aan 

de verbintenis van één 

schuldenaar  

Toegestaan op grond van 

artikel 1201 B.W. Maar slechts 

een persoonlijk 

verweermiddel.  

Mogelijk omwille van de aard 

van de verbintenis, namelijk 

een pluraliteit van 

verschillende onafhankelijke 

verbintenissen. Maar slechts 

een persoonlijk 

verweermiddel.  

Dading  Afhankelijk van het voorwerp 

van de dading indien 

betrekking tot de aard van de 

schuld of gemeenschappelijke 

verweermiddelen dan 

inroepbaar door allen. 

(art.1208 B.W.)  

Ook afhankelijk van de aard 

van de dading wegens een 

redenering naar analogie is 

een dading met betrekking tot 

de schuld of verweermiddelen 

die gemeenschappelijk zijn 

inroepbaar door alle 

schuldenaars. (art. 1208 B.W.) 

Kwijtschelding ten opzichte 

van een van de 

medeschuldenaars  

Kwijtschelding ten voordele 

van één van de hoofdelijke 

medeschuldenaren zal ook de 

overigen bevrijden tenzij een 

Kwijtschelding ten voordele 

van één schuldenaar zal de 

overige schuldenaars niet 

bevrijden. Het kwijtgescholden 

                                                           
282 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 24, nr 34.  
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uitdrukkelijk voorbehoud werd 

gemaakt. In dat geval moet het 

aandeel van die 

kwijtgescholden schuldenaar in 

mindering worden gebracht 

(art. 1285 B.W.)  

deel moet wel in mindering 

gebracht worden, aangezien 

de schuldeiser de situatie van 

de schuldenaren niet zomaar 

kan verzwaren. (Cass. 17 

oktober 2014)283 

Schuldvernieuwing  Schuldvernieuwing tussen de 

schuldeiser en één van de 

schuldenaren werkt bevrijdend 

voor de overige schuldenaars. 

(art. 1281, eerste lid B.W.)  

Schuldvernieuwing tussen de 

schuldeiser en één van de 

schuldenaren werkt bevrijdend 

voor de overige schuldenaars. 

(Cass. 29 september 2011)284  

Schuldvermenging  Schuldvermenging in hoofde 

van één van de schuldenaars 

komt de andere slechts ten 

goede ten belope van hun 

aandeel. (art. 1209 en 1301, 

eerste lid B.W.)  

Schuldvermenging in hoofde 

van één schuldenaar komt de 

anderen slecht ten goede ten 

belope van hun aandeel. Dit 

vloeit voort uit de aard van de 

schuldvermenging 

gekoppeldmet aan de 

pluraliteit van verschillende 

onafhanelijke verbintenissen.  

Schuldvergelijking  Bij schuldvergelijking tussen 

één van de hoofdelijk 

gehouden schuldenaars en de 

schuldeiser kan enkel de 

schuldenaar zelf zich op de 

schuldvergelijking beroepen. 

(artikel 1294, derde lid B.W.) 

Het aandeel van de 

schuldenaar die zich wel op 

schuldvergelijking kan 

beroepen, wordt evenmin in 

mindering gebracht. Dit is zeer 

betwistbaar in de situatie van 

wettelijke schuldvergelijking  

Toepassing naar analogie 

waardoor schuldvergelijking 

tussen een schuldenaar en de 

schuldeiser enkel in het 

voordeel is van de schuldenaar 

die er recht op heeft. Eveneens 

betwistbaar bij wettelijke 

schuldvergelijking  

Afstand van algehele 

gehoudenheid  

Bij afstand van hoofdelijkheid 

blijft de hoofdelijkheid bestaan 

Omwille van de aard van de 

verbintenis namelijk een 

                                                           
283 Cass. 17 oktober 2014, C.13.0452.N, Advocatenkantoor Riet Rombaut, R.R. / M.S., RW 2014-15, afl. 40, 
1583. 
284 Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, Bank Degroof nv / TV A., C.V.A. e.a., RW 2012-13, afl. 17, 659. 
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in hoofde van de andere 

schuldenaars (art 1210 B.W.) 

Ontslagen schuldenaar kan wel 

nog een regresvordering ten 

laste krijgen bij insolventie van 

een schuldenaar (art. 1215 

B.W.)  

pluraliteit van verschillende 

onafhankelijke rechtsbanden 

betekent afstand tegenover 

één schuldenaar niet 

automatisch afstand ten 

opzichte van alle andere.  

Bevrijdende verjaring    

Gevolgen van 

ingebrekestelling  

Ingebrekestelling van één 

schuldenaar heeft gevolgen 

ten opzichte van allen. (art 

1205 en 1207 B.W.)  

Ingebrekestelling van een 

schuldenaar heeft enkel 

gevolgen voor die specifieke 

schuldenaar.  

Gedingbeslissende eed  De gedingsbeslissende eed 

door één van de schuldenaars 

afgelegd strekt tot voordeel 

van alle andere schuldenaars. 

(art. 1365, vierde lid B.W.)  

De gedingbeslissende eed door 

één schuldenaar heeft geen 

gevolgen voor de andere 

schuldenaars.  

Stuiting van verjaring  Stuitingsdagen tegen één van 

de schuldenaars stuit de 

verjaring ten opzichte van allen 

(art. 1206 en 2249, eerste lid 

B.W.)  

Stuitingsdagen werken slechts 

persoonlijk ten aanzien van de 

schuldenaar.  

Schorsing van verjaring  Schorsing van verjaring werkt 

enkel tegenover de specifieke 

schuldenaar.  

Schorsing van verjaring werkt 

enkel tegenover de specifieke 

schuldenaar. 

Tegenwerpelijkheid 

gerechtelijke akten  

Drie strekkingen te 

onderscheiden: (1) akten die 

aan één hoofdelijke 

schuldenaar kunnen worden 

tegengeworpen, kunnen dat 

ook tegenover de anderen. (2) 

enkel doorwerking indien de 

toepassing voordelig is. (3) 

geen doorwerking van 

tegenwerpelijkheid.  

Geen doorwerking van 

tegenwerpelijkheid van 

gerechtelijke akten.  

Hoger beroep  Hoger beroep kan niet tot 

voordeel of nadeel strekken 

van medeschuldenaren.  

Hoger beroep kan niet tot 

voordeel of nadeel strekken 

van medeschuldenaren. 
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Overlijden van een 

schuldenaar  

De schuld gaat op de 

erfgenamen over, maar wordt 

onder hen verdeeld.  

De schuld gaat op de 

erfgenamen over, maar wordt 

onder hen verdeeld. 

 

AFDELING 2. GEVOLGEN IN DE CONTRIBUTIO-VERHOUDING 

 

178. Deze tweede afdeling focust op de gevolgen in de verhouding tussen schuldenaars 

onderling. Zowel bij hoofdelijkheid als bij verbintenissen in solidum zal de betalende 

schuldenaar zich kunnen verhalen op zijn medeschuldenaars. De mogelijkheid tot verhaal doet 

verschillende vragen rijzen die achtereenvolgens in deze afdeling behandeld zullen worden. 

Ten eerste: wat is de grondslag van het verhaal van de betalende schuldenaar. Ten tweede: op 

welke manier moet de onderlinge schuld verdeeld worden? Verder: wat is de omvang van het 

regres? En tot slot: wat zijn de gevolgen indien één van de gehouden schuldenaars insolvent is 

geworden?  

 

§1. DE GRONDSLAG VAN HET VERHAAL VAN DE BETALENDE SCHULDENAAR  

  

179. Wanneer een schuldenaar de hele schuld of meer dan zijn deel heeft betaald aan de 

schuldeiser, zal de schuldenaar zich kunnen verhalen op de medeschuldenaars, zowel bij 

hoofdelijkheid als bij verbintenissen in solidum. De schuldenaar die betaald heeft, kan zijn 

regresvordering tegen de overige medeschuldenaars op verschillende rechtsgronden baseren. 

De vijf mogelijke regresgronden zullen achtereenvolgens besproken worden met daarbij 

kritische opmerkingen én positieve punten, om op die manier te besluiten tot de meest 

wenselijke regresgrondslag.  

 

1.1. ARTIKELEN 1213 EN 1214 B.W.  

 

180. De eerst mogelijke grondslag voor hoofdelijkheid wordt gevormd door de artikelen 

1213 en 1214 B.W. Volgens deze bepalingen is de verbintenis die hoofdelijk is aangegaan jegens 

de schuldeiser, van rechtswege deelbaar tussen de schuldenaars, die onder elkaar ieder slechts 

voor hun aandeel verbonden zijn.  

 

181. Het Hof van Cassatie besliste in zeer oude arresten respectievelijk van 22 februari 1922 

en 25 maart 1955 zonder echte motivering dat deze grondslag enkel geldig is voor bedongen 
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hoofdelijkheid.285 Decennia later is dit principe nog steeds aanvaard in de rechtspraak. De 

rechter te Gent oordeelde op 24 januari 2008 dat de bepaling van artikel 1213 B.W. enkel geldt 

voor de contractueel bedongen hoofdelijkheid en niet van toepassing is op de wettelijk 

bepaalde hoofdelijke verbintenissen, zoals die op grond van artikel 50 Sw. Het Hof van Beroep 

te Gent motiveerde gelukkig wel. Het stelde dat de schuldenaars elk tot hun aandeel gehouden 

zijn en dat dit aandeel bovendien vermoed is gelijk te zijn.286  

 

182. Aangezien de rechtspraak de artikelen 1213 en 1214 B.W. zo eng blijft interpreteren is 

een verruiming van deze artikelen naar de verbintenis in solidum niet denkbaar. De verbintenis 

in solidum heeft immers geen contractuele grondslag.287 

 

183. Mijns inziens is de huidige opvatting om de artikelen 1213 en 1214 te beperken tot de 

bedongen hoofdelijkheid niet correct. Daarom brengt het vonnis van de rechtbank van 

Koophandel te Antwerpen van 8 januari 2010 mogelijks goed nieuws door de vermeende 

onmogelijkheid artikel 1213 B.W. ruimer toe te passen dan de louter conventionele 

hoofdelijkheid. Dit vonnis haalt het argument van voorgaande rechtspraak immers onderuit. 

Waar het Hof van Beroep te Gent zich nog baseert op het vermoeden dat de aandelen bedoeld 

in artikel 1213 B.W. gelijk zijn, is dit principe nu afgewezen. Het arrest stelt uitdrukkelijk dat het 

inderdaad gebruikelijk is dat elk van de schuldenaars gehouden is tot hetzelfde aandeel. Maar 

dit betekent niet betekent dat er wat dat betreft een vermoeden is.288  

 

184. Ook in de rechtsleer wordt al zeer lang geponeerd dat de motivering om deze artikelen 

te beperken tot de louter contractuele hoofdelijkheid geen steek houdt. Het is immers manifest 

onjuist dat de verdeling op basis van artikel 1213 B.W. sowieso in gelijke delen moet 

geschieden. De rechtsleer o.a. DE PAGE en in navolging daarvan KRUITHOF nemen aan dat deze 

verdeling inderdaad meestal bij gelijke delen geschiedt tussen de schuldenaren, doch niet 

noodzakelijk altijd. Er is een ongelijke verdeling mogelijk in het geval van  andersluidend beding 

van de partijen zelf en ook wanneer is aangetoond dat het belang van de schuldenaren in de 

                                                           
285 Cass. 20 februari 1922, Pas. 1922, I, 170; Cass. 25 maart 1955, Arr. Verbr. 1955, 635; - Dit arrest stelt dat: 
de regels betreffende de hoofdelijkheid uit het B.W. zijn niet toepasselijk op beklaagden die hoofdelijk tot 
de gerechtskosten veroordeeld worden, overeenkomstig art. 50 Sw. De regels uit het B.W. betreffen immers 
alleen de contractuele hoofdelijkheid. Ook in die zin : Brussel 13 februari 1959, Pas. 1959, II, 226.  
286 Gent 24 januari 2008, RW 2010-11, afl. 40, 1694. 
287 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 30, nr. 38. 
288 Kh. Antwerpen 8 januari 2010, TRV 2010, afl. 7, 571 
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zaak niet gelijk is. Dat de aandelen niet bij voorbaat gelijk worden geacht, blijkt ook uit artikel 

1216 B.W. dat de mogelijkheid incalculeert dat één van de schuldenaren in de interne 

verhouding helemaal niets moet bijdragen. Conclusie: aangezien een ongelijke verdeling 

mogelijk is er geen reden om deze artikelen te beperken tot contractuele hoofdelijkheid. 

Daarom zou het wenselijk zijn de toepasselijkheid van deze bepalingen uit te breiden naar 

wettelijke hoofdelijkheid in de ruime zin.289 Dit is overigens bij onze Franse buren ook het 

geval.290 Indien men aanvaardt dat een ongelijke verdeling mogelijk is, dan is een analoge 

toepassing van de artikelen 1213 en 1214 B.W. zelfs te verdedigingen bij de verbintenis in 

solidum. De bijdrage kan dan immers bepaald worden in overeenstemming met het aandeel 

van iedere fout in de veroorzaking van de schade.291 

 

1.2. SUBROGATOIR VERHAALSRECHT  

 

185. Een volgende mogelijke grondslag voor regres is de in artikel 1251, 3° B.W. beschreven 

subrogatie of indeplaatsstelling. De betalende schuldenaar die met anderen en voor anderen 

tot betaling van een schuld gehouden is, zal gesubrogeerd worden in de rechten van de 

schuldeiser wanneer hij de schuld heeft voldaan. Op die manier neemt de betalende 

schuldenaar de volledige rechtspositie over van de schuldeiser. Het voordeel van deze 

grondslag is dat de in de plaats gestelde schuldenaar zich kan beroepen op de zekerheden 

waarop de schuldeiser zich kon beroepen. Het daaraan verbonden nadeel is dat de betalende 

schuldenaars tevens geconfronteerd worden met alle zwaktes die eigen zijn aan de initiële 

vordering. De schuldenaar moet zich op die manier ook de excepties laten tegenwerpen, 

                                                           
289 L. CORNELIS, “Le recours entre codébiteurs solidaires et entre codébiteurs in solidum: adieux à l’art. 1251, 
3° du Code civil” in X. DIEUX, La subrogation, Mons, Conférence du jeurne Barreau, 1992, (1) 21, nr. 26; M. 
VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 57, nr 70; M. VAN QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde 
schuldenaar, Antwerpen, N.V. Scriptoria, 1975, 120, nr. 161; M. VANDENBOGAERDE, Pluraliteit van 
schuldenaar bij verbintenissen, onuitg. doctoraatsthesis, rechtsgeleerdheid KU Leuven, 2014, 28, nr.20.  
290 R.O. DALCQ, “Fondement du droit de celui qui a réparé seul le dommage causé par une faute aquillienne 
d’obtenir de tout autre auteur du même dommage sa contribution à la réparation” (noot onder Cass. 21 
oktober 1965), RCJB 1966, (123) 128.  
291 R. KRUITHOF, “De aard van de buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden schade bij 
pluraliteit van aansprakelijken” in G. BAERT, Liber amicorus Jan Ronse, Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 
635-636.  
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inclusief de persoonlijke, die de medeschuldenaars tegen de schuldeiser konden inroepen.292 

De medeschuldenaars zijn tegenover hem niet hoofdelijk gehouden.293 

 

186. Deze grondslag voor regres is algemeen aanvaard voor de hoofdelijke verbintenissen.294 

Toch kunnen bij deze grondslag vragen worden gesteld. CORNELIS merkt op dat het verhaal van 

de hoofdelijke schuldenaar niet meer overeenkomt met de oorspronkelijke vordering van de 

schuldeiser. De regresvordering moet namelijk worden verdeeld onder de hoofdelijke 

schuldenaren en moet bovendien worden verminderd met het bijdragende deel. Hieruit 

concludeert CORNELIS dat een subrogatoir verhaal niet mogelijk is.295 Deze redenering is puur 

dogmatisch beschouwd correct maar toch mijns inziens en volgens van QUICKENBORNE toch te 

strikt. Het regres van de betalende schuldenaar is inderdaad niet identiek maar dit mag het 

subrogatoir verhaalsrecht niet in de weg staan.296 Het is immers een logische uitzondering op 

het translatief gevolg van de subrogatie, ingegeven door het feit dat een aantal schuldenaren 

samen tot dezelfde prestatie gehouden zijn.297  

 

187. De meerderheid van de rechtsleer, alsook het Hof van Cassatie, is van oordeel dat die 

grondslag ook gebruikt kan worden voor het in solidum verhaalsrecht.298 Ook hier geeft CORNELIS 

                                                           
292 R. JANSEN, “Subrogatie” in in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 58 ; G. 
JOCQUE, “Verjaring en verzekering” in I. CLAEYS, J. BAECK, I. BOONE, W. CLAES, De verjaring in het 
privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt?, Mechelen, Kluwer, 2005, 181-241. 
293 Cass. 6 juni 1994, AR C.93.0037.F, Faillissement Dufayet en Simon B.V.B.A. / Ateliers Poncin N.V., RW. 
1994-95,914. Cass. 10 juli 1952, Arr. Cass. 1950, 650; Cass. 17 juni 1982, AR 6556, Belgische Staat / De Ster 
N.V., Arr.Cass. 1981, 1305; L. CORNELIS, “L'obligation in solidum et le recours entre coobligés”, RCJB 1986, 
684-707.  
294 Brussel 13 januari 2009, nr. 2006/AR/1700, TBBR 2011, afl. 2, 87. ; Arbh. Bergen 29 september 2011, nr. 
2007/AM/20904, JLMB 2012, afl. 31, 1470; Antwerpen 8 maart 2010, NJW 2012, afl. 273, 806; Bergen 16 
september 2013, JLMB 2014, afl. 38, 1828; C. LEBON, “Passieve hoofdelijkheid: verhaal van de solvens”, NJW 
2012, afl. 273, 807-808.  
295 L. CORNELIS, “Le recours entre codébiteurs solidaires et entre codébiteurs in solidum: adieux à l’article 
1251.3 du Code Civil” in X. Dieux e.a., La Subrogation, Conference du jeune Barreau de Mons, Mons 1992, 
10.  
296 Er zijn ook andere toepassingsgevallen waar de vordering niet identiek moet zijn om te kunnen besluiten 
tot subrogatoir verhaalsrecht. Dezelfde uitzondering op de translatieve werking van de subrogatie treft men 
immers ook aan in de art. 875 en 2033 BW, terwijl diegene onder de derde-houders van een gehypothekeerd 
goed, die door de schuldeiser wordt aangesproken, tegen de overige derde-houders evenzeer slechts over 
een verdeeld verhaal beschikt (zie o.m. M. VAN QUICKENBORNE, “Borgtocht”, APR 1999, nrs. 536-537). 
297 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 56-57.  
298  Cass. 19 juni 2015, AR C.14.0169.N, Van Pellicom nv / Base-building and safety experts bvba, Algemene 
bouwondernemingen Marcel Everaert - Cooreman nv, RABG 2016, afl. 3, 166;  Cass. 10 juli 1952, Arr. Cass. 
1950, 650; Cass. 17 juni 1982, AR 6556, Belgische Staat / De Ster N.V., Arr.Cass. 1981, 1305; Luik 26 april 
1984, J.L. 1984, 358; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
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dezelfde kritiek en wijst de techniek van de wettelijke subrogatie bij verbintenissen in solidum 

af. CORNELIS formuleert daarenboven de kritiek dat de betalende schuldenaar niet gehouden is 

met of voor de anderen tot betaling. Hij werpt op dat de oorzakelijke band noodzakelijk 

impliceert dat de schuldenaar voor het geheel een eigen schuld betaalt en daardoor geen 

aanspraak kan maken op subrogatie.299 Deze redenering kan niet worden bijgetreden 

aangezien de verbintenis in solidum niet steunt op de equivalentietheorie of op het ondeelbaar 

karakter van het oorzakelijk verband.300 Daarenboven werkt een betaling door de ene 

schuldenaar bevrijdend voor de andere waardoor deze wel degelijk samen met de anderen 

gehouden is.301   

 

188. De kritieken dat het subrogatoir verhaal niet overeenkomt met de oorspronkelijke 

vordering is puur dogmatisch gezien correct. Het regres gebaseerd op subrogatie is ingegeven 

uit billijkheidsoverwegingen. Daarom geniet de figuur van een zelfstandig regresrecht, die op 

eigen wijze wordt vormgegeven, mijns inziens de voorkeur boven het alternatief van 

subrogatie. Deze grondslag zou wel ideaal zijn om ondersteuning en aanvulling te bieden op 

het wettelijk regres. Op die manier heeft de betalende schuldenaar door middel van de 

subrogatie de mogelijkheid om de nevenrechten die aan de vordering van de schuldeiser kleven 

op zich te laten overgaan.  

 

1.3. VERRIJKING ZONDER OORZAAK  

 

189. Een derde mogelijkheid is de theorie van de verrijking zonder oorzaak. De betalende 

schuldenaar heeft zich immers verarmd ten belope van het niet door hem verschuldigde 

aandeel. Anderzijds hebben de overige schuldeisers, die nu bevrijd zijn tegenover de 

schuldeiser, zich verrijkt zonder dat hiervoor een juridische grondslag bestond. Het Hof van 

                                                           
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 55, nr. 68; G. JOCQUE, ”Verhaal tegen medeaansprakelijke”, NJW 
2008, afl. 175, 81-82.  
299 L. CORNELIS, “Le recours entre codébiteurs solidaires et entre codébiteurs in solidum: adieux à l’art. 1251, 
3° du Code civil” in X. DIEUX, La subrogation, Jeune Barreau de Mons, 1992, nrs. 13-14; L. Cornelis. 
“L’obligation in solidum et subrogation”, RCJB 1986, 693, nr.7; 
300 Supra randnummers 25-28.  
301 Cass. 10 juli 1952, Pas. 1952, 738: Hij die in zijn eigen belang een schuld voldoet, waartoe hij met anderen 
gehouden is, voldoet niet uitsluitend zijn eigen schuld maar tevens die van zijn medeschuldenaars. 
Dientengevolge treedt hij krachtens art. 1251, 3° BW in alle rechten welke de schuldeiser had tegen de 
medeschuldenaar in solidum, aan wie de betaling ten goed komt; I. D’HAESE, “Geen tijd te verliezen: de 
verjaring van de rechtstreekse vordering van de aansprakelijke ten aanzien van de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van een in solidum veroordeelde mede-aansprakelijke” R.A.B.G., 2012/15, 
(1006) 1007.   
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Cassatie heeft deze grondslag aanvaard voor de hoofdelijkheid.302 Ook voor de verbintenis in 

solidum is deze grondslag aanvaard in de rechtsleer303 en in een geïsoleerd arrest van het Hof 

van Cassatie uit 1965.304 In tegenstelling tot wat geldt bij subrogatie, kan de betalende 

schuldenaar geen beroep doen op de zekerheden die aan de schuldeiser waren verleend, maar 

moet hij zich evenmin de persoonlijke excepties laten tegenwerpen die de medeschuldenaars 

konden doen gelden.305 

  

190. Zowel in het geval van de hoofdelijke verbintenissen als verbintenissen in solidum moet 

er rekening mee gehouden worden dat de rechtsvordering gegrond op een verrijking zonder 

oorzaak een subsidiair karakter heeft. Deze grondslag kan pas worden gebruikt in meest 

subsidiaire orde aangezien deze niet kan worden ingesteld door degene die over een andere 

voorziening beschikte die hij heeft laten verloren gaan.306  

 

1.4. ARTIKEL 1382 B.W.  

  

191. Het verhaal van de betalende schuldenaar kan in bepaalde gevallen worden gebaseerd 

op het artikel 1382 B.W. Deze grondslag kan enkel worden toegepast inzake buitencontractuele 

aansprakelijkheid.307 Dit houdt in dat van de betalende schuldenaar een secundair slachtoffer 

wordt gemaakt. De integrale schadeloosstelling van het slachtoffer berokkent aan de 

schuldenaar een eigen, onderscheiden schade, in de mate waarin zijn fout niet de enige oorzaak 

was van de schade van het slachtoffer. Dat de betalende schuldenaar gehouden is tot 

vergoeding van de gehele schade, is dus mede te wijten aan de fout van de mede 

                                                           
302 Cass. 25 maart 1955, Arr. Verbr. 1955, 635; Cass. 21 oktober 1965, RGAR 1965, nr. 7650; R. DALCQ, 
“Fondement du droit de celui qui a réparé seul le dommage causé par une faute aquilienne d'obtenir de tout 
autre auteur du même dommage sa contribution à la réparation”, RCJB 1966, 123-141.  
303 P., MAES, “Ongegronde vermogensverschuivingen en driepartijenverhoudingen”, TPR 2010, afl. 1, (187) 
203, nr. 16; J. ROODHOOFT, “De quasi-contracten in Bestendig”, in J. ROODHOOFT, Handboek 
Verbintenissenrecht, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2015, (1) 32, nr. 2267.  
304 Cass. 21 oktober 1965, JT 1966, 5.  
305 W.VAN GERVEN, A. OEVELEN, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 561-562 (728 p.)  
306 Gent 22 mei 1969, J.T. 1969, 662; Cass. 11 september 1969, Arr. Cass. 1970, 36; Cass. 25 maart 1994, Pas. 
1994, I, 305. A. VAN OEVELEN, “Het subsidiair karakter van de rechtsvordering op grond van 
vermogensverschuiving zonder oorzaak”, RW 1996-97, (46) 46; S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 1 bis, 
Brugge, Die Keure, 2009, 31, nr. 37-38; B. VAN DEN BERGH, “Het subsidiaire karakter van de verrijking zonder 
oorzaak bekeken vanuit procesrechtelijke bril: de contouren verfijnd?”, RW 2015-16, afl. 24, (941) 943, nr. 
4. 
307 Artikel 1382 B.W. komt niet in aanmerking als grondslag voor de regresvordering van de betalende 
schuldenaar, wanneer de regresschuldenaar een contractuele fout heeft begaan jegens de benadeelde, 
behoudens de eerder uitzonderlijke hypothese waarin deze contractuele fout tevens een schending van de 
algemene zorgvuldigheidsplicht zou uitmaken. - N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. 
ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 23.  
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aansprakelijken. Daar moet uit afgeleid worden dat er eveneens een oorzakelijk verband 

bestaat tussen iedere fout en het optreden van de betalende schuldenaar. Zonder elk van de 

fouten zou deze betaling immers niet op dezelfde manier hebben plaatsgevonden.308 Deze 

grondslag kan worden gebruikt door zowel in solidum als hoofdelijk betalende schuldenaars. 

Bij hoofdelijkheid is dit meer bepaald in het geval van hoofdelijke veroordeling op grond van 

artikel 50 Sw al aanvaard.309  

 

192. Een eerste bedenking hierbij: indien hij werkelijk een slachtoffer in de zin van artikel 

1382 B.W. zou zijn, zou hij hen, overeenkomstig de regels van in solidum gehoudenheid, voor 

het geheel moeten kunnen aanspreken onder aftrek van zijn eigen aandeel in de schuld.310 

Sowieso geeft de constructie van het regres gebaseerd op artikel 1382 B.W. geen solide indruk.  

 

193. Het nadeel van deze regresvordering gebaseerd op artikel 1382 B.W. is de verkorte 

verjaringstermijn van artikel 2262bis §1 tweede en derde lid B.W., terwijl een vordering op 

basis van het zelfstandige regresrecht in artikelen 1213 en 1214 B.W. onderworpen zal zijn aan 

de gemeenrechtelijke verjaringstermijn in het eerste lid. Ook de subrogatoire regresvordering 

kent een meer voordelige verjaringstermijn. In dat geval beschikt de betalende schuldenaar 

immers over de op een vonnis gebaseerde actio judicati311, en niet over een vordering, 

gebaseerd op een onrechtmatige daad. 312 Deze actio verjaart tien jaar na het uitspreken van 

de uitspraak. Deze termijn geldt ongeacht de duur van de verjaringstermijn van de 

schuldvordering die aan deze beslissing ten grondslag ligt.313 De subrogatoire vordering van de 

betalende schuldenaar zal dus ook onderworpen zijn aan de gemeenrechtelijke 

verjaringstermijn, en niet aan de verkorte verjaringstermijn die van toepassing is op 

vorderingen tot vergoeding van schade op grond van extra-contractuele aansprakelijkheid.  

 

                                                           
308 CORNELIS sluit zich volledig aan bij deze redenering. De auteur stelt zelfs dat het verhaal van de betalende 
schuldenaar hoe dan ook op artikel 1382 B.W. gebaseerd is. Dit kan dan rechtstreeks maar ook 
onrechtstreeks door middel van het subrogatoir verhaal. Het feit dat de betalende schuldenaar gesubrogeerd 
is in de rechten van de regresvordering van het slachtoffer, is ook onrechtstreeks gebaseerd op artikel 1382 
B.W. – L. CORNELIS, “L'obligation in solidum et le recours entre coobligés”, RCJB 1986, 684-707 
309 Gent 24 januari 2008, RW 2010-11, afl. 40, 1694. 
310 A. VAN DEN BROECK, “De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum 
gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid” TPR 2013, afl. 2, (953) 994; M. VAN 
QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 38, nr. 48.  
311 De actio judicati is de rechtsvordering die voortvloeit uit de veroordeling in een vonnis en strekt tot de 
tenuitvoerlegging ervan. 
312 Cass. 10 mei 1957, Pas. 1957, I, 1088.  
313 Cass. 7 maart 2003, AR C.00.0417.N, V.S.G. / M.G., Arr.Cass. 2003, afl. 3, 593.  
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1.5. PROBLEEM MET DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERMOEDENS  

 

194. Het erkennen van een regresrecht op grond van de regels van wettelijke subrogatie wil 

niet zeggen dat de toepassing daarvan onbeperkt is. De subrogatie is inderdaad geen ideale 

oplossing voor alle gevallen van de verbintenis in solidum. De subrogatoire vordering van de 

betalende schuldenaar in solidum kan tot onevenwichtige oplossingen leiden, wanneer 

aansprakelijkheidsvermoedens geldig zijn.  Er is een probleem in de situatie waar er twee 

schuldenaars zijn van wie één met aansprakelijkheidsvermoeden en één zonder. Indien A op 

wie een aansprakelijkheidsvermoeden rust de schuldeiser volledig heeft vergoed kan deze 

keren tegen B die een fout in de zin van artikel 1382 B.W. heeft begaan. Opdat B zou kunnen 

ontsnappen aan een verhaal voor het geheel, moet deze de aansprakelijkheid van A kunnen 

aantonen. Die aansprakelijkheid berust op een aansprakelijkheidsvermoeden dat B niet kan 

inroepe, omdat hij niet gesubrogeerd is in de rechten van de benadeelde.314 In het omgekeerde 

geval, waarin A de volledige schuld tegenover de schuldeiser betaalt, zal deze wel het 

aansprakelijkheidsvermoeden tegenover B kunnen inroepen ter regres.  

 

195. De toepassing van artikel 1382 B.W. als grondslag voor het regres zal er eveneens toe  

leiden dat de schuldenaar die gehouden was op grond van een aansprakelijkheidsvermoeden 

integraal regres kan uitoefenen tegen een medeschuldenaar wiens fout bewezen is.315  

 

196. In beide situaties zal het dus van de beslissing van de schuldeiser afhangen wie de 

uiteindelijke schadelast moet dragen. In bepaalde gevallen zal de schuldenaar uiteindelijk niet 

bijdragen in de schade hoewel zijn aansprakelijkheid vaststaat. Nu ieders fout is aangemerkt als 

een conditio sine qua non voor de schade, moet ieder een deel van de schadelast, hoe klein die 

ook is, dragen. Er anders over oordelen zou neerkomen op het ontkennen van het in de 

obligatio-verhouding vastgestelde causale verband, wat in strijd is met de equivalentieleer.316 

Deze oplossing is onbevredigend en bovendien uiterst onrechtvaardig.  

 

                                                           
314 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 33.  
315 R. KRUITHOF, “De aard van de buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden schade bij 
pluraliteit van aansprakelijken” in G. BAERT, Liber amicorus Jan Ronse, Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 
640; L. CORNELIS, “l’Obligation in solidum et le recours entre coobligés”, RCJB 1986, (684) 702. 
316 Cass. 21 juni 2007, AR C.06.0087.F, Arr.Cass.2007, 1402; Cass. 23 juni 2005, AR C.03.0551.F en 
C.03.0556.F, Arr.Cass. 2005, 1422; Cass. 6 februari 2003, AR C.01.0426.F, Arr.Cass.2003, 338; Cass. 5 
september 2002, C.01.0017.F, Arr.Cass. 2002, 1717; Cass. 10 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1177.  
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197. Om dit probleem te remediëren zou de regresvordering gebaseerd op een 

vermogensverschuiving zonder oorzaak kunnen worden toegepast. Indien regresaanspraak van 

de betalende schuldenaar strandt op de regel dat enkel het rechtstreekse slachtoffer de 

aansprakelijkheidsvermoedens kan inroepen wordt de betalende schuldenaar verarmd. De 

regresplichtige zal verrijken omdat zijn schuld jegens de schuldeiser tenietging door de betaling 

van de regreszoeker. Deze verrijking en verarming kunnen enkel een oorzaak vinden in de 

juridisch-technische regel die stelt dat de aansprakelijkheidsvermoedens enkel door het 

rechtstreeks slachtoffer kunnen worden ingeroepen. De juridische grondslag van de verrijking 

is een betwistbare regel. Ik betwijfel dan ook ten zeerste of zo’n betwistbare regel de actio de 

in rem verso in de weg staat. Deze regel vormt immers geen redelijke rechtvaardiging voor de 

verrijking van de ene en de verarming van de andere. Aangezien de figuur van de verrijking 

zonder oorzaak gebaseerd is op billijkheid en een soort vangnetfunctie vervult, lijkt deze figuur 

de ideale manier om dit probleem te remediëren.  

 

§2. ONDERLINGE VERDELING VAN DE SCHULD  

 

198. De onderlinge verdeling van de schuld behoort tot de bevoegdheid van de 

feitenrechter. Deze kan in elk concreet geval bepalen op welke wijze de schadelast verdeeld 

moet worden. Het Hof van Cassatie kan controle uitoefenen op het verdelingscriterium dat de 

feitenrechter toepast.317 Daarom heeft het Hof van Cassatie in haar rechtspraak aanwijzingen 

gegeven voor de manier waarop de schadelast verdeeld moet worden.318 Over het criterium bij 

verbintenissen in solidum bestond in het verleden heel wat onzekerheid.319 De oudere 

rechtspraak van het Hof van Cassatie beoordeelde dit via de ernst van de fouten.320 Soms werd 

                                                           
317 Als hoogste rechtscollege moet het Hof immers de eenheid in de rechtspraak waarborgen, de 
rechtszekerheid verzekeren en bijdragen aan de rechtsontwikkeling. – J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, 
Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure,2010, 928, nr. 1382.  
318 T. VANSWEEVELT, B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Antwerpen, Intersentia, 2009, 828-829; B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 382-383. 
319 De Nederlandse auteur VAN DAM geeft hierop dan ook scherpe kritiek. Hij wijst erop dat het aantal 
richtinggevende uitspraken van het Hof van Cassatie in het domein van het aansprakelijkheidsrecht uiterst 
gering is. Dit heeft als gevolg dat de uitspraken van de feitenrechters onderling sterk verschillen waardoor 
de voorspelbaarheid van die uitspraken klein is. Daarnaast merkt hij op dat de inhoudelijke uitspraken niet 
uitblinken door duidelijkheid. Deze kritiek is correct. Zoals verder in deze afdeling zal blijken kiest het Hof van 
Cassatie nu uitdrukkelijk voor het causale verdelingscriterium maar is er nog steeds geen duidelijkheid over 
de inhoudelijke invulling hiervan. – C.C. VAN DAM, Aansprakelijkheidsrecht. Een grensoverschrijdend 
handboek, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2000, 52, nr. 301.  
320 Cass. 8 oktober 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1177; Cass. 5 oktober 1992, RGAR 1994, nr. 12340; Cass. 29 mei 
1984, Arr.Cass. 1983-84, 1270; Cass. 11 juni 1981, Arr.Cass. 1980-81, 1168; Cass. 27 januari 1981, Arr.Cass. 
1980-81, 570; Cass. 18 januari 1979, Arr.Cass. 1978-79, 567; Cass. 21 oktober 1977, Arr.Cass. 1978, 242.  
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er gebruik gemaakt van een combinatie van de ernst van de fouten en de bijdrage van de fouten 

tot de schade.321 In de rechtsleer kozen sommige auteurs voor een verdeling in gelijke delen.322 

In deze afdeling zullen de voordelen en nadelen van de verschillende verdeelsleutels worden 

gesitueerd om uiteindelijk te besluiten tot de meest wenselijke verdeelsleutel.  

 

199. De eerste mogelijke manier om de schade te verdelen is gebaseerd op de ernst van de 

fouten. Deze wijze van schadeverdeling is omwille van verschillende redenen moeilijk. Ten 

eerste is de vaststelling dat een bepaalde fout zwaarder is dan de andere geen gemakkelijke 

taak voor de feitenrechter. Hij kan hiervoor niet terugvallen op het Burgerlijk Wetboek of op 

het Hof van Cassatie, aangezien deze nagelaten hebben om de zware fout te omschrijven.323 In 

de rechtsleer zijn daarentegen uiteenlopende interpretaties van het begrip terug te vinden, 

maar een duidelijke afbakening ontbreekt.324 Een tweede probleem stelt zich op het vlak van 

de objectieve aansprakelijkheid. De dader zal immers geen fout hebben gepleegd, maar 

aansprakelijk zijn omwille van zijn hoedanigheid. Een vergelijking van de gedragingen van de 

aansprakelijken zal dus niet mogelijk zijn, aangezien die niet relevant is.325 Tot slot is deze 

verdeelsleutel niet verenigbaar met de vereiste van volledig en objectief herstel. Een 

slachtoffer heeft recht op een vergoeding van zijn volledige schade. Op grond van de regel van 

het objectief herstel moet de rechter in concreto en in alle objectiviteit de schade vaststellen. 

Hierdoor zal het hem niet toegestaan zijn de zwaarte van de fout van de dader in aanmerking 

te nemen.326  

 

200. Desondanks is VAN QUICKENBORNE voorstander van het criterium van de ernst van de 

fouten als verdeelsleutel. Volgens hem kan de mate waarin de fouten hebben bijgedragen tot 

de schade nooit precies worden bepaald, zodat een toepassing van het causale criterium niet 

                                                           
321 Cass. 4 september 1985, AR 4108, Verlaine / Keybergh, Arr.Cass. 1985-86, 1; Cass. 29 oktober 1987, AR 
7721, 7818, Deschamps / Deroy, Arr.Cass. 1987-88, 264.  
322 L. CORNELIS, “Le partage de responsabilités en matière aquilienne”(noot onder Cass. 29 januari 1988), 
R.C.J.B. 1993, 336; R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, II, in Les Novelles, Droit civil, Brussel, Larcier, 
1962, 198 en 219; J.-L. FAGNART, “La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence (1968-1975)”, JT 
1976, (569), 584. 
323 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 118. 
324 R. KRUITHOF, “Contractuele aansprakelijkheid”, TPR 1984, (233) 277-278; B. WEYTS, De fout van het 
slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 118-120. 
325 M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 
2007, 100. (160p)  
326 T. VANSWEEVELT, B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 832-833; J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, 
Larcier, 1954, 278.  
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wenselijk is.327 Op grond van de hierboven geschetste bezwaren in verband met de toepassing 

van het criterium van de ernst van de fouten, kan dit standpunt absoluut niet bijgetreden 

worden. Deze problemen kunnen onmogelijk worden verholpen, zodat het criterium van de 

ernst van de fouten absoluut moet worden afgewezen.328 

 

201. De tweede mogelijke manier om de schade te verdelen is op basis de causale 

verdeelsleutel. Om bovenstaande geschetste problemen te remediëren kiest het Hof voortaan 

voor de theorie van de causale bijdrage van de fouten in de totstandkoming van de schade.329 

De causale verdeelsleutel is een wenselijkere techniek omdat deze meer rechtszekerheid biedt 

en hanteerbaar is ongeacht de aard van de samenlopende aansprakelijkheden.330 Bovendien 

sluit dit criterium aan bij de regel van het objectief herstel van de schade.331 De problemen die 

optraden bij de toepassing van het criterium van de ernst van de fouten zijn dus niet terug te 

vinden bij een toepassing van het causale criterium. 

 

202. Om te bepalen voor welk aandeel ieder van de medeschuldenaar moet instaan, moet 

bij het causale criterium worden beoordeeld in welke mate de fout van ieder van hen heeft 

bijgedragen tot de schade.332 Er zal dus worden gekeken naar de gevolgen van de gedragingen 

                                                           
327 M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 
2007, 133-134, nr. 136: M. VAN QUICKENBORNE, “Causaliteit” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 22-23.  
328 Desalnietemin heeft het Franse Hof van Cassatie – in tegestelling tot het Belgische Hof van Cassatie – 
uitdrukkelijk het criterium van de zwaarte van de fouten vooropgesteld. De praktijk in Frankrijk is evenwel 
dat er naargelang van de situatie zeer verscheidene criteria worden toegepast. Zo is de verdeling op grond 
van causale bijdrage hen niet vreemd. – Cass. fr. civ. 24 maart 1930, Gaz.Pal. 1930, 1, 881.  
329 Cass. 7 november 1990, AR 8446, Minet / Bollaerts, Arr.Cass. 1990-91, 280; Cass. 29 januari 1988, AR 
5630, Collin / N.V. E., Arr.Cass. 1987-88, 669; Cass 2 oktober 2009, AR C.08.0168.F, D.V.D. / Axa Belgium, F. 
J.-C., Mercator Assurances, Arr.Cass. 2009, afl. 10, 2190; Cass. 21 oktober 2008, AR P.08.0561.N,  C.A. / 
D.J.M.B.L., Pas. 2008, afl. 10, 2319; Cass. 4 februari 2008, AR C.06.0236.F, Région wallonne / Ville de 
Malmédy, l'Ardenne prévoyante, RW 2009-10, afl. 37, 1561; Cass. 5 september 2003, AR C.01.0602.F - 
C.01.0604.F, R.P. e.a. / Belholz e.a.; Meusinvest / Compagnie Artisanale Forestière et Foncière e.a., TBBR 
2005, afl. 3, 168; Cass. 4 februari 2008, AR C.06.0236.F, Région wallonne / Ville de Malmédy, l'Ardenne 
prévoyante, RW 2009-10, afl. 37, 1561 
330 M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 
2007, 100. 
331 B. WEYTS, “De verdeelsleutel bij een samenloop van aansprakelijkheden: zijn alle knopen doorgehakt?”, 
RW 2009-10, afl. 37, (1561) 1562. (1561-1563); J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige 
daad, Brussel, Larcier, 1954, 285; Cass. 2 oktober 2009, AR C.08.0168.F, D.V.D. / Axa Belgium, F. J.-C., 
Mercator Assurances, Arr.Cass. 2009, afl. 10, 2190; Cass. 4 februari 2008, AR C.06.0236.F, Région wallonne 
/ Ville de Malmédy, l'Ardenne prévoyante, RW 2009-10, afl. 37, 1561. 
332 Cass. 5 september 2003, Arr.Cass. 2003, 1599; Cass. 4 februari 2008, Pas. 2008, 329; Cass. 21 oktober 
2008, Pas. 2008, 2319; Cass. 2 oktober 2009, AR C.08.0168.F, D.V.D. / Axa Belgium, F. J.-C., Mercator 
Assurances, Arr.Cass. 2009, afl. 10, 2190; Cass. 9 oktober 2009, AR C.07.0080.F, C.07.0370.F, T.S., D.E. / Dexia 
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in plaats van een vergelijking van de fouten van de aansprakelijke personen.333 Er zijn jammer 

genoeg geen inhoudelijke richtlijnen gegeven door het Hof van Cassatie over hoe het causaal 

criterium moet worden ingevuld.334  

 

203. Opmerkelijk hierbij is dat het Hof van Cassatie in een arrest van 2 oktober 2009 besliste 

dat het bij de onderlinge verdeling van de schuld niet ter zake doet of sommige samenlopende 

fouten opzettelijk zijn en andere niet. De verweerder voerde in zijn cassatiemiddel aan dat het 

algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit uitsluit dat degene die door zijn opzettelijke 

fout schade heeft veroorzaakt, gedeeltelijke vrijwaring kan eisen van de persoon die door zijn 

niet opzettelijke fout de schade mee heeft veroorzaakt. Het Hof van Cassatie weigert echter op 

grond van dit beginsel een uitzondering te aanvaarden. De regel blijft gelden dat bij 

samenlopende fouten, het aandeel van elkeen in hun onderlinge verhouding bepaald moet 

worden op basis van de bijdrage van ieders fout tot de schade. Deze regel geldt volgens het Hof 

ongeacht of sommige van de samenlopende fouten opzettelijk zijn en andere niet.335  

 

204. Dit is enigszins verbazend aangezien het Hof eerder nochtans wel had aanvaard dat 

fraus omnia corrumpit meebrengt dat de dader van een opzettelijke fout zich niet op een niet 

opzettelijke fout van de benadeelde kan beroepen om zijn aansprakelijkheid te beperken.336 Bij 

wijze van besluit: de opzettelijke fout zal een uitzondering vormen op de verdeling van de 

                                                           
Banque Belgique, Arr.Cass. 2009, afl. 10, 2266; Brussel 9 januari 2009, JLMB 2011, 222; Gent 14 januari 2010, 
T.Verz. 2011, 339; Gent 18 maart 2010, T.Verz. 2011, 341. 
333 B. WEYTS, “De verdeelsleutel bij een samenloop van aansprakelijkheden: zijn alle knopen doorgehakt?” 
(noot onder Cass. 4 februari 2008), RW 2009-2010, (1561) 1562; T. VANSWEEVELT, B. WEYTS, Handboek 
Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 833; B. WEYTS, De fout van het 
slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 406. 
334 WEYTS gaat inspiratie zoeken in Nederland en acht een redenering naar analogie voor ons rechtstelsel 
wenselijk. Uit rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland werd duidelijk dat de causale verdeelsleutel de 
wettelijk verankerde verdelingsmethode is (Artikel 6:101 NBW). De Nederlandse inzichten kunnen dan ook 
ter inspiratie dienen voor verdere invulling. In Nederland gaat men voor de toepassing van de verdeelsleutel 
op grond van de causaliteit rekening houden met de graad van waarschijnlijkheid van het intreden van de 
schade ten gevolge van de bijdrage van de partijen. VAN QUICKENBORNE merkt op dat er op deze manier zal er 
toch onrechtstreeks een beoordeling van de ernst van de fouten zal plaatsvinden. Naarmate de fout 
zwaarder is, zal ook de gevaarlijkheid van de handeling toenemen en bijgevolg ook de kans dat de schade 
zich zal voordoen - J.M. BARENDRECHT, “Eigen schuld: consistentie en verdelingsmaatstaven”, in W.H. VAN 
HOOM, C.E.C. JANSENS, J. LINSENS, Tussens ‘alles’ en ‘niets’. Van toedaling naar verdeling van nadeel, 
Deventer, Tjeek Willinck, 1997, 153-186; B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 343 ev; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE 
,L. WYNANT, M. DEBAENE, “Overzicht van rechtspraak: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-
1999)”, TPR 2000, 1912-1913, nr. 162. 
335 Cass. 2 oktober 2009, AR C.08.0168.F, D.V.D. / Axa Belgium, F. J.-C., Mercator Assurances, Arr.Cass. 2009, 
afl. 10, 2190.  
336 Cass. 6 november 2002, Arr.Cass. 2002, 2383; Cass. 6 november 2007, RW 2007-08, 1716.  
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aansprakelijkheid tussen de dader en de benadeelde, maar niet op de verdeling van de 

schadelast tussen de medeaansprakelijke derden. Over de reden van dit onderscheid is er geen 

duidelijkheid. Het Hof van Cassatie heeft  geen motivering voor het afwijzen van het 

rechtsbeginsel in dergelijke situatie.337  

 

205. Desalniettemin kan gesteld worden dat de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel 

fraus omnia corrumpit ook wenselijk is wanneer het schadegeval veroorzaakt wordt door een 

opzettelijke fout van de dader en een onopzettelijke fout van de mededader. Het is onbillijk  

om de dader van een opzettelijke fout te laten genieten van de voordelen van een 

aansprakelijkheidsverdeling. Logischerwijze zou dus ook een uitzondering moeten gelden in de 

situatie tussen daders onderling. Bovendien heeft het Hof van Cassatie zelfs geen motivering 

gegeven waarom het rechtsbeginsel wel gelding heeft in geval van samenlopende fouten van 

de dader en het slachtoffer, maar niet bij mededaders onderling. Gelukkig heeft deze 

rechtspraak geen invloed op de positie van de schuldeiser, aangezien de uitzondering beperkt 

moet blijven tot de onderlinge verhouding tussen mededaders.338 

 

206. De derde mogelijke manier om de schade te verdelen is de gelijke verdeling van de 

schade. CORNELIS339 is in navolging van DALCQ340 en FAGNARD341 voorstander van deze 

verdeelsleutel.342 Volgens hem zijn het criterium van de ernst van de fouten en het causale 

criterium niet in overeenstemming met de equivalentieleer. Elk van de fouten is gelijkwaardig 

en in dezelfde mate oorzakelijk zodat een gelijke verdeling bij de verbintenis in solidum zich 

steeds opdringt. Meerdere redenen worden door CORNELIS aangevoerd om zich voor deze 

verdeelsleutel te verantwoorden. Ten eerste zou de invoering ervan een eind maken aan de 

                                                           
337 I. BOONE, “Invloed van opzettelijke fout op verdeling van de schadelast tussen medeaansprakelijken”, 
NJW 2010, afl. 221, 323; F. GLANSDORFF, “Encore à propos de la causalité: Le concours entre la faute 
intentionnelle de l'auteur du dommage et la faute involontaire de la victime”, RCJB 2004, afl. 3, 272-290; B. 
WEYTS, “Fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: geen 
aansprakelijkheidsverzekering in geval van opzet”, RW 2002-03, afl. 41, 1629-1632.  
338 S. GUILIAMS, “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijke en een onopzettelijke 
fout”, RW 2010-2011, (474) 485; A. LENAERTS, “Le recours contributoire entre coobligés in solidum et 
l’influence de la faute intentionnelle : fraus omnia corrumpit?”, JT 2010, (532) 535. 
339 L. CORNELIS, “Le partage de responsabilités en matière aquillienne”, RCJB 1993, (320) 336–337.  
340 R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, II, in Les Novelles, Droit civil, Brussel, Larcier, 1962, 198 en 
219. 
341 J.-L. FAGNART, “La responsabilite´ civile. Chronique de jurisprudence (1968-1975)”, JT 1976, (569), 584. 
342 Dit verdelingscriteria is niet louter een theoretische overweging maar wordt ook regelmatig toegepast in 
de rechtspraak: Rb. Brussel 27 januari 1981, RGAR 1982, nr. 10, 477; Antwerpen 27 maart 1985, 
Verkeersrecht 1985, 209; Rb. Brussel 25 oktober 1985, RGAR 1987, nr. 11.167; Corr. Antwerpen 30 januari 
1986, RGAR 1987, nr. 11, 183; Rb. Charleroi 13 september 1995, TBBR 1997 (verkort), 325; Kh. Hasselt 25 
mei 2000, A.J.T. 2000-01, 911; Pol. Brugge (burg.) 11 mei 2006, nr. 06A112,VAV 2007, afl. 3, 208; Vred. 
Doornik 2 februari 2005, nr. 04A83,  T.Verz. 2006, afl. 2, 263. 
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problemen met het formuleren van een geschikte verdeelsleutel in het geval van een 

objectieve aansprakelijkheid van de aangesprokene. Bovendien zou via de gelijke verdeling de 

controle door het Hof van Cassatie worden vereenvoudigd. Het Hof van Cassatie zou alleen 

moeten nagaan of de feitenrechter de schade bij helften heeft verdeeld. Dat is een zuiver 

mathematische controle. Zo zou er een einde kunnen komen aan de zeer  verscheiden 

rechtspraak die het gevolg is van de ruime onaantastbare  beoordelingsbevoegdheid van de 

feitenrechters.343  

 

207. Uit de logica van de equivalentietheorie tot noodzakelijkerwijze gelijke verdeling van de 

schade besluiten is te kort door de bocht. Er moet aan worden herinnerd dat de werkwijze van 

de rechter in twee stappen opgesplitst moet worden. De eerste fase omvat de vaststelling van 

een samenloop van aansprakelijkheden. In deze fase speelt de causaliteitsleer een belangrijke 

rol. Wanneer de samenloop van aansprakelijkheden is vastgesteld, stopt de taak van de 

causaliteitsleer. De tweede fase omvat de verdeling van de schade. Dit is een afzonderlijke fase, 

waarop de causaliteitsleer een beperkte invloed uitoefent. De feitenrechter is verplicht om de 

schade te verdelen tussen de partijen wiens  aansprakelijkheid werd vastgesteld.344 Maar over 

de wijze waarop de schade tussen het  slachtoffer en de aangesprokene moet worden verdeeld, 

zegt de causaliteitsleer niets. Ook GUILIAMS, WEYTS en Van QUICKENBORNE besluiten dat de wijze 

waarop de schade over de verschillende aansprakelijken moet worden verdeeld, niet uit deze 

leer kan worden afgeleid. De taak van de  equivalentieleer is immers beëindigd op het moment 

dat een samenloop  van aansprakelijkheden is vastgesteld.345  

                                                           
343 De verdeling in gelijke delen zou echter geen absoluut verdelingscriterium vormen CORNELIS aanvaardt dat 
een afwijking mogelijk moet zijn, hetzij op grond van een wetsbepaling, hetzij op grond van een algemeen 
rechtsbeginsel. Hij vermeldt als voorbeeld het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit -  L. CORNELIS, 
“Le partage des responsabilités en matière aquilienne”, RCJB 1993, (320), 336-337. 
344 Cass. 18 januari 1979, Arr.Cass. 1978, 567; Cass. 10 mei 1984, AR 7051, Nationale Maatschappij der 
Waterleiding / Entreprises Laurent N.V., Arr.Cass. 1983-84, 1177; Cass. 14 juni 1985, AR 4606, Intercom N.V. 
/ Demeulemeester, Arr.Cass. 1984-85, 1425; Cass. 9 maart 1992, AR 9283,  Nauwelaers en Precam N.V. / 
Société d'Opérations Maritimes et Fluviales N.V., Arr.Cass. 1991-92, 643; Rb. Ieper 5 november 2008, TGR-
TWVR 2009, afl. 3, 150; Cass. 5 september 2002, AR C.01.0017.F, Entreprise de Travaux Publics Léon Michaux 
/ H.G. e.a., Stad Charleroi / H.G. e.a., Arr.Cass. 2002, afl. 9, 1717; Cass. 6 februari 2003, AR C.01.0426.F, 
Gemeente Seraing / K.S. e.a., Arr.Cass. 2003, afl. 2, 338; Cass. 21 juni 2007, AR C.06.0087.F, V. H. J. / 
Habitations sociales du roman païs, RABG 2011, afl. 11, 782; Cass. 24 maart 2016, AR C.13.0279.N, Hydrex 
nv / CMA CGM, http://www.cass.be 
345 S. GUILIAMS, “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijke en een onopzettelijke 
fout”, RW 2010-11, afl. 12, (474) 475-476; M. VAN QUICKENBORNE, Oorzakelijk verband tussen 
onrechtmatige daad en schade, Mechelen, Kluwer, 2007, 100; B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 397-399; M. 
VANQUICKENBORNE, J. LIMPENS, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid : een 
methodologische en positief-rechtelijke analyse, Brussel, Elsevier-Sequoia, 1972, 370; R. KRUITHOF, “De aard 
van de buitencontractuele verbintenis tot herstel van de geleden schade bij pluraliteit van aansprakelijken” 
in G. BAERT, Liber amicorus Jan Ronse, Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 634, nr. 9. 
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208. Bovendien zou een gelijke verdeling met zich meebrengen dat de verdeling van de 

schadelast zou worden herleid tot een loutere rekensom, waarbij de rechter geen rekening kan 

houden met de concrete omstandigheden van het schadegeval. Het feit dat twee fouten 

noodzakelijk waren voor de totstandkoming van het schadegeval, impliceert niet  

noodzakelijkerwijze dat ze in gelijke mate hebben bijgedragen tot de schadelijke gevolgen 

ervan.346  De Nederlandse auteur NIEUWENHUIS heeft met een treffend voorbeeld verduidelijkt 

tot welke vreemde resultaten de toepassing van de equivalentietheorie  op de verdeling van 

de schade zou kunnen leiden. Stel dat een kleine olifant en een forse muis samen over een brug 

lopen. De olifant weegt 999 kilo en de muis 2 kilo. De brug, die maximaal 1000 kilo kan dragen, 

stort in. Zowel de aanwezigheid van de olifant als die van de muis waren een noodzakelijke 

voorwaarde voor de schade. Het zou echter zeer onbillijk zijn hieruit af te leiden dat zij allebei 

een gelijk gedeelte van de schade moeten dragen.347  

 

209. Uit deze bedenkingen moet worden geconcludeerd dat de verdeling in gelijke delen niet 

de geschikte verdeelsleutel is. Nog steeds moet worden besloten dat een verdeling op grond 

van het causale criterium aangewezen is, aangezien deze verdeelsleutel het meest 

beantwoordt aan de vereisten waarover een verdeelsleutel moet beschikken. 

 

210. De verdeling van de schuld bij hoofdelijkheid kan in gelijke delen. Maar dat het in 

bepaalde gevallen gebruikelijk is dat elk van de schuldenaars gehouden is tot hetzelfde aandeel 

betekent niet dat er wat dat betreft een vermoeden is.  Indien de aandelen van schuldenaars 

niet gepreciseerd is , dient de eiser, die zich beroept op dergelijke verdeling dat te bewijzen.348 

Een ongelijke verdeling dringt zich op indien de wet, een overeenkomst of een vonnis een 

andere verdeelsleutel voorziet.349 Ook is een ongelijke verdeling aan de orde wanneer het 

belang van de schuldenaars ongelijk is. Zo bepaalt artikel 1216 B.W. dat wanneer de hoofdelijk 

aangegane schuld slechts één van de schuldenaars aanbelangt, deze dan tot voldoening van de 

volledige schuld gehouden is.350  

                                                           
346 B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2003,397-399; S. GUILIAMS, “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijke 
en een onopzettelijke fout”, RW 2010-11, afl. 12, (474) 476.   
347  J.H. NIEUWENHUIS, Confrontatie en compromis, Deventer, Kluwer, 1992, 81.  
348 Kh. Antwerpen 8 januari 2010, TRV 2010, afl. 7, 571. 
349 Bijvoorbeeld. Inzake borgstelling, zelfs als deze solidair is tussen de verschillende burgen : artikel 2033BW; 
Cass. 21 februari 1980, Jones / Bank Nagelmackers fils & C°, Arr.Cass. 1979, 1114; M. VAN QUICKENBORNE, 
“La cautio solvens doit-elle diviser son recours contre les cofidéjusseurs?”, RCJB 1983, 39-62. 
350 S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 45.  
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211. In het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 24 januari 2008 vinden heel wat 

beginselen omtrent de in solidum gehoudenheid hun weg naar de wettelijke hoofdelijkheid 

krachtens artikel 50 Sw. In dit arrest worden, net zoals het bij de verbintenis in solidum het 

geval was de zwaarte van de verschillende fouten en hun causale invloed op de schade 

gehanteerd als criteria voor de onderlinge verdeling van de aansprakelijkheid.351 Maar de 

gezamenlijke toepassing van deze twee verdeelsleutels bij de verbintenis in solidum is kort na 

het arrest van het Hof van Beroep te Gent afgewezen door het Hof van Cassatie. Vanaf het 

arrest van 4 februari 2008 is het vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie om enkel nog het 

causale criterium te hanteren.352  

 

212. Het Hof van Cassatie diende zich tot op heden nog niet over het toepasselijke 

verdelingscriterium bij hoofdelijkheid uit te spreken. Mijns inziens, en ik treed hier GUILIAMS bij 

geniet ook hier het causale criterium de voorkeur.353 Slechts wanneer de mate waarin de 

onderscheiden fouten tot de schade hebben bijgedragen niet kan worden uitgemaakt, zal elke 

aansprakelijke een gelijk aandeel in de schadevergoeding dragen.354  

 

§3. OMVANG  

 
213. Het verhaal van de betalende hoofdelijke schuldenaar strekt ertoe alle 

medeschuldenaren, ten belope van hun aandeel, te doen delen in het bedrag dat hij aan de 

schuldeiser heeft betaald. De omvang van het verhaal is dus niet beperkt tot de hoofdschuld 

maar strekt zich eveneens uit tot de interesten. Dat is een logisch gevolg van artikel 1207 B.W. 

dat bepaalt dat de eis tot betaling van interest gericht tegen één van de hoofdelijke 

schuldenaars, de interest doet lopen ten aanzien van allen. Er kan logischerwijs ook interest 

verschuldigd zijn met betrekking tot de loutere regresvordering. Hier is in principe een 

individuele ingebrekestelling nodig.  

 

214. Regres is ook mogelijk voor de proceskosten, waartoe de aangesproken schuldenaar 

werd veroordeeld in een procedure met de schuldeiser, voor zover hij daarin een niet onredelijk 

verweer voerde. Het moet bovendien gaan om kosten die alle medeschuldenaars aangaan. Het 

                                                           
351 Gent 24 januari 2008, RW 2010-11, afl. 40, 1694.  
352 Cass. 4 februari 2008, RW 2009-10, 1561. Cass. 2 oktober 2009, RW 2010-11, 487 
353 S. GUILIAMS, “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijke en een onopzettelijke 
fout”, RW 2010-11, afl. 12, (474) 477.   
354 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 200.  
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is duidelijk dat de kosten, verbonden aan de verwezenlijking van een persoonlijk 

verweermiddel, dat alleen de verbintenis van de betreffende één schuldenaar aantast, niet 

verhaald kunnen worden op de mede schuldenaars.355  

 

215. VAN QUICKENBORNE neemt daarbovenop een redenering in aanmerking naar analogie met 

artikel 2028 B.W.356 Op die manier zou de betalende schuldenaar ook de kosten kunnen 

verhalen die hij moest maken om de schuld te voldoen. Dit veronderstelt uiteraard dat deze 

medeschuldenaren op de hoogte waren van de tegen hem ingestelde vordering.357 Mijns 

inziens gaat VAN QUICKENBORNE hier te ver. De regels met betrekking tot borgtocht en 

hoofdelijkheid tot zekerheid kunnen omwille van hun totaal andere finaliteit en specificiteit niet 

algemeen worden uitgebreid.   

 

216. De omvang van het regres van de in solidum gehouden schuldenaar is beperkt tot de 

hoofdsom en de proceskosten.358 De interesten zijn met andere woorden uitgesloten uit het 

verhaal van de betalende in solidum gehouden schuldenaar. Dit is het logisch gevolg van het 

feit dat artikel 1207 B.W niet van toepassing is. Ten aanzien van een in solidum verbonden 

schuldenaar zal krachtens artikel 1153 B.W. de moratoire interest tegen hem pas beginnen 

lopen na een persoonlijke ingebrekestelling.359  

 

§4. GEVOLGEN VAN INSOLVENTIE VAN EEN SCHULDENAAR  

  
217. De verdeling van het insolvabiliteitsrisico is bij hoofdelijkheid geregeld in het artikel 

1214, lid 2 B.W. Dit principe is in de rechtsleer vaak verkeerd geformuleerd.360 Het correcte 

                                                           
355 Rb. Brussel 26 september 2007, T.Vred. 2009, afl. 5-6, 378.  
356 Letterlijke bewoordingen artikel 2028 B.W.: “De borg die betaald heeft, heeft verhaal op de 
hoofdschuldenaar, hetzij de borgstelling met of buiten diens medeweten is geschied. Dit verhaal heeft plaats 
zowel ten aanzien van de hoofdsom als ten aanzien van de interesten en de kosten; nochtans heeft de borg 
slechts verhaal voor de kosten die hij gemaakt heeft nadat hij aan de hoofdschuldenaar van de tegen hem 
gerichte vervolgingen heeft kennis gegeven. De borg heeft ook verhaal tot vergoeding van schade, indien 
daartoe gronden bestaan.” 
357 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Hoofdelijkheid” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere 
overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Wolters Kluwer Belgium, (1) 62. 
358 Brussel 31 januari 2012, nr. 2009AR2570, R&J 2012/2, (165) 188.   
359 Cass. 30 april 2007, AR C.05.0461.F, Team Espace et Urbanisme Marc Stevens - Walter Winterbeeck, W.W. 
/ Rhode Invest, Les entreprises générales Réné Herbignat, Arr.Cass. 2007, afl. 4, 924; Arbh. Bergen 25 maart 
1992, JTT 1993 (verkort), 213; Arbh. Brussel 15 november 2004, nr. 43.223, Soc.Kron. 2007 (verkort), afl. 4, 
217; Arbh. Luik (afd. Namen) 4 oktober 2004, nr. 7.102/02, Soc.Kron. 2005 (verkort), afl. 4, 203. 
360 PEETERS zegt bijvoorbeeld verkeerdelijk dat de aangesproken schuldenaar het risico van insolvabiliteit van 
één van de mededebiteurs moet dragen. Dit is niet correct, het wordt daarentegen door alle solvabele 
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principe is dat, indien één van de medeschuldenaars onvermogend is, wordt het verlies 

daardoor veroorzaakt omgeslagen wordt over al de andere schuldenaars die solvabel zijn en de 

betalende schuldenaar.361 Indien de voormalige medeschuldenaar opnieuw solvent wordt, kan 

de situatie behoudens gebeurlijke verjaring geregulariseerd worden. In dat opzicht kan het dus 

belangrijk zijn, te zien op welke grond de regresvordering is gebaseerd.362  

 

218. Een gelijkaardige regel zou ook moeten geleden bij de verbintenis in solidum.363 In 

Frankrijk wordt artikel 1214, tweede lid Code Civil op de schuldenaren in solidum toegepast.364 

STIJNS is ook die mening toegedaan op basis van het argument dat, net zoals bij hoofdelijkheid, 

ook de verbintenis in solidum een waarborgfunctie tot grondslag heeft ten voordele van de 

schuldeiser. Daarom is het logisch dat de medeschuldenaars het risico op insolventie moeten 

dragen en niet de schuldeiser.365 Sommige  auteurs  zien  hierin  evenwel  een  onaanvaardbare  

onbillijkheid  doordat  het  insolvabiliteitsrisico in gevallen van de verbintenis  in  solidum op de 

schouders van elke schadeveroorzaker gelegd wordt,  hoewel  ieder  van  hen  onder  geen  

enkel  oogpunt een financiële waarborg vormt voor de andere.366 

 

§5. TUSSENBESLUIT GEVOLGEN IN DE CONTRIBUTIO-VERHOUDING.  

 
219. In het kader van de contributio-verhouding kan de betalende schuldenaar zich verhalen 

op de andere schuldenaars. De eerste vraag die daarbij moet gesteld worden is op welke 

grondslag er regres kan worden uitgevoerd. Er zijn verschillende regresgrondslagen denkbaar.  

 

                                                           
medeschuldenaren gelijk gedragen. - N. PEETERS, “Verbintenissen met meerdere subjecten” in J. 
ROODHOOFT, Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, (4) 8, nr. 2683.   
361 Nuancering van dit principe : Als evenwel zou blijken dat de schuldenaar die de schuldeiser betaalde, 
verzuimd heeft de medeschuldenaars dadelijk aan te spreken, dan draagt hij de gevolgen van de inmiddels 
ingetreden insolvabiliteit. M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, 
A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 205.  
362 M. QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde schuldenaar, Antwerpen, NV. Scriptoria, 
1975, 19. 
363 S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 51; M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL 
CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer 
Belgium, (1) 47, nr. 61; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Brussel, Bruylant, 2010, 1806, nr. 1277; 
M. QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde schuldenaar, Antwerpen, NV. Scriptoria, 1975, 
19.  
364 P. LE TOURNEAU, L. CADIET, Droit de la responsabilité, Parijs, Dalloz, 1996, 247, nrs. 861 en 863 
365 S. STIJNS, Verbintenissenrecht -  Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, 51 
366 J. VERGAUWE, “De aansprakelijkheid 'in solidum' van verantwoordelijkheid naar herstelrecht”, T.Aann. 
1984, 107-134.  
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220. De meest wenselijke regresgrond is mijns inziens het wettelijk verankerd regres op 

grond van artikel 1213 en 1214 B.W. Deze regresgrond is mijns inziens onterecht beperkt tot 

de bedongen hoofdelijkheid. De rechtvaardiging van deze beperking is niet correct. De artikels 

zouden enkel toepasselijk zijn op bedongen hoofdelijkheid aangezien de artikelen het 

vermoeden creëren dat het aandeel gelijk is. Dit is echter niet correct, waardoor er een 

verruimde toepassing zou moeten mogelijk zijn. De verruimde toepassing zou dan ook mogelijk 

zijn op de verbintenissen in solidum.367 

 

221. Een volgende grondslag voor regres is het subrogatoir verhaalsrecht op grond van 

artikel 1251, 3° B.W. De betalende schuldenaar zal in de plaats worden gesteld van de rechten 

van de schuldeiser en op die manier de medeschuldenaars aanspreken. Deze grondslag is 

algemeen aanvaard en gebruikelijk voor zowel de hoofdelijke verbintenis als voor de 

verbintenis in solidum. Deze oplossing is echter ingegeven uit billijkheidsoverwegingen. Daarom 

geniet de figuur van een zelfstandig regresrecht, die op eigen wijze wordt vormgegeven, mijns 

inziens de voorkeur boven het alternatief van subrogatie. Deze grondslag zou wel ideaal zijn 

om ondersteuning en aanvulling te bieden op het wettelijk regres. Op die manier heeft de 

regresgerechtigde door middel van de subrogatie de mogelijkheid om de nevenrechten die aan 

de vordering van de schuldeiser kleven, op zich te laten overgaan.368  

 

222. De derde en mijns inziens minst wenselijke mogelijkheid is het regres gebaseerd op 

artikel 1382 B.W. Deze grondslag is aanvaard voor zowel de hoofdelijke verbintenissen bij 

buiten contractuele aansprakelijkheid als bij verbintenissen in solidum. De schuldenaar zal 

worden aanzien als een secundair slachtoffer en kan op die manier het teveel betaalde 

recupereren. Deze regresgrond is het minst wenselijk omwille van de meest nadelige 

verjaringstermijn en geknutselde constructie van de betalende schuldenaar als secundair 

slachtoffer.369  

 

223. De laatste mogelijke grondslag is deze van de verrijking zonder oorzaak. Deze regres 

grondslag kan slechts worden toegepast bij hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in 

solidum verbintenissen indien er geen andere vorderingsmogelijkheid meer openstaat of 

verloren is gegaan.370 De grondslag van de verrijking zonder oorzaak kan een zeer goede 

                                                           
367 Supra randnummers 180-184.  
368 Supra randnummers 185-188.  
369 Supra randnummers 191-193  
370 Supra randnummers 189-190.  
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oplossing vormen in het geval dat de aansprakelijkheidsvermoedens een regres op grond van 

de andere grondslagen onmogelijk maken.371  

 

224. Nu de grondslag waarop het regres gebaseerd kan worden duidelijk is, stelt zich de 

vraag naar de onderlinge verdeling van de schuld.  Zowel bij de hoofdelijke verbintenissen als 

bij de verbintenissen in solidum dient als verdeelsleutel de toepassing naar de ernst van de 

fouten en een gelijke verdeling afgewezen te worden. Een verdeelsleutel naar de ernst van de 

fouten is niet wenselijk, omdat er ten eerste geen duidelijke afbakening is van de inhoud ervan. 

Vervolgens kan er op die manier geen rekening worden gehouden met 

aansprakelijkheidsvermoedens en met  de vereiste van objectief herstel van het slachtoffer.372 

Ook een verdeelsleutel die sowieso gelijk is, moet worden verworpen. Dit baseert zich 

verkeerdelijk op de equivalentietheorie. Aangezien elk van de fouten gelijkwaardig is en in 

dezelfde mate oorzakelijk is, zou een gelijke verdeling zich opdringen. Dit is niet correct 

aangezien de equivalentietheorie geen invloed heeft op de wijze waarop de schade tussen de 

verschillende aansprakelijken moet worden verdeeld.373  

 

225. De heersende cassatierechtspraak kiest voortaan voor een verdeelsleutel aan de hand 

van de causale bijdragen van de fouten in de totstandkoming van de schade. Deze techniek 

komt tegemoet aan de kritieken die bij andere verdeelsleutels gegeven zijn. Er is immers meer 

rechtszekerheid, het is hanteerbaar ongeacht de aard van de samenlopende 

aansprakelijkheden en het sluit bovendien aan bij de vereiste van objectief herstel.374 Het enige 

opmerkelijke hierbij is dat Cassatie oordeelde dat het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 

corrumpit geen toepassing kent bij de onderlinge verdeling van de schuld bij samenlopende 

fouten. Het is zeer onbillijk om de dader van een opzettelijke fout te laten genieten van de 

voordelen van een aansprakelijkheidsverdeling.375  

 

226. Naast de grondslag van het regres en de onderlinge verdeling van de schuld stelt zich 

ook de vraag naar de verhaalbare omvang. Bij hoofdelijke verbintenissen zijn dit de hoofdsom, 

interesten en proceskosten voor zover betrekking op kosten die alle medeschuldenaars 

                                                           
371 Supra randnummers 194-197.  
372 Supra randnummers 199-200  
373 Supra randnummers 206-208.  
374 Supra randnummers 201-202.  
375 Supra randnummers 203-205.  
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aangaan. Bij de verbintenis in solidum is de omvang beperkt tot de hoofdsom en de 

proceskosten.376  

 

227. Indien zich het probleem stelt dat één van de schuldenaren insolvent is, zal op grond 

van artikel 1214, tweede lid B.W. het risico hiervan gedragen worden door alle solvabele 

schuldenaars en de betalende schuldenaar. Mijns inziens moet deze regel naar analogie 

toegepast worden op de verbintenis in solidum.377  

 

228. Ter verduidelijking van de gevolgen in de contributio-verhouding onderstaande 

schematische voorstelling:  

 
Tabel 3. De gevolgen in de contributio-verhouding 

 Hoofdelijke verbintenissen  In solidum verbintenissen  

De grondslag van het verhaal van de betalende schuldenaar  

Artikel 1213 en 1214 B.W.  Grondslag enkel toepasselijk 

voor contractuele 

hoofdelijkheid aangezien 

aandeel vermoed is gelijk te 

zijn. Maar recentelijk discussie 

hieromtrent waardoor 

verruimde toepassing te 

argumenteren is.  

In principe niet want geen 

contractuele grondslag. Maar 

omwille van dezelfde kritiek als 

bij hoofdelijkheid is verruimde 

toepassing te argumenteren.  

Subrogatoir verhaalsrecht  De betalende schuldenaar zal 

in de plaats gesteld worden in 

de rechten van de schuldeiser 

en op die manier de 

medeschuldenaars 

aanspreken.  

De betalende schuldenaar zal 

in de plaats gesteld worden in 

de rechten van de schuldeiser 

en op die manier de 

medeschuldenaars 

aanspreken. 

Verrijking zonder oorzaak  Aanvaard indien geen andere 

verhaalsmogelijkheden open 

staan of verloren zijn gegaan.  

Aanvaard indien geen andere 

verhaalsmogelijkheden open 

staan of verloren zijn gegaan. 

Artikel 1282 B.W.  Mogelijk bij buitencontractuele 

aansprakelijkheid. De 

schuldenaar zal aanzien 

worden als een secundair 

slachtoffer en kan op die 

De schuldenaar zal aanzien 

worden als een secundair 

slachtoffer en kan op die 

manier het teveel betaalde 

recupereren.  

                                                           
376 Supra randnummers 213-216.  
377 Supra randnummers 217-218.  
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manier het teveel betaalde 

recupereren. 

Onderlinge verdeling van de schuld  

Ernst van de fouten  Niet langer aanvaard als 

verdelingscriterum want: geen 

duidelijke afbakening van 

begrip zware fout, niet 

toepasbaar bij 

aansprakelijkheidsvermoedens, 

niet verenigbaar met vereiste 

van objectief herstel. 

Niet langer aanvaard als 

verdelingscriterum want: geen 

duidelijke afbakening van 

begrip zware fout, niet 

toepasbaar bij 

aansprakelijkheidsvermoedens, 

niet verenigbaar met vereiste 

van objectief herstel.  

Causale bijdrage van de 

fouten  

Huidige cassatierechtspraak 

aangezien wel rekening 

gehouden kan worden met 

aansprakelijkheidsvermoedens 

en respect voor objectief 

herstel. 

Huidige cassatierechtspraak 

aangezien wel rekening 

gehouden kan worden met 

aansprakelijkheidsvermoedens 

en respect voor objectief 

herstel. 

Gelijke verdeling Gelijke verdeling is mogelijk 

tenzij de wet, overeenkomst of 

vonnis een andere 

verdeelsleutel voorziet  

Gelijke verdeling aangezien 

elke fout gelijkwaardig is en in 

gelijke mate oorzakelijker is 

niet correct. De 

equivalentieleer speelt geen 

rol bij de 

aansprakelijkheidsverdeling.  

Omvang    

Hoofdschuld  De omvang betreft de 

hoofdschuld  

De omvang betreft de 

hoofschuld  

Interesten  De omvang betreft de 

interesten (art. 1207 B.W.)  

Niet mogelijk  

Proceskosten  Mogelijk indien het gaat om 

kosten die alle 

medeschuldenaars aangaan.  

Mogelijk indien het gaat om 

kosten die alle 

medeschuldenaars aangaan  

Kosten gemaakt om de schuld 

te voldoen  

Minderheidsstrekking van VAN 

QUICKENBORNE aanvaart dit  

Niet mogelijk  

Gevolgen insolventie van een 

schuldenaar.  

Verlies door insolvabele 

schuldenaar zal omgeslagen 

worden over alle andere 

schuldenaars die solvabel zijn 

en de betalende schuldenaar. 

(art. 1214, tweede lid B.W.)  

Betwist maar bij voorkeur is 

artikel 1214, tweede lid B.W. 

naar analogie toepasselijk  
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HOOFDSTUK 4. DE VERGELIJKING MET NEDERLAND  

 

229. In dit hoofdstuk zal de vergelijking worden gemaakt met het Nederlandse recht. Er 

wordt geen allesomvattende analyse beoogd. Enkel de algemene principes en enkele 

opvallende verschilpunten zullen hier worden belicht. Vooreerst zal de vroegere situatie in 

Nederland besproken worden. Deze was zeer gelijklopend met de huidige situatie in België. 

Vervolgens volgt een situering van het huidig wetgevend kader. Nadien volgt een bespreking 

van de twee voornaamste kenmerken van de hoofdelijkheid in Nederland: het ruim 

toepassingsgebied en de verregaande zelfstandigheid van de verbintenis van de 

medeschuldenaren. Verder is er een bespreking van de doorwerking van de verweermiddelen 

in het Nederlandse recht, specifieke rechtsfeiten in één van de verbintenissen brengen immers 

in principe geen verandering in het bestaan en de omvang van de andere verbintenissen, 

behoudens andersluidende overeenkomsten. Om dit principe te concretiseren volgt een 

illustratie van de verweermiddelen: kwijtschelding aan één van de schuldenaren en 

schuldvernieuwing. Daarna een situering van de bijkomende gevolgen en de contributio 

verhouding. Tot slot volgt een evaluatie van het Nederlandse systeem.  

 

230. In Nederland is evenals in België het uitgangspunt de deelbaarheid. Is een prestatie door 

twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan geldt als principe dat zij ieder voor een gelijk deel 

verbonden zijn.378 Daarnaast werd er eveneens een onderscheid gemaakt tussen de hoofdelijke 

verbintenissen, geregeld door de wet of bij overeenkomst, en daarnaast de toevallig 

samenlopende verbintenissen die strekken tot vergoeding van dezelfde schade. Ook in 

Nederland ging de figuur van de toevallig samenlopende verbintenissen samen met een grote 

rechtsonzekerheid. Volledige duidelijkheid over de strekking, inhoud en reikwijdte is er nooit 

geweest.379 Tegenwoordig is de algehele gehoudenheid in Nederland totaal anders geregeld.380 

De nieuwe regeling van hoofdelijkheid heeft immers de oude hoofdelijkheid met de 

buitenwettelijke toevallig samenlopende verbintenissen verenigd. Het voornaamste doel van 

deze vereniging was de rechtsonzekerheid wegnemen.381  

 

                                                           
378 Art. 6:6 lid 1 NBW 
379 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 16.  
380 Deze hervorming vond plaats in 1992 met de invoering van het nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek. 
381 E.M. MEIJERS, Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek III, Boek 6, S’Gravenhage, Staatsdrukkerij-en 
uitgeefberdrijf, 1961, 469-470 
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231. Vooreerst een kort overzicht van de krachtlijnen van het huidig wetgevend kader in 

Nederland. In artikel 6:6 (2) Nederlands Burgerlijk Wetboek (NWB)382 is de regel terug te vinden 

dat er hoofdelijkheid is zodra uit wet, gewoonte of rechtshandeling blijkt dat verschillende 

schuldenaren ten aanzien van eenzelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn. Artikel 

6:102 NBW preciseert verder dat bij een pluraliteit van aansprakelijken elkeen hoofdelijk 

gehouden zal zijn tot integrale schadevergoeding. Medeaansprakelijkheid is in dit stelsel dus 

wel wettelijk geregeld. De hoofdelijkheid in strafzaken vloeit voort uit dit artikel, ongeacht of 

de fouten in kwestie als eenzelfde misdrijf worden beschouwd. Nu een uitdrukkelijke bepaling 

het toepassingsgebied van de hoofdelijke verbintenis heeft uitgebreid tot het domein van de 

toevallig samenlopende wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, is het onderscheid 

weggevallen.  

 

232. De regeling, zoals die in Nederland geldig is, heeft twee opvallende kenmerken. De 

regeling heeft ten eerste een ruim toepassingsbereik. Dit toepassingsbereik moet worden 

genuanceerd. In Nederland besluit men immers minder snel tot een causaal verband dan in 

België. Enkel indien de schade in voldoende causaal verband staat tot de daad van de 

aangesprokene, is hij voor de volledige schade aansprakelijk.383   

 

233. Het tweede kenmerk is het vooropstellen van een verregaande zelfstandigheid van de 

verbintenis van de medeschuldenaren. Wanneer twee of meer personen tot eenzelfde 

prestatie gehouden zijn, zijn er evenveel verbintenissen als er schuldenaren zijn. Het is de 

identieke prestatie die de schuldenaren gemeen hebben, niet de identieke verbintenis. Het 

uitgangspunt is dat de hoofdelijke verbondenheid niet het zelfstandige karakter ontneemt aan 

de vorderingsrechten van de schuldeiser jegens ieder van de schuldenaren.384 De lotgevallen 

van het vorderingsrecht tegen de ene schuldenaar beïnvloeden de vorderingsrechten tegen de 

anderen niet, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Deze algehele gehoudenheid in het 

                                                           
382 Letterlijke bewoordingen in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek  - artikel 6:6(2): ‘Is de prestatie 
ondeelbaar of vloeit uit wet, gewoonte of rechtshandeling voort dat de schuldenaren ten aanzien van een 
zelfde schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn, dan zijn zij hoofdelijk verbonden.’ 
383 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 45.  
384 Van oudsher is het een omstreden kwestie of bij hoofdelijke verbondenheid één verbintenis met meer 
dan één schuldenaar bestaat (de uniteitsleer) dan wel evenveel verbintenissen als er schuldenaren zijn (de 
pluraliteitsleer). Zie over de historische ontwikkeling van deze discussie: W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke 
verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor aansprakelijkheidsrecht, 1999, 10-13. Ook het 
huidige BW geeft hierover geen uitsluitsel. Het antwoord op de vraag naar de aard van de is naar huidig recht 
veel minder belangrijk geworden, omdat de wetgever de nadruk heeft gelegd op de vorderingsrechten die 
de schuldeiser ontleent aan de verbintenissen met de schuldenaren. Voor de rechtsgevolgen van de 
hoofdelijke verbondenheid is de vraag naar de aard van de verbintenis(sen) dan zonder belang.  
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Nederlandse recht gaat niet uit van een veronderstelde belangengemeenschap of 

wederkerigheid.  

 

234. Wat volgt is een inhoudelijke bespreking van de Nederlandse figuur van de 

hoofdelijkheid. De algemene wezenskenmerken van de Nederlandse hoofdelijkheid zijn 

gelijklopend met de Belgische, zo kan de schuldeiser van ieder van de hoofdelijke schuldenaren 

betaling vorderen,385 en heeft hij daarbij de keuze welke van de schuldenaren hij aanspreekt.386 

Betaalt één van de hoofdelijk verbonden schuldenaren aan de schuldeiser, dan zijn ook zijn 

medeschuldenaren hierdoor tegenover de schuldeiser bevrijd.387  

 

235. De gevolgen en de doorwerking van de verweermiddelen zijn in het Nederlandse recht 

totaal anders geregeld dan in België. Het uitgangspunt hierbij is de zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid van de verbintenissen. Dit zorgt ervoor dat specifieke rechtsfeiten in één van 

de verbintenissen in principe geen verandering brengen in bestaan en omvang van de andere 

verbintenissen. Het uitgangspunt van onafhankelijkheid wijkt enkel indien partijen onderling 

bewust andersluidende bedingen in hun onderlinge rechtsverhoudingen overeenkomen.388 Ter 

verduidelijking van gevolgen en doorwerking van verweermiddelen volgt nu een nadere 

bespreking van werking van de kwijtschelding aan één schuldenaar en de schuldvernieuwing.  

 

236. Om te beginnen de werking van de gevolgen van de kwijtschelding van één schuldenaar. 

Terwijl artikel van het 1285 van het Belgisch B.W. een vermoeden ten nadele van de schuldeiser 

inhoudt, hanteert artikel 6:14 NBW een uitgangspunt dat ten nadele van de schuldenaar strekt. 

Bij kwijtschelding aan één van de schuldenaars heeft dit in principe geen invloed op de positie 

van de overige schuldenaren. De kwijtschelding komt niet ten goede aan de 

medeschuldenaren, zelfs niet partieel. Doch is dit geen verzwaring van de positie van de 

medeschuldenaars aangezien zij in hun interne verhouding nog steeds regresrecht hebben om 

de medeschuldenaar die kwijtschelding verkreeg.  Op die manier heeft een kwijtschelding mijns 

inziens zeer weinig nut voor de betrokken schuldenaar.  Een kwijtschelding strekt er in principe 

                                                           
385 art. 6:7 lid 1 NBW.  
386 De vrijheid van de schuldeiser is echter begrensd: als een hoofdelijke schuldenaar aanbiedt de 
verschuldigde prestatie te verrichten, dan kan de crediteur niet weigeren, zo stelde de Hoge Raad reeds vast 
op 9 januari 1931 - H.M. VAN KESSEL, “Schikkingsperikelen bij hoofdelijke verbondenheid”, MvV 2013, p. 93-
104.  
387 art. 6:7 lid 2 NBW.  
388 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 73-76. 
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toe de schuldenaar van de gehele problematiek te verlossen, in het Nederlandse recht 

daarentegen blijft de problematiek voor de schuldenaar in volle omvang bestaan.  

 

237. Dit principe stelt dat kwijtschelding aan één van de schuldenaren geen invloed heeft op 

de positie van de medeschuldenaren, is allerminst absoluut en kent drie uitzonderingen. Ten 

eerste: als het aanbod van de schuldeiser tot kwijtschelding ertoe strekt alle andere 

medeschuldenaars ook te bevrijden. Deze bedoeling moet blijken uit de bewoordingen van het 

aanbod of uit de gedragingen van de schuldeiser. In deze situatie kent artikel 6:9 lid 1 BW aan 

de schuldenaar tot wie het aanbod is gericht, de bevoegdheid toe om dat aanbod namens alle 

medeschuldenaren te aanvaarden.389  

 

238. Ten tweede: indien de verbintenis van die andere medeschuldenaars afhankelijk is van 

het bestaan en voortbestaan van de eerste verbintenis. Ook dan zal kwijtschelding van de ene 

hoofdelijke schuldenaar ook de andere schuldenaars van hun verbintenis bevrijden. Een 

voorbeeld waarin dergelijke afhankelijkheid is, is de verbintenis van de hoofdelijke borg.390  

 

239. Via de derde uitzondering kan de schuldenaar die van de schuldeiser kwijting verkreeg, 

toch volledig bevrijd worden van alle andere verdere verplichtingen. De voorwaarde is dat de 

schuldeiser zich ertoe zal verbinden zijn vordering op de medeschuldenaars te verminderen 

met het bedrag dat als bijdrage gevorderd had kunnen worden. 

 

240. Een tweede illustratie betreft de gevolgen van schuldvernieuwing. In België bepaalt 

artikel 1281 B.W. dat na schuldvernieuwing tussen de schuldeiser en één van de hoofdelijke 

schuldenaars, de schuldeiser de overige medeschuldenaren niet langer kan aanspreken. In 

Nederland daarentegen blijven de verbintenissen van de medeschuldenaars na 

schuldvernieuwing ongewijzigd voortbestaan. Dit principe is zelfs niet meer wettelijk geregeld 

in Nederland maar vloeit rechtstreeks voort uit de zelfstandigheid van hoofdelijke 

verbintenissen, waardoor de wetgever het niet meer nodig achtte dit uitgangspunt in enige 

wettelijke bepaling op te nemen. Opnieuw is andersluidend afspreken in de rechtsverhouding 

tussen de partijen mogelijk.391 VAN BOOM omschrijft de hoofdelijkheid dan ook als een 

                                                           
389 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 57-58.  
390 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 58-59.  
391 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 61-62. 
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kameleontische rechtsfiguur die zich aanpast aan de door de specifieke rechtsverhoudingen 

bepaalde omgeving.392  

 

241. Ook met betrekking tot de bijkomende gevolgen verschilt de hoofdelijkheid in 

Nederland van die zoals het Belgische recht die kent, aangezien hieraan geen bijkomende 

gevolgen verbonden zijn. De ingebrekestelling van één schuldenaar heeft geen gevolgen voor 

de anderen en er is geen stuiting van verjaring tegenover de andere schuldenaars.  

 

242. Met de nieuwe regeling werden in Nederland ook de leemten in het regresrecht 

geremedieerd. Net zoals in België bestond er discussie over het regresrecht en moest een 

toevlucht worden gezocht in figuren zoals zaakwaarneming en lastgeving, en dat leidde niet 

altijd tot een bevredigend resultaat. Daarom is er nu een wettelijk regresrecht voor de 

betalende schuldenaar.393 Door naast het zelfstandige regresrecht van art. 6:10 NBW ook art. 

6:12 NBW op te nemen heeft de wetgever het systeem van de dubbele regresgrondslag van 

het oude NBW gecontinueerd. De betalende schuldenaar met recht op regres heeft recht op 

subrogatie en kan hierdoor de nevenrechten die aan de vordering van de schuldeiser kleven, 

op zich laten overgaan.394 De onderlinge verdeling van het regres is ook uitdrukkelijk geregeld. 

Men maakt gebruik van een causale verdeelsleutel.395  

 

                                                           
392 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 245. 
393 Artikel 6:10 NBW: ‘ 1. Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in 
hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten 
bij te dragen; 2. De verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren 
wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten 
voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de 
medeschuldenaar aangaat.  
3. In door een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid gemaakte kosten moet iedere medeschuldenaar 
bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de 
schuldenaar persoonlijk betreffen.’ 
394 Artikel 6:12 (1) NBW: ‘Wordt de schuld ten laste van een hoofdelijke schuldenaar gedelgd voor meer dan 
het gedeelte dat hem aangaat, dan gaan de rechten van de schuldeiser jegens de medeschuldenaren en 
jegens derden krachtens subrogatie voor dit meerdere op die schuldenaar over, telkens tot ten hoogste het 
gedeelte dat de medeschuldenaar of de derde aangaat in zijn verhouding tot die schuldenaar.’ - W.H. VAN 
BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor aansprakelijkheidsrecht, 1999, 
99.  
395 Artikel 6:101 (1): ‘Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde 
kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de 
vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen 
omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling 
plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de 
uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist’ 
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243. Tot slot een evaluatie van de Nederlandse figuur van de hoofdelijkheid. In het algemeen 

is het grote voordeel van de Nederlandse benadering de gelijkheid. Door het ruime 

toepassingsgebied zullen slachtoffers van zowel samenlopende als gemeenschappelijke fouten 

op dezelfde manier worden behandeld. De verbintenis in solidum heeft in ons rechtstelsel als 

groot nadeel de rechtsonzekerheid die daaraan verbonden is. In Nederland is er niet langer een 

juridisch vacuüm nu beide situaties gelijk geregeld zijn.  

 

244. Op vlak van de doorwerking van verweermiddelen is het uitgangspunt het omgekeerde 

van dat in België. Op die manier is de werking in Nederland schuldeiservriendelijk, wat 

uiteindelijk ook de ratio is van de rechtsfiguur. Toch is er naast dat principe een verregaande 

mogelijkheid om de verbintenissen te modaliseren naar de specifieke noden.396  

 

245. In het huidig Nederlands recht staat de zelfstandigheid van de verbintenissen voorop, 

wat als gevolg heeft dat er nooit bijkomende gevolgen aanwezig zijn. Er zijn natuurlijk gevallen 

waar de belangengemeenschap voor de hand ligt. De flexibele regeling van de hoofdelijkheid 

laat dan ook toe om deze gevallen te differentiëren naar wat wenselijk is.397 Deze differentiatie 

moet gebeuren op initiatief van de partijen. Dit is een nadeel voor de schuldeiser. De 

bijkomende gevolgen zijn immers een waarborg voor de schuldeiser. De gevolgen in België zijn 

wettelijk geregeld, wat de rechtszekerheid ten goede komt. In Nederland moeten afspraken 

die extra bescherming bieden, naar eigen goeddunken worden bedongen. Bij de 

belangenafweging tussen de bescherming van de schuldeiser en de rechtszekerheid voor de 

schuldenaren is er dus in Nederland gekozen voor de laatste.   

 

  

                                                           
396 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 47. 
397 W.H. VAN BOOM, Hoofdelijke verbintenissen, Leiden, Schoordijk Instituut Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht, 1999, 47.  
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ALGEMEEN BESLUIT  

 

246. In het kader van deze masterproef is een onderzoek gedaan naar de zin en de onzin van 

het onderscheid tussen hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum. In dit besluit 

wordt dan ook geprobeerd om een overzichtelijk en synthetiserend antwoord te geven op basis 

van het verrichte onderzoek.  

 

247. In het eerste hoofdstuk werd nagegaan wanneer de hoofdelijke verbintenis van 

toepassing was en wanneer de verbintenis in solidum. Samengevat is er een hoofdelijke 

verbintenis indien deze door de partijen bedongen is of voortvloeit uit de wet met inbegrip van 

de algemene rechtsbeginselen. Er is een verbintenis in solidum indien samenlopende fouten of 

tot aansprakelijkheid aanleiding gevende feiten van verschillende personen de aanleiding 

waren van dezelfde schade.398 Uit dit eerste onderzoek van de toepasselijkheid van beide 

verbintenissen valt van meet af iets op. Het slachtoffer van samenlopende fouten die als 

eenzelfde misdrijf werden gekwalificeerd vallen onder het toepassingsgebied van de 

hoofdelijkheid waardoor de gevolgen van de verweermiddelen en de bijkomende gevolgen 

wettelijk geregeld zijn. In tegenstelling daarmee zal het slachtoffer van de samenlopende 

fouten die louter civielrechtelijk zijn of in afzonderlijke misdrijven resulteerden, processueel 

minder sterk staan. Deze komt terecht in een juridisch vacuüm omdat dit slechts in een 

verbintenis in solidum resulteert.  

 

248. Daarnaast werd de ratio en de bestaansreden van de hoofdelijke verbintenissen en 

verbintenissen in solidum onderzocht. Daaruit kan worden afgeleid dat beide verbintenissen de 

bescherming van de schuldeiser beogen. Ondanks diezelfde ratio resulteert de toepassing van 

beide rechtsfiguren in onderscheiden behandelingen. Toch kunnen beide situaties als 

vergelijkbaar worden beschouwd. Op grond van de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het 

Grondwettelijk Hof werd vastgesteld dat de hoofdelijkheid krachtens artikel 50 Sw. een schade 

vergoedend karakter heeft. Daardoor komt het op dezelfde lijn te staan als artikel 1382 B.W. 

Er kon bovendien geen verantwoording worden gevonden voor de onderscheiden 

behandeling.399 

 

249. In het derde hoofdstuk werden de gevolgen van beide rechtsfiguren onderzocht.  Er 

werd nagegaan of deze verschillende gevolgen objectief en redelijk te verantwoorden zijn. 

                                                           
398 Supra randnummers 13-19.  
399 Supra randnummers 20-33.  
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Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de obligatio verhouding en de contributio 

verhouding.  

 

250. In de obligatio verhouding valt op dat het keuzerecht van de schuldeiser zowel in het 

geval van de hoofdelijke verbintenis als bij de verbintenis in solidum gelijklopend is en dat de 

betaling van één van de schuldenaren de overigen zal bevrijden.400 Bij de inroepbaarheid van 

verweermiddelen daarentegen blijft het onduidelijk of er een redenering naar analogie of een 

redenering a contrario dient te worden toegepast. Er kan geen objectieve en redelijke 

verklaring worden gegeven waarom men in het ene geval voor de ene oplossing kiest en in 

andere gevallen voor het omgekeerde.401 Voor de bijkomende gevolgen van hoofdelijkheid 

wordt er een absolute a contrario redenering gevolgd met betrekking tot de toepasbaarheid 

op de verbintenis in solidum.402 De belangengemeenschap tussen de schuldenaren zou 

hiervoor een verantwoording moeten vormen. Gezien de vreemde werking en het fictief 

karakter van de vertegenwoordiging is ook deze verantwoording voor dergelijke redenering 

niet aanvaardbaar. 

 

251. In de contributio verhouding kan de betalende schuldenaar zowel in het geval van 

hoofdelijke verbintenis als van verbintenis in solidum zich verhalen op de andere schuldenaars. 

Dit verhaal kan op verschillende grondslagen gebaseerd zijn. De meest wenselijke regresgrond 

is het wettelijk verankerd regres op grond van artikel 1213 en 1214 B.W. Dit regres is mijns 

inziens onterecht beperkt tot de bedongen hoofdelijkheid. Het is verkieselijk om deze 

regresgrond uit te breiden tot alle gronden van hoofdelijkheid, alsook tot de verbintenissen in 

solidum.403 De tweede regresgrondslag, het subrogatoir verhaalsrecht, is als zelfstandige 

regresgrond minder wenselijk. Dit zou wel een ideale ondersteuning en aanvulling kunnen 

bieden op het wettelijk regres. Op die manier heeft de regresgerechtigde door middel van de 

subrogatie de mogelijkheid de neveneffecten die aan de vordering van de schuldeiser kleven, 

op zich te laten overgaan.404 De derde regresgrond van artikel 1382 B.W. is mijns inziens de 

minst wenselijke. De schuldenaar zal worden aanzien als een secundair slachtoffer en kan op 

die manier het teveel betaalde recupereren. Deze constructie heeft de meest nadelige 

verjaringstermijn en is bovendien erg geknutseld.405 De laatst mogelijke grondslag is de 

                                                           
400Supra randnummers 65-71.  
401 Supra randnummers 76-133.  
402 Supra randnummers 134-138.  
403 Supra randnummers 180-184.  
404 Supra randnummers 185-188.  
405 Supra randnummers 191-193.  
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verrijking zonder oorzaak.406 Deze grondslag kan mijns inziens de perfecte oplossing vormen in 

het geval de aansprakelijkheidsvermoedens een regres op grond van de andere grondslagen 

onmogelijk maken.407  

 

252. De schuld in de contributio verhouding moet zowel bij hoofdelijke verbintenissen als bij 

verbintenissen in solidum bij voorkeur onderling verdeeld worden via de causale bijdrage van 

de fouten in de totstandkoming van de schade.408 De verhaalbare omvang is bij de 

hoofdelijkheid de hoofdsom, de interesten en de proceskosten voor zover die betrekking 

hebben op kosten die alle medeschuldenaars aangaan. Bij de verbintenis in solidum is de 

omvang beperkt tot de hoofdsom en de proceskosten.409  

 

253. Uit het eerste en derde hoofdstuk kan het besluit worden getrokken dat beide 

verbintenissen gelijkaardig zijn en er geen objectieve verantwoording is voor het verschil in 

behandeling. Het maakt voor die schuldeiser niet uit of de schade die moet worden vergoed, 

het gevolg is van een gemeenschappelijke fout of een samenlopende fout. Het is bij het 

overzicht van de gevolgen van de hoofdelijke verbintenissen en bij de verbintenissen  in solidum 

bovendien duidelijk gebleken dat er geen eensgezindheid bestaat over de gevolgen. Er zijn 

verschillende visies in de rechtsleer en de rechtspraak te onderscheiden. Bovendien zijn in 

recente rechtspraak van het Hof van Cassatie een heleboel nieuwe principes geponeerd. In dit 

domein van het recht is er dus nog steeds geen eenduidigheid. Dit alles komt niet ten goede 

aan de uniformiteit en de rechtszekerheid in het Belgische recht. Daarom is het onderscheid 

mijns inziens niet zinvol en is het voor mij duidelijk dat een hervorming noodzakelijk is die komaf 

maakt met de discriminatie en de talrijke heersende twistpunten, contradicties en lacunes. 

 

254. Het is een klassiek onderscheid dat al enorm veel inkt heeft doen vloeien. Tal van 

auteurs hebben de gegrondheid van dit onderscheid onderzocht. In wat volgt zullen de 

standpunten van verschillende gezaghebbende auteurs kort weergegeven worden en geef ik 

mijn eigen kritische bedenkingen hieromtrent.  

 

255. VAN DEN BROECK meent dat het onderscheid onwenselijk is omwille van de discriminatie 

die ze in het leven roept. VAN DEN BROECK is voorstander van één wettelijke algehele 

                                                           
406 Supra randnummers 189-190.  
407 Supra randnummers 194-197.  
408 Supra randnummers 198-212.  
409 Supra randnummers 213-216.  
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gehoudenheid zonder bijkomende gevolgen.410 Een bedenking hierbij is dat de afschaffing van 

de bijkomende gevolgen de schuldeiser in een minder gunstige positie brengt. Een suggestie 

zou kunnen zijn om de secundaire gevolgen van hoofdelijkheid te beperken tot de situatie van 

conventionele hoofdelijkheid. Dit is namelijk de enige situatie dat er een reële 

belangengemeenschap is tussen de schuldenaars en dus de bijkomende gevolgen te 

verantwoorden zijn.  

  

256. VAN QUICKENBORNE stelt zich eveneens vragen bij de zin van het onderscheid aangezien 

beiden dezelfde ratio hebben. VAN QUICKENBORNE stelt een verruimde toepassing voor van de 

bijkomende gevolgen van hoofdelijkheid op de verbintenis in solidum.411 Dit is mijns inziens te 

verregaand wegens de pluraliteit van verschillende onafhankelijke rechtsbanden bij de 

verbintenis in solidum. Door een doorwerking van de bijkomende gevolgen zouden de 

medeschuldenaren in een zeer rechtsonzekere positie worden geplaatst. Het nadeel in de 

processuele positie van de schuldenaars in onevenredig aan het voordeel voor de schudeisers.  

 

257. VANDENBOGAARDE pleit voor het behoud van de onderscheiden hoofdelijke 

verbintenissen en verbintenissen in solidum. Volgens hem vloeit hoofdelijkheid voort uit één 

verbintenis met een pluraliteit van schuldenaars. De verbintenis in solidum daarentegen uit 

meerdere verbintenissen met hetzelfde vermogensbelang in hoofde van de schuldeiser. Dit 

onderscheid maakt het volgens hem onmogelijk dat beide figuren identiek kunnen zijn aan 

elkaar. Zowel de doorwerking van verweermiddelen als de bijkomende gevolgen vereisen 

volgens hem een onderscheiden behandeling. Ikzelf ben niet akkoord met het door 

VANDENBOGARDE gemaakte onderscheid tussen uniteit en pluraliteit, en ik zou hoogstens 

aanvaarden dat de hoofdelijkheid unitaire trekjes heeft. De uniteit van het object van de 

verbintenissen leidt niet tot uniteit van verbintenis. In het geval van een gemeenschappelijke 

fout van verschillende daders ligt er immers sowieso een pluraliteit van rechtsbanden aan de 

grondslag. Spreken over een uniteit in geval van hoofdelijkheid is dan ook mijns inziens onjuist.  

 

258. VANDENBOGAERDE is voorstander van het behoud van het onderscheid maar erkent 

anderzijds ook het probleem van het ruim toepassingsgebied van de pluraliteit van 

schuldenaars in buitencontractuele context. Het probleem ligt volgens hem in de opvatting 

                                                           
410 A. VAN DEN BROECK, “De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum 
gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid” TPR 2013, afl. 2, (953) 1014, nr. 96.   
411 M. VAN QUICKENBORNE, J. DEL CORRAL, “Verbintenissen in solidum” in E. DIRIX, A. VAN OEVELEN, 
Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, (1) 29-30, nr. 34.  
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over causaliteit en kan dan ook door een juiste toepassing van de causaliteitstheorie, zonder 

wetgevend optreden worden bij geschroefd. VANDENBOGAERDE pleit voor het invoeren van de 

voorzienbaarheidsvereiste in het Belgische recht. Op die manier geldt bij meerdere conditiones 

sine qua non als uitgangspunt niet langer meer de opvatting dat elke fout oorzaak is van de 

volledige schade en daardoor voor de volledige schadevergoeding moet instaan. Zo zou een 

meer genuanceerde opvatting van complexe causaliteit mogelijk worden gemaakt. Bij een 

pluraliteit van fouten, gelden die fouten bovendien niet automatisch als gelijkwaardig, zodat 

veel minder snel een pluraliteit van schuldenaars ontstaat en de vraag naar een deelbare dan 

wel algehele gehoudenheid niet aan de orde is.  Volgens hem doet het aanvaarden van de 

verbintenis in solidum als garantie afbreuk aan de regels van het aansprakelijkheidsrecht. Als 

normale regel geldt inderdaad dat iedereen gehouden is de schade te vergoeden die hij 

veroorzaakt. Bij de in solidum aansprakelijkheid moet men volgens VANDENBOGAERDE nu ook de 

schade vergoeden een ander heeft veroorzaakt.412 

 

259. Er kan inderdaad terecht worden opgemerkt dat we leven in een tijd waarin het schade 

vergoedend aspect van het aansprakelijkheidsrecht steeds meer op de voorgrond treedt. De 

drang om slachtoffers een ruimere bescherming te geven heeft zich op verschillende vlakken 

gemanifesteerd.413 Desondanks is het mijns inziens onbillijk dat een slachtoffer van een 

onrechtmatige daad het risico moet dragen voor de insolventie van de aansprakelijke personen. 

Ik zelf zie de verbintenis in solidum als een belangrijke sociale vooruitgang zodat hiermee een 

beschermingsmechanisme wordt verleend aan de slachtoffers van antisociale gedragingen en 

ongevallen.414 Bovendien moet men helemaal niet de schade die een ander heeft veroorzaakt 

vergoeden. De algehele gehoudenheid is een gunst voor de schuldeiser, maar bij de onderlinge 

verdeling van de schade achteraf moet iedere medeschuldenaar gewoon bijdragen op basis 

van zijn causale bijdrage.  

 

260. Naast de zienswijze van verschillende gezaghebbende auteurs is het interessant om te 

bekijken hoe deze problematiek is aangepakt in Nederland en diverse Europeesrechtelijke 

initiatieven. In Nederland werd er gekozen voor een eenheidsbenadering van hoofdelijkheid, 

die erin bestaat dat er slecht één vorm van algehele gehoudenheid is, toepasselijk op zowel 

contractuele als buiten contractuele verbintenissen. Aan deze gehoudenheid voor het geheel 

                                                           
412 Supra randnummers 35-63.  
413 De wetgever heeft daartoe talrijke objectieve aansprakelijkheden en compensatiefondsen ingevoerd.  
414 Ook KRUITHOF verdedigd deze steling. – R. KRUITHOF, “De aard van de buitencontractuele verbintenis tot 
herstel van de geleden schade bij pluraliteit van aansprakelijken” in G. BAERT, Liber amicorum Jan Ronse, 
Brussel, Stroy-Scientia, 1986, (623) 626.  
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zijn geen bijkomende gevolgen in de zin van het Belgische recht verbonden. Daarnaast werken 

rechtsfeiten die betrekking hebben op de relatie tussen de schuldeiser en een specifieke 

schuldenaar, in beginsel niet door in de andere rechtsverhoudingen.415  

 

261. Ook in de diverse Europeesrechtelijke initiatieven – onder andere in de principles of 

European contract law (PECL)416, de draft common frame of reference (DCFR)417 en de 

principles of European tort law (PETL)418 - wordt de pluraliteit van aansprakelijken, zowel op 

contractueel als op buitencontractueel vak, uitdrukkelijk geregeld en omvat door één enkel 

statuut, dat van de hoofdelijkheid. Ook deze regimes kennen geen bijkomende gevolgen. Toch 

wordt een beperkte doorwerking van verweermiddelen als kwijtschelding en 

schuldvermenging aanvaard. Het aandeel van de schuldeiser die een kwijting overeenkwam of 

de vermogens vermengde, wordt dan in mindering gebracht van de totale schuld.419 Deze 

Europees rechtelijke initiatieven vormen maar adviezen en zijn hoogstens te beschouwen als 

soft law maar ze zijn een duidelijke indicatie dat het bestaan van twee verschillende 

verbintenissen om de algehele gehoudenheid in te vullen achterhaald is.  

 

262. Tot slot mijn eigen visie over de zin en onzin van de onderscheiden hoofdelijke 

verbintenissen en verbintenissen in solidum. Zelf ben ik de mening toegedaan dat het 

onderscheid tussen hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum niet wenselijk is. 

Het geldende recht gaat uit van hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum die 

naast elkaar staan, hoewel dit praktisch onvermijdelijk is, systematisch weinig bevredigend. Er 

is een veel te grote rechtsonzekerheid die afbreuk doet aan de uniformiteit en de 

rechtszekerheid in het Belgische recht.  

 

                                                           
415 Supra randnummers 229-245.  
416 Artikel III. 10:102 (2) PECL: ‘Solidary obligations also arise where several persons are liable for the same 
damage.’ 
417 Artikel III.-4:103 (2) DCFR: ‘If the terms do not determine the question, the liability of two or more debtors 
to perform the same obligation is solidary. Liability is solidary in particular where two or more persons are 
liable for the same damage.’; En artikel VI. 6:105 DCFR: ‘Where several persons are liable for the same legally 
relevant damage, they are liable solidarily.’ 
418 Artikel 9:1°1 (1) PETL: ‘Liability is solidary where the whole or a distinct part of the damage suffered by the 
victim is attributable to two or more persons. Liability is solidary where: a) a person knowingly participates in 
or instigates or encourages wrongdoing by others which causes damage to the victim; or b) one person’s 
independent behaviour or activity causes damage to the victim and the same damage is also attributable to 
another person. c) a person is responsible for damage caused by an auxiliary in circumstances where the 
auxiliary is also liable.’ 
419 Art. III 4:108 en 4:111 DCRF; art. 10:108 (2) PECL.  



113 
 

263. Ondanks het feit dat ik dit onderscheid niet zinvol vind, meen ik dat de figuur van de 

algehele gehoudenheid wel zeer zinvol is en zeker moet blijven bestaan. Ik ben dus geen 

voorstander van de verdeling van aansprakelijkheid van meet af aan bij een pluraliteit van 

daders. De algehele gehoudenheid creëert een belangrijke sociale vooruitgang, zodat hiermee 

een beschermingsmechanisme wordt verleend aan de slachtoffers van antisociale gedragingen 

en ongevallen. De algehele gehoudenheid levert immers een vermindering op van het 

insolvabiliteitsrisico. Bovendien kan een schuldeiser zijn vordering gemakkelijker innen, 

aangezien hij ze niet moet verdelen over de verschillende schuldenaars. Dit is meteen ook een 

procedureel voordeel omdat de schuldeiser slechts één schuldenaar voor de rechter moet 

dagvaarden. De algehele gehoudenheid zorgt voor een mooi evenwicht. Enerzijds krijgt de 

schuldeiser bescherming en zal de schuld worden betaald, waardoor de regels van objectief 

herstel geëerbiedigd zijn. Anderzijds zorgt het regres ervoor dat elke medeschuldenaar zijn 

aandeel draagt.  

 

264. De vraag die zich dan stelt is hoe het recht die algehele gehoudenheid in de toekomst 

moet aanpakken om tot een efficiënt en billijk juridisch apparaat te komen. Er moet dan een 

zodanige regeling zijn die passend is voor beide situaties. De vraag is of de oplossing moet 

worden gezocht in een gehoudenheid voor het geheel die een omzetting is van de verbintenis 

in solidum, of moet de hoofdelijkheid met zijn bijkomende gevolgen veralgemeend worden. 

Onderstaande vormgeving lijkt me het meest wenselijk.  

 

265. Het keuzerecht van de schuldeiser moet ongewijzigd blijven. De vrije en 

ongemotiveerde keuze om één van de schuldenaren aan te spreken voor de volledige schuld is 

immers het wezenskenmerk van de algehele gehoudenheid.  

 

266. Omtrent de verweermiddelen die elk van de schuldenaren kan inroepen, moeten de 

volgende uitgangspunten mijns inziens in acht worden genomen. De schuldeiser en de 

schuldenaar zijn vrij hun onderlinge verhouding vorm te geven. De overeengekomen 

verweermiddelen moeten relatief zijn en slechts persoonlijk werken tegenover de betrokken 

schuldenaar. De schuldeiser moet hiervoor wel zijn verantwoordelijkheid nemen en hij kan de 

situatie van de overige medeschuldenaars niet verzwaren. Indien door toedoen of met het 

akkoord van de schuldeiser een deel van de schuld wegvalt, moet dit deel in mindering worden 

gebracht van het op de overige medeschuldenaren te verhalen bedrag. De werking van de 

verweermiddelen zal met het in acht nemen van bovenstaande principes steeds tot hetzelfde 
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resultaat leiden. Desondanks is het mijns inziens verkieselijk om voor elk verweermiddel het 

principe wettelijk te verankeren.  

 

267. Toegepast op de verschillende verweermiddelen geven bovenstaande principes het 

volgende resultaat. Het toekennen van modaliteiten verbonden aan de verbintenis van één van 

de schuldenaar moet mogelijk zijn. Dit ligt immers in het verlengde van het keuzerecht van de 

schuldeiser. Vervolgens moet een dading kunnen worden ingeroepen door alle 

medeschuldenaars en moet het deel waarop de dading betrekking heeft in mindering worden 

gebracht van de totale schuld. Kwijtschelding ten opzichte van één van de medeschuldenaars 

moet bij voorkeur enkel persoonlijk doorwerken, behoudens het in mindering brengen van het 

aandeel van de kwijtgescholden schuldenaar. Schuldvernieuwing tussen de schuldeiser en één 

van de schuldenaar werkt eveneens slechts persoonlijk door, behoudens het in mindering 

brengen van het aandeel van de schuldenaar die de schuldvernieuwing aanging. 

Schuldvermenging in hoofde van één van de schuldenaars moet de andere medeschuldenaars 

ten goede komen ten belope van het aandeel van de schuldenaar die de schuldvermenging 

onderging. Schuldvergelijking in hoofde van één van de schuldenaars moet de 

medeschuldenaars ten goede komen ten belope van dat aandeel. En tot slot blijft bij afstand 

van algehele gehoudenheid de hoofdelijkheid bestaan in hoofde van de andere schuldenaars, 

behoudens het aandeel van de schuldenaar die de afstand verkreeg.  

 

268. De bijkomende gevolgen kunnen in principe niet meer van toepassing zijn op de 

overkoepelende algehele gehoudenheid. Een algemene doorwerking van de bijkomede 

gevolgen zou de medeschuldenaren in een zeer rechtsonzekere positie plaatsen. Het nadeel in 

de processuele positie van de schuldenaars en de daarmee samengaande rechtsonzekerheid is 

mijns inziens onevenredig aan het voordeel voor de schuldeiser. Toch zou het jammer zijn om 

in alle gevallen de schuldeiser zijn extra waarborgen te laten verliezen. Daarom moet binnen 

de figuur van de hoofdelijkheid een beperkte differentiatie mogelijk zijn. Het zou wenselijk zijn 

de bijkomende gevolgen van hoofdelijkheid toch nog toe te laten in een situatie van 

contractuele hoofdelijkheid. In dat geval zijn de bijkomende gevolgen te verantwoorden, omdat 

de pluraliteit van de schuldenaars uit één enkele verbintenis ontstaat. Dat is een werkelijk geval 

van één verbintenis met een pluraliteit van schuldenaars. In dat geval is er een reële 

lotsverbondenheid, die de bijzondere processuele facilitering van de schuldeiser verantwoordt.  

 

269. Tot slot zijn ook de gevolgen in de contributio verhouding aan hervorming toe. 

Ingrijpende veranderingen zijn hier mijns inziens niet noodzakelijk, enkel een eenduidige 
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wettelijke grondslag. Voor de grondslag van het verhaal van de betalende schuldenaar is een 

zelfstandige wettelijke grondslag, aangevuld door een subrogatoir verhaalsrecht, naar mijn 

mening het meest wenselijke. Dit geeft het meeste rechtszekerheid aan de schuldenaars en 

door de subrogatie is er de mogelijkheid de nevenrechten die aan de vordering van de 

schuldeiser kleven, te laten overgaan. Ook de verdeelsleutel voor de onderlinge verdeling van 

de schuld dient wettelijk verankerd te worden en daar gaat mijn voorkeur uit naar een verdeling 

afhankelijk van de causale bijdrage van de fouten. Vervolgens dient de omvang van het verhaal 

beperkt te worden tot de hoofdschuld en de proceskosten, en moeten de gevolgen van 

insolventie van een schuldenaar worden omgeslagen worden over alle schuldenaars die 

solvabel zijn.  
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