
De rol van de leidende partij in het kader van een meerpartijenovereenkomst:  

zoektocht naar de gepaste juridische kwalificatie1 

 

 

Mijnheer de Rector Magnificus, 

Decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de  KULeuven, 

Redactieleden van het Tijdschrift voor Privaatrecht, 

Voorzitter en collega’s van het Molengraaff Instituut voor privaatrecht,  

Voorzitter en collega’s van de Afdeling Privaatrecht van de KULeuven,  

Collega’s van de Kulak, 

Collega proxima, 

Studenten, 

Dames en heren, 

Lieve familie, 

 

U herinnert zich ongetwijfeld de brand in de Brusselse Innovation in 1967. De 

brandverzekering was gelukkig niet gesloten met één verzekeraar maar met maar liefst 160 

verschillende verzekeraars in België, Engeland, Frankrijk en Amerika. Zegt wellicht ook 

Syban u iets? Le Syndicat belge d’assurances nucléaires, een syndicaat opgericht tussen een 

honderdtal verzekeraars om nucleaire risico’s te verzekeren. Hebt u zich ooit afgevraagd hoe 

grote aannemingsprojecten zoals de bouw van de Chunnel onder het kanaal waardoor we nu 

vanop het Europees continent per auto of trein naar Engeland kunnen reizen gefinancierd is? 

Onmogelijk door de huisbankier alleen: daarvoor heeft een groep van banken, een 

bankenconsortium, samen het noodzakelijke krediet verleend. Velen onder u hebben thuis een 

DVD-speler. Wat u wellicht niet beseft is dat wij voor een stuk de technologie achter de 

DVD, danken aan een overeenkomst, een patent pool, in de jaren ‘90, tussen Philips, Sony en 

Pioneer. Zij hebben hun afzonderlijke know how samengelegd om de nieuwe technologie van 

de DVD te kunnen ontwikkelen. Veel vroeger al, in 1917 stuurde de Amerikaanse assistent 

luchtvaartsecretaris, Franklin D. Roosevelt, aan op een patent pool in de luchtvaart. De 

families Wright en Curtiss waren houder van twee belangrijke octrooien en blokkeerden de 

                                                 
1 Inaugurale rede uitgesproken op 28 april 2009 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht, in 
het kader van de toekenning van de wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht. De wetenschappelijke 
bijdrage waarop deze rede steunt zal verschijnen in het Tijdschrift voor Privaatrecht. 
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ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen, nochtans dringend nodig voor de deelname van 

Amerika aan WO I.  

 

 

 

Wat hebben deze voorbeelden gemeen? Telkens staan we voor een complex en omvangrijk 

project waar krachten gebundeld moeten worden, waar de expertise en de financiële 

draagkracht van één persoon tekort schiet en waar bijgevolg de behoefte ontstaat om kennis te 

combineren en kosten en risico’s te verdelen. Telkens heeft men, om dit resultaat te bereiken, 

een ‘meerpartijenovereenkomst’ gesloten: een contractueel samenwerkingsverband tussen 

meer dan twee partijen. Ik heb het vandaag niet over de vennootschap, nochtans ook een 

meerpartijenovereenkomst bij uitstek, ook niet over meerpartijenverhoudingen, bijvoorbeeld 

samenhangende overeenkomsten, meerdere (meestal tweepartijen-)overeenkomsten 

waartussen er een band bestaat. Neen, ik heb het over één unieke overeenkomst met meerdere 

partijen die geen rechtspersoon creëert.  

 

Zo’n meerpartijenovereenkomst geeft aanleiding tot tal van breinbrekers.. Eén van die 

breinbrekers betreft de leidende partij. Want om zo’n meerpartijenovereenkomst efficiënt te 

laten werken in de praktijk, heb je een leider nodig, een coördinator.  En in de praktijk bestaat 

er grote onzekerheid met welk juridisch recept we de rol van die leidende partij het best 

kunnen bereiden. Daarover gaat mijn verhaal.  

 

Hoe is mijn verhaal opgebouwd? Eerst zal ik de probleemstelling meer in detail schetsen aan 

de hand van drie voorbeelden: het consortiumkrediet, de patent pool en de medeverzekering. 

Dan gaan we op zoek naar de vereiste ingrediënten voor een goed recept. Ik geef u de oude 

recepten en hun gebreken. Ik onthul u tot slot mijn nieuwe recept. 

 

I. Probleemstelling 

 

Het eerste uitgangspunt is dat we vertrekken van een meerpartijenovereenkomst. De praktijk 

kent vele voorbeelden. Ik neem er drie mee in mijn verhaal. 

 

1. Het consortiumkrediet: twee of meer banken verschaffen in één kredietovereenkomst 

samen een omvangrijk krediet aan één schuldenaar volgens voorwaarden die 
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gemeenschappelijk zijn voor alle deelnemende banken. Dit fenomeen bestaat al lang maar 

kende een enorme groei door de fusie- en overnamegolven van ondernemingen en door de 

toenemende internationalisering. De fusie- en overnamegolf bij de banken zelf maakt het 

aantal nationale spelers zo klein dat meer en meer ook buitenlandse banken bij de 

kredietverlening betrokken worden.  

 

Men onderscheidt zogenaamde gesyndiceerde kredieten en club deals. Een club deal is het 

kleinere broertje, met 3 à 4 banken, met een relatief eenvoudig per dossier onderhandeld 

contract in het Nederlands. Gesyndiceerde kredieten zijn veel grootser, met veel meer 

(meestal ook buitenlandse) banken die een waar syndicatieproces doorlopen en waar men met 

het Engelstalige modelcontract van de Londense Loan Market Association, de LMA, werkt. 

De LMA is in 1996 opgericht door enkele leidende Londense banken om de markt van 

gesyndiceerde kredieten te ondersteunen. Eerst zijn andere Londense banken en de grote 

Londense advocatenkantoren toegetreden en vervolgens ook alle grote Europese banken. De 

LMA heeft modelovereenkomsten ontworpen die nu standaard in Europa worden gebruikt. De 

recente bankencrisis doet dit modelcontract een beetje op zijn grondvesten daveren. U kan 

zich voorstellen dat het is opgesteld, rekening houdend met insolvabele kredietnemers. De 

verrassende vaststelling dat ook kredietgevers insolvabel kunnen zijn (denk aan het 

faillissement van Leeman-bank, aan het gerechtelijk akkoord van Kaupthing-bank), is minder 

in rekening gebracht. Momenteel worden dan ook heel veel van die kredietconsortia 

heronderhandeld. Ik kom daarop terug. 

 

2.Het tweede voorbeeld is de medeverzekering. Bij een medeverzekering dekken twee of 

meerdere verzekeraars tegelijkertijd en in onderlinge verstandhouding een zelfde risico. In één 

polis verbindt elke medeverzekeraar zich tot een bepaald percentage van het risico.  

Medeverzekering wordt vooral gebruikt bij verzekering van industriële risico’s of grote 

winkels, zeeschepen en vliegtuigen enz. Wie denkt dat deze techniek nieuw is, vergist zich. 

Ze wordt sinds een paar eeuwen al beoefend door de welbekende Lloyd’s of London met de 

Lloyd’s brokers. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel wordt er ad hoc een groep van 

medeverzekeraars gezocht naar aanleiding van een specifiek risico. Maar er bestaan ook 

zogenaamde pools van verzekeraars die op voorhand m.b.t. welbepaalde risico’s hun 

percentages bepalen. Zo werkt bijvoorbeeld Syban voor nucleaire risico’s.  
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Een medeverzekering is iets anders dan een herverzekering. Bij een herverzekering wordt het 

risico ten aanzien van de verzekerde door één enkele verzekeraar gedekt en hij kan dus voor 

het geheel aangesproken worden, maar de verzekeraar laat een deel van het risico bij één of 

meerdere andere verzekeraars herverzekeren. Een mooi voorbeeld zijn de recente wettelijke 

regelingen die her en der in Europa zijn ingevoerd naar aanleiding van de terroristische 

aanslagen in New York en vooral dichter bij huis in Madrid en Londen. Verschillende landen 

beschikken nu over een wettelijk verzekeringsstelsel tegen terrorisme dat steunt op het 

principe van herverzekering. Via herverzekering wordt het dekken van terrorismeschade 

gespreid.  

 

3. Het laatste voorbeeld is de patent pool.  Een patent pool is een overeenkomst tussen twee 

of meer octrooihouders om hun octrooien gebundeld ter licentie aan te bieden aan derden. 

Patent pools zijn noodzakelijk om innovatie veilig te stellen. Een octrooi is een 

eigendomsrecht op een uitvinding. Iemand die een uitvinding doet en een octrooi verwerft, 

heeft het recht om anderen te verhinderen diezelfde uitvinding te maken, te gebruiken en te 

verkopen. Om dat wel te kunnen doen, moet je een licentie nemen tegen betaling van een 

royalty. Wanneer nu de ontwikkeling van een nieuwe standaard of een nieuwe technologie, 

steunt op verschillende octrooien die bij verschillende houders verspreid zitten, dan kan het 

grote aantal licenties dat men moet nemen te duur uitvallen en wordt het onderhandelen zeer 

inefficiënt. Dat leidt tot een octrooikluwen (een zogenaamde ‘patent thicket’) met een 

opeenstapeling van royalties (een ‘royalty stacking’). En dat remt innovatie af.  

 

U kent, dames en heren, de bekende uitspraak van Sir Isaac Newton: “Each scientist stands on 

the shoulders of giants to reach new heights.” De essentie van wetenschap is dat wij allemaal 

kunnen en mogen voortbouwen op vroegere vondsten. Door het systeem van octrooien, staat 

die piramidebouw in bepaalde gevallen onder druk. Vergelijk het met een 

rechtswetenschapper die plots geen vlotte toegang meer zou hebben tot de Traités van De 

Page, Ghestin of de Asser-reeks. Wij mogen van geluk spreken, beste collega’s, dat de royalty 

die wij moeten betalen aan onze cruciale voorgangers nog altijd beperkt is tot een 

toegangsticket tot de goede rechtsbibliotheken en tot een voetnotenapparaat waarin wij onze 

voorgangers citeren. 

 

Waar dat niet zo is, biedt een patent pool een mogelijke oplossing. In de jaren 1990 

bijvoorbeeld botste de standaard, vereist voor de ontwikkeling van de DVD op zo’n 
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octrooikluwen. Omdat de essentiële octrooien zodanig verspreid waren, was het virtueel 

onmogelijk de DVD te ontwikkelen. De octrooihouders hebben de octrooien samengebracht 

in een patent pool, zodat de vereiste licenties door één enkele transactie en tegen een haalbare 

prijs toegekend konden worden.  

 

Het tweede uitgangspunt is dat we een leider nodig hebben en we zien in de drie voorbeelden 

inderdaad een leidende partij verschijnen.  

 

1. Bij het gesyndiceerd krediet, duidt men een ‘facility agent’ en een ‘security agent’ aan. De 

‘facility agent’ is de bank die de in- en uitgaande geldstromen beheert, ingebrekestellingen 

verstuurt, vragen tot aanpassing van clausules behandelt, de communicatie verzorgt… De 

‘security agent’ beheert de waarborgen: hij vervult de formaliteiten nodig voor het behoud 

van de zekerheidsrechten (bv. de hernieuwing van de inschrijvingen), hij onderhoudt de 

contacten met de zekerheidsverstrekker, geeft zekerheden vrij, speelt een rol bij de realisatie 

van de zekerheden… 

 

2. Bij een medeverzekering wordt een eerste verzekeraar of apériteur aangeduid. In België 

is die aanduiding zelfs wettelijk verankerd en verplicht. Het gaat zover dat als er in de 

overeenkomst geen eerste verzekeraar aangeduid is, de verzekerde dan om het even wie van 

de medeverzekeraars als eerste verzekeraar mag beschouwen. Ook het takenpakket van de 

eerste verzekeraar wordt omschreven in de wet: hij is een lasthebber, dus met 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de andere medeverzekeraars. Maar zijn opdracht is 

zeer beperkt. Wat mag hij wél doen? Hij mag bepaalde kennisgevingen ontvangen, hij mag de 

premies innen, de schade afwikkelen, het bedrag van de schadevergoeding vaststellen. Wat 

mag hij niet? Hij kan niet gedagvaard worden, niet in rechte aangesproken worden voor 

rekening van de andere medeverzekeraars. Een gerechtelijke procedure moet altijd tegen elke 

individuele medeverzekeraar ingesteld worden. 

 

3. Bij een patent pool, tot slot, wordt een patentpoolmanager aangesteld: een nieuwe entiteit 

of één van de octrooihouders. Voor de DVD was dat bijvoorbeeld in een eerste patent pool 

Philips. Deze manager beheert de patent pool, krijgt een niet-exclusieve licentie van alle 

octrooihouders in de patent pool en kan als lasthebber van de octrooihouders een sublicentie 

toestaan aan derden, royalties innen en verdelen.  
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Het derde uitgangspunt is dat de praktijk worstelt met de juridische constructie die past op het 

lijf van die leidende partij. Bij gebrek aan een goed en eenduidig antwoord, wordt de rol van 

de leidende partij heel gedetailleerd geregeld in de overeenkomst zelf. Ik onderzocht het 

modelcontract van de LMA voor het gesyndiceerd krediet, het modelcontract voor een 

medeverzekering van ING en de uitgewerkte regelingen zijn juridisch niet coherent en stoten 

op hun grenzen, bv. in de huidige bankencrisis. Dat is dus de vraag waarop ik u vandaag een 

vernieuwend antwoord wil geven. Ik haal de bouwstenen voor dit antwoord uit het 

proefschrift dat ik in 2005 aan de KULeuven verdedigd heb over middellijke 

vertegenwoordiging. Want het thema van mijn oratie vandaag vormt een raakvlak tussen mijn 

doctoraal onderzoek naar middellijke vertegenwoordiging en mijn postdoctoraal onderzoek 

naar meerpartijenovereenkomsten. 

 

We kennen nu de probleemstelling. Wat zijn de vereiste ingrediënten voor een ideaal recept? 

 

II. Vereiste ingrediënten voor een ideaal recept 

 

1. Coördinatie 

 

Het beheer van een meerpartijenovereenkomst ligt idealiter bij één partij met exclusieve 

bevoegdheden en met derdenwerking. Dat vermijdt solo-optredens. Het vermijdt partijen die 

cavalier seul spelen, partijen die bijvoorbeeld op eigen houtje zekerheden gaan uitwinnen. 

Ongecoördineerd handelen leidt tot partiële wijzigingen, partiële beëinding van de 

overeenkomst, kortom, tot chaos. Bovendien is het belangrijk dat het pakket van 

bevoegdheden dat aan onze coördinator wordt toegekend voldoende groot is. We zagen 

bijvoorbeeld dat dit voor de medeverzekering zeer beperkt is. Welnu, de doctrine hamert op 

het belang om dat pakket in de overeenkomst uit te breiden. Zeer belangrijk, tot slot, is dat die 

coördinatie ook doorgetrokken wordt tot het voeren van gerechtelijke procedures. Onze 

leidende partij moet kunnen optreden in rechte voor rekening van de andere partijen. Dat onze 

derde niet verplicht is alle partijen individueel te dagvaarden bespaart hem veel extra 

gerechtskosten, opzoekingswerk om alle partijen te identificeren en het risico een partij te 

vergeten. We zagen dat de Belgische wetgever een ander uitgangspunt hanteert voor de 

medeverzekering maar die keuze (waarover niet gedebateerd werd in het parlement en die niet 

verantwoord wordt in de parlementaire voorbereiding) wordt sterk bekritiseerd door 

gezaghebbende auteurs in het verzekeringsrecht waaronder bv. collega Cousy. 
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2. Risico-spreiding 

 

Eén van de kerndoelstellingen waarom de banken, de verzekeraars en de octrooihouders een 

meerpartijenovereenkomst sluiten, is risico-spreiding. 

 

Bij een consortiumkrediet, heeft elke bank zijn eigen schuldvordering tegenover de 

kredietnemer. Elke bank is slechts gehouden tot het bedrag waartoe ze zich zelf verbonden 

heeft. Er is geen passieve hoofdelijkheid tussen de deelnemende banken. Ook de leidende 

bank is niet bereid om zich als hoofdschuldenaar van het gehele toegekende krediet te 

verbinden.  

 

Bij een medeverzekering zijn er met de verzekeringnemer zoveel rechtsbanden als er 

medeverzekeraars zijn. Ook medeverzekering houdt in principe geen hoofdelijkheid in. 

Ondanks het vormen van een groep en het opnemen van de verbintenissen in één polis, wil 

elke medeverzekeraar slechts gehouden zijn tot zijn aandeel. Ook de eerste verzekeraar is niet 

bereid om het gedekte risico alleen te dragen. Is dat wel zo, dan is er niet langer sprake van 

een medeverzekering, maar van een herverzekering.  

 

Ook bij een patent pool, tot slot, is risicospreiding een doelstelling. De verschillende 

octrooihouders spreiden het risico inherent aan onderzoek en ontwikkeling. Ook onze 

patentpoolmanager wil beheren maar niet alleen instaan voor het risico. 

 

Kortom: ons recept mag niet leiden tot een persoonlijke gebondenheid van de leidende partij 

tot het geheel van de aangegane verbintenissen of het geheel van het opgenomen risico. 

 

3. Rechtstreekse begunstiging  

 

De leidende partij moet de mogelijkheid hebben om de andere partijen rechtstreeks te 

begunstigen. Terugbetalingen door de kredietnemer, opbrengst van de realisatie van 

zekerheden, betaalde premies van de verzekerde en royalties van de licentienemer, moeten 

rechtstreeks in het vermogen van de verschillende partijen kunnen belanden, zodanig dat zij 

beschermd zijn bij een eventueel faillissement van de leidende partij. We moeten dus zoeken 
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naar een recept dat toelaat aan de leidende partij om rechtstreeks de partijen voor wiens 

rekening hij handelt te begunstigen. 

 

 

 

 

 

4. Dynamiek en flexibiliteit  

 

Ons recept moet een dynamische samenstelling van de groep garanderen en moet toelaten dat 

tijdens de duur van de meerpartijenovereenkomst, nieuwe partijen vlot kunnen toetreden en 

oude partijen vlot kunnen uittreden,  met zo weinig mogelijk formaliteiten en kosten. Rechten 

en plichten moeten vlot geldig en tegenstelbaar aan derden kunnen overgaan van oude naar 

nieuwe partijen. Zekerheden die bij aanvang gevestigd zijn, moeten blijven gelden, ongeacht 

de wijziging van samenstelling van de groep. 

 

Binnen een patent pool wordt die dynamiek mede opgelegd door het vereiste van 

‘essentialiteit’. Al wie een essentieel octrooi heeft in het licht van de nagestreefde uitvinding, 

moet deel uitmaken van de patent pool. Nieuwe octrooien die essentieel zijn, moeten dus erbij 

kunnen komen. Oude octrooien die niet langer essentieel zijn, moeten eruit. Die notie van 

essentialiteit laat mij toe om een kleine kanttekening te maken. In de context van 

meerpartijenovereenkomsten moeten we altijd het mededingingsrecht in het achterhoofd 

houden. Het spreekt voor zich dat het sluiten van een meerpartijenovereenkomst aanleiding 

kan geven tot kartelvorming. We zien inderdaad dat de Europese Unie constructies als de 

medeverzekering of een patent pool met argusogen in de gaten houdt en de bewegingsvrijheid 

beperkt. Bij een medeverzekering bijvoorbeeld is het zo dat in de praktijk de verzekerde 

onderhandelt met de eerste verzekeraar, met wie al alle voorwaarden overeengekomen 

worden. Vervolgens gaat die eerste verzekeraar op zoek naar andere verzekeraars, bereid om 

onder de overeengekomen voorwaarden als medeverzekeraar op te treden. Voor de Europese 

Unie ligt dit moeilijk: vanuit mededingingsrechtelijk perspectief moet elke medeverzekeraar 

afzonderlijk opnieuw kunnen negociëren. Maar de gedachte dat dit zou kunnen leiden tot 10 

verschillende regimes ter dekking van hetzelfde risico is dan weer een nachtmerrie voor de 

verzekeraars. 
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Bij een patent pool is het, omwille van het mededingingsrecht, heel belangrijk dat de 

patent pool een dynamisch geheel is. De notie essentialiteit die die dynamiek moet garanderen 

is dan ook opgelegd door het mededingsrecht.  

 

Coördinatie, risico-spreiding, rechtstreekse begunstiging, dynamiek en flexibiliteit. Waarom 

kunnen de oude recepten dat niet garanderen?  

 

III. Oude recepten 

 

1. Aanneming  

 

Het eerste recept is de overeenkomst van aanneming, een overeenkomst waarbij iemand een 

opdracht krijgt die beperkt is tot louter materiële of stoffelijke handelingen. De rol van een 

aantal leidende partijen wordt duidelijk beperkt tot  louter administratieve taken. We stellen 

vast dat een dergelijke beperking van de opdracht hem niet toelaat om het ingrediënt 

‘coördinatie’ waar te maken, als het er echt op aankomt. 

 

Een mooi voorbeeld is de facility agent bij een gesyndiceerd krediet, wiens taak duidelijk 

beperkt is tot administratieve taken. Naar aanleiding van de recente bankencrisis blijkt hoe 

ontoereikend die rol is. Bij vele consortiumkredieten worden de ratio’s niet meer gehaald, is 

er nood aan zware herstructurering en heronderhandeling. Bij Kaupthing Bank die onder 

gerechtelijk akkoord staat, verwachten de bewindvoerders een aanspreekpunt. Bovendien 

duiken er nieuwe, voorheen onbestaande vragen op. Een voorbeeld: een facility agent 

ontvangt de schijven van het toegestane krediet van de verschillende banken om door te 

storten aan de kredietnemer en hij ontvangt de maandelijkse terugbetalingen van de 

kredietnemer om door te storten aan de banken. Stel dat een Ijslandse bank in het consortium 

niet meer presteert en geen funding meer doorstort. Mag de facility agent die al een 

terugbetaling heeft ontvangen van de kredietnemer dan het initiatief nemen om te 

compenseren? Behoort dit tot het bevoegdheidspakket van de facility agent? Met dit soort 

vragen worstelen de banken momenteel. Dit gaat duidelijk de louter administratieve taken van 

de facility agent te buiten. We stellen vast dat de LMA (Loan Market Association) heel recent 

een nieuwe coördinatorsfunctie gecreëerd heeft, een nieuwe contract waarbij onze leidende 

bank nieuwe, ruimere bevoegdheden worden toegekend, met een duidelijke 
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vertegenwoordigingsrol en uiteraard een aangepaste jaarlijkse vergoeding. Kortom: we 

hebben iemand nodig met vertegenwoordigingsbevoegdheid.  

 

 

 

 

 

 

2. Lastgeving  

 

Sommige leidende partijen - voor de eerste verzekeraar is dat uitdrukkelijk bepaald in de wet - 

krijgen het etiket van lasthebber. Een lasthebber is iemand die de bevoegdheid heeft om in 

naam en voor rekening van zijn lastgever rechtshandelingen te verrichten met een derde. Maar 

hier stelt de strenge invulling van het zogenaamde kenbaarheidsvereiste of de contemplatio 

domini een probleem. Een lasthebber kan zijn lastgever maar rechtstreeks binden en 

rechtstreeks rechten verlenen, hij kan maar vermijden dat hij zelf persoonlijk gebonden is tot 

de transactie die hij sluit, wanneer hij optreedt in naam van zijn lastgever. Optreden ‘in naam 

van’ betekent dat onze lasthebber het bestaan en de identiteit van zijn lastgever kenbaar moet 

maken bij het sluiten van de transactie, ter bescherming van de derde die het recht heeft te 

weten wie zijn wederpartij wordt. Concreet betekent dit dat onze leidende partij bij elke 

transactie die hij wil sluiten voor rekening van de andere partijen aan de 

meerpartijenovereenkomst, elke afzonderlijke partij bij naam moet noemen en identificeren. 

Dit vereiste is problematisch voor het ingedriënt ‘dynamiek en flexibiliteit’. 

 

Ik illustreer u dit gegeven met een sprekend voorbeeld: de security agent van het 

gesyndiceerde krediet. In het kader van zo’n krediet moet de kredietnemer een aantal 

zekerheden verlenen. Opdat de banken rechtstreeks titularis en begunstigde kunnen zijn van 

die zekerheden, moeten zij door de security agent genomen worden in naam van elke 

afzonderlijke bank die op dat moment deel uitmaakt van het bankenconsortium. Wil er een 

nieuwe bank toetreden of een oude bank uittreden, dan moet er een overdracht gebeuren van 

het aandeel. Opdat de zekerheden het aandeel, de overdracht van de schuldvordering, zouden 

volgen, moet er allerlei formaliteiten gebeuren waarvan de kosten hoog oplopen. Voor een 

hypotheek bijvoorbeeld is in België een authentieke akte en een kantmelding nodig. In 

Nederland is het nog erger. Men onderscheidt de vaste, de krediet- en de bankhypotheek. Het 
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antwoord op de vraag of bij een overdracht van het krediet de hypotheek volgt, is telkens 

verschillend. En beeld u maar eens in wat het bijvoorbeeld betekent om een handlichting van 

een hypotheek te organiseren in naam van dertig verschillende banken waarvan er een aantal 

per definitie in het buitenland gevestigd zijn. Of stel u een kredietconsortium voor van bij 

aanvang 20 banken, een krediet van 100, gewaarborgd door een pand op de handelszaak. In 

feite gaat het dan om 20 verschillende panden, met gelijke rang, die vlot als accessorium de 

overdracht van het krediet zullen volgen. Na twee jaar zijn er 14 nieuwe banken ingestapt, 

waaronder bank X, en 8 andere eruit gestapt. Het eindresultaat is 26 banken, voor aandelen in 

het krediet die dus niet meer overeenkomen met de oorspronkelijke verdeling. Bank X heeft 

ongetwijfeld een aandeel in de opbrengst van het pand op de handelszaak, maar welke delen 

van wiens oorspronkelijke vordering heeft hij in handen? Die structuur waarbij de zekerheden 

worden gevestigd in naam van elke afzonderlijke bank wordt dan ook bijna niet meer gebruikt 

in de praktijk. 

 

Kortom: het kenbaarheidsvereiste dat een lasthebber verplicht om in naam van zijn lastgever 

te handelen en de strenge invulling van dit kenbaarheidsvereiste (men moet bestaan én 

identiteit van zijn lastgever noemen) staat haaks op het ingedriënt ‘dynamiek en flexibiliteit’. 

 

3. Middellijke vertegenwoordiging  

 

Een middellijke vertegenwoordiger is een vertegenwoordiger die in eigen naam voor rekening 

van een principaal handelt. In België zijn de schoolvoorbeelden de commissie-overeenkomst 

uit het handelsrecht en de naamlening (een verborgen lastgeving) uit het Burgerlijk recht. In 

Nederland is die mogelijkheid om in eigen naam te handelen algemeen geregeld en ook 

opgenomen in de regeling voor de lastgeving.  

 

Op het eerste zicht is dit inderdaad een interessante piste, want onze middellijke 

vertegenwoordiger handelt in eigen naam dus de partijen voor wiens rekening hij optreedt 

moeten niet langer bij naam genoemd worden en kunnen vlot fluctueren. Er zijn inderdaad 

stemmen die pleiten om de oplossing voor onze leidende partij te zoeken in de figuur van 

middellijke vertegenwoordiging.  

 

Maar wat is hier het probleem? De gevolgen van middellijke vertegenwoordiging leveren niet 

de ingedriënten ‘risicospreiding’ en ‘rechtstreekse begunstiging’ op. Wat de risicospreiding 
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betreft, wil onze leidende partij niet persoonlijk gebonden zijn door de volledige transactie. 

Hij wil het risico niet volledig zelf dragen. Dat is nu net het typische kenmerk van onze 

middellijke vertegenwoordiger: iemand die in eigen naam optreedt, is persoonlijk gebonden 

door de transactie. Wat de rechtstreekse begunstiging betreft, is de regel (ondanks enkele 

uitzonderingen en nuanceringen) nog steeds dat een middellijke vertegenwoordiger zijn 

opdrachtgever in de regel niet rechtstreeks kan begunstigen.  

 

We moeten toegeven dat onze leidende partij niet beantwoordt aan het typische profiel van de 

middellijke vertegenwoordiger. Er zijn eigenlijk twee profielen. Het eerste profiel is dat van 

de Belgische commissionair en de Nederlandse middellijke vertegenwoordiger. Dat is iemand 

die niet verbergt dat hij voor andermans rekening handelt maar die om de een of andere reden 

(bv. om zijn eigen kredietwaardigheid in de transactie te leggen) in eigen naam handelt in de 

zin dat hij zich persoonlijk wil verbinden.  Het tweede profiel is dat van de Belgische 

naamlener, de verborger lasthebber, die –het woord zegt het zelf- volledig gaat verbergen dat 

hij voor andermans rekening handelt. In het Nederlandse recht heeft men die variant 

verbannen bij de invoering van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Van 

Schilfgaarde hield nochtans een pleidooi voor het aanvaarden van een verborgen of bedekte 

vertegenwoordiging in zijn proefschrift maar hij is niet gevolgd. Uit de parlementaire 

voorbereiding blijkt dat de wetgever de hypothese van verborgen vertegenwoordiging 

uitdrukkelijk verworpen heeft. Ik citeer de passage: “Het verdient geen aanbeveling in de 

wetgeving de denkbeelden te volgen van die schrijvers die de vertegenwoordigingsfiguur 

willen uitbreiden tot al die gevallen waarin de wederpartij in het geheel niet wist of behoefde 

te weten met een tussenpersoon te doen te hebben”.  

 

Waarom past ook dat profiel van een verborgen vertegenwoordiger niet voor onze leidende 

partij? Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat enkel de leidende partij in de 

meerpartijenovereenkomst vermeld wordt, in de zekerheidsovereenkomsten enz. Maar dat wil 

de leidende partij helemaal niet en dat willen de andere partijen ook niet. Zij willen dat wel 

geweten is dat zij deelnemen, alleen al uit prestige-overwegingen ten aanzien van de derde en 

de internationale markt.  

 

IV. Nieuwe recept 
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U ziet het, we hebben nood aan een nieuw recept. Dat nieuwe recept zit vervat in mijn 

proefschrift over middellijke vertegenwoordiging. Vanuit de vaststelling dat het klassieke 

schema van vertegenwoordiging te weinig verfijnd is en een rem vormt voor de ontwikkeling 

van een aantal juridische constructies waar de praktijk nochtans nood aan heeft - en ik hoop 

dat ik u daarvan heb overtuigd aan de hand van de leidende partij in een 

meerpartijenovereenkomst -, heb ik een nieuw schema uitgewerkt voor vertegenwoordiging.  

 

Schema 

      volmaakte vertegenwoordiging  

      (=in naam van Vde in juridische zin) 

  interne werking 

      onvolmaakte vertegenwoordiging 

      (=in eigen naam in juridische zin) 

 

vertegenwoordiging  

(= voor rekening van Vde)    

        bepaalde vertegenwoordiging 

        (=kennis bestaan + identiteit Vde) 

      open vertegenwoordiging 

      (= in naam van Vde in feitelijke zin) 

                   onbepaalde vertegenwoordiging 

externe werking (=kennis bestaan Vde, niet 

identiteit) 

   

      verborgen vertegenwoordiging 

      (= optreden in eigen naam in feitelijke zin) 

 

U ziet op het schema dat ik een onderscheid maak tussen de interne werking en de 

derdenwerking van vertegenwoordiging. Bij de derdenwerking: heb ik een onderscheid 

gemaakt tussen open en verborgen vertegenwoordiging en bij open vertegenwoordiging 

tussen bepaalde en onbepaalde vertegenwoordiging en het is die onbepaalde 

vertegenwoordiging die het juiste recept oplevert. 
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Wat is de redenering? Opdat vertegenwoordiging uitwerking kan krijgen ten opzichte van de 

derde, moet het kenbaarheidsvereiste vervuld zijn en dat kenbaarheidsvereiste wordt streng 

ingevuld. De vertegenwoordiger moet het bestaan én de identiteit van zijn principaal kenbaar 

maken bij het sluiten van de overeenkomst, wil hij de vertegenwoordigde rechtstreeks 

begunstigen en wil hij zelf niet persoonlijk gebonden zijn door de overeenkomst. In mijn 

proefschrift heb ik aangetoond dat aan dit kenbaarheidsvereiste niet alleen een soepelere 

invulling kan toekomen, maar dat dit vereiste ook niet absoluut is. Er zijn uitzonderingen.  

 

Er zijn eerst en vooral uitzonderingen waar er rechtstreekse begunstiging van de 

vertegenwoordigde kan zijn, zonder dat de vertegenwoordiger het bestaan van de 

vertegenwoordigde kenbaar maakt. Dat zijn geevallen waar het eventuele bestaan van een 

vertegenwoordigde de derde onverschillig laat. Wat hier bepalend is, is de aard van de 

overeenkomst. Voorbeelden zijn: overeenkomsten die ter ondertekening worden voorgelegd, 

zonder dat de persoon die de overeenkomst sluit zijn naam moet invullen (bv. de aankoop van 

een treinticket) en alledaagse overeenkomsten tegen onmiddellijke betaling. We zien die 

mogelijkheid bijvoorbeeld uitdrukkelijk verschijnen in het Zwitserse Burgerlijk Wetboek. De 

rechten en plichten van een overeenkomst, ook wanneer de vertegenwoordiger zich niet als 

vertegenwoordiger geopenbaard heeft bij het sluiten ervan, zullen rechtstreeks worden 

toegerekend aan de vertegenwoordigde, wanneer het de derde onverschillig laat met wie de 

overeenkomst gesloten wordt (bv. Bargeschäfte).  

 

Er zijn daarnaast uitzonderingen (en dat is de mogelijkheid die ons hier interesseert) waar er 

rechtstreekse begunstiging van de vertegenwoordigde kan zijn, zonder dat de 

vertegenwoordiger de identiteit van zijn vertegenwoordigde noemt. De derde is op de hoogte 

van het bestaan van de vertegenwoordigde maar aanvaardt de werking van een open 

vertegenwoordiging, zonder dat de identiteit van de vertegenwoordigde precies wordt 

aangeduid. Dan is er sprake van onbepaalde vertegenwoordiging. 

 

Die onbepaaldheid kan haar grondslag vinden in een contractuele discretieplicht. De 

vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger kunnen het zo overeengekomen zijn, omdat de 

vertegenwoordigde uit discretie  zijn identiteit niet wil noemen. Daarnaast zijn er gevallen 

waar de onbepaaldheid van de vertegenwoordigde opgelegd is vanuit een praktische 

noodzaak. In bepaalde situaties zou de handhaving van de plicht om de identiteit van de 

vertegenwoordigde(n) kenbaar te maken, het sluiten van de overeenkomst onmogelijk of 
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minstens zeer moeilijk maken wegens de kostprijs of de te vervullen formaliteiten. En hier 

komen we uit bij onze leidende partij. Hem toelaten dat hij optreedt als vertegenwoordiger 

voor andermans rekening, zonder zijn vertegenwoordigden bij naam te noemen, laat een 

soepele fluctuatie toe van de vertegenwoordigden, zonder onnodige formaliteiten en kosten.  

 

We zien trouwens een recent voorbeeld hiervan in de Belgische wet die de Richtlijn 

betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten heeft omgezet. Daar is nu bepaald dat voor 

bepaalde zekerheidsovereenkomsten , ook al zijn ze gesloten door een persoon ‘in eigen 

naam’, maar voor rekening van de begunstigden van de zekerheden, die begunstigden toch 

een rechtstreekse aanspraak krijgen. Dus de opbrengst van de realisatie van de zekerheid komt 

rechtstreeks toe aan de begunstigden, zonder dat het relevant is of de begunstigden 

geïdentificeerd zijn door de tussenpersoon. Dat laat bijvoorbeeld aan onze security agent toe 

om een pand en een cessie te doen voor rekening van het bankenconsortium en daarbij 

rechtstreeks de banken te begunstigen.  

 

Men probeert die bepaling in te passen in het klassieke schema, maar dat lukt niet. Er is geen 

sprake van een eigenlijke commissie of Nederlandse middellijke vertegenwoordiging, want 

onze tussenpersoon wil helemaal niet persoonlijk gebonden zijn. Er is ook geen sprake van 

een eigenlijke naamlening, want er wordt  openlijk opgetreden voor rekening van het 

bankenconsortium. Dit is een prachtig voorbeeld van onbepaalde vertegenwoordiging: onze 

tussenpersoon treedt op voor rekening van een principaal waarvan louter identiteit niet 

genoemd wordt, om praktische overwegingen. Zo’n optreden in naam van een onbepaalde 

vertegenwoordigde verhindert niet dat de leden van het bankenconsortium rechtstreeks 

begunstigd worden en dat de leidende bank niet persoonlijk gebonden is. We zien dus de 

werking van onmiddellijke vertegenwoordiging.  

 

De Nederlandse collega’s kan ik geruststellen. Dit betekent immers niet dat het nodig is om de 

verbannen hypothese van verborgen vertegenwoordiging terug in te voeren in het Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek. Het schema maakt dit duidelijk. Er is een verschil tussen een onbepaalde 

en een verborgen vertegenwoordiging. Bij onbepaalde vertegenwoordiging is enkel de 

identiteit van de vertegenwoordigde verborgen maar niet het bestaan, terwijl bij verborgen 

vertegenwoordiging ook het bestaan van de vertegenwoordigde verborgen is. Meer nog: het 

Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevat reeds de sleutel naar onbepaalde vertegenwoordiging. 

Volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek, is er sprake van onmiddellijke 
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vertegenwoordiging, wanneer de vertegenwoordiger bij het sluiten van de overeenkomst 

optreedt in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde of van een nader te noemen 

meester. Een nader te noemen meester is een principaal die bij het sluiten van de 

overeenkomst nog niet bij naam genoemd wordt maar waarvan het bestaan wel reeds kenbaar 

wordt gemaakt aan de derde. Deze ‘nader te noemen meester’ is de sleutel naar onbepaalde 

vertegenwoordiging.  

 

Er zijn uiteraard randvoorwaarden.  

1. De actuele lijst van principalen moet op eerste verzoek beschikbaar zijn.  

2. Daarenboven moeten de geldstromen verlopen via een kwaliteitsrekening. Ook dat is een 

prachtige toepassing van onbepaalde vertegenwoordiging: een kwaliteitsrekening is een 

bankrekening die geopend wordt door een vertegenwoordiger qualitate qua, in zijn 

hoedanigheid van bijvoorbeeld leidende partij van een consortium. Men weet bij het openen 

van een kwaliteitsrekening niet precies wie de partijen zijn voor wiens rekening er gelden 

zullen gestort worden op de rekening. Dus men kan die rekening onmogelijk openen in naam 

van alle principalen die rechtstreeks begunstigden willen zijn. Hoe lost men dit op? Men opent 

als leidende partij de rekening voor andermans rekening, heel duidelijk als vertegenwoordiger, 

qualitate qua, maar zonder dat alle partijen bij naam genoemd worden.  

3. Tot slot, moet onze leidende partij ook in rechte kunnen optreden voor rekening van de 

andere partijen. Hoe zit het met de procesrechtelijke kant van de zaak? As een privatist zich 

begeeft op het terrein van het procesrecht, begeeft hij zich per definitie op glad ijs. En het ijs 

is des te meer glad, nu we een paar echte processualisten in de zaal hebben maar het is precies 

voor hen dat ik de uitdaging graag aanga. Is het mogelijk om de leidende partij te dagvaarden 

qualitate qua, zonder de identiteit van alle achterliggende principalen te noemen? Het 

antwoord is positief. Ook de vertegenwoordiging in rechte is onderworpen aan het 

kenbaarheidsvereiste. Dat zit vervat in het adagium nul ne plaide par procureur. Dit 

kenbaarheidsvereiste vertaalt zich in een procesrechtelijk vormvereiste: de vertegenwoordiger 

is verplicht om bij elke proceshandeling en in elk procedurestuk de identiteit van de 

vertegenwoordigde te vermelden. Net zoals in het materiële vertegenwoordigingsrecht, 

beschermt dit vormvereiste de belangen van de derde (hier: de tegenpartij). De tegenpartij 

moet in staat zijn de persoon die in rechte tegenover hem staat te kennen om te kunnen 

argumenteren over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de zaak. Welnu, we stellen vast 

dat de versoepeling van het kenbaarheidsvereiste die ik bepleit in het materiële 

vertegenwoordigingsrecht, in het procesrecht al lang verworven is, vanuit het vereiste van de 
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belangenschade. Het ontbreken van een uitdrukkelijke kennisgeving van de identiteit zal geen 

grond zijn tot nietigverklaring, wanneer de persoon die zich erop kan beroepen geen 

belangenschade heeft geleden. Het gaat zelfs verder. Deze versoepeling heeft de rechtspraak 

en de rechtsleer ertoe gebracht te aanvaarden dat een vertegenwoordiger uitzonderlijk 

qualitate qua kan optreden, d.i. met bekendmaking van zijn hoedanigheid van 

vertegenwoordiger maar zonder vermelding van de identiteit van de vertegenwoordigde. De 

vertegenwoordiging blijft openlijk maar de identiteit van de vertegenwoordigde wordt niet 

bekendgemaakt. Een belangrijk voorbeeld hiervan vormen de groeperingen zonder 

rechtspersoonlijkheid die talrijke leden tellen en voor wie het onmogelijk is om in de 

procedurehandelingen de identiteit van alle leden kenbaar te maken, bv. Lloyd’s of Londen, en 

onze cirkel is rond.  

 

We kunnen dus verrassend besluiten dat de versoepeling van het kenbaarheidsvereiste en de 

uitzonderingen die ik bepleit in het materiële vertegenwoordigingsrecht al lang een verworven 

gegeven zijn in het procesrecht. Het niet noemen van de identiteit van de vertegenwoordigde 

vormt er niet automatisch een hinderpaal voor het intreden van de gevolgen van de 

vertegenwoordiging in rechte.  

 

Dames en heren, ik hoop u met het uitspreken van deze oratie te hebben overtuigd dat mijn 

nieuwe recept van onbepaalde vertegenwoordiging alle ingrediënten bevat die een leidende 

partij nodig heeft: coördinatie (want we kunnen het beheer toekennen aan een echte 

vertegenwoordiger); risico-spreiding en rechtstreekse begunstiging (want onze 

vertegenwoordiger is een onmiddellijke vertegenwoordiger die bijgevolg zijn 

vertegenwoordigde rechtstreeks kan begunstigen en niet persoonlijk gebonden is); dynamiek 

en flexibiliteit (want onze partijen die niet langer bij naam genoemd moeten worden kunnen 

vlot fluctueren). Als ik u hiervan heb kunnen overtuigen, zal ik deze Aula binnen enkele 

minuten als een gelukkige vrouw verlaten. 

 

Dames en heren, elke redevoering heeft zijn historisch moment. 28 april 2009 zal wellicht de 

geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de aandeelhouders van Fortis-bank de 

overname door BNP Paribas goedkeurden en waarop de varkensgriep zich definitief 

manifesteerde in Europa. Als de dag na de geboorte van Ewout, zoontje van onze Leuvense 

collega Elke. U ziet, Ewoud Hondius, hoezeer u ons Leuvense Instituut inspireert.  
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Als 28 april van het academiejaar waarin mij, op uitnodiging van u, Ewoud, de grote eer te 

beurt viel de TPR-wisselleerstoel te mogen ontvangen van de redactie van het Tijdschrift voor 

Privaatrecht, hier vandaag vertegenwoordigd door Alain Verbeke, en de aanleiding voor deze 

oratie.  

Als 28 april van het jaar waarin Anne Keirse tot hoogleraar benoemd werd in Utrecht en zij 

meteen al, zelf bij wijze van spreken nog met een stratenplan onder de arm, gastvrouw mocht 

zijn en zij dat met zoveel verve deed dat ik in haar een nieuwe academische bondgenoot heb 

ontdekt voor het leven. Het jaar waarin ik eeuwenoude - is het niet Harriët Schelhaas - en 

springlevende banden kon leggen met het Molengraaff Instituut. Maar bovenal frisse 

wetenschappelijke ideeën opdeed dankzij mijn Utrechtse lessen en de fundamenten legde van 

een nieuw onderzoeksspeerpunt ‘De invloed van Europa op het verbintenissenrecht op 

Asseriaanse wijze’. 

 

Als 28 april van het jaar waarin ikzelf in Leuven werd benoemd op een vacature die mij 

toeliet om mij definitief aan de verbintenisrechtelijke zijde te scharen van mijn oude en 

trouwe bondgenoot Sophie Stijns en de banden met de Leuvense en Kortrijkse collega’s 

werden bevestigd.  

 

Als de dag waarop mijn Decaan Paul Van Orshoven tevergeefs hoopte een chauffeur te 

krijgen en hij samen met een schare trouwe Belgische fans, mijn ouders en mijn dooppeter 

historische inspanningen deed om erbij te zijn. 

 

Als 28 april van het jaar, tot slot, waarin mama Ilse papa Bruno, Toon, Martijn en Sien af en 

toe in de steek liet en richting Utrecht verdween maar vla en gekleurde korreltjes uit Albert 

Heijn in de reiskoffer nog veel konden goedmaken en papa Bruno zich troostte met de 

gedachte dat dit soort zaken tijdelijk zijn en zijn echtgenote toelaten te herbronnen. 

 

Aan allen die meeschreven aan deze historische dag: een welgemeende en zeer hartelijke 

dank. Ik heb gezegd.  

 

Ilse Samoy 

 


