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TITEL I

DE VERKOOP
HooFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN
AFDELING

BEPALING EN

I

BESTA~DDELEN

I. BEPALING- KENMERKEN

Verkoop is een overeenkomst waarbij een der partijen (de verkoper) zich
ertoe verbindt de eigendom van een zaak over te dragen, de andere (de
koper) de prijs ervoor te betalen (art. 1582 B.W.).
Eigendomsoverdracht en prijs zijn de essentiele bestanddelen van dit
contract; zodra daarover consensus bestaat komt de overeenkomst tot stand,
in de mate althans dat de partijen geen beslissende betekenis hebben gehecht
aan andere punten van het contract (plaats of tijdstip der levering, modaliteiten van prijsbetaling, enz .... ) (zie daarover : Limpens, J., La vente en droit
belge, nr. 56).
De rechtbank van eerste aanleg te Hoei velde op 24juni 1961 (].Liege, 19611962, 190) een vonnis waarin een zekere verwarring tot uiting komt, verwarring waarvoor De Page (Traite, IV, nr. 8 en 10) waarschuwde, nl. tussen de
essentiele konstitutieve elementen van de koopovereenkomst en de verbintenissen die eruit voortvloeien.
Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei verwekt de indruk
dat, naast het akkoord over de zaak en de prijs, nag een derde beslissend
element client aanwezig te zijn: de leveringswijze. Dit is - in dergelijk
algemene termen gesteld- te betwijfelen. Op zichzelf is geen akkoord over
de leveringswijze vereist opdat de koop zich zou kunnen realiseren.
Een meer zindelijke redenering wordt voorgehouden door de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel (29 november 1966, Pas., 1967, III, 58) bij de
interpretatie van artikel1676 B.W. (,de eis tot vernietiging van de koop uit
hoofde van benadeling is niet meer ontvankelijk na verloop van twee jaren
te rekenen van de dag van de koop"). De rechtbank beslist dat de wilsovereenstemming, vereist door artikel 1583 B.W., aanwezig is wanneer deze
werd vastgelegd in een koopcompromis. Het is derhalve irrelevant op te
werpen dat de eigendomsoverdracht aan een tijdsbepaling gebonden is
(bijv. het verlijden van een authentieke akte). De rechtbank verwijst daarbij
naareenarrestvanhethofvancassatiedd. qmaart 1955, (Pas., 1955, I,782)
waarin de onmiddellijke eigendomsoverdracht niet tot de konstitutieve
elementen van de koop - verkoop wordt gerekend:
Het bestaan van een rechtsgeldige verkoopovereenkomst is uiteraard niet
aangevoerd wanneer het bewijs van de wilsovereenstemming tussen de
partijen over de prijs ontbreekt. Dit werd, in het geval van een lasthebber
die zijn mandaat te buiten ging, door de rechtbank van eerste aanleg te

Turnhout, die artikel I998 B.W. toepaste, benadrukt (24 april I968,
Turnh. Rechtsl., I970, nr. 810).
Nog wat de prijs betreft, oordeelde het hof van beroep te Gent in zijn arrest
van 28 maart I968 (Pas., I968, II, I84) dat de verkoop als gesloten moet
worden beschouwd wanneer wilsovereenstemming bestaat betreffende de
zaak en prijs. De betaling van de overeengekomen prijs kan niet als een
opschortende voorwaarde aangezien worden daar het honoreren van de prijs
op de overeengekomen datum de uitvoering beduidt van een verbintenis die
door de wet aan de partijen wordt opgelegd; het is geenszins een ,toekomstige en onzekere gebeurtenis".
Betreffende de eigendomsoverdracht, vonniste de handelsrechtbank te
Brussel (2 jan. I967, ]. Comm. Br., I967, I09) dat bij een soortzaak de eigendomsoverdracht zich pas van rechtswege en onmiddellijk zal voordoen bij
de individualisering (meestal, doch niet noodzakelijk bij de levering; zie De
Page,, tv; ~r. 2i 25).
Een overeenkomst die geen eigendomsoverdracht meebrengt is uiteraard
geen verkoop ; de toepassing van deze eenvoudige regel kan in concreto
nochtans op moeilijkheden stuiten. Aldus moet volgens de handelsrechtbank te St.-Niklaas (8 juli I958, T. Vred., I961, 194) een aannemingskontrakt
als een verkoop worden aangezien, wanneer de aannemer niet alleen de
arbeid verricht, doch ook het materiaal levert. De handelsrechtbank te
Turnhout daarentegen stelde, in navolging van De Page (IV, nrs. 870-873
his), dat bij gelijktijdige levering van materiaal en uitvoering van werk, de
bouwactiviteit het eigenlijk voorwerp uitmaakt van het kontract en aldus
primeert op de levering (Hrb. Turnhout, I7 okt. I967, ]. Comm. Br.,
Comm. Br., I969, I, 695). Het gaat derhalve om een industrieverhuring.
Ook in de rechtsleer is de oplossing van dit vraagpunt niet eenduidig.
Sommigen pleiten voor de formule van het gemengd contract (Planiol, M.
en Ripert, G., Traite, XI, nr. 9I2); anderen steunen zich op de voorlaatste alinea van artikel I7I I B.W. om een verkoop van toekomstige goederen in te roepen (Julliot de la Morandiere, L., Droit Civil, III, nr. 294),
alhoewel artikel I787 toch wel artikel I7I I amendeert.
Voor het Franse hofvan cassatie gaat het om een verkoop wanneer de waarde van de verkochte goederen deze van de arbeid overtreft (Cass. fr. civ.,
I aug. I950, S., I95 I, I, 100); uiteindelijk kan Mazeaud wellicht bijgetreden
worden waar hij als richtlijn aanduidt dat de rechter de concrete bedoelingen
van de partijen moet opzoeken (geen automatisme : Mazeaud, H.L. en
J., Leyons de droit civil, III, nr. 1336).
De verkoop van een flatgebouw in aanbouw is geen aannemingsovereenkomst maar een verkoop van een onroerend goed. De vraag naar de bouwgebreken client derhalve volgens de beginselen inzake verkoop te worden
beoordeeld (Hrb. Leuven, 18 juni I968, ]. Comm. Br., I969, I, 149).
Dat complexe contracten tot interpretatiemoeilijkheden aanleiding geven
blijkt ook nog uit het arrest van het hof van beroep te Brussel (I 8 nov. I 964,
Pas., I965, II, 248).

en
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Wanneer een melkverkoper flessen en verpakking Ievert die moeten betaald
worden, doch de koper heeft de mogelijkheid de terugbetalingervan te bekomen tegen hun teruggave, dan gaat het- aldus het arrest- niet om bewaargeving, noch om bruiklening, maar om een werkelijke verkoop, waarbij de
verkoper de verbintenis op zich neemt de verkochte zaken aan dezelfde prijs
terug te nemen. Wordt de koper failliet verklaard voor de teruggave der
flessen en verpakkingen, dan behoren zij tot het actief van zijn vermogen.
2.

BESTANDDELEN

Zoals elke overeenkomst is de verkoop aan artikel 1108 B.W. onderworpen.
Vereist zijn dus de toestemming der contracterende partijen, hun bekwaamheid, een bepaald en geoorloofd voorwerp, een geoorloofde oorzaak.
3•
/

ToESTEMMING.

SAMENLOOP VAN DE WILSUITINGEN

Er werd reeds aan herinnerd dat zaak en prijs onmisbaar zijn om een koopcontract tevormen (art. 1583 B.W.; -Rb. Hoei, 24juni 1961, ]. Liege, 196162, 190;- Luik, 4 mei 1970, ]. Liege, 1970, 42). Ze zijn echter niet de enige
bestanddelen. Hebben partijen, daarnaast, een beslissende betekenis gehecht
aan andere elementen, dan client ook daarover volledige toestemming te bestaan (zie o.a.: Luik, 29 februari 1960, Pas., 1961, II, 3;- Brussel, 13 nov.
1961, Pas., 1962, II, 283;- Brussel, 25 febr. 1963, Pas., 1963, II, 221;Hrb: Brussel, 5 dec. 1966,]. Comm; Br., 1969, III, 327; ·~ Rb. Hoei, 3 juni
1969, J. Comm. B., 1969, I, 419; - Rb. Oudenaarde, 18 april 1969, R. W.,
1969-1970, 871.
De rechtbank van koophandel te St-Niklaas liet in een vonnis van 25 oktober
1968 (J. Comm. B., 1969, I, 175) het getuigenbewijs van een eventueel mondeling vastgelegd beding, dat zou afwijken van de algemene voorwaarden,
hiet toe omdat de mogelijkheid had bestaan bedoelde clausule neer te schrijven. Hetzelfde vonnis wijst erop dat, indien zelfs in de overeenkomst naar
He hogervermelde algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt verwezen,
de koper niettemin geacht wordt ze te aanvaarden. Dit leidt de rechtbank af
hit de vaststelling dat de koper bij kennisname van de voorwaarden niet
~rotesteerde en ze evenmin verwierp (over betwistingen betreffende de algeFnene voorwaarden, zie ook nog: Hrb. Brussel, 21 mei 1970, ]. T., 1970, 499).
iDe vraag naar het bestaan van de toestemming is soms bijzonder delikaat
ibij aanvaarding van facturen, aanvaarding waaruit de wilsovereenstemming
/i.v.m. het gefactureerde wordt afgeleid.
!De aanvaarding van een factuur blijkt voldoende uit het akkoord van de
ikoper i:v.m:··een-verbetering van de gefactureerde prijs, die door de verkoJper op verzoek van de medecontractant werd aangebracht (Nijvel, 15 sept.
/1966, T. Vred., 1967, 123).
fDe kog.e.~vere_e~~~tnst is ee.~ consensueel contract:.maar de partijen kun?en
het bestaan ervan afhankehJk maken van het verliJden van een authentleke
\akte (De Page, IV, nr. r I en nr. 87, b en c).
1
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Het hof van beroep te Gent heeft deze beginselen toegepast in een vrij
zonderlinge situatie (21 okt. 1965, T. Not., I966, 87).
Twee verloofden tekenen op 7 januari I96I een ,compromis van verkoop",
maar er wordt overeengekomen dat deze overeenstemming op IO januari
moet vastgesteld worden door een notaris ; de authentieke akte client dan te
worden opgesteld in de loop van de maand juli bij het huwelijk.
Het hof stelt vast dat het hier enkel gaat om het neerschrijven van de stand
der onderhandelingen, gezien de verdere bedongen procedure niet meer
werd gevolgd wegens het verbreken der verloving (vgl. met: Brussel, I 6 nov.
I964, Pas., I965, II, 243).
Aan de totstal).dkoming van de verkoop gaat dikwijls een eenzijdige belofte
te kopen of te verkopen vooraf.
In een arrest van 9 maart I967 past het hof van beroep te Brussel (]. Port.
Anv., I967, 317) de algemene rechtsbeginselen t.a.v. aanbod en aanvaarding
toe in een geval waar de aanbieder het door hem toegestane aanbod eenzijdig
intrekt vooraleer de overeengekomen termijn was verstreken. De belover,
aldushet hof, is door deze termijn onherroepelijk gehouden en een eenzijdige
beslissing, zijn aanbod voor het verstrijken ervan in te trekken heeft geen
rechtsgevolgen. De overeenkomst komt geldig tot stand wanneer het aanbod
wordt aanvaard binnen de gestelde termijn (De Page, II, nr. SI9; Limpens,]., R.P.D.B., Tw. Vente, nr. 67 en 68).
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (I9 dec. I968, Pas., I969,
III, 73), wordt de eenzijdige verkoopbelofte met betaling van handgeld niet
aan de toepassing van artikel I590 onttrokken omdat de partijen in een
onderhandse akte bedingen dat de handpenningen niet op de verkoopprijs
zullen worden aangerekend. Dit impliceert immers, aldus de rechtbankr dat
er overeenstemming hestand tussen partijen de handpenningen als schadeloosstelling te Iaten dienen voor het eventueel niet opnemen van de optie.
Dergelijke schadeloosstelling is, in de optiek van de uitspraak, niet strijdig
met een eenzijdige belofte van verkoop. De rechtbank was overigens nag
van mening dat het eenzijdig karakter van de belofte het recht onaangeroerd
laat om verder nag onderhandelingen te voeren met derden met het oog op
het realiseren van dezelfde verkoop.
De wet beperkt er zich toe te beschikken dat de verkoopbelofte als verkoop
geldt wanneer de partijen akkoord gaan over de zaak en de prijs (art. I589
B.W.).
De vraag of artikel I589 B.W. de eenzijdige of tweezijdige verkoopbelofte
bedoelt, is betwist (zie : De Page, IV, nr. 240 en 242; - J..impens, J.,
o.c., nr. 82). Een vonnis van de rechtbank te Antwerpen (I april I966, Rec.
Gen., Enr. Not., I967, I49) kiest partij voor de eerste stelling: ,de onderhandse akte door de partijen gewoonlijk verkoopcompromis genoemd is
geen verkoopbelofte zoals voorzien door artikel I589 B.W. maar een werkelijke verkoop tussen de partijen".
Aan de omstandigheden dat een koop- of verkoopbelofte, evenals de verkoop zelf, de wilsovereenstemming over de zaak en de prijs onderstelt,
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herinnert een vonnis van de rechtbank van koophandel te St.-Niklaas (3
maart 1964, Pas., 1965, III, 7: het verklaart de belofte een roerend voorwerp
te kopen waarvan het type onbepaald is gebleven en zonder dat de prijs ervan
werd vastgesteld, nietig (zie in dezelfde zin, Cass., I juni 1962, Pas., 1962,

I, III3).
/
Het toezenden van een prijscourant maakt geen verkoopbelofte uit, doch
is slechts een algemeen en onpersoonlijk verzoek tot contracteren (Hrb.
Brussel, 9 april 1964, ]. Comm. Br., 1965, 193; - zie ook: De Page, II,
nr. 499 bis;- Limpens, J., o.c., nr. 63). De rechtbank van koophandel wijst
hier - zoals het hof van beroep te Brussel maar dan in een totaal ander
verband (Brussel, 5 okt. 1966, R. W., 1966-67, 516) - op het verschil
tussen aanbod en voorstel. Het toezenden van een prijslijst is enkel een
voorstel, geen bindend aanbod voor de verzender. Deze laatste is niet gehouden een bestelling die gebaseerd is op dergelijke prijscourant aan te nemen;
integendeel, .de verzender zal terecht het principe van de handelsvrijheid
inroepen om zijn weigering te fynderen.
Onderhandelingen die een verkoop inleiden of voorbereiden kunnen niet als
verkoopbelofte aangezien worden ; ze strekken er enkel toe te onderzoeken of
de verkoop mogelijk is en het sluiten ervan te vergemakkelijken of te bereiken (Cass., 23 sept. 1969,Arr. Cass., 1970, 84; Pas., 1970, I, 73).
Het vrijwillig in het openbaar te koop stellen van een onroerend goed is in
beginsel slechts een beroep op offertes (Cass., 13 jan. 1966, Pas., 1966, I,
613; - ]. T., 1970, 258; - De Page, II, nr. 513 ter;- Limpens, J., o.c.,
nr. 642). Het opbod maakt het koopaanbod uit en de verkoop is slechts
gesloten wanneer de verkoper de aangeboden prijs aanneemt.
Uiteindelijk moet nog herinnerd worden dat de verkoopbelofte geen
eigendomsoverdracht tot gevolg heeft; de belover verplicht zich enkel iets
te doen. Blijft hij in gebreke zijn opgenomen verplichtingen na te leven dan
kan hij tot de uitvoering ervan gedwongen worden (Cass., 30 jan. 1965,
Pas., 1965. I, 538).
4·

WILSGEBREKEN.

DwALING

De toestemming is gebrekkig, aldus artikel II09 B.W., wanneer zij door
dwaling wordt ingegeven of indien zij door geweld of bedrog wordt verkregen. Dwaling is pas dan een grand van nietigheid van het contract, wanneer
ze ,de zelfstandigheid" van de zaak betreft (art. 1110 B.W.). Een rudimentaire regel, voorwaar (Zweigert, K., Einfiihrung in die Rechtsvergleichung,
1969, II, 10o).
Laatstgenoemde uitdrukking mag niet in een objectieve en materiele zin
verstaan worden, maar wel in een subjectieve en psychologische zin.
De zelfstandigheid is niet de materie waaruit het contractueel voorwerp, de
verkochte zaak bijvoorbeeld, vervaardigd werd. Het is de substantiele
hoedanigheid die wezenlijk is voor de prestatie, de kwaliteit die de partij
voornamelijk op het oog had en haar ertoe gebracht heeft te contracteren, de
kwaliteit kortom die de impulsieve en determinerende oorzaak geweest is
202

van het contract (Zie ook Kist, A.W., Enkele belangrijke arresten van de
Hoge Raad der Nederlanden, T.P.R., 1971, 746, nr. 15).
Deze gedachte werd eens te meer door het hof van cassatie gevolgd in een
arrest (Cass., 31 okt. 1966, Arr. Cass., 1967, 301; Pas., I967, I, 294; R. W.,
I967-68, III7), waarin een vonnis bevestigd werd dat een overeenkomst
over de kosten van herstelling van een onrechtmatig beschadigde gevel nietig
verklaarde, omdat nadien bleek dat de stenen die men op het oog had voor
de herstelling niet meer in de handel verkrijgbaar waren. Over dit arrest
wordt verder nog in de titel over dading gehandeld. Dezelfde bepaling
wordt gegeven door de rechtbank van Luik (I4 febr. I962, ]. Liege, 1961-62,
361 ), die zich de vraag stelde of de koper zou gecontracteerd hebben, indien
hij op hoogte zou geweest zijn van de werkelijkheid waarover hij zich vergiste (Vgl. De Page, IV, nr. 48).
In een arrest van 3 maart 1967, (Arr. Cass., 1967, 829; Pas., 1967, I, 8r I;
R. W., 1966-67, 1907) bevestigde in dezelfde zin het hof van cassatie een
uitspraak waarbij op grondvan dwaling over de zelfstandigheid van de zaak
de nietigheid werd uitgesproken van een verkoop van Oosterse tapijten die
niet afkomstig waren uit de streek waarvan ze de benaming droegen. Het
handelsgebruik de in Pakistan vervaardigde tapijten te betitelen met de
naam van een andere Oosterse streek waarvan zij de tekening dragen
(Bochara bijvoorbeeld), achtte het hof van beroep misleidend voor een nietdeskundig koper, in acht genomen de alleszins aanzienlijke prijs (over de
gevraagde prijs als appreciatie-element, zie ook: Luik, I3 juni 1967, Pas.,
1968, II, 24- over de verkoop van een tweedehandse Studebaker). Of de
koper de tapijten heeft gekocht precies omdat hij meende dat ze herkomstig
waren U:it de streken waarvan zij de benaming dragen, is een feitelijke en
dientengevolgens soevereine vaststelling van de rechter ten grande.
De dwaling omtrent de waarde van de verkochte zaak, de verkeerde economische appreciatie, maakt geen dwaling over de zelfstandigheid van de zaak
uit en is in beginsel onverschillig. Eventueel zal benadeling kunnen ingeroeperi worden (Luik, 4 maart I970, R.P.Not., I970, 137; zie De Page,
IV, nr. 49).
Een dwaling met betrekking tot de geldigheid van een bevoegdheidsbeding
of van een opzeggingstermijn voldoet niet aan de voorwaarde van artikel
I r ro, omdat het slechts om uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst
gaat (Brussel, I4 okt. I968, Pas., I969, II, 3).
Een arrest van het hofvan beroep van Brussel (6 maart 1964, Pas., 1965, II
98) herinnert eraan dat de dwaling over de substantie van de verkochte zaak
moet beoordeeld worden op het ogenblik van de verkoop. De na de koop
genomen beslissing van de burgemeester het verkochte huis onbewoonbaar
te verklaren, levert geen grand tot nietigheid wegens dwaling.
Dwaling moet tevens verschoonbaar zijn, en mag niet aan de volslagen
achteloosheid te wijten zijn van de partij die er het slachtoffer van is (zie
De Page, I, nr. 46 B). Onverschoonbare dwaling is een dwaling die van die
aard is dat een normaal mens ze niet zou hebben begaan, en is een fout
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waarvoor de dader moet boeten (Cass., 28 juni 1968, Pas., I, 1236; verwijzend naar Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944, I, 133; zie ook het geval van de
kalkhoudende grand: Luik, 4 maart I970, hogervermeld: ,les articles I 109
et suivants du Code civil n' ayant pas pour but ni pour effet d' attribuer une prime
d. la negligence au a !'imprudence"; zie ook Kist, A.W., o.c.). Daaraan
herinnert de rechtbank van eerste aanleg van Verviers in een vonnis van 9
november I96S (].Liege, I96S-66, 12s). De door de koper van een stuk grond
opgelopen weigering van een bouwvergunning laat het koopcontract onaangetast. Aan de hand van de terzake bestaande reglementering kon en moest
de koper er zich voorafgaandelijk van vergewissen op welke manier hij dit
perceel kon gebruiken (Vgl. evenwel: De Page IV, nr. 49, blz. 86, noot 2).
Dit lijkt hard. Terloops weze eraan herinnerd dat de wet van 22 december
I970 met het oog op een betere voorlichting van de kopers van onbebouwde
terreinen de notaris verplicht in de verkoopakte de verklaring van de verkoper op te nemen hetzij dat voor het goed een bouwvergunning zal kunnen
worden verkregen, hetzij dat geen verzekering kan worden gegeven over het
karakter van de bouwgrond.
Terminologisch is het- terloops gezegd- onaanvaardbaar dat een rechtbank de ,nietigverklaring" met de ,ontbinding" verward (zie het zojuist
besproken vonnis van Verviers; - zie ook Rb. Brussel,. IS mei I964, vermeld, over de verkoop van een schilderij van Calame in galerij Themis - en
Luik, I3 juni I967, vermeld, over een tweedehandse Studebaker).

5·

EENVORMIGE WET

Vermelden we hier dat het te Rome gevestigd instituut voor eenmaking van
het recht, in aansluiting met de eenvormige wet op de verkoop van roerende
goederen, een eenvormige wet voorbereidt op de materiele geldigheid van
koopcontracten, die o.a. ook de eenmaking van het recht om op grond van
dwaling een koopcontract aan te vechten beoogt. Zie : Zweigert et al.,
Der Entwurf eines einheitlichen Gesetzes iiber die materielle Giiltigkeit internationaler Kaufvertriige iiber bewegliche Sachen, Rabels Z 32, I968, 20I, 342.
6.

DWALING.

NIET-CONFORME LEVERING

In de rechtspraak worden niet zelden de vorderingen die hetzij gegrond zijn
op een verborgen gebrek van de verkochte zaak, hetzij de niet-conforme
levering als oorzaak hebben, verward met de vordering tot nietigverklaring
wegens dwaling over de zelfstandigheid van de zaak.
De vordering tot nietigverklaring op grond van substantiele dwaling moet
vooreerst onderscheiden worden van de vordering tot ontbinding op grond
van de levering van een zaak die niet overeenstemt met de zaak waarop de
verkoopovereenkomst sloeg (zie De Page, IV, nr. so; Limpe'ns, o.c., nr. 109).
In laatstgenoemd geval kan men na de dagvaarding niet meer klagen. Dit
wordt in herinnering gebracht door een vonnis van IS mei I 964 van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Pas., I967, III, 33).
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Daarom sloeg het hof van beroep van Luik de hal mis door een koopovereenkomst van een wagen met een oudere en meer benzine-verslindende motor dan die waarover men het eens was geworden, op grond van
substantiele dwaling nietig te verklaren (Luik, 13 juni 1967, Pas., 1968, II,
24; zie De Page, IV, nr. 49 en noot 6, blz. 85; nr. 172 en noot 6, blz. 200).
Het arrest began eigenaardig genoeg met de correcte vermelding dat het
hier ging om een gebrek bij de levering.
De omstandigheid dat een beroep op dwaling kan worden gedaan sluit
echter een vordering op grand van wanprestatie niet uit, indien de voorwaarden daartoe aanwezig zijn (Asser-Rutten, III, 2, blz 141.). Blijkens de
jurisprudentie wordt dwaling in vele gevallen teweeggebracht tengevolge
van misleiding door de wederpartij. Een sprekend voorbeeld hiervan is, dat
de verkoper de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap uitdrukkelijk
heeft gegarandeerd, hoewel deze ontbrak. In zo'n geval heeft niet aileen de
koper gedwaald in de zelfstandigheid der zaak, doch de verkoper heeft zich
schuldig gemaakt aan wanprestatie. Nadat de Hoge Raad bij arrest van 5
februari 1932 (Vander Waarden t. Wortelboer, N.J., 1932, 399) uitdrukkelijk beslist dat, ook al is een overeenkomst op grand van dwaling vernietigbaar, zulks niet in de weg staat van het recht, om op grand van wanprestatie
ontbinding der overeenkomst met schadevergoeding te vragen (zie opgave
van concorderende doctrine in Asser-Rutten, biz. 141).

7•

DWAL1NG - VERBORGEN GEBREK

De vordering tot nietigverklaring op grand van substantiele dwaling client
eveneens onderscheiden te worden van de vrijwaring voor verborgen
gebreken die de verkochte zaak ongeschikt maken voor hetnormaal gebruik
waartoe men ze bestemde.
Voor de Franse rechtspraak laat Carbonnier (Droit civil, II, nr. 106) opmerken dat in de uitspraken cumulatief op de twee middelen een beroep wordt
gedaan (zie Planiol-Esmein, III, nr. 184; Lalou, D., 1949, 592). Is de
substantiele hoedanigheid niet precies de overeengekomen hoedanigheid,
dus de uitdrukkelijk of stilzwijgend gewaarborgde hoedanigheid (zie Baudry
Lacantinerie-Barde, I, nr. 61) ?
Het geval van dwaling en dat van verborgen gebreken gelijken ongetwijfeld
veel op elkaar, zowel wat de eisen betreft die de wetgever stelt voor de toepassing der regelingen als wat de psychologische kant van de zaak aangaat.
In beide gevallen een koper, die mag menen bepaalde hoedanigheden in de
verkochte zaak te vinden en die in die verwachting teleurgesteld wordt.
Het komt dan ook vaak voor, dat een concreet geval, op zichzelfbeschouwd,
zowel onder de regeling der dwaling als onder die der verborgen gebreken
zou vallen. Als ik een dekhengst koop, die achteraf blijkt onvruchtbaar te
zijn, kan ik, in de leer der subjectieve dwaling, evengoed betogen, dat ik
gedwaald heb in de zelfstandigheid van de zaak, als dat het paard verborgen
gebreken bezit. Een dergelijke situatie, dat een bepaald geval onder meer
dan een rechtsregel valt, is echter niet te aanvaarden, als de rechtsgevolgen
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verschillend zijn. En dat is hier het geval, al is het aileen maar de korte
vervaltermijn van artikel 1648 B.W.
Hiermede is nu wel aangetoond, dat we genoodzaakt zijn een onderscheid te
maken tussen dwaling en verborgen gebreken, maar nog niet welke verhouding tussen beide bestaat. Is de regeling der vetborgen gebreken een bijzonder geval van hetleerstuk der dwaling ? Het wordt geleerd, o.a. door Meijer
en Hofmann, maar ten onrechte (Asser-Kamphuisen, blz. 89). Zou deze
opvatting juist zijn, dan moeten alle gevallen van verborgen gebreken ook
onder de regeling van de dwaling gebracht kunnen worden. Dit is nu niet
het geval. Om wegens dwaling te kunnen ageren moet men gedwaald hebben. Als ik, als koper, twijfel of de zaak een bepaald gebrek heeft, maar ik
kan de waarheid niet ontdekken, dan kan ik mij niet op dwaling beroepen,
maar wei op verborgen gebreken. Voor een beroep op dwaling moet verder
de verkoper hebben kunnen begrijpen, dat de koper in dwaling verkeerde,
voor een vordering uit verborgen gebreken is dit niet nodig. Zo zijn er dus
ongetwijfeld gevallen, waarin de formulering van het dwalingsartikel niet,
en die van de regels omtrent verborgen gebreken wei de casus bestrijkt,
waarmede is aangetoond, dat de verborgen-gebreken-regeling geen species
kan zijn van het genus dwaling.
Eenzelfde geval zal vaak zowel onder de formulering van het dwalingsartikel
als onder de regeling der verborgen gebreken vallen, maar er zijn toch ook
gevallen dat men wel te maken heeft met een verborgen gebrek en niet met
dwaling. M.a.w. men mag de verborgen gebteken niet als een lex specialis
tegenover de dwaling plaatsen en het adagium, dat de bijzondere wetsbepaling aan de algemene derogeert, kan hier dus geen uitkomst brengen
(Asser-Kamphuisen, biz. 90).
De bedoeling van de wetgever lijkt geweest te zijn dat uitsluitend uit verborgen gebreken kan worden geageerd, indien naar de formulering zowel
van dwaling als van verborgen gebrek kan worden gesproken.
Het is dus van groot belang nauwkeurig te bepalen, wanneer men met een
verborgen gebrek te doen heeft. Want indien en de regeling voor de dwaling
en die voor verborgen gebreken naar de formulering van toepassing is, mag
alleen het laatste worden toegepast.
Het onderscheid tussen het koopvernietigend gebrek van de verkochte zaak
en het wilsgebrek, dwaling nopens de zelfstandigheid van de zaak in hoofde
van de koper bestaat hierin: dat bij dwaling over de zelfstandigheid, de
koper zich vergist heeft nopens de wezenlijke hoedanigheden, die hij bijzonder op het oog had toen hij de zaak aankocht, terwijl de vrijwaring voor
koopvernietigende gebreken enkel 'betrekking heeft op de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die haar ongeschikt maken voor het gebruik
waartoe men ze normaal bestemt of die het gebruik ervan aanzienlijk vermindert (De Page, IV, nr. so, biz. 88).
De dwaling nopens de zelfstandigheid veronderstelt, dat de koper gemeend
heeft een substantiele hoedanigheid te vinden die echter ontbreekt, zodat
hij niet de zaak gekocht heeft, die hij meende te kopen. Ze is een valse
206

of onjuiste voorstelling van de werkeiijkheid wat betreft de verkochte zaak
(De Page, I, nr. 37 en IV, nr. so, biz. 88).
In de gevallen van verborgen gebreken daarentegen heeft de koper wei
degelijk de zaak aangekocht die hij wiide kopen, maar is ze door een verborgen gebrek aangetast, waardoor ze voor het gebruik waartoe de koper ze
bestemde ongeschikt wordt.
De theorie nopens de dwaiing steit zich op het subjectieve standpunt van de
koper, terwiji de theorie nopens het verborgen ge'brek~zlcli-oplietpian stelt
van de normaieobjectieve bestem1Iling der zaak zeif (aidus Christiaens, A.,
Opmerking bij de "verkoop v~~,,door'g;br~k,~cmg~ta;i; dieren, R. W., 1951-52,
1719; Vranken, o.c., nr. 290 v.; De Page, IV, nr. 171 in fine).
Samenvattend kan derhaive gezegd worden, dat bij dwaiing het gebrek
geiegen is in de wii van de verkoper, en dat bij verborgen gebreken het
gebrek van de zaak het voorwerp van de verkoop zelf aantast.
8.

HuiSDIEREN

De vrederechter van Beringen besiiste daarentegen dat de verkoop van twee
door brucellose aangetaste runderen nietig was op grand van dwaiing over
de zeifstandigheid van de zaak, omdat dekoperzeaankochtindeverondersteiIing dat ze gezond waren en zich dus vergiste met betrekking tot een wezenIijke hoedanigheid die hij bij het siuiten van het contract bijzonder op het
oog had. (Vermeid moet daarbij nag worden dat het vonnis van Beringen de
mogelijkheid van schadevergoeding op grand van de dwaiing in aanmerking
neemt. Waarom, indien er geen fout vastgesteid werd in hoofde van de
verkoper ?) Het vonnis wordt begrijpeiijk indien men bedenkt dat brucellose een besmetteiijke ziekte is die tot heden niet gerangschikt is onder de
koopvernietigende gebreken opgesomd in de wet van 15 augustus 1885,
aangevuid door de K.B. van 3 september 1885 en 31 mei 1951.
Geiijkenis met het Iaatst aangehaaide vertoont het gevai dat besiecht werd
door de rechtbank van eerste aanleg van Namen (25 juni 1968, ]. Liege,
1968-69, 174) door de nietigverkiaring op grand van dwaiing van de verkoop
van een door hepatitis aangetaste stier.
·
Herhaaidelijk werd gevonnist dat de wet van 25 augustus 1885 enkei de
toepassing regelt van het artikei 1641 B.W. op de koopvernietigende gebreken bij verkoop en ruiling van huisdieren, maar dat zij geen betrekking heeft
op, en oak niet uitsiuit, de vordering tot nietigverkiaring steunend op de
dwaiing nopens de zeifstandigheid van het verkochte dier. Men weet dat het
zeer belangrijk arrest van het hof van cassatie van 23 november 1939 (Pas.,
1939, I, 491) zeifs verder ging. Nate hebben bepaaid, dat de vordering wegens koopvernietigende gebreken en de vordering tot nietigheid wegens
dwaiing twee verschillende vorderingen zijn, die een verschillend uitwerksei
hebben en aan verschillende termijnen onderworpen zijn, merkte het hof op,
dat eenzelfde gevai zeifs tegeiijk aanieiding kan geven tot de actio redhibitoria
en tot vordering wegens dwaling. M.a.w., wanneer dezeifde ziekte en een
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koopvernietigend gebrek uitmaakt en oorzaak is van dwaling, dan zou de
koper de keuze hebben tussen twee vorderingen.
Ondanks het tegenstrijdig advies van procureur-generaal Gesche, heeft het
beginsel gehuldigd door het hof van cassatie, ingang gevonden bij de andere
rechtbanken. Volledige eensgezindheid bestaat er nochtans niet.
Het euvel aan deze rechtspraak verbonden springt onmiddellijk in het oog,
zoals Vranken het opmerkt. Aan de koper het recht toekennen om, zelfs na
het verstrijken van de termijnen, en ook voor gebreken die wettelijk niet
koopvernietigend zijn, een vordering in te stellen tot nietigverklaring, met
practisch hetzelfde resultaat als de koopvernietiging, is de verkoper blootstellen aan dezelfde onzekerheid, aan dezelfde willekeur als diegene die, om
de koper te beschermen, tot het invoeren van de bijzondere wetten op de
koopvernietigende gebreken aanleiding heeft gegeven.
Het gevaar lijkt dan ook niet denkbeeldig dat de koper steeds geneigd zal
zijn de verkoper aan te spreken zonder acht te slaan op de termijnen, zelfs
lange tijd na de verkoop (Vranken, A.P.R., Tw. Koopvernietigende gebreken,
nr. 290 v.). Het enige voordeel dat de koper bij het instellen der actio redhibitoria zou hebben, zou zijn, het vermoeden dat het gebrek bestond ten tijde
van de verkoop (art. 9, W. 25 augustus 1885), terwijl hij ingeval van verdering tot nietigverklaring het bewijs hiervan zelf zou moeten leveren (Cass.,
23 nov. 1939, Pas., 1939, I, 491).
Daarbij zal de koper die beweert in dwaling gebracht te zijn, het bewijs van
de dwaling moeteri leveren.
9·

GEBREK.

DWALING

In een arrest van 18 januari 1968 (J. Liege, 1967-68, 258) heeft het hof van
beroep te Luik beslist dat de op het ogenblik van de koop vaststaande weigering van de vergunning om een uitrit te maken, die bestond op het ogenblik
van de verkoop van het terrein, neerkwam op een bouwverbod en bijgevolg
een gebrek uitmaakte die de verkochte grond ondienstig maakt voor het
gebruik waartoe ze bestemd was.
Het lijkt dat in casu de grond als bouwgrond was verkocht en dat er eerder
een substantiele dwaling voorhanden was, of misschien zelfs gebrek aan
conformiteit van de verkochte zaak, indien die kwaliteit beloofd was
(Limpens, o.c., nr. 115 in fine; zie hoger nr. 6 en verder nr. 16 en 24; zie
eveneens: Brussel, 22 januari 1965, verder vermeld nr. 26).
IO.

BEDROG

Vermits er in geval van bedrog omtrent de identiteit, de aard, de oorsprong
of de hoeveelheid van de verkochte zaak strafrechtelijke sancties bestaan
(art. 498-499 Sw.), kunnen de toepassingsvoorwaarden van dit wilsgebrek
voornamelijk in de strafrechtspraak worden ontdekt. Twee cassatiearresten
zijn in het raam van dit overzicht van belang ontbloot omdat ze zich enkel
over het moreel element van het in artikel498 en 499 Sw. omschreven mis208

drijfuitspreken (Cass., IO april I96I, Pas., I96I, I, 856; Cass., 2 april I962,
Pas., I962, I, 848). De eiser in cassatie stelde dat het bestreden arrest ter motivering van de veroordeling die het uitspreekt wegens oplichting en bedriegerij omtrent de hoeveelheid van de verkochte zaken, wijst op feiten die geen
listige kunstgrepen zijn. Het hofbesliste dat kuiperijen en arglistigheden die
tot doel en tot resultaat hebben gehad de koper te bedriegen, gevormd kunnen worden door een geheel van feiten waarvan elk slechts een bestanddeel
van de listige kunstgreep is en bijgevolg niet alle kenmerken ervan verenigt.
Het hofvan beroep te Brussel (9 okt. I968, Pas., II, 300) besliste dat de listige kunstgrepen en bet bedrog van artikel499 Sw. aanwezigzijnindien wetens
en willens de verkoper het werkelijke gewicht verkeerd heeft vermeld op de
verpakking (over het moreel element van het misdrijf, zie Brussel, 7 februari
I968,]. T., I968, 205; Cass., IO april I96I, Pas., I, 856); in dezelfde zin: Cass.,
I6 sept. I968, Pas., I969, I, 57; Cass., 6 jan. I969, Pas., I969, I, 4IO).
Een goed gemotiveerd en zeker voor een rechtshistoricus boeiend vonnis
van de rechtbank van Brussel van 30 december I965 (R. W., 1965-66, I954)
wijdt uit over het begrip ,kunstgrepen" en beslist dat die term in ruime zin
moet begrepen worden, en niet aileen alle handelingen behelst die gesteld
worden met het oogmerk te bedriegen, maar ook de eenvoudige, zelfs
mondelinge leugen, en de verzwijging: men verzwijgt bedrieglijk, beslist de
rechtbank, wanneer men weet of behoort te weten dat de overeenkomst niet
zou gesloten worden indien men zou spreken (I) (De Page, I, nr. so, en
noot 4, blz. 65). Men moet er zich inderdaad voor boeden de constitutieve
elementen voor het begrip bedrog van artikel 11 I 6 B.W. en bet strafrechtelijk begrip oplichting met elkaar te verwarren.
Er wordt niet betwist dat een eenvoudige leugen zonder enscenering bedrog
kan uitmaken (bijv. Cass. fr., I3 jan. I88s, S., 85, I, 302; Cass. fr., 6 febr.
I934, S., 35, I, 296; Cass. fr., 22 dec. I954, D., 55, 254). Er is meer aarzeling m.b.t. een verzwijging. In enkelejaren tijd zijn er tegenstrijdige arresten
geweest: tegen de gelijkstelling met bedrog, Cass. fr., 30 mei I927, S., 28, I,
IOS; voor de gelijkstelling, Cass. fr., 24 mei I933, D., 33, I, I43, verslag
Dumas; Cass. fr., 30 mei I947, S., 49, I, 24; Cass. fr., 22 dec. I954, boger
vermeld. In I925 had de Hoge Raad zich terughoudend getoond ten aanzien
van het antwoord op de vraag ,of kunstgrepen in een verzwijging kunnen
bestaan ... ". (H.R., I4 nov. I925, N.j., I925, 956). Die terughoudendheid is
niet meer terug te vinden in het arrest van 2 mei I969 (N.j., I969, 344).
Nederlandse en Belgische rechtspraak zijn bier in overeenstemming (vgl.
Cass., 28 april I96I, Pas., I96I, I, 925). Zie Kist, A.W., t.a.p.
In elk geval veronderstelt het verzwijgen dat men zijn mond gehouden heeft
over een omstandigbeid waarover er bij de andere partij v e r s c h o o n bare onwetendheid heerst (Cass. fr., I april I954, j.C.P., 54, 2, 8384,
(r) Bij het lezen van dit vonnis ontmoet men een oude rechtsterm, nl. jaarschaar, dat erfpacht betekent (STALLAERT, K., Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en
andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, brabantsche en limburgse oorkonden, E. J, Brill, Leiden,
r89o, II, 17).

noot Lacoste). Om die reden kan de beslissing van het hof van beroep van
Luik in het volgend geval bijgetreden worden.
De feiten die moesten beoordeeld worden door de rechtbank van eerste
aanleg van Luik en vervolgens door het hof van beroep van Luik waren de
volgende:
De familie de Macar was eigenares van een domein, genaamd ,d'Engismont", te Engis en was van plan het te verkopen. De eigendom grensde aan
de bedrijven van de N.V. Carrieres et Fours a chaux Dumont-Wauthier.
Een zekere Dodemont, vertegenwoordiger van een agentschap in onroerende goederen, de N.V. Comptoire Foncier, benaderde de eigenaars en vertelde hen een koper voor hun domein gevonden te hebben. Die kandidaat
dhr. Heymans, was in werkelijkheid een stro-man van de hoger vernoemde
N.V. Dumont-Wauthier die erop gebrand was het goed te kopen. De makelaar in onroerende goederen verklaarde dat zijn client het domein d'Engismont wenste te kopen met het doel het karakter van lusttuin te bewaren. Noch het agentschap, noch de stroman verklapten aan de kopers dat
de ondergrond een belangrijke kalklaag bevatte, en dat een akkoord was tot
stand gekomen met de werkelijke koper, de N.V. Dumont-Wauthier.
De stroman, het agentschap en de N.V. Dumont-Wauthier voerden het
overeengekomen scenario open op2oapril 1964kochtdhr. Heymansdeeigendom voor een prijs van 5 .oso.ooo fr. De authentieke akte werd verleden op
29 mei 1964. Enkele weken later op 10 juli 1964, werd het domein voortverkocht aan de werkelijke eigenaar, de N.V. Carrieres et Fours a chaux
Dumont-Wauthier, voor de som van s.185.ooo fr. Zodra de verkopers van
de ware toedracht van de zaak op de hoogste gesteld waren, stelden ze 3
vorderingen in: een eerste tegen dhr. Heymans en de N.V. DumontWauthier in nietigverklaring van de verkoop op grond van bedrog of van
dwaling over een wezenlijke hoedanigheid alsook over de werkelijke waarde
van het goed, en in schadevergoeding, de tweede in vernietiging wegens
benadeling voor meer dan 7/12 tegen Heymans, en in ontbinding van de
koop van Heymans aan de N.V. Dumont-Wauthier, de derde gericht tegen
de agent in onroerende goederen en zijn vennootschap ter gemeen verklaring
van het vonnis. De drie vorderingen werden samengevoegd om reden van
samenhang.
De rechtbank van Luik vond dat het bedrieglijk verzwijgen van de waarde
van de ondergrond van het terrein door de koper bedrog uitmaakte (Rb.
Luik, 13 oktober 1967,]. Liege, 1967-68, 291).
Het Hof van Luik besliste daarentegen dat de handelwijze van de koper die
voorkomt dat de verkopers een buitensporige prijs zouden eisen met het oog
op een volstrekt persoonlijk voordeel dat de koper bij het sluiten van het
contract heeft, niet bedrieglijk is (Luik, 4 maart 1970, R.P.Not., 1970, 137).
De koper verdedigt slechts zijn rechtmatig belang door te trachten de zaak
tegen de objectieve prijs te verwerven. Men mag bij de beoordeling van de
objectieve prijs de door de koper gemaakte zware investeringen niet uit het
oog verliezen, die nodig zijn voor de exploitatie van de kalk. Die investerin210

gen werden door de koper gemaakt en maken voor hem de koop voordelig,
maar zouden door de verkopers te maken zijn geweest. Zoals hoger vermeld,
was de dwaling van de verkoper volgens het hof niet verschoonbaar. Gij
behoorde, zoals trouwens uit een deskundig onderzoek blijkt, er zich rekenschap van te geven dater belangrijke kalklagen aanwezig waren.
Wat bedrog betreft moet opgemerkt worden dat v66r dat zij door de makelaar benaderd waren geweest, de verkopers reeds de beslissing hadden genamen, na deskundig advies, om het domein in globo te verkopen, zodanig dat
er geen oorzakelijk verband is tussen de beinvloeding van de makelaar en de
beslissing niet te verkavelen (Zie ook Rb. Brussel, 23 dec. I969, ]. T.,
I970, I75).
Het bedrog veronderstelt bedrieglijke kunstgrepen van een partij met het
doel verwarring te stichten bij de andere (Rb. Brussel, 23 dec. I969, ]. T.,
I970, I75). Een brief en de daarin vermelde feiten, hoe onaangenaam het
ook weze, maken geen bedrog uit, omdat het niet bedreven had moeten worden om het akkoord van de andere partij te bekomen (Cass., 20 januari I969,
Arr. Cass., I969, 484).
Een vonnis van de rechtbank van Leuven (3 dec. I968, ].Comm. Br., I969, I,
4I9) verklaart op grond van dwaling, en zelfs van bedrieglijke verzwijging
een verkoopvan een wagen nietig, omdat ze niet aan de kwalificatie ,directiewagen" beantwoordde. Door ,directiewagen" wordt een wagen bedoeld die
in nieuwe staat door de plaatselijke verdeler in gebruik wordt genomen met
het oog op demonstraties, proefritten of persoonlijk gebruik, maar dan voor
een beperkte termijn.
Het bewijs van de listige kunstgrepen en van het bedrieglijk inzicht moet
geleverd worden (Brussel, I9 febr. I965, ]. T., I966, I2 over een in de ,Galerie Moderne" verkochte schilderij dat later niet van Baudin blijkt te zijn;
Corr. Bergen, 8 dec. 1967, ]. T., I968, 296).
De kunstgreep kan erin bestaan misbruik te maken van de hoge ouderdom
en de zwakheid van de medecontractant (Planiol en Ripert, VI, nr. 200;
Dalloz, Rep. de dr. civ., Tw. Dol., nr. I I ; noot onder Cass., 28 april I96I,
Pas., I96I, I, 925).
In artikel 3.2.IO van het ontwerp-Meijers wordt naast bedreiging en
bedrog als grond voor vernietigbaarheid van een rechtshandeling genoemd
misbruik van omstandigheden, in navolging o.a. van § I38 B.G.B., artikel
2I C.O. en de undue influence uit het Engelse recht. In afwachting van een
wettelijke regeling hieromtrent verklaart thans de Nederlandse rechtspraak,
onder aanmoediging van de doctrine, soms een in noodtoestand gesloten
overeenkomst nietig wegens strijdigheid met de goede zeden (zie AsserRutten, III, 2, biz. I56).
II. VERKOOP VAN ANDERMANS ZAAK

Artikel I599 B.W. bepaalt dat de verkoop van andermans zaak vernietigbaar is. Een wezenlijk bestanddeel van de koop, nl. de eigendomsoverdracht,
is dan inderdaad onmogelijk. Aldus kan eenmedeeigenaarzijnaandeelverko211

pen, maar hij kan de eigendom van het ganse onverdeeld goed niet afstaan
(Rb. Luik, I dec. I965, ]. Liege. I965-66, 262). Het ginger om de verkoop
van een handelsfonds dat aan een echtpaar toebehoorde.
Wanneer een gebouw, in casu een schuur, die toebehoort aan de verkoper
maar op andermans grond staat, verkocht wordt, is artikel I599 B.W. uiteraard niet van toepassing (Rb; Brussel, 30 dec. I965, R. W., I965-66, I594).
De opstalhouder heeft inderdaad een eigendomsrecht op het gebouw.
Het gaat om een betrekkelijke nietigheid die alleen door de koper kan ingeroepen worden (Vred. St. Truiden, 2I jan. I964, T.Not., I964, 43).
De eigenaar van het onroerend goed moet het contract niet eens laten vernietigen: tegenover hem geldt het eenvoudigweg niet (art. 1165 B.W.).
Zelfs te goeder trouw, is de verkoper van andermans zaak aan de hiervan
onwetende koper schadevergoeding verschuldigd (Brussel, 29 juni I966,
Pas., I967, II, I I8; zie hierover Limpens, o.c., nr. I6o).
Vermeld weze hier dat artikel I599 B.W. in de Benelux-overeenkomst inzake koop en ruil niet is overgenomen. Het is de koper gewoonlijk onverschillig of de verkoper op het ogenblik van de koop eigenaar van de verkochte
zaak was. Dikwijls, en met name in het geval van koop op termijn, is de verkoper geen eigenaar. Het enige waarop het aankomt, is dat de verkoper de
koper de eigendom verschaft. De verkoper kan zijn verbintenis nakomen
door zijn eigendom over te dragen na deze zelf verkregen te hebben, maar
hij kan er ook voor zorgen, dat een derde die eigenaar is de eigendom rechtstreeks aan de koper bverdraagt. Herkomt alleen op het resultaat aan. Als-dit
niet bereikt wordt, heeft de verkoper zijn verbintenis niet vervuld. Mitsdien
zal de koper de beschikking hebben over alle rechten welke uit deze nietnakoming voortvloeien, te weten het vorderen van nakoming, hetzij in
natura, hetzij bij wege van schadeloosstelling, alsook het vorderen van outbinding met schadevergoeding.

AFDELING 2

BEWIJS, KWALIFICERING EN UITLEGGING
I2. BEWIJS

Aangezien de verkoop, behoudens enkele uitzonderingen (art. I, 2 en 115
Hypotheekwet, art. 2 en 9 W. I2 juni r8I6, enz), aan geen enkele vormvereiste is onderworpen, zijn de algemene bewijsregels inzake verbintenissen
erop toepasselijk (zie Cass., 30 november I969, Pas., I969, I, 883). Aldus
werd door het hof van beroep te Luik een getuigenbewijs niet toegelaten
tegen een uitdrukkelijk beding in een notariele koopakte (Luik, I7 maart
I967, T. Not., I969, I37).
Men weet dat veinzing ter omzeiling van een dwingende wet met alle middelen mag bewezen worden (Cass., 29 nov. I95I, Pas., I952, I, I65). Een
cassatiearrest van 24 januari I96I (Pas., I96I, I, 554; T.Not., I96I, 72)
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bevestigt de bevoegdheid van de rechter ten gronde het bewijs van het
geveinsd karakter van een verkoop te putten uit elementen die op zichzelf
en ieder afzonderlijk genomen, geen voldoende zekerheid kunnen geven.
Terzake had het hof van beroep te Gent uit een geheel van vermoedens het
bewijs gehaald dat de afstand van aandelen van een Belgische aan een buitenlandse vennootschap fictief was, zodat de dividenden van die aandelen in
werkelijkheid gestort werden aan fictieve verkopers die de aanvullende
personele belasting erop verschuldigd waren. Over het bewijs met vermoedens, zie Cass., 5 okt. 1967, Pas., 1968, I, 161; Cass., 7 sept. 1966, Pas.,
1967, I, 16.
Een vonnis geldt als bewijs van een koop indien noodzakelijkerwijze het
beschikkend gedeelte het bestaan van die koop -waarvan het een gevolg
bevestigt - impliceert ; ook de gronden van het vonnis gelden als bewijs,
indien ze in rechtstreeks verband staan met het beschikkend gedeelte
(Rb. Brussel, 16 nov. 1964, Pas., 1965, II, 243). Laatstgenoemd vonnis herinnert eraan dat een verkoop onder opschorfende voorwaarclE! van~-de
Oetaliiig vande prijs niet
dergeli]ke 'voorwaarde is louter pot~s
tatier(Vgl:"Rb.Tongereri; 13dec. 1963,R:w., 1963-64.-1338).·- ' ' ' -

aenkbaar!s':-

IJ. KWALIFICERING

Naar de vaststaande rechtspraak van het hof van cassatie is de rechter ten
gronde soeverein bij het vaststellen van de bedoelingen van de partijen om
een rechtshandeling als koopcontract te kwalificeren (Cass., 6 jan. 1967,
Arr. Cass., 1967, 540; Cass., 7 nov. 1967, Pas., 1968, I, 328). Aldus verklaart
laatstgenoemd arrest dat de afgifte van wisselbrieven tot betaling van koopwaar niet onverenigbaar is met het wezen van het koopcontract, en dat
de rechter ten gronde soeverein kan vaststellen dat de aan de kopers toegestane regeling voor de betaling van de verkochte waar in werkelijkheid een
uitvoeringsmodaliteit van de verkoopovereenkomst uitmaakt. Men weet dat
het hof van cassatie niettemin op twee cassatiegronden een beroep doet om
op dergelijke kwalificaties toezicht uit te oefenen : de miskenning van de
bewijskracht van geschreven akten en de motiveringsgebreken (Rigaux, La
nature du controle de Ia Cour de cassation, 1966, nr. 187).
Op 2 oktober 1968 verklaarde het hof van cassatie (Pas., 1969, I, 133;
R.P. Not., 1970, 266) een arrest van het hof van beroep te Luik nietig,
waarin niet besloten werd tot de kwalificatie van het contract waarbij de
eigenaar van een steengroeve een derde de toestemming gaf ze gedurende
een bepaalde periode te exploiteren mits betaling van ,vergoedingen"
(redevances). Al naargelang de omstandigheden is het een koop van stenen
of een huur van onroerend goed. De rechter ten grande moet stelling nemen.
Een verkoper kan wensen het koopcontract te camoufleren als verhuring om
de dwingende bepalingen te omzeilen van de Hypotheekwet (art. 20, 27 en
28) of van de Faillissementswet (art. 546), in het bijzonder om de nadelen
te voorkomen van de niet-tegenstelbaarheid van het eigendomsvoorbehoudsbeding. De rechter ten grande moet de echte natuur van het contract na213

speuren. De ontwikkeling van de ,leasing" als financieringstechniek heeft
opnieuw dergelijke gedingen aan de orde gesteld. Het werkelijk leasingcontract kan ontleed worden als een verkoopsaanbod van de leverancier
gevolgd door een verhuring van de zaak aan de gebruiker onder opschortende voorwaarde van verkrijging ervan, terwijl de verhuring onder dezelfde
voorwaarde gepaard gaat met een verkoopbelofte en een belofte van huurhernieuwing- heiden eenzijdig - . De leasing-vennootschap verwerkelijkt
uiteindelijk die voorwaarde door de zaak te kopen (zie Vincent en Dehan,
onder het belangrijke arrest van het hof van beroep te Gent, 27 juni 1966,
R.C.].B., 1967, 229 e.v.; zie ook Champeaud, Le leasing, ].C.P., 1965, I,
1954). Om de revindicatie van de leasing-vennootschap te bestrijden zal na
faillissement de curator van de gebruiker uiteraard staande houden dat het
leasing-contract een verkoop op afbetaling met niet-tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud camoufleert.
Luidens artikel1, vierde en vijfde lid van het K.B. nr. 55 van 10 november
1967 moet de prijs van de verhuring dermate vastgesteld worden dat hij de
waarde van de verhuurde zaak amortiseert over de contractueel bepaalde
gebruiksperiode, terwijl de eventuele koopprijs moet overeenstemmen met
de vermoede residuele waarde van de zaak (zie hierover: Vincent en Dehan,
]. T., 1968, 73).
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel besliste dat ,een koop" ter gelegenheid van een liefdadigheidsfeest niet als een zuivere koop-verkoop mag
beschouwd worden, maar als een onbenoemd contract dat in hoofdorde de
overdracht van een gift inhoudt, terwijl de koop slechts een voorwendsel uitmaakt om te geven. Eigenlijk is er geen openbare verkoop maar, voorafgaande aanduiding van een aandenken dat aan de schenker zal overhandigd
worden (Rb. Brussel, 17 juni 1969, ]. T., 1969, 712).
Men heeft niet,met een verkoop van gras, maar met een pachtovereenkomst
te maken, als blijkt dat de beweerde koper niet enkel gedurende verscheidene opeenvolgende jaren het gras van de weide haalde, maar ook het genot
ervan had en ze bewerkte (Vred. Brecht, 25 febr. 1965, R. W., 1966-67,
412). Er was integendeel verkoop van gras op voet in de weide, en geen pacht
in een geval waarin er geen geschreven pachtovereenkomst was, en de beweerde pachter de eerste twee jaren aan de andere partij een geschrift
overhandigde waarin hij beweerde koper van gras te zijn (Rb. Antwerpen,
22 juni 1966, R. W., 1966-67, 1438).
14·

UITLEGGING

Artikel 1156 B.W. werd inzake koop toegepast door een cassatiearrest van
24 november 1966 (Arr. Cass., 1967, I, 399; Pas., 1967, I, 387 :) de rechter
die zich bij de uitlegging van een overeenkomst van de letterlijke betekenis
van haar termen verwijdert, kan slechts aan de gebrekkig uitgedrukte bedoelingen voorrang geven door vast te stellen dat ze gemeen waren aan beide
partijen.
Men weet dat het hof van cassatie een aangevochten uitspraak nietig ver214
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klaard indien de uitlegging die van het koopcontract gegeven wordt onverenigbaar is met de termen van de overeenkomst, en er dus de bewijskracht
van schendt (Cass., 29 nov 1963, Pas., 1964, I, 344; Cass., 29 mei 1964, Pas.,
1964, I, 1019). In laatstgenoemd geval beweerde de verkoper van een graafmachine dat men overeengekomen was dat de verkochte zaak zou geacht
worden ontvangen en goedgekeurd te zijn v66r de verzending ervan (aldus
de algemene verkoopsvoorwaarden die voorkwamen op de keerzijde van de
voorgelegde factuur). Het arrest besliste dat aangezien de koop een zware en
ingewikkelde machine tot voorwerp had die ter plaatse moest gemonteerd
worden, de levering pas na de montering geacht kon worden gedaan te zijn,
en nadat de machine in staat waste functioneren. In casu heeft de verkoper
zich tot montering van de verkochte zaak verbonden, en een bijzonder beding derogeert aan de algemene verkoopsvoorwaarden.
De uitlegging kan verenigbaar zijn met de verkoopsvoorwaarden indien
men deze leest in het licht van een andere akte naar welke de eerste verwijst.
(Cass., 2 september 1966, Pas., 1967, I, 4), of met de termen van het koopcontract in het licht van een brief van een der partijen (Cass., 24 febr. 1967,
Pas., 1967, I, 795).
In de verkoopakte van een onroerend goed komen de termen voor volgens
welke het goed verkocht wordt met al zijn erfdienstbaarheden, passieve en
actieve, zichtbare en niet-zichtbare. De uitspraak dat in die akte het feit
dat het erf bezwaard is met een erfdienstbaarheid van doorgang, niet uitdrukkelijk vastgesteld is, schendt de bewijskracht van die akte niet (Cass.,
26 sept. 1969, Arr. Cass., 1970, 104; Pas., 1970, I, 92).
Verre van de bewijskracht van een verkoopcontract te miskennen, poogt de
rechter ten gronde er de door partijen beoogde betekenis aan te geven, wanneer hij een plan met scheidingslijn en afpaling van twee gronden, dat in
opdracht van de verkoper werd opgesteld en waarnaar de eigendomstitel
van de kopers verwijst, niet bindend verklaart omwille van een erin vervatte
grove fout, en de kopers toelaat een nieuwe scheidingslijn enafpalingteeisen.
De rechter ten gronde hield in casu wegens de grove missing zelfs geen rekening met een vermelding op het plan volgens welke de oppervlakte der
verkochte gronden niet gewaarborgd werd (Cass., 8 sept. 1967, Arr. Cass.,
1968, 38; Pas., 1968, I, 36; zie ook Cass., 17 febr. 1966, Pas., 1966, I, 791,
en Cass., 23 sept 1966, Pas., 1967, I, 85).
Om vast te stellen of een verkochte grond aldan niet ,bouwgrond" is, moeten niet aileen de termen van de overeenkomst in acht genomen worden,
maar ook andere elementen, zoals de Jigging en de prijs, die gegevens kunnen
verschaffen over de aard van die grond (Gent, 21 febr. 1968, R. W., 1968-69,
1426; Ann. Not Enr., 1969, 317).
Verweerster baatte twee niet ver van elkaar gelegen rusthuizen uit waarin
door de C.O.O. geplaatste gasten geherbergd werden. Een van de rusthuizen verkocht ze, maar - helaas voor de koper - een deel van de gasten
volgde haar in het andere. De overeenkomst luidde dat ,al het klienteel"
overgedragen werd. De rechtbank van koophandel te Brussel besliste dat
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die formulering niets zou betekenen indien de verkoopster de vrijheid behield dat zelfde - hier volmaakt geindividualiseerd - klienteel opnieuw te
herbergen, vlak na de aflevering van het handelsfonds. Zonder belang is het
of verweerster er wat voor deed om het klienteel terug te lokken, dan wel
zuiver passief speculeerde op de herinnering die de klienten van haar zouden
behouden hebben. De overeenkomst wordt tegen de verkoper uitgelegd.
Indien verkoopster een beperking had willen aanbrengen aan haar normale
plicht zich ervan te onthouden een deel van de elementen van het overgedragen handelszaak terug te nemen, moest ze dit verduidelijken, quod non
(Rb. Brussel, 9 mei 1969, ]. Comm. Br., 1969, I, 687). Ook het Vredegerecht
te Beringen (19 juni 1964, T. Not., 1965, 105) beslist dat luidens artikel 1602
B. W. de verkoper verplicht is duidelijk te verklaren waartoe partijen zich
verbinden. De afstand van een recht door een partij moet strikt worden
uitgelegd en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere
interpretatie vatbaar zijn (Cass., 7 jan. 1966, Pas., 1966, I, 595).
De verwijzing in de koopakte naar een eenzijdige akte, namelijk de basisakte met een uitgebreid reglement van medeeigendom waarbij de koper
geen partij was en die hij slechts later ondertekende, kan geen met het voorwerp van de koop en met andere bepalingen van de koopakte strijdige gevolgen hebben.
De rechtbank van koophandel te Kortrijk onderstreept eveneens de verplichting tot duidelijkheid van de verkoper, en voegt eraan toe dat dubbelzinnige
termen moeten verstaan worden in de betekenis die het best met de inhoud
van het contract overeenstemt (Kh. Kortrijk, 18 dec. 1969, R. W., 1969-70,
1587, met verwijzing naar Cass., 17 febr. 1944, Pas., 1944, I, 213).
In een geschrift betreffende de bestelling van een door financiering te betalen auto komt de vermelding voor: ,ingeval de levering met gemak van
betaling geschiedt, zal deze bestelling slechts geldig zijn na akkoordverklaring harer bankiers,. Een dergelijke niet erg duidelijke vermelding moet als
een opschortende voorwaarde beschouwd worden. Bij niet verwezenlijking
van de opschortende voorwaarde (het bekomen van een financiering door
een bankinstelling) komt derhalve de koop-verkoop niet tot stand, (Rb.
Tongeren, 13 dec. 1963, R. W., 1963-64, 1338).
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HOOFDSTUK II

DE GEVOLGEN VAN DE VERKOOP
AFDELING I

DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER

Hoofdzakelijk is de verkoper ertoe gehouden de zaak af te leveren en ze te
vrijwaren (art. 1603 B.W.), zowel voor uitwinning als voor verborgen gebreken (art. 1625 B.W.).
I

5.

BENELUX -OVEREENKOMST

Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het bezit van de
koper (art. 2, tweede lid, Beneluxontwerp; zie Limpens, o.c., nr. 190 e.v.).
Aflevering is in het normale geval de feitelijke overdracht van de verkochte
zaak zelf of de afgifte aan de koper van de middelen om over de zaak te
beschikken, bijvoorbeeld de sleutel van het magazijn waarin deze zich
bevindt, of de bescheiden die de zaak vertegenwoordigen. Maar eveneens
gelden als aflevering bezitsverschaffing zonder verplaatsing van de zaak,
zoals het constitutum possessorium, de traditio brevi manu en de traditio longa
manu.
Algemeen aanvaard is dit begrip van de aflevering, omschreven als de materiele handeling van het brengen van de zaak in het bezit van de koper.
Deze formulering verschilt van artikel 19.1 van de L.U.V.I., die de aflevering omschrijft als de afgifte van een zaak die aan de overeenkomst beantwoordt. Laatstgenoemde omschrijving brengt mee dat in beginsel het risico
slechts op de koper overgaat na de levering van een zaak die aan de overeenkomst beantwoordt.
Men weet dat het ontwerp voor een eenvormige Benelux-wet betreffende de
overeenkomsten van koop en ruil, voorschrijft dat de zaak voor risico van de
koper is van de aflevering af, zoals de L.U.V.I. en zoals het Nederlands
B.W., zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Het ogenblik van de
eigendomsoverdracht blijft in Belgie, in tegenstelling tot Nederland, m
beginsel voor bepaalde zaken dat van het sluiten van de koop.
x6.

DE AFLEVERING

Overeengekomen maandelijkse afleveringen betekenen niet noodzakelijk
evenveel contracten als er mensualiteiten zijn; de bedoeling der partijen
moet nagegaan worden (Brussel, 30 juli 1965, ]. Comm. Br., 1966, 63).
De aflevering moet in beginsel onmiddellijk plaats hebben, tenzij een andere
regeling werd getroffen. Indien de door partijen bedongen leveringstermijn
bepaald werd als volgt : , veertien dagen a vijf weken, zo snel mogelijk",
moet hij niet als een termjn van strikte toepassing beschouwd worden
(Hrb. St.-Niklaas, 25 okt. 1968, ]. Comm. Br., I, 1969, 175).
Indien de verkoper zijn verplichting tot tijdige aflevering niet nakomt, heeft
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\ de koper het recht zich bij andere leveranciers te bevoorraden. De schade
\ die hieruit voor de koper voortvloeit, wordt berekend op het ogenblik waar\ op de niet-nakoming van het contract een voldongen feit is geworden
(Brussel, 17 sept. 1963, R. W., 1963-64, 1703).
Bij gebreke aan een duidelijk beding hieromtrent, betekent de betaling in
schijven van de prijs van een schip in aanbouw niet dat de eigendom ervan
in schijven overgedragen wordt. De effectieve aflevering, die pas bij voltooiing van het schip kan plaats hebben, zal de eigendomsoverdracht tot gevolg
hebben. Volgens de heersende rechtsleer client men een dergelijk contract
immers te beschouwen als een verkoop van een toekomstige door de verkoper te vervaardigen zaak, waarvan de eigendomsoverdracht slechts na
voltooiing en aflevering plaats heeft (Gent, 2 dec. 1959, Pas., 1961, II, 131;vgl. Ripert, Droit maritime, I, nr. 372 c.v. en II, nr. 1051; Hrb. Doornik,
15 nov. 1966, ]. T., 1967, 335).
Het arrest hoefde niet uit te maken of het precies ogenblik nu de voltooiing
dan wei de aflevering was. Over dit punt heerst geen eensgezindheid.
Verscheidene auteurs passen artikel 1788 B.W. toe en opteren dienvolgens
voor het ogenblik van de aflevering en de aanvaarding (zie Limpens, o.c.,
nr. 2II2; - Hrb. Doornik, 15 nov. 1966, gecit.). De Franse rechtspraak
daarentegen opteert voor het ogenblik van de voltooiing (Cass. fr., r aug.
1950, Rev. Trim. Dr. Civ., 1951, 388, met noot J. Carbonnier).
De verplichting tot aflevering wordt krachtens artikel 1615 B.W. uitgebreid
tot aile juridische (bijv. de vordering tot vrijwaring) en materiele accessoria
die als onafscheidbaar van de te leveren zaak dienen beschouwd te worden.
(Zie Hrb. Turnhout, Doornik, 24 maart 1966, ]. T., 1966, 376; R.P. Not.,
1966, 214). Het betrof een geding over de uitvoering van een verkoop van om
te hakken hout, - roerende goederen door anticipatie dus. Bij stilzwijgen
van het contract hierover, moest de vraag beantwoord worden of de eigenaar
van het bos - de verkoper - aan de koper een tijdelijke uitweg verschuldigd was in geval van insluiting. Terecht beantwoordde de rechtbank die
vraag bevestigend, zonder zich nochtans op artikel 1615 B.W. te beroepen,
zoals het hoorde (De Page, lV, nr. 99, 3).
De verplichting tot aflevering van de verkoper betreft een zaak die aan de
overeenkomst beantwoordt (De Page, IV, nr. 95). Het nakomen van deze
verplichting kan door de koper die de zaak aanvaardde, niet meer betwist
worden, Limpens, o.c., nr. 438 e.v.).
Een koper wist dat de afgeleverde zaken niet beantwoordden aan de overeenkomst maar aanvaardde ze niettemin onder voorwaarde dat de onder-koper
ze niet om die reden zou weigeren. lndien de onder-koper de zaken weigert
om een andere reden, die aan de koper te wijten is, mag de koper niet weigeren te betalen door er zich op te beroepen dat de zaken niet beantwoorden
aan de overeenkomst. Het hof van beroep te Luik besliste dat er aanvaarding geweest was, en dat de voorwaarde in vervulling was gegaan. De voorziening in cassatie tegen dit arrest werd verworpen (Cass., 29 sept. 1960,
Arr. Cass., 1961, 98; Pas., 1961, I, 107).
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De aanvaarding kan stilzwijgend gebeuren, en o.a. blijken uit de afwezigheid van protest vanwege de koper bij de aflevering. Het hof van beroep te
Brussel leidde de aanvaarding af uit de afwezigheid van nazicht op het
ogenblik van de inbezitname van stalen platen voor de scheepsbouw, en uit
de betaling van de prijs die zonder enig voorbehoud gebeurde door de bank
van de koper (Brussel, 29 maart 1963, Pas., 1964, II, 6o; ]. T., 1963, 334).
Op wie rust de bewijslast van het feit dat de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, indien de koper ze weigert (zie De Page, IV, 99;
Limpens, o.c., nr. 453 v.;- Coppens, R.C.].B. 1950, 120 ;- Heenen, R.C.].B.
1952, 207;- Storme, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, nr. 424 e.v.
De rechtbank van koophandel van Sint-Niklaas (27 april 1965, Pas., 1966,
III, 59) besliste in overeenstemming met haar vroegere rechtspraak dat de
conforme levering moet vermoed worden als de normale gang van zaken, en
dat de koper de verplichting heeft de goederen eerst en vooral in ontvangst
te nemen en ze te onderzoeken om desgevallend de nodige protesten aan te
tekenen en de nodige rechtshandelingen te stellen welke zich opdringen in
geval van gebrek aan conformiteit. Deze uitspraak steunt op een vermoeden
dat nergens in de wet te vinden is. Heenen heeft aangetoond dat de bewijslast zal afhangen van de vraag of het beantwoorden aan de overeenkomst een
rechtselement is waarvan de verkoper dan wel de koper de nakoming vordert.
Volgens Storme hangt de bewijslast af van de inhoud van de verbintenis
waarvan de nakoming gevorderd wordt, m.a.w. van de hoedanigheid van
eiser. Partijen moeten echter samenwerken bij de bewijslevering (zie voor
een geval waarin het monster verloren werd door de fout van de koper :
Hrb. Brussel, 30 dec. 1965, ]. Comm. Br., 1966, 120).
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel paste die regel correct toe in een
geval waarin een kleermaker de uitvoering van de koop van een pak in
Italiaanse snit vorderde (Rb. Brussel, 18 dec. 1963, ]. T. 1964, 25).
Er werd terecht beslist dat de bewijslast rustte op de eiser, de kleermaker.
Terloops weze hier vermeld dat in laatstgenoemd geval de rechtbank het
onderscheid moest maken tussen de koop op proef (d.i. een koop onder
opschortende voorwaarde) en de koop ad gustum (d.i. een eenzijdige koopbelofte).
17.

VRIJWARING VOOR UITWINNING

Een arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 maart 1964 (Pas., 1965,
II, 98) herinnert eraan dat vrijwaring slechts verschuldigd is voor de uitwinning die haar oorzaak vindt voor het sluiten van de koop. Ingeval een erf
ingesloten wordt ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke verkoop van een
goed dat een toegang tot de openbare weg had, zonder dat de uit die insluiting ontstane toestand uitdrukkelijk in de akte van verkoop is geregeld, verwe.rft de verkrijger van dit erf, als toebehoren ervan, een recht van overgang
over een of meer van de andere percelen van bedoeld goed en dit krachtens
de artikelen 1625 en 1626 B.W. Dit recht van overgang heeft dus een contractuele oorsprong. Ingeval gezegd recht van overgang door verjaring is
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tenietgegaan kan de eigenaar van een dergelijk erf, die aldus geen toegang tot
de openbare weg meer heeft, zich aileen op de wet, te weten de artikelen 682
e.v. B.W., beroepen om een recht van uitweg te vorderen (Cass., 3 okt. 1969,
R.
1969-70, 999).
J Partijen kunnen zich contractueel van de verplichting tot vrijwaring ontlasten, maar een beding van niet-vrijwaring voor eigen daad is nietig (art.
1628 B.W.). Anderzijds kunnen partijen de verplichting tot vrijwaring van
de verkoper voor uitwinning door daden van derden uitbreiden. Aldus
geschiedde door inlassing in de verkoopakte van een onroerend goed van een
beding volgens welk het goed ,vrij en onbelast van aile schulden, voorrechten, inschrijvingen en overschrijvingen" verkocht werd (Brussel, 24 mei
1967, Pas., 1967, II, 294). Het ging hier inderdaad om een uitbreiding van de
vrijwaringsplicht, opdat een hypothecaire inschrijving op zichzelf slechts
een mogelijke stoornis uitmaakt, en de insteiling van een hypothecaire vordering vereist is om de wettelijk voorgeschreven vrijwaring te doen in werking treden. Dank zij vermelde clausule, volstaat het bestaan van de hypothecaire inschrijving (De Page, IV, nr. 138 en 159;- Limpens, o.c., nr. 284).
Op 30 september 1960 besliste het hof van cassatie (Arr. Cass., 1961, 99;
Pas., 1961, I, 108), in navolging van zijn arrest van 30 maart 186o (Pas., 186o,
I, 156), dat partijen, door een duidelijke en nauwkeurige verklaring in het
contract, geldig de vrijwaring kunnen uitsluiten welke volgt uit de eigen
daad van de verkoper van voor de verkoop. Het betrofeen geval waarineen der
vetRopers van een onverdeeld goe-d, er pachrer-van was hij het sluiten van
dekoop. Dekoopaktevermelddedat het goed verpacht was aan een medeverkoper voor een termijn van negen jaar vanaf een bepaalde datum van voor de
verkoop, en bepaalde dat de kopers er het vrij gebruik zouden hebben na
uitdoving van aile rechten van de pachter. Op de hernieuwing van de pacht
echter had de pachter volgens het hof geen absoluut recht, en gebonden door
zijn vrijwaringsplicht diende hij eraan te verzaken.
Het hof van beroep te Luik besliste dat de verkoper van een handelszaak
die aan de koper het onroerend goed verhuurt waarin de handel gevoerd
wordt, bij het einde van de huurperiode de hernieuwing mag weigeren. Dit
is niet strijdig met de door de verkoper verschuldigde vrijwaring voor
uitwinning (Luik, 24 okt. 1960, Pas., 1961, II, 41).
Erfgenamen kunnen geen eigen rechten meer inroepen tegen de koper van
de de cujus, indien ze diens uitwinning tot gevolg hebben (De Page, IV,
nr. 134, blz. 163;- Limpens, o.c., nr. 256-257;- Cass., 18 febr. 1955, Arr.
Cass., 1955, 504; Pas., 1955, I, 655; R.C.].B., 1956, 296).
Een onroerend goed was onverdeelde eigendom van drie kinderen en hun
vader. Na notariele vereffening en verdeling werd het toegekend aan de
vader, onder voorbehoud van een voorkeursbeding ten voordele van de
drie kinderen voor het geval de vader zou beslissen het goed te verkopen.
Hij trok zich echter het beding niet aan, en verkocht het goed aan een van
de zonen en diens vrouw. Verwittigd geworden, tekenden de andere kindereo bij aangetekend schrijven verzet aan tegen de koop wegens niet-nako-

w.,
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ming van de in de verdelingsakte opgenomen verbintenissen. Intussen stierf
de vader, en de drie kinderen, daarinbegrepen de twee benadeelde kinderen
erfden. Het aangevochten arrest (Brussel, 27 februari 1963) stelde de eisers
in het gelijk en verklaarde eendeels de koop nietig, als vergoeding iri natura
voor de medeplichtigheid. Anderdeels verwierp het hof het verweer gegrond
op het adagium ,Wie vrijwaring verschuldigd is, kan niet uitwinnen";
hierbij liet het opmerken dat de eisers in casu niet optraden als erfgenamen,
maar als beneficiarissen van een voorkeursrecht dat trouwens voor de dood
van de de cujus uitgeoefend werd.
Terecht bevestigt het hof van cassatie de nietigverklaring van de koop;
de rechtstreekse uitvoering is inderdaad de normale vorm van gedwongen
uitvoering. Het verweer wordt eveneens verworpen maar op andere gronden. Een verkoper is geen vrijwaring verschuldigd aan de koper voor uitwinning die het gevolg is van het feit dat partijen bij het contracteren de
rechten geschonden hebben van een derde, in casu de beneficiaris van een
voorkeursbeding (Cass., 30 jan. 1965, Pas., 1965, I, 538; ]. T., 1965, 312;
R. W., 1964-65, 1554; R.C.].B., 1966, 77 met noot Dabin).
Terloops weze vermeld dat een voorkeursbeding ontleed moet worden als
een eenzijdige koopbelofte onder voorwaarde dat de belover de beslissing
neemt te verkopen (zie Cass., 13 jan. 1966, R. W., 1965-66, 1897). Het geeft
dus ontstaan aan een verbintenis om iets te doen.
De rechtbank van eerste aanleg te Nijvel besliste (24 nov. 1966, Rec. fur.
Nivelles, 1968, 35) dat vrijwaring verschuldigd was door de verkoper die na
ondertekening van een wederzijdse koopbelofte (compromis) en zonder de
kopers te verwittigen, een derde de gemeenheid van een muur van het verkochte goed liet verwerven. Het is een schoolvoorbeeld van feitelijke stoornis (zie Limpens, o.c., nr. 255). Een ander voorbeeld is elke daad van de
verkoper van een handelszaak waardoor de koper het risico loopt een deel
van het afgestane klienteel te verliezen. In een dergelijk geval kan de onderkoper van een handelszaak rechtstreeks de vordering tot vrijwaring instellen
tegen de oorspronkelijke verkoper. In casu vestigde laatstgenoemde zich
opnieuw in de buurt van de verkochte handelszaak (Brussel, I dec. 1964,
]. Comm. Br., 1965, n8).
18.

VERBORGEN GEBREKEN.

VooRWAARDEN

Men weet dat het gebrek dat de verkochte zaak vertoont om reden tot
vrijwaring te zijn, verborgen en belangrijk moet zijn, en dat het moet bestaan
hebben voor het sluiten van de koop (De Page, IV, nr. 177; Limpens,
o.c., nrs. 327 e.v.).
Het hofvan cassatie (8 juni 1962, Pas., 1962, II, I I 55) heeft een arrest nietig
verklaard van het hof van beroep van Brussel dat om de ontbinding uit te
spreken van de koop van een landbouwmachine dat volgens de koper met een
gebrek zou behept zijn, er zich toe beperkt had de belangrijkheid van het
gebrek vast te stellen, zonder het verborgen karakter ervan vast te stellen.
Wanneer het gaat om een zaak die de verkoper moet plaatsen, zoals een
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T.V.-antenne, waarvan de plaatsing hoort bij de verkoop van het toestel en
dus tot het contract behoort, heeft de rechtbank van koophandel van
Brussel (9 sept. 1963, ]. T., 1963, 574) de verkoper aansprakelijk gesteld voor
de gebrekkige plaatsing, op grond van artikel 1641 B.W. Deze zienswijze
impliceert, in een contract waarbij een partij er zich toe beperkt een zaak in
natura te leveren, maar ook arbeidskracht levert, dat de rechtbank het contract kwalificeert. Volgens het essentiele bestanddeel beschouwde zij in casu
het contract als een koop en paste zelfs op de door de verkoper geleverde
arbeid de regels van dat contract toe. Zie hierover verder in het hoofdstuk
over de aanneming.
Men weet dat de risico's van de zaak voor de koper zijn vanaf de koop, en
dat derhalve aileen de gebreken die bestonden op het ogenblik van de koop
voorwerp van vrijwaring door de verkoper zijn. De vrijwaring zal niettemin
verschuldigd zijn indien het gebrek in kiem bestond op het ogenblik van de
koop (De Page, IV, nr. 177, 4°). De rechtbank van koophandel van Mons
past dit beginsel toe en beslist op 9 september 1968 (J. Comm. Br., 1968, I,
532) dat de verkoper van de wagen die perfect werkte bij de levering, vrijwaring verschuldigd is, indien de aanduidingen gegeven door de onjuist
gemerkte oliepeiler waarop de koper vertrouwde, een beschadiging van de
motor veroorzaakte.
19. KoRTE TIJDSPANNE

Artikel 1648 B.W. verplicht de koper binnen een korte termijn zijn redhibitoire of estimatoire vordering op grond van vrijwaring van verborgen gebreken in te stellen.
De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout en de rechtbank van koophandel te Brussel passen de gevestigde jurisprudentiele regel toe, volgens
welke de korte termijn van artikel 1648 pas begint te lopen na het falen van
de onderhandelingen tussen de partijen met het oog op een minnelijke
schi:kking: (:Rb. Turnhout, 17 okt. 1965, Turnh. Rechts., 1966, 405;- Hrb.
Brussel, 24 juni 1967, ]. T., 1967, 578).
Een deskundig onderzoek schorst eveneens de termijn (Hrb. Verviers, 14
jan. 1965.]. Liege, 1965-66, 46).
Voor de bepaling van de duur van de termijn en van het vertrekpunt ervan
(hetzij de levering, hetzij de ontdekking van het gebrek) moet rekening
gehouden worden met de aard van het gebrek, en nl. moet onderzocht worden of dit gebrek zich normalerwijze heeft kunnen openbaren door het
gebruik van de zaak (zie Limpens, o.c., nrs. 407-408;- De Page, IV, nr. 182;
- noot W.G., Pas., 1963, I, 319;- Brussel, 26 nov. 1965, Pas., 1966, II, 289).
Aldus heeft het hof van beroep van Brussel beslist dat in het geval van de
verkoop van een occasiewagen, de korte termijn begon te lopen op het ogenblik van de levering (22 jan. 1965, Pas., 1966, II, 24; zie over dit arrest ook
verder, nr. 26)
Het hofvan beroep van Luik (29 febr. 1960, Pas., 1961, II, 3) was de mening
toegedaan dat de termijn verlopen was wanneer de koper van T.V.-wissel222
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stukken pas zijn vordering ingesteld had na eerst zelf 'l.n betaling ·'te zijn·l
gedagvaard, acht of tien maanden na de koop, terwijl hij het verborgen
gebrek vrij vlug na de levering had ontdekt.
In de korte termijn moet de ~o~r,q~~!I,\S}P~~steld" worden; pro.~ster:n al"l~en 11
helpt niet (Brussel, 26 nov. 1965, Pas., i<j66;lf,'"289;- Hrb. Vervlers, i4Jai-i". \I/
1<)65, T-Liege, 1965-66, 46), zeker niet per telefoon (Luik, 29 febr. 1960,
Pas., 1961, II, 3).
De volgende vorderingen werden als laattijdig ingesteld beschouwd:
- acht maanden na de laatste van een reeks van leveringen van wisselstukken bestemd voor het vervaardigen van T.V.-toestellen (Brussel,
26 nov. 1965, Pas., 1966, II, 289);
- een jaar na de verkoop van een wagen, wijl als gebrek ingeroepen werd
het verlies van de olie van de brug (Veurne, 3 maart 1966, R. W., 19661967, 217);
- vier maanden en half na de levering van tweedehandse motoren die voortkwamen van gedeclasseerde mijnvegers (Gent, 19 juni 1965, ]. Port Anv.,
1967, 13, na verwijzing door Cass., 7 sept. 1962, Pas., 1963, I, 31).
De koopster die over scheepsbouwwerkhuizen en technisch personeel
beschikt, moest met bekwame spoed de motor uit de scheepsromp verwijderen en demonteren om verborgen gebreken op te sporen. Invretingen aan
krukas, zuigers en inwendige onderdelen van de motor sprongen dan .J•ul
onmiddellijk in het oog. De aankoop van de motor viel binnen het kader der i/'industriele activiteit van de koopster die, terwijl ze vrij het bedrijfsprogramma regelt en contracten afsluit, niet alleen te zorgen heeft voor de uitvoering
harer verplichtingen maar ook voor de vrijwaring harer rechten.
De rechtbank van koophandel van Verviers besliste in haar hogeraangehaald
vonnis van 14januari 1965 met betrekking tot een gebrekkige brandketelen dit in overeenstemming met de meerderheidsopvatting in de rechtspraak
(zie Limpens, o.c., nr. 411), dat de korte termijn kan gaan tot eenj:ar.
Inzake stoffen en textiel moet het gebrek van de zaak beschouwCI worcien wt
een functioned oogpunt, nl. volgens het concrete resultaat dat de koper verwacht. Indien het beoogde gebruik bijzonder is (,potting" is een speciale en
harde behandeling, nl. de stoffen koken op 100 ° C., door gebruik te maken
van speciale chemische producten), moet de verkoper op de hoogte gebracht
worden van de bijzondere wensen van de koper. (Hrb. Doornik, 18 juni
1968, ]. T., 1968, 532).
Het hof van cassatie besliste dat de koper die na de levering de vordering in
vrijwaring instelt voor verborgen gebreken het bestaan ervan meet bewijzen,
oak indien het om een contractueel bedongen vrijwaring gaat (Cass., 26 febr.
1965, Pas., 1965, I, 654;- Hrb. Brussel, 29 nov. 1966,]. Comm. Br., 1967,
167 ;-zieookStorme, De bewijslastin het Belgisch Privaatrecht, nr. 138 en431).
Wegens gebrekkige motivering werd een arrest nietig verklaard, omdat het
geen antwoord bevatte op het verweer volgens welk de vordering niet ingesteld was geworden in de vereiste korte termijn (Cass., 7 sept. 1962, Pas.,
1963, I, 31, met noot W.G.).
223

, ,.
111
& t-1'

20.

NIET MEER MOGELIJKE KEUZE VAN DE KOPER

Wanneer de koper de zaak niet meer kan teruggeven (Hrb. Brussel, 7 nov.
1966, ]. Comm. Br., 1967, 59), of wanneer hij de zaak langdurig gebruikl
heeft, zodat zich een vroegtijdige en ernstige slijtage in casu van de motor
voordeed (Hrb. Mons, 7 sept. 1968,]. Comm. Br., 1968, I, 532),zalhijslechts
de actio quanti minoris kunnen instellen.
21. U1TBREIDING VAN DE VR1JWAR1NG.

BEPAL1NG VAN DE KORTE TERM1JN

Een autoverkoper waarborgde de verkochte wagens voor alle gebreken van
grondstof of constructie gedurende een tijdspanne van een j aar voor zover de
voertuigen minder dan 2o.ooo km hadden gereden. De rechtbank van koophandel van Brussel (24 juni 1967, ]. T., 1967, 578) besliste dat deze clausule
een contractuele waarborg bevat die eveneens de niet-koopvernietigende
gebreken dekt, en dat partijen hebben willen afwijken van de wettelijke
regels over de vrijwaring zowel met betrekking tot het voorwerp van de
waarborg, als tot de duur ervan.
De clausule die bepaalt dat de koper slechts gedurende een bepaalde termijn
moet vrijwaren legt men in beginsel nochtans zo uit dat ze (restrictief of
extensief al naargelang het geval) afwijkt van artikel 1648, zonder het voorwerp van de waarborg te wijzigen (De Page, IV, nr. 183; Limpens, o.c.,
nr. 412).
Het hof van beroep besliste dat alhoewel bedingen die de wettelijke vrij~
waring uitsluiten of beperken niet mogen ingeroepen worden door de
beroepsv~rk~per; eeii beding over de korte termijn waarin de vordering
ingeleid moet worden geldig is, indien de termijn niet op een overdreven
wijze ingeperkt wordt (Brussel, 5 febr. 1969, ]. T., 1969, 298). In casu betrof
het een autohandelaar.
Nochtans kan een dergelijke clausule al naargelang de wijze waarop ze opgesteld is daarenboven een uitbreiding of een in perking van het voorwerp zelf
van de waarborg impliceren.
Wat de clausule betreft die de wettelijk verplichte vrijwaring u i t b r e id e n, bestaan er geen andere problemen dan uitleggingsproblemen.
Aldus heeft het besproken vonnis van de rechtbank van koophandel van
Brussel van 24 juni 1967 aanvaard dater wijziging was van het voorwerp van
de waarborg omdat de conventionele vrijwaring eveneens de niet-koopvernietigende gebreken dekt, hetgeen uiteraard een uitbreiding van de wettelijke vrijwaring betekent.
22.

BEPERK1NG

De vraag wordt delicater wanneer het de r e s t r i c t i e v e clausules over
de vrijwaring betreft en namelijke de in de praktijk zeer frekwente clausule
waarin de handelaars in auto's of andere machines stipuleren dat in geval
van verborgen gebreken hun aansprakelijkheid zich zal beperken tot de
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vervanging van gebrekkige stukken en aidus de in artikei 1645 B.W. voorgeschreven schadevergoeding uitsiuiten.
Nu weet men dat artikel 1643 B.W. de restrictieve clausuies m.b.t. de vrijwaring voor verborgen gebreken verbiedt wanneer de verkoper bet gebrek
kende (De Page, IV, nr. 189 en noot I, biz. 215), en dat voigens de rechtspraak van het hof van cassatie de verkoper van gelijksoortige zaken, zoais de
verkoper-fabrikant, vermoed worden het gebrek gekend te hebben van de
door hem verkochte en met een gebrek behepte zaak. (Cass., 4 mei 1939,
Pas., I939, I, 223;- Cass., I3 nov. 1959, Pas., 1960, I, 313;- Cass., 6 okt.
I96I, Pas., I962, I, 152; R. W., I96I-62, 783, met de conclusies van advocaat-generaai Dumon; R.C.].B., I963, biz. 5 met noot Lagasse; - zie ook.
VanRyn en Heenen, III, nr. 17I6;- noot Van Heeke, ,La responsabilite du :,
fabricant, R.C.].B., 1960, 212; - de kronieken R.C.].B., I96I, biz. 243, ·
nr. IS en I953, biz. 3I3, nr. I3, en I965, biz. I82, nr. 12 ;-Hrb. Mons,
9 sept. I968, ]. Comm. Br., I968, I, 532;- Brussel, 5 febr. 1969, ]. T., I969,
298). De rechtspraak Ieidt er Iogischerwijze uit af dat de clausuie die professioneie verkopers vrijstelt van de door artikel I645 voor geschreven schadever-goeding in beginsei geen gevoig mag sorteren. Aldus heeft het vo:rmis van
de r~~htbank van koophandel van Mons van 9 september I968 (]. Comm. Br.,
I968, I, 532) ten nadeie van de verkoopster van een auto waarvan de peiistok
verkeerd gemerkt was, geweigerd de clausule in aanmerking te nemen volgens welke de koper afzag van de vergoeding voor alle verlies dat rechtstreeks
of onrechtstreeks zou voortkomen uit om het even welk gebrek (zie ook Hrb.
Verviers, 3I okt. I964, ]. Liege, I964-65, 286).
Betekent dit dat de clausule die de professionele verkoper vrijstelt van
schadevergoeding nooit gevolgen zai hebben ? Rechtsleer en rechtspraak
zijn onduidelijk op dit punt.
23.

0NOVERWINNELIJKE ONWETENDHEID

De gekende zaak van de neerstortende schuifpoort van de Zeebrugse vismijn
gaf het hof van cassatie o.a. de gelegenheid stelling te nemen m.b.t. de
door een verkoper verschuldigde vrijwaring voor verborgen gebreken.
De stad Zeebrugge, eigenares van de vismijn, had zich gekeerd tot de aannemer die zich op zijn beurt wendde tot de gespecialiseerde verkoper die
hem de ketting verkocht had. De rechter ten gronde had laatstgenoemde
vordering ongegrond bevonden omdat een beroepsverkoper niet aansprakelijk is voor de kwalijke gevolgen van een verborgen gebrek wanneer blijkt
dat ,hij alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen heeft om zich te vergewissen van de kwaliteit van de verkochte zaak en alle mogelijke gebreken
ervan te achterhalen, en bet hem desalniettemin onmogelijk was de fabricagefout te ontdekken". (zie G. Van Heeke, La responsabilite du fabricant,
noot onder Cass., 12 dec. 1958 en Cass., 3 april 1959, R.C.].B., 1960, 212.).
De verkoper is vrijwaring verschuldigd voor het door de koper bewezen verborgen gebrek, zonder dat de koper moet aantonen dat de verkoper een
fout heeft begaan. Het gaat om een aansprakelijkheid zonder fout, en een
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vergelijking met de bewaker van een zaak dringt zich op. Er is een verplich
ting tot vrijwaring van de koper (en eventueel de onderkoper(s)), in die zin
dat hij veroordeeld kan worden tot een vermindering van de prijs, de outbinding van de koop, de teruggave van de door de koop veroorzaakte kosten,
telkens het bestaan bewezen is van een belangrijk verborgen gebrek.
Wat dit betreft is het zonder belang of het aan overmacht te wijten is, of
onmogelijk op te speuren. De verkoper wordt in dit geval evenmin bevrijd
als de bewaker op grond van artikel 1384, eerste lid.
Tussen bewaker en verkoper is er nochtans een essentieel verschil. De bewaker moet alle schade vergoeden door het gebrek van de zaak veroorzaakt,
zelfs indien hij dit gebrek niet kende en hem geen enkele fout bij de bewaking van de zaak kan aangewreven worden. Inzake koop integendeel wordt
de kennis of de onwetendheid van het verborgen gebrek een belangrijk
element, wanneer de vraag rijst van de vergoeding van alle schadelijke
gevolgen van het door het gebrek veroorzaakt ongeval.
(De Belgische rechtspraak geeft een meer beperktere interpretatie van de
term ,door de verkoop veroorzaakte kosten" van artikel 1646, B.W. dan de
Franse;- zie Gevers, M., R.C.J.B., 1961, 244.).
In beginsel moet het bewijs van de kennis van het gebrek (men noemt dit
technisch: de kwade trouw) geleverd worden. Hier gaat het niet meer om
een vrijwaring. De verkoper wordt tot schadevergoeding veroordeeld wanneer bewezen werd dat hij een fout, misschien zelfs bedrog, heeft begaan.
Men weet nochtans dat wanneer de verkoper een ambachtsman is, een
industrieel of een handelaar ,de kwade trouw" van de beroepsverkoper vermoed wordt sinds het cassatiearrest van 4 mei 1939. Kwade trouw betekent
niet noodzakelijk bedrog: er kan lichtzinnigheid in het spel zijn doordat aan
de klant het gebrek niet vermeld werd.
Op 13 november 1959 heeft het hof beslist dat de verkoper zich, in tegenstelling tot de bewaker van de zaak, kan ontlasten door een tegenbewijs te
leveren, en dit werd bevestigd door het ter tafelliggend arrest van 6 oktober
196I (R. W., I962-63, 783). Het volstaat echter niet dat die vaklui zouden bewijzen dat ze het gebrek niet kenden, zodat ze het te goeder trouw
niet gemeld hebben aan de klant : de goede trouw is niet voldoende. Ze
moeten integendeel bewijzen dat ze positieve maatregelen genomen hebben
om het gebrek te ontdekken. Het hof van cassatie is hierin zeer streng. Het
stelt zich niet tevreden met maatregelen die een normaal zorgvuldig gedrag
zou vereisen. De beroepslui moeten bewijzen dat ze geen kennis konden
hebben van het gebrek, welke ook hun zorg en opmerkzaamheid zou g~;ee;t
zijn. Die formule werd sindsdien door lagere rechtbanken hernomen. (Zie
bijv. Hrb. Brussel, II april 1961, f. Comm. Br., 1962, s6).
De eis tot schadevergoeding van de koper zal pas dan verworpen worden als
de rechtbank overtuigd is dat het absoluut onmogelijk was het gebrek te
ontdekken en dat de meest gewetensvolle en zorgvuldige vakman niets zou
gemerkt hebben. De bewaker integendeel kan niet ontsnappen aan de veroordeling door de onoverwinbare onwetendheid in te roepen en te bewijzen.
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Voor de verkoper die geen beroepsman is, bestaat er slechts een elementaire
verplichting: aan de koper de niet zichtbare gebreken melden die hij kent.
Indien het gaat om een fabrikant of een gespecialiseerd verkoper dan weegt
op hen een resultaatsverplichting: de beroepsman moet in beginsel een zaak
zonder gebrek leveren: hij wordt geacht aile nuttige maatregelen genomen te
hebben om aile mogelijke gebreken op te speuren, en indien het bestaan van
een verborgen gebrek aangetoond wordt, dan moet hij de slachtoffers vergoeden, tenzij hij het absoluut onnaspeurlijk karakter van het gebrek bewijst.
Op hem, zoals op de ondernemer of de architect, past het hof van cassatie
het criterium toe van de onoverwinnelijke onwetendheid.
24.

ZAAK VERKOCHT MET UITDRUKKELIJKE GARANTIE

Het komt herhaaldelijk voor, dat de verkoper de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap of de afwezigheid van een bepaald gebrek uitdrukkelijk
garandeert: hij staat er voor in, dat de auto een bepaald aantal PK heeft of
dat de verkochte schilderij niet vals is. Tussen de beide uitersten- in het
geheel geen garantie en uitdrukkelijke garantie - liggen overgangsvormen :
zo kan uit de naam, waaronder een zaak verkocht is (rijpaard, Rembrandt)
een bepaalde hoedanigheid worden afgeleid, welke mogelijk - uiteindelijk
hangt dit van de interpretatie van de overeenkomst af- een zekere garantieverplichting met zich brengt. Nu is er in al deze gevallen wanprestatie,
als die formele of informele garantie in strijd met de werkelijkheid blijkt.
Maar tevens is het mogelijk, dat de casus tevens valt onder het begrip verborgen gebrek. Een probleem van groot practisch belang is nu of men in
dergelijke gevallen de regeling van de verborgen gebreken of die van wanprestatie moet toepassen, in het bijzonder omdat in eerstkomend geval de
actie slechts gedurende zeer korte tijd kan worden ingesteld.
De Hoge Raad besliste uitdrukkelijk bij het Verse koe-arrest van 27 juni
1941 (N.J., 1941, 781), dat het aanwezig zijn van een verborgen gebrek bij
een specieszaak wanprestatie oplevert, maar dat de artikelen van de verborgen gebreken, als de lex specialis, bij uitsluiting op een dergelijk geval moet
worden toegepast.
Het onderscheid tussen de niet-nakoming van de afleveringsplicht en de
vrijwaring voor gebreken wordt gemaakt door de rechtbank van koophandel
te Brussel en het hof van beroep te Luik (Hrb. Brussel, 23 dec. 1966,]. Comm.
Br., 1967, 307;- Luik, 23 juni 1967, Pas., 1968, II, 24;- zie hierover De
Page, IV, nr. 95).
Het cassatiearrest in de reeds aangehaalde zaak van de vismijn te Zeebrugge
bevestigde de uitspraak ten gronde geen rekening te houden met de clausule
van de koopovereenkomst waarin de weerstand bij tractie van de ketting in
het bijzonder gewaarborgd werd. Die uitdrukkelijke garantie zou geen gevolgen sorteren bij onoverwinnelijke onwetendheid wat het gebrek betreft.
Het arrest is niet zeer expliciet over de bijzondere contractuele waarborg die
de verkoper gaf voor de stevigheid van de ketting. Er stelt zich zeker een
interpretatieprobleem. Ondenkbaar is het niet dat een koper in een soort227

gelijk geval een uitbreiding zou wensen van de vrijwaring door de verkoper,
en namelijk zou wensen gedekt te zijn indien een ongeval zich om onbekende
redenen zou voordoen, zoals in de vismijnzaak. In dat geval zou de verkoper
het tegenbewijs waarvan hoger sprake was, namelijk de onoverwinnelijke
onwetendheid, niet meer mogen leveren. Door een uitdrukkelijke garantie
zou de verplichting van de verkoper omgevormd worden in een vrijwaringsverplichting die ook het risico dekt van het absoluut onnaspeurlijk gebrek
(Zie hierover Van Heeke, G., o.c.).
25·

BENELUX-OVEREENKOMST

Artikel 10, eerste en tweede lid, van de Benelux-overeenkomst inzake koop
en ruil bepaalt :
,De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een andere
zaak dan is overeengekomen, een zaak van een andere soort, of een zaak die
niet de eigenschappen bezit welke de koper mocht verwachten, beantwoordt
niet aan de overeenkomst".
De geleverde zaak kan een gebrek vertonen niet aileen omdat zij bezwaard
blijkt te zijn met een bijzondere last of beperking (art. 8), derhalve met een
rechtsgebrek, maar ook omdat zij niet overeenstemt met hetgeen de koper
gerechtigd is te ontvangen, anders gezegd omdat zij niet beantwoordt aan de
overeenkomst. Het is duidelijk dat deze overeenstemming beoordeeld wordt
naar het ogenblik y_an de afley_ering,Jlet Be11~Iux-ontwerp bezigt het begrip
,beantwoorden aan de overeenkomst" op het voetspoor van de L.U.V.I.
(zie De Keyser, L., De eenvormige wetten inzake de internationale koop van
roerende lichamelijke zaken en inzake de totstandkoming daarvan, R. W.,
1971-72, 449).
Het biedt het belangrijke voordeel verscheidene netelige vragen uit te
schakelen zoals het verschil tussen een zichtbaar en een verborgen gebrek en
het verschil tussen een zaak met een gebrek en een andere zaak dan was
overeengekomen. Bovendien is de regel gelijkelijk van toepassing op soortzaken en op bepaalde zaken, waardoor nog een verschil uitgebannen wordt,
dat thans de oorzaak is van een kwalijke onzekerheid. Het bezigen van het
begrip ,niet beantwoorden aan de overeenkomst "maakt het tevens mogelijk
het onderscheid te doen vervallen tussen de vorderingen welke de koper ten
dienste staan. Deze zal derhalve niet !anger genoodzaakt zijn zorgvuldig
na te gaan wat de aard van het gebrek in de prestatie is, teneinde te weten te
komen welke vordering hij moet instellen.
Intussen - en dat is onvermijdelijk -- blijft het verschil tussen zichtbare
en verborgen gebreken in de practijk van belang, zowel voor het onderzoek
of de zaak aan de overeenkomst beantwoordt als voor de termijn waarbinnen
de koper kennis moet geven van een afwijking van de overeenkomst (zie art.
16, Jid 1).
Volgens het ontwerp is de verkoper verplicht een zaak te leveren die niet
belast is met bijzondere rechten en beperkingen en aan de overeenkomst
beantwoordt. Indien hij daarin tekortschiet, is er een gebrekkige prestatie,
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die de mogelijkheid opent voor alle rechtsgevolgen welke het gemene recht
in het algemeen aan een niet-nakoming verbindt. Naar in artikel I4 is uitgedrukt, wordt aan de koper geen enkele uit het gemene recht voortvloeiende
vordering ontzegd. De L.U.V.I. kent hier evenmin enige beperking. Derhalve wordt een eind gemaakt aan het bijzonder karakter, dat thans aan de
vorderingen aan de koper ingeval van verborgen gebrek is toegekend.
26.

VERBORGEN GEBREK EN BEDROG

Een fruit- en groenteverkoopster wil van kar en paard af, en wenst haar leurhandel te modernizeren door zich een camionette aan te schaffen.
Een autohandelaar die een versleten V. W. heeft staan, verkoopt haar die
tegen een tamelijk hoge prijs, als wagen ,in zeer goede staat" waar ze geen
last mee zal hebben. Een voorschot wordt betaald, doch de levering zal pas
na keuring door de automobielinspectie plaats hebben. De wagen wordt echter afgekeurd. De koopster vraagt ontbinding van de koop hetgeen haar in
eerste aanleg en in beroep toegestaan wordt, zonder schadevergoeding.
Het lijkt duidelijk dat de rechters instinctief gelijk willen geven aan de
onwetende volksvrouw aan wie appelen voor citroenen verkocht werden door
de autohandelaar. Technisch gezien kon dit echter niet op grand van verborgen gebreken, vermits er nog geen levering had plaats gehad.
In de motivering van dat arrest komt trouwens nog eenjuridisch eigenaardige beschouwing voor: ,de laattijdigheid van de eis kan niet opgeworpen
worden op grand van artikel 1648 door de verkoper die de gebreken van de
verkochte zaak kende of moest kennen". Dit zou betekenen dat een beroepsverkoper of fabrikant-verkoper nooit artikel 1648 zou kunnen inroepen !
(Brussel, 22 jan. 1965, Pas., 1966, II, 24).
27.

SAMENLOOP

Het hof van beroep te Brussel besliste dat de koper van een met een gebrek
behepte machine ter vergoeding van de veroorzaakte schade zowel een vordering op grand van artikel 1641 e.v. B.W., alsop grand van artikel 1382 en
1383 B. W. mag instellen (Brussel, 27 nov. 1963, Pas., 1965, II, 52;- zie over
de samenloop: Dalcq, R.C.].B., 1968, 193-199).
In casu werd de vordering ingesteld door een P.V.B.A., waarin een machine
door de oorspronkelijke koper ingebracht werd. lnbreng in eigendom is
inderdaad aan de regels van de koop-verkoop onderworpen (zie VanRyn,
I, nr. 332). De P.V.B.A. heeft als onder-koper een rechtstreekse vordering
(zie Limpens, o.c., nr. 402).

229

AFDELING 2

VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

Door het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper zich ertoe verbonden om de gekochte zaak in ontvangst te nemen en de overeengekomen
prijs aan de verkoper te betalen (art. x6so e.v. B.W.).
28.

HET OPNEMEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK

Partijen kunnen in hun overeenkomst het tijdstip en de plaats bepalen
waarop deze verbintenis moet worden uitgevoerd. Soms wordt overeengekomen dat de koper de gekochte goederen geleidelijk in ontvangst kan nemen, in de mate waarin hij deze voor zijn eigen handel nodig heeft. In dit
geval kan de koper de volledige afhaling van de goederen niet eenzijdig en
blijvend uitstellen; hij moet de gekochte waren opnemen in functie van zijn
normale behoeften (Brussel, 12juni 1964, Pas., 1965, II, 178).
Indien de koper de normale termijn laat verstrijken of de termijn die voor de
afhaling werd overeengekomen dan wordt de verkoop ten gunste van de
verkoper ontbonden (zelfde arrest). Dit gevolg is uitdrukkelijk voorzien in
artikel 1657 B.W. Voor een ontbinding van rechtswege en zonder aanmaning is echter vereist dat het niet afhalen van de gekochte zaak een fout
uitmaakt in hoofde van de koper (Hrb. Brussel, 2 jan. 1967, ]. Comm. Br.,
1967, 109).
Indien de koper de levering zonder voorbehoud opneemt en aanvaardt,
erkent hij hierdoor dat de geleverde zaak met de gekochte zaak overeenstemt
Door zijn aanvaarding verliest de koper zijn mogelijk verhaal op grond van
de artikelen 1243 en 1604 B.W. Bovendien is de verkoper niet gehouden tot
vrijwaring voor gebreken van de verkochte zaak die zichtbaar waren op het
ogenblik van de levering en die de koper bij zijn aanvaarding zelf heeft kunnen vaststellen (art. 1642 B.W.). De aanvaarding gebeurt uitdrukkelijk
of stilzwijgend.
Het bestaan van een stilzwijgende aanvaarding wordt souverein door de
rechter ten gronde vastgesteld (Brussel, 29 maart 1963, Pas., 1964, II, 6o).
De aanvaarding kan meestal worden afgeleid uit een geheel van feitelijke
elementen, zoals de nalatigheid van de koper om de geleverde waren te
onderzoeken en de volledige betaling van de verkoopprijs zonder voorbehoud (zelfde arrest).
Indien de koper vaststelt dat de geleverde zaak niet conform is, of door een
zichtbaar gebrek is aangetast, kan hij de levering nog voorwaardelijk aanvaarden en zodoende zijn verhaalsrechten jegens de verkoper volledig bewaren. T och is de koper in dit geval zelf gebonden aan de voorwaarden
waarvan hij zijn aanvaarding afhankelijk heeft gesteld. Indien de koper een
niet-conforme levering aanvaardt op voorwaarde dat ook zijn eigen afnemer
geen bezwaar zou maken tegen de niet-conformiteit van de levering, dan
kan de koper het gebrek aan conformiteit jegens de verkoper niet inroepen
wanneer blijkt dat zijn afnemer de waren geweigerd heeft tengevolge van
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andere omstandigheden die geen verband hielden met het gebrek aan overeenstemming tussen de verkochte zaak en de geleverde zaak (Cass., 29 sept.
1960, Arr. Cass., 1961, 98; Pas., 1961, l, 1q).
Bij de handelskoop wordt het tijdstip en de plaats van levering (en aanvaarding) veelal geregeld door de bijzondere regels die de partijen op hun overeenkomst van toepassing hebben verklaard. Aldus gebeurt de levering bij de
FOB-verkoop in beginsel bij het inschepen van de koopwaar. De koper (of
zijn mandataris) moeten de koopwaar in de haven van inscheping nazien en
goedkeuren. Eventuele bezwaren moeten op het ogenblik van de inscheping
kenbaar worden gemaakt: een latere klacht is laattijdig en onontvankelijk
(Luik, 29 maart 1961, Pas. 1961, II, 243). Hoewel bij de FOB-verkoop de
levering geschiedt bij de inscheping kunnen de partijen bij overeenkomst
van deze regel afwijken en bedingen dat de aanvaarding slechts zal plaatsvinden bij de aankomst van de koopwaar voor de Iossing. Dergelijk beding
is volgens het hof van beroep te Gent niet strijdig met het wezen van de
FOB-overeenkomst, temeer daar de koper ook in de onmogelijkheid verkeerde om de koopwaar bij de inscheping te onderzoeken (9 mei 1968,
]. Comm. Br., 1968, I, 417).
Volgens een arrest van het hof van beroep te Brussel komt bij een CIFverkoopovereenkomst de aanvaarding van de koper tot stand in twee tijden.
Een gedeeltelijke aanvaarding grijpt plaats wanneer de koper in het bezit
wordt gesteld van de vervoerdocumenten; deze aanvaarding wordt nadien
vervolledigd bij de aankomst van de waren ter bestemming (30 sept. 1964,
Pas., 1965, II, 203). De CIF-koper blijft dus gerechtigd om tot bij hun aankomst de staat en de conformiteit van de waren te betwisten, voor zover
althans de aangevoerde klacht niet kon worden afgeleid uit het cognossement
zelf. Bij de aankomst van de koopwaar beschikt de koper over de tijd die
nodig is om de staat en conformiteit van de waren te kunnen onderzoeken.
29·

HET BETALEN VAN DE PRIJS

Behoudens andersluidend beding is de koper verplicht de prijs te betalen op
de plaats en het ogenblik van de levering (art. r651 B.W.).
Ook de wijze van betaling wordt door de partijen vrij overeengekomen.
Een toezicht van de rechter is nochtans mogelijk wanneer de oorzaak van een
gedane betaling (bijv. de overhandiging van wissels) later moet onderzocht
worden. De rechter stelt dan souverein vast of deze overhandiging van
wissels in werkelijkheid beantwoordt aan de uitvoering van een koopovereenkomst en of de vereffeningsmodaliteit niet onverenigbaar is met deze
overeenkomst (Cass., 7 nov. 1967, Arr. Cass., 1968, 352; Pas., 1968, I, 328
- zie nr. 13).
De koper is tevens verplicht interest te betalen op de verkoopprijs indien
hij werd aangemaand om te betalen, indien de verkochte zaak inkomsten
oplevert of nog wanneer de interest bij het afsluiten van de koop werd bedongen (art. 1652 B.W.).
Het bestaan van dergelijk interestbeding moet echter duidelijk vaststaan.
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Artikel I652 B.W. kan niet worden ingeroepen wanneer de verkoper enkel
een handgedrukte stempel op de factuur heeft aangebracht en het verschuldigd zijn van de interest uit geen ander element kan worden afgeleid
(Brussel, I2 juni I964, Pas., I965, II, I78).
Door de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas werd gevonnist dat het
interestbeding bedoeld door artikel I652 B.W. enkel het geval betreft waar
partijen overeenkomen dat na de levering de koper een termijn krijgt voor
de betaling van de prijs en de verkoper gedurende deze termijn van krediet
een rente zal ontvangen (5 okt. I965, R. W., I965-66, I073 ; -in dezelfde zin
De Page, IV, nr. 206). Deze stelling heeft tot gevolg dat artikel I652 B.W.
niet kan gelden voor het beding waarbij moratoire interesten worden bedongen die enkel vanaf de vervaldag zullen verschuldigd zijn. Een aanmaning is
derhalve nodig om de interesten te doen lopen die de partijen hebben bedongen voor het geval van niet-betaling op de vervaldag, tenzij de schuldeiser
hiervan uitdrukkelijk werd vrijgesteld (anders: Hrb. Kortrijk, I9 nov. I964,
R. w., I96s-66, 2I7).
De verschuldigde interest moet echter door de koper betaald worden ook
al kan deze aantonen dat de vertraging in zijn betaling niet te wijten is aan
een persoonlijke fout. Een dergelijke verschoningsgrond komt uiteraard
niet in aanmerking wanneer de aangevoerde betalingsmoeilijkheden wel
degelijk een gevolg zijn van het onvoorzichtig optreden van de schuldenaar
(Hrb. Brussel, 2I mei I970, ]. T., I970, 499).
De koper is
zijiiverplichting omte betalen ookbevrijd door-het verja~
ren van de rechtsvordering van de verkoper. Aldus verjaart de vordering tot
betaling van een handelaar die eetwaren heeft geleverd aan een gemeente
door verloop van een jaar (art. 2272 B.W. en art. 5 W. I mei I9I3) (Brussel, I2 dec. I959, Pas., I96I, II, 77). Deze verjaring steunt op een wettelijk
vermoeden van betaling en kan door de gemeente worden ingeroepen vermits zij niet optrad als koopman en het in haren hoofde om een burgerlijke
schuld gaat.
Deze korte verjaringstermijn van artikel 2272 B.W. en artikel 5 van de wet
van I mei I9I3 is nochtans niet van toepassing wanneer de koper zijn schuld
bevestigd heeft door een latere verbetering van de faktuur (Vred. Nijvel,
IS sept I966, T. Vred., I967, I23;- zie boven nr. 3). Door deze verbetering
van de factuur komt volgens het vonnis een ,afgesloten rekening" tot stand
in de zin van artikel 2274 B.W., zodat de korte verjaring door een termijn
van 30 jaar vervangen wordt. De korte verjaring is evenmin van toepassing
wanneer de koper niet ontkent dat hij de prijs van de verkoop niet heeft
betaald (zelfde vonnis; - vgl. art. 2275 B.W.).
De koper die aanvoert bevrijd of outlast te zijn van zijn verplichting om de
prijs te betalen client het feit te bewijzen waaruit deze bevrijding of outlasting voortvloeit (Cass., 26 febr. I965, Pas., 1965, I, 654; - Cass., IO febr.
I966, Pas., 1966, I, 75I). Het bestaan of het verdwijnen van een handelsverbintenis kan echter metalle rechtsmiddelen ook metvermoedens, bewezen
worden (Cass., I3 april I967, Arr. Cass., I967, 983; Pas. I967, I, 956).
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Wanneer eenjuridisch feit voor de ene partij een handelskarakter en voor de
andere partij een burgerlijk karakter vertoont moeten de bewijsregels van
het handelsrecht of van het burgerlijk recht toegepast worden, naargelang
de partij tegen dewelke het bewijs wordt aangevoerd (Luik, 3I okt. I968,
]. T., I969, 26I). Om te bewijzen tegenover een handelaar zullen de bewijsmiddelen uit het handelsrecht derhalve volstaan.
Over de bekentenis van de schuldenaar als bewijsmiddel: Cass., 30 sept.
I966, Arr. Cass., I967, I38; Pas., 1967,!, I29 ;-Hrb. St.-Niklaas, 2dec. I969,
]. Comm. Br., I970, I, ISO.

HOOFDSTUK III

AAN BIJZONDERE REGELS ONDERWORPEN KOOPOVEREENKOMSTEN
AFDELING I

WEGENS HET VOORWERP VAN DE KOOP
30·

VEILING

Veiling is verkoop bij opbod van een onverdeeld goed, weze het roerend of
onroerend, lichamelijk of onlichamelijk. De onverdeeldheid vormt ervan de
grondslag. Daarom dienen in de verscheidene verrichtingen de verkopers
gezamenlijk op te treden (Rb. Luik, I dec. I965, ]. Liege, I965-66, 262).
In een lastenkohier kende een beding de verkopers het recht toe andere zitdagen te bepalen buiten de voor toewijzing gestelde dagen, en zelfs de verkoop in te houden. Dit beding moet uitgelegd worden in de zin dat het aan
de verkopers een recht toekent dat ze slechts gezamenlijk kunnen uitoefenen
(Gent, 3I maart I960, R.P. Not., I962, 365; T. Not., I962, I22).
Artikel I652 B.W. volgens welk de wettelijke interest op de prijs van de verkochte en geleverde zaak van rechtswege begint te lopen van zodra ze vruchten of andere inkomsten oplevert, is toepasselijk op de betaling van de opleg
na overdracht van onverdeelde rechten in een aan-een-verdelingsaktegelijkwaardige akte (Brussel, 25 febr. I967, R.P. Not., I967, 324).
31.

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

Een onroerend goed kan onderhands of openbaar verkocht worden. In het
eerste geval wordt tussen partijen gewoonlijk een onderhandse akte opgesteld, en daarna de authentieke akte verleden. Indien die onderhandse akte
niet voldoet aan de voorwaarden van artikel I325 B.W. (opstellen in zoveel
originelenals er partijen zijn), bestaat er geenvolmaakt bewijs door geschrift.
Het feit dat een niet gedagtekend, maar wei ondertekend geschrift aangeduid
wordt als ontwerp van notariele akte, belet niet dat het als een onderhandse
koopakte kan beschouwd worden, dat de uitvoering ervan voor de rechtbank
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kan gevorderd worden, en dat de registratierechten erop verschuldigd zijn
(Rb. Antwerpen, 30 juni 1966, T. Not., 1967, 47).
Het hof van beroep te Luik oordeelt dat een onderhandse akte, dieomhogervermelde reden geen volmaakt bewijs door geschrift uitmaakt, als begin van
bewijs door geschrift kan gelden en door vermoedens kan worden aangevuld
(Luik, 8 febr. 1962, Pas., 1963, 142).
Indien de verkoper in de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer
dan zeven twaalfden is benadeeld, heeft hij het recht om de vernietiging van
de koop te eisen (art. 1674 B.W.). Dat een koop als kanscontract werd aangegaan belet niet dat de vordering ontvankelijk is ; de rechter moet onderzoeken of er in werkelijkheid benadeling is (Cass., 12 april 1934, Pas., 1934,
I, 236). In deze zin spreekt ook de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
zich uit (8 maart 1963, R. W., 1965-66, 46; T. Not., 1965, 258). In elk geval
client onderzocht te worden of het contract werkelijk een kanscontract is.
De vordering tot vernietiging wegens benadeling mag dus niet onontvankelijk verklaard worden enkel omdat de prijs uit een lijfrente bestaat. Het is
immers mogelijk dat de verplichtingen van partijen dusdanig berekend werden dat er voor de verkoper in elke hypothese een noodzakelijk verlies van
meer dan zeven twaalfden is.
De eis is niet meer ontvankelijk na verloop van twee jaren te rekenen van de
dagvan de koop. Deze termijn is een vervaltermijn (Cass., 7 juni 1951,R. W.,
1951-52, 73). Als beginpunt voor het lopen van die termijn merkt de rechtbank van eerste aanleg te Brussel de dag van het lichten van de verkoopsoptie aan (13 sept. 1966, R.P. Not., 1967, 257), evenals de dag van de totstandkoming van de wilsovereenstemming in tegenstelling tot de dag van het
verlijden van de authentieke akte (Rb. Brussel, 29 nov. 1966, Pas., 1967, III,
58). Het deed er niet toe dat in laatstgenoemd geval de eigendomsoverdracht
en de betaling van de prijs bij overeenkomst uitgesteld werden tot aan het
verlijden van de authentieke akte. De oplossing zou echter verschillend zijn
indien partijen het bestaan van de koop ondergeschikt hadden gemaakt aan
het verlijden van de notariele akte door inlassing van een opschortende voorwaarde (De Page, IV, nr. 85 en 87, c).
Het hof van beroep te Brussel had op 22 december 1965 een vordering tot
vernietiging op grand van artikel 1674 B.W. onontvankelijk verklaard,
omdat de inschrijving en de randmelding van die vordering was gebeurd na
verloop van de in artikel 1676 B.W. bepaalde vervaltermijn. De vordering
was evenwel nog op tijd ingesteld geworden. De in artikel 3 van de hypotheekwet voorgeschreven formaliteit werd in de loop van de rechtspleging,
maar na verloop van twee jaren te rekenen van de dag van de koop, nageleefd. Terecht besliste het hofvan cassatie op 24januari 1969 dat geen enkele bepaling voorschrijft dat de naleving van artikel 3 Hypotheekwet binnen
die termijn van twee jaren moet geschieden. Niet -inschrijving van de
ingestelde eis binnen die termijn brengt dus geen onherroepelijke onontvankelijkheid teweeg; door een latere inschrijving wordt de eis ontvankelijk.
De termijn van twee jaren van artikel I 676 B. W. is de termijn waarin de eis
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door een dagvaarding moet worden ingesteld, doch geenszins de termjin
waarin de eis, overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de wet van I6 december
I 85 I, client te worden ingeschreven in de registers van de bewaarder der
hypotheken (Brussel, 22 dec. I965, Pas., I967, II, I; T. Not., I967, 229;
vernietigd door Cass., 24 jan. I969, T. Not., I969, I35).
Benadeling client geraamd te worden op het ogenblik van de koop, en in
geval van optie dus op het ogenblik van het lichten ervan (Rb. Brussel, I3
sept. I966, gecit.). De raming gebeurt door vergelijking van de overeengekomen prijs met de werkelijke waarde op het ogenblik van de koop van het
onroerend goed in de staat waarin het zich bevond op dat ogenblik. Zowel
hetgeen zich hoven de grond, als hetgeen zich onder de grond bevindt,
wordt daarbij in aanmerking genomen (Luik, 28 maart I966, ]. Liege,
I965-66, 258). In casu had het inzicht van partijen enkel erin bestaan een
huis met boomgaard te verkopen. Het Hof besliste echter dat de koper de
bestemming van het goed later kon wijzigen en een bestaande kalklaag kon
uitbaten. (Zie ook het hoger (nr. 10) besproken geval de Macar: Luik,
4 maart I970, R.P. Not., I970, I37).
Bij de schatting van het onroerend goed waarvan de onteigening ten algemene nutte beslist was v66r de verkoop, moet de rechter rekening houden
met het in de koopakte bedongen bouwverbod (Rb. Brussel, I3 sept. I966,
gecit.).
De rechtbank van eerste aanleg van Hasselt besliste op grond van artikel
I68I B.W. dat de koper tot aan de uitvoering van het vonnis de vordering
van de verkoper kan stuiten door een aanvullend bedrag te betalen. Het
betalen van deze aanvullende prijs herstelt op adequate wijze het oorspronkelijk gebrek in de toestemming (Rb. Hasselt, I7 okt. I966, ]. Liege,
I966-67, I23).
32.

0PENBARE VERKOOP

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven wees op 5 februari I96o (T. Not., I96I, 9I) volgend bevelschrift: wanneer de verkoop van
onroerende goederen ingevolge inbeslagn<:>ming omgezet wordt in een willige
verkoop, blijft hij niettemin onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 90, 92bis en 92ter van de wet van IS augustus I854, zoals gewijzigd door
de wet van 5 maart I95I; aldus bestaat er mogelijkheid tot opbod, en de
toewijzing mag slechts geschieden onder de opschortende voorwaarde van
·
opbod.
33•

0VERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN

Overdracht van schuldvordering heet de overeenkomst waarbij een schuldeiser zijn recht ten opzichte van zijn schuldenaar, afstaat aan een derde.
Dergelijke overeenkomst wordt door het B.W. beschouwd als een verkoop
(art. I69o B.W.; - zie hierover: Top, Fr., Eigendomsoverdracht bij cessie
naar Nederlands en Belgisch recht, T.P.R., I966, 25).
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Kunnen toekomstige schuldvorderingen overgedragen worden ? De toekomstige schuldvordering is diegene waarvan de partijen menen dat ze ooit
wei in het patrimonium van de cedent kan terecht komen, maar die er zich
op het ogenblik van de cessie niet in bevindt, hetzij omdat ze juridisch nog
niet bestaat, hetzij omdat een derde er voorlopig titularis van is (zie de noot
van Heenen onder het hieronder besproken arrest).
Het hof van cassatie besliste op 9 april 1959 dat een toekomstige schuldvordering mag overgedragen worden op voorwaarde dat ze op het ogenblik
van de overdracht bepaald ofbepaalbaar is (art. uo8, II30 en II39 B.W.;Cass., 9 april 1959, Arr. Cass., 1959, 6o6; Pas., 1959, I, 793). Het is wellicht
nuttig de feiten terug in herinnering te brengen. In 1952 had D. een aantal
engelse biljards op krediet gekocht en als waarborg voor de betaling van het
nog verschuldigde deel van de prijs aan de verkoper ,toutes les sommes generalement quelconques qui lui etaient dues ou pourraient lui etre dues par
des tiers pour quelque cause que ce soit" overgedragen. In juni 1954 verneemt de vennootschap M,. die titularis geworden was van de schuldvordering van de verkoper, dat D. op het punt stond het onverdeeld deel dat hij in
een gebouw bezat te verkopen. Bijgevolg betekende ze aan de notaris de akte
van 1952 die de overdracht van schuldvorderingen inhield. De verkoop had
plaats in juni 1954, maar een andere schuldeiser van D., B. had derdebeslag gelegd in handen van de notaris, die daarom weigerde de fondsen af
te geven. Door de vennootschap M. gedagvaard, riep de notaris B. in de
zaak. Laatstgenoemde betwistte de geldigheid van de in 1952 gesloten overdracht van schuldvorderingen, en won het pleit.
In casu werd het gebouw waarvan D. medeeigenaar was pas twee jaar na de
cessie verkocht. Deze had dus wei degelijk een toekomstige schuldvordering
tot voorwerp, zoals het hof besliste; in 1952 was D schuldeiser noch van de
koper, noch van de notaris door wiens tussenkomst de koop in 1954 werd
gesloten en aan wie de prijs betaald werd.
De kernvraag was of D. in 1952 op geldige wijze zijn deel in de prijs van het
gebouw had afgestaan, alhoewel dit pas in 1954 verkocht werd. Het hof van
beroep van Luik had geoordeeld dat de ,cessie van een toekomstige schuldvordering slechts gel dig is", voor zover het ,beginsel van het recht van de cedent bestond op het ogenblik van de cessie", endatdeschuldvorderingvanD,
tegen de notaris in 1952 ,zelfs niet in beginsel bestond". Het hof van
cassatie besliste eveneens dat die schuldvordering ,niet op geldige wijze
overgedragen werd'', maar op een andere grond : de overdracht van een toekomstige schuldvordering is slechts geldig indien deze op het ogenblik van
de cessie bepaald of bepaalbaar is ; in casu nu bevat de akte die de overdracht vaststelt ,geen enkele aanduiding of vermelding betreffende de
schuldvordering waarvan de eiser cessionaris beweert te zijn ;".
Er kan uit dit arrest afgeleid worden dat de geldigheid van de overdracht van
een toekomstige vordering slechts aan een voorwaarde onderworpen is : de
gecedeerde vordering moet bepaald ofbepaalbaar zij n vanaf het ogenblik waarop het contract gevormd wordt. Het hofvereist niet, zoals de rechter ten grande
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gedaan had, dat ,het beginsel van de schuldvordering" op datzelfde ogenblik
zou bestaan. Dezeweglating gebeurdeopzettelijk, vermits procureur-generaal
Hayoit de Termicourt in zijn advies terecht kritiek had uitgeoefend op de
onnauwkeurigheid van de formule die door het hof van beroep gebruikt
werd. Nochtans wordt diezelfde onnauwkeurige formule nog gebruikt door
het hofvan beroep te Brussel op 20 november 1964 (Pas., 1965, II, 255) in
een geval waarin het gecedeerde recht voortvloeide uit opeenvolgende leveringen van slachtvee, die wekelijks gefactureerd werden.
Een schuldvordering onder opschortende voorwaarde kan worden overgedragen (Vred. Nijvel, 29 mei I968, ]. T., I968, 749).
Het hofvan beroep te Brussel (10 maart 196I, Pas., I962, II, I77) herinnert
eraan dat de artikelen I689 tot 170I B.W. de overdracht van schuldvorderingen mogelijk maken, waarbij een schuldeiser zijn rechten tegen zijn
schuldenaar vervreemdt aan een derde die in zijn plaats schuldeiser wordt,
maar dat deze bepalingen de overdracht uitsluiten van het passief element
van een obligatoire verhouding, d.i. de schuldoverdracht. De overdracht van
een uit een synallagmatisch contract ontstane vordering is mogelijk, maar de
cedent blijft nochtans schuldenaar t.o.v. zijn medecontractant van de ver~
bintenissen die correlatief zijn aan de gecedeerde vordering. Indien de
gecedeerde rechten op onontbindbare wijze verbonden zijn aan de nietgecedeerde verbintenis, is de cessie niet geldig.
Kan evenmin worden overgedragen een schuldvordering waarvan de overdracht strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, of met een uitdrukkelijke wetsbepaling (Rb. Brussel, 9 juni 1960, ]. T., I96I, I02). Het
geval lag als volgt: een advocaat word door een client gelast een derde te
dagvaarden, en bekwam tegen deze een definitief vonnis. Dan kocht de
advocaat de schuldvordering van zijn client, langs een stroman om, door
een cessie die geen prijs vermeldt, maar waarvan men weet dat hij laag is.
Al is de schuldvordering twijfelachtig, het is nutteloos te onderstrepen dat
deze rechtshandeling strijdig is met de elementaire beroepsregels. Blijkbaar
werd men er zich van bewust en zag men ervan af. De client moest dus
teruggeven wat hij ontvangen had, maar deed dit niet. De advocaat stelde
een vordering tot teruggave in. Kon de client opwerpen dat de overdracht
strijdig was met de goede zeden ? De vrederechter en rechtbank van eerste
aanleg van Brussel dachten van niet.
De rechtbank van koophandel te Brussel (I2 juni 1967, R.P.S., I968, nr.
5405, blz. 37 met noot) had volgende vraag op te lossen: kan een feitelijke
vennootschap die niet voldoet aan de door de Vennootschappenwet gestelde
vorm- en publiciteitsvereisten, en derhalve lui dens artikel I I van laatst
genoemde wet niet in rechte mag optreden, dit verbod omzeilen door haar
schuldvorderingen over te dragen aan een van haar leden ? De rechtspraak
blijkt eerder die mogelijkheid te ontkennen, in tegenstelling tot een deel van
de rechtsleer. Die rechtsleer steunt op een vrij willekeurig onderscheid tussen aan de schuldvordering eigen gebreken, en gebreken die kleven aan de
persoon van de cedent en daarom niet tegenstelbaar zouden zijn aan de ces-
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sionaris (De Page, IV, nr. 378). Het aangehaald vonnis steunt op de twee
meest overtuigende argumenten tegen de geldigheid van dergelijke overdracht: het adagium nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse
habet eensdeels, en anderdeels het bedrieglijk karakter van zulke overdracht
die tot gevolg heeft de tegenstrever van de vennootschap te beroven van de
exceptie die hem in het belang van de algemene orde van het vennootschapsleven was toegekend (,de overeenkomst gesloten in strijd met de geest van
de wet, is uiteraard gebrekkig en nietig, daar ze een ongeoorloofde oorzaak
heeft in de zin van artikel II33 B.W."). De rechtbank verklaart dat de
enige uitweg om aan de sanctie van artikel I I Vennootschappenwet te ontsnappen erin bestaat te voldoen aan de eisen van de Vennootschappenwet,
,de regularisatie, dit wil zeggen de publicatie" (Fredericq, IV, nr. I45; zie ook Brussel, I5 jan. I955. R.P.S., I957. nr. 4676, blz. I34; - Hrb. Antwerpen, 24 mei I943, Pas., I944• III, 5;- Hrb. Brussel, 7 juli I956, ]. Comm.
Br., I956, 3I2). Voor de geldigheid: Janssens, A.P.R., Tw. Vennootschappen
nr. I85;- contra: VanRyn, R.C.].B., I951, blz. 136, nr. 14;- VanRyn en
Van Ommeslaghe, R.C.].B., 1958, blz. 70, nr. I5.
Op 10 november I96o besliste het hof van cassatie (Pas., 1961, I, 269) dat
het decreet van 26 pluviose jaar II (vervangen door W. 3 jan. I958) dat verzet op derden-beslag op de gelden bestemd voor aannemers die werken
voor rekening van de Staat uitvoeren uitsluit, niet belet dat deze aannemers
gerechtigd zijn de schuldvorderingen die zij uit dien hoofde op de staat
bezitten, over te dragen.
34•

BIJ DE OVERDRACHT NA TE LEVEN VORMVEREISTEN

Tussen partijen gaat de vordering over in het vermogen van de cessionaris
door de enkele wilsovereenstemming tussen cedent en cessionaris, die aan
geen enkele andere bijzondere vormvereiste is onderworpen dan deze voor
de overeenkomst waarbij de cessie wordt toegezegd (Brussel, 24 dec. 1964,
Pas., 1965, II, 293;- zie ook Top, Fr., o.c.).
Om aan derden de overdracht tegenstelbaar te maken, schrijft artikel 1690
B.W. de betekening ervan aan de schuldenaar voor (of de aanneming ervan
in een authentieke akte door laatstgenoemde). Geenszins wordt vereist dat
de overdracht zou betekend worden op gemeenschappelijk verzoek van
cedent en cessionaris (Vred. Nijvel, 29 mei 1968, J. T., 1968, 739). Vereist
wordt een deurwaardersexploot. Een brief volstaat niet (Cass., 27 nov. 196I,
Pas., 1962, I, 389). Een pleitbezorger is noch ambtenaar, noch openbaar
officier; geen enkele wettelijke bepaling kent aan zijn in naam van een partij
genomen besluiten de waarde van authentieke akte toe (Cass., 29 maart I962
Pas., 1962, I, 837).
De Page stelt dat de vormvereisten van artikel 1690 B.W. uitsluitend tot
doel hebben de derden te goeder trouw te beschermen, nl. de personen die
van de overdracht onwetend zijn (De Page, IV, nr. 400, E). Volgens deze
auteur zou het daarom volstaan dat de gecedeerde schuldenaar en de andere
derden de overdracht kennen. In sommige uitspraken wordt deze visie

gevolgd (Rb. Brussel, 9 april 1968, Pas., 1968, III, 107;- Brussel, 5 maart
1970, ].Port.Anv., 1970, 35).
Het hofvan cassatie laat echter in de arresten van 29 maart 1962 (Pas., 1962,
I, 837) en van 18 januari 1968 (Arr. Cass., 1968, 68o; Pas., 1968, 634)
duidelijk verstaan dat het feit aileen dat de debiteur kennis heeft van de overdracht, niet volstaat om hem deze tegenstelbaar te maken. De gecedeerde
debiteur moet de overdracht erkend hebben, of aanvaard (In dezelfde zin:
R.P.D.B., Tw., Transport, nr. 53;- Rb. Brussel, 14 okt. 1963, ]. T., 1964,
151;- Rb. Verviers, 24 dec. 1964, ]. Liege, 1964-65, 221;- 221;- Hrb.
Verviers, 19 jan. I967, ]. Liege, 1966-67, 277; - Brussel, 2 april 1968, Pas.,
1968, II, 18;- zie evenwel contra Cass., 22 febr. I952, Arr. Cass., 1952, 3 I9;
Pas., I952, I, 367 en Cass., 3 sept. I959, Arr. Cass., I960, I; Pas., I96o, I, I).
In lagere rechtspraak wordt echter tussen de begrippen erkenning en loutere
kennis in dit verband meestal niet veel onderscheid gemaakt. Typisch hiervoor is het vonnis van 22 november 1963 van de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel dat enerzijds als principe vooropstelt dat zuivere kennis
voor de schuldenaar volstaat, doch anderzijds nopens de feiten vaststelt dat
de debiteur in een brief aan de cessionaris voorstellen tot betaling gedaan had
die als een stilzwijgende toestemming te beschouwen zijn (Rb. Brussel, 22
nov. I963, R. W., I963-64, I6I3).
Op I2 oktober I967 verfijnde het hof van cassatie die regel (Arr. Cass.,
I968, 2I8; Pas., I968, I, 204). Weliswaar volstaat de kennis aileen niet om
de cessie tegenstelbaar te maken. Maar indien die persoonlijke, onbetwistbare en ondubbelzinnig vastgestelde kennis gepaardgaat met bijzondere omstandigheden waaruit blijkt dater van die kennis gebruik werd gemaakt met
het doel de cessionaris te benadelen, kan ze wellicht volstaan.
Indien de schuldenaar zijn woonplaats in het buitenland heeft, mag men
zich tot de wettelijke publiciteitsvormen van het bewuste land beperken ; de
officiele weg moet echter gevolgd worden om de cessie tegenstelbaar te
maken aan derden (Hrb. Verviers, I9 jan. I967, ]. Liege, I966-67, 277).
35• TEGENSTELBAARHEID VAN DE EXCEPTIES

Het hoort tot het wezen van de overdracht van schuldvordering dat de oorspronkelijke schuldvordering wordt overgedragen, met de gevolgen van het
behoud van de tegenstelbaarheid van de excepties door de schuldenaar aan
de nieuwe schuldeiser. Daaraan herinnert een cassatiearrest van 25 maart
1965 (Pas., I965, I, 788). Van die regel wordt afgeweken wanneer de schuldvordering gewaarborgd werd door de afgifte van een wisselbrief; in dat
geval mag de schuldenaar aan de derde houder die betaling vordert, de
excepties niet tegenwerpen die gehaald worden uit de gecedeerde vordering
en die hij had kunnen tegenwerpen aan de cedent. Het behoud van de wisselbrief in het systeem van de wet van 9 juli 1957 op de koop op afbetaling
maakt dat de koper, trekker-acceptant van de waarborgwissel, aan het
financieringsorganisme of aan diens verzekeraar, drager van de wisselbrief,
de excepties niet mag tegenstellen die uit de gecedeerde schuldvordering
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voortvloeien en die hij aan de verkoper mocht tegenwerpen. Tegen laatstgenoemde behoudt hij nochtans een vordering in geval van niet-eerbiediging van de bepalingen die in de wet op de koop of afbetaling als dwingend
beschouwd worden (Brussel, 21 februari 1969, Pas., 1969, II, 108). Het hof
van beroep te Brussel wijst erop dat in de wet van 9 juli 1957 op de verkoop
op afbetaling de beschermingsmaatregelen ten voordele van de koper slechts
dwingend zijn tussen koper en verkoper, en dat de acceptatie van een wissel
uitgelegd moet worden als een afstand van het recht zich op de beschermingsbepalingen te beroepen tegen de drager van een wisselbrief.

36.

0VERDRACHT VAN BETW1STE RECHTEN

Betwist is een recht, luidens artikel 1700 B.W., als er betwisting is omtrent
het bestaan van het recht en een geding aanhangig wordt gemaakt. De
rechtbank van koophandel te Brussel (21 sept. 1961,]. T., 1962, 138) herinnert eraan dat er voor de overdracht van een dergelijk recht drie vereisten
gesteld worden: een betwisting over het bestaan van het recht (en niet bijv.
over de ontvankelijkheid van de vordering, of de bevoegdheid van de rechtbank), een na dagvaarding hangend, nog niet beeindigd geding (een mislukte poging tot verzoening of tot arbitrage is niet voldoende), en een overdracht tegen een prijs. De bewijslast hiervan ligt bij de partij die een beroep
doet op het bestaan van de overdracht van het betwist recht.
N a het vellen. van het vonnis .dat het bestaan _en de geldigbE:!i.d. van e(:!n recht
definitief erkent, en waartegen geen beroep meer kan aangetekend worden,
kan er geen sprake meer zijn van afkoop van een betwist recht, al zijn er
betwistingen over de uitvoering (Rb. Brussel, 25 juni 1962, ]. T., 1962, 532;
- Brussel, 12 juni 1964, Pas., 1965, II, 173), alloopt de termijn nog waarin
tegen de uitspraak een voorziening in cassatie ingesteld kan worden.
Maakt de instelling van de voorziening in cassatie van het recht opnieuw een
betwist recht ?Het laatst aangehaalde arrest herinnert eraan dat de voorziening
in cassatie geenschorsende werking heeft in privaatrechtelijke zaken. lndien de
voorziening ingesteld ware geworden door de schuldenaar die zijn proces
verloor, dan zou ze de betwisting terug hebben doen oplaaien, beslist het
arrest. In casu deed ze dat niet omdat de schuldenaar over de vraag van de
schuld, gelijk kreeg, en hij om andere redenen een voorziening instelde.
De lectuur van dit arrest is zeer moeilijk wegens de ingewikkeldheid van de
zaak. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg aanvaardde dat de wil
tot terugkoop aan de cessionaris, bekend gemaakt kon worden door een buitengerechtelijke akte, gevolgd door zijn dagvaarding vermits hij er zich niet
bij neerlegde.
37•

VERKOOP VAN DIEREN

Hoger werd reeds verwezen naar de wet van 25 augustus 1885 (zie nr. 8).
De rechtbank van eerste aanleg te Leuven oordeelt terecht op 18 november
1965 (R. W., 1965-66, 1406) dat bij verkoop van huisdieren enkel de aange-

duide gebreken of ziekten aanleiding geven tot de in artikel 1641 B.W.
bedoelde vordering. De wetgever heeft gans het domein van de vrijwaring
voor verborgen gebreken bij verkoop van huisdieren aan het gemeen recht
onttrokken. De rechtbank besliste anderzijds dat door een besmettelijke
ziekte aangetaste dieren - in feite ging het om door varkenspest aangetaste
biggen- buiten de handel zijn en derhalve geen voorwerp van koop kunnen
uitmaken. De verkoop ervan is volstrekt nietig, omdat het verbod op het
algemeen belang steunt (De Page, IV, nr. 8o; - Vranken, A. P.R., Tw.
Koopvernietigende gebreken (huisdieren), nr. 131 en 314-330). De partijen
moeten dus worden hersteld in de staat waarin ze zich v66r het sluiten van
de overeenkomst bevonden (De Page, III, nr. 777 en 815). De koper kan
echter niet worden veroordeeld tot teruggave van de dieren indien deze zijn
omgekomen. Bloederig vlees is buiten de handel, maar het beest waarvan
dit vlees afkomstig is, is dit niet, omdat het niet noodzakelijk voor het slachten bestemd is. De verkoop van een (voor het slachten bestemd) beest is
echter op grond van dwaling over de zelfstandigheid van de zaak vernietigbaar, als naderhand wordt vastgesteld dat het vlees bloederig is (Rb. Namen,
25 juni 1968, ]. Liege, 1968-1969, 174).
Bij de verkoop van een koe door een landbouwer aan een veekoopman werd
aan eerstgenoemde een betalingsopdracht aan een bank ter ondertekening
voorgelegd. Door zijn handtekening te plaatsen op het voorgelegde formulier, werd de handtekening ook doorgedrukt op een onderliggend formulier
waarvan hij, naar hij beweerde, slechts daarna het bestaan vaststelde.
Hierop kwam echter een ontbindende voorwaarde voor, die niet op het
bovenste formulier stond. Daar niet bewezen is dat de landbouwer op het
ogenblik van de verkoop kennis had van de ontbindende voorwaarde, moet
deze als niet geschreven beschouwd worden. Bij het beslechten van dit
geschil besliste de rechtbank van eerste aanleg te Tongereil (21 okt. 1966,
R. W., 1966-67, 1732) dat ze niet hoefde te onderzoeken of het rund een
koopvernietigend gebrek vertoonde, vermits de bijzondere door de wet van
25 augustus 1885 voorgeschreven rechtspleging door de koper niet werd
gevolgd.
Indien na de verkoop een dier sterft ten gevolge van stoornissen die ontstonden door een slechte voeding voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
de koper het recht om de ontbinding van de verkoop te bekomen (Vred.
Andenne, 21 jan. 1966, T. Vred., 1966, 272).

AFDELING 2

IN HET BURGERLIJK WETBOEK BEHANDELDE MODALITEITEN
VAN DE VERKOOP

38.

VERKOOP OP GEWICHT, NA TELLING, NAAR MAAT OF IN BLOK

Betreffende een betwiste interpretatie van de artikelen 1585 e.v. B.W.,
velde de rechtbank van koophandel te Doornik een vonnis. Daarin
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werd beslist dat, wanneer het wegen, het tellen of het meten nodig zijn, niet
om de koopwaar te individualiseren, maar om de prijs te bepalen, er geen
sprake kan zijn van verkoop bij de hoop.
In dergelijk geval is, aldus het vonnis, de prijs onvoldoende bepaald en
ontbreekt dus een essentieel bestanddeel van het koopcontract (Hrb. Doornik, I 8 mei rg6o, Pas., 1961, III, 70;- zie ook: Fredericq, Droit commercial,
III, nr. 34; - De Page, IV, 263 ; - anders: Planiol et Ripert, Traite pratique
de droit civil, X, nr. 229; - zie eveneens: Cass., 17 okt. 1958, Arr. Cass.,
1959, 141; ]. Comm. Br., 1959, 368 met noot Debacker).
Een degelijk gemotiveerd vonnis van de rechtbank van koophandel te
Turnhout besliste dat, bij verkoop bij de hoop, het wegen en tellen enkel
nodig zijn, niet om de waren te individualiseren maar om de verkoopprijs te
bepalen, en dat bijgevolg artikel 1585 e.v. B.W. niet van toepassing zijn op
de verkoop van wortelvast vlas. De rechtbank zegt verder ook dat, alhoewel
het risico bij verkoop bij de hoop op de koper overgaat, de partijen kunnen
bedingen dat deze risico's of een deel ervan, ten laste van de verkoper zullen
blijven. In de betwisting voor deze rechtbank had de verkoper de verplichting op zich genomen het vlas opgehoopt en schadevrij te bewaren, en was
hij dus gehouden de veiligheid van de koopwaar te verzekeren. Hieruit
leidde de rechtbank af dat men stond voor een meervoudig contract, d.w.z.
een verkoop bij de hoop met daarbij een contract van bewaring; de verkoper contracteerde inderdaad een resultaatsverbintenis die erin bestond de
oogst te vrijwaren tot bij de levering (Htb. Turnhout, 13 mei 1969, ].
Comm. Br., 1970, I, 55).
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VERKOOP MET VOORSCHOT

Het overhandigen van een voorschot kan betekenen dat partijen zich het
recht voorbehouden het contract eenzijdig op te zeggen (deze hypothese
bedoelt art. 1590 B.W.) doch het kan ook een loutere bewijsfunctie hebben
of eenvoudig de contante betaling van een gedeelte van de prijs zijn.
Een arrest van het hof van beroep te Brussel herinnert aan dit onderscheid
door te beslissen dat de handpenningen, zelfs indien ze bij het definitief
afsluiten van de overeenkomst werden overhandigd, enkel een voorschot
zijn en dat zij slechts een middel tot eenzijdige opzegging uitmaken wanneer
de partijen aldus uitzonderlijk zijn overeengekomen (Brussel, 19 dec. 1961,
Pas., 1963, II, 17;- zie ook Hrb. Brussel, 20 okt. 1964, ]. Comm. Br., 1965,
125).
De omstandigheid dat de door de eiser gegeven handpenningen bedongen
werden als niet af te trekken van de verkoopprijs, levert het bewijs van het
akkoord van de partijen om deze aan de verweerder af te staan als schadeloosstelling voor het geval dat de eiser zijn optie tot aankoop niet zou genomen
hebben en artikel 1590 B.W. is dus van toepassing (Rb. Brussel, 19 dec.
1968, Pas., 1969, III, 72).
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40. VERKOOP MET PREMIE

De premieverkoop is een verkoop waarbij de aankoop van een hoofdvoorwerp gratis het recht geeft op een bijkomend voorwerp, een premiebon
of zegels, waarvan een bepaald aantal aanleiding geeft tot een terugbetaling
in specien of in natura. Men weet dat een dergelijke verkoop gereglementeerd
werd door het koninklijk besluit van I3 januari I935, en dat die reglementering door latere koninklijke besluiten werd aangevuld.
Zoals hij v66r I935 werd toegepast, gaf de verkoop met premie immers
aanleiding tot oneerlijke mededingingspraktijken.
Grote moeilijkheden rijzen nog steeds in de rechtspraak betreffende de
omschrijving van het begrip ,premie": artikel I van het koninklijk besluit
van I3 januari I935 geeft daar aanleiding toe, vermits de tekst dit begrip
noodgedwongen zeer algemeen bepaalt.
Het hof van cassatie bepaalt de motiveringsplicht van de rechter ten grande
in dit verband: zijn vaststelling dat de levering van een voorwerp, ter gelegenheid van de verkoop van een ander product, gebeurt tegen een prijs die
niet als normaal zou te beschouwen zijn indien de verkoop van het ene voorwerp niet zou gebonden zijn aan de verkoop van het andere product, volstaat
om er uit afte leiden dat artikel I,§ II van toepassing is (Cass., I7 febr. I964,
Pas., I964, I, 645).
Volgens het hof van beroep te Brussel client de verkrijging van het bijkomend voorwerp echter zeker te zijn; wordt het daarentegen door lottrekking
toegekend en is de verkrijging ervan dus slechts eventueel, dan is er geen
aanleiding tot toepassing van de beschikkingen inzake premieverkoop
(Brussel, 26 april I96I, ]. T., I96I, 502).
Een arrest van hetzelfde hof interpreteerde artikel I, § III van het besproken
koninklijk besluit: worden niet als premie beschouwd de accesoria die normaal met het hoofdvoorwerp aangekocht worden. Terzake had de verkoper
gratis bij de aankoop van een kilogram koffie of een braadkip, respectievelijk
een kilogram kristalsuiker en I/4 kilogram margarine afgeleverd. Het hof
stelt vast dat het om een voorwerp moet gaan waardoor het hoofdvoorwerp
aangevuld wordt en waarmede het een verband van noodzakelijkheid en van
innig verbonden nuttigheid heeft, al is het een niet gebruikelijk of een niet
algemeen aanvaard accessorium; dit nauw verband tussen de twee voorwerpen moet, zo meent het hof, worden geapprecieerd in deze zin dat de
aankoper normaal het bijkomend voorwerp aankoopt wanneer hij het hoofdvoorwerp koopt (Brussel, 26 juni I963, R. W., I963-64, 822;- zie ook: Van
Bunnen, La vente avec primes,]. T., I959, 698, nr. 2I tot 23).
Indien men deze uiteenzetting der principes volledig kan bijtreden, is de
toepassing ervan in het concrete geval minder overtuigend. Artikel I, § III, c
is niet toepasselijk, omdat ,vele personen koffie zonder suiker, vooral zonder
cristalsuiker, gebruiken en braadkiekens met andere producten dan margarine voorbereiden". Het is ongetwijfeld even waar dat, in de opvatting van
vele andere personen, de als premie beschouwde producten wei de normale
accessoria zijn van het hoofdproduct, zodat men op grond van dezelfde prin243

cipes evenzeer het tegenovergestelde had kunnen beslissen. Men staat hier
dus voor een grensgeval.
Wordt als een normaal en gebruikelijk toebehoren van het hoofdvoorwerp
en niet als een premie beschouwd, de spons die een pak waspoeder vergezeld
(Brussel, 29 nov. I967, ]. T., I968, 44) en de bij de aankoop van koffie afgeleverde klontjessuiker (Brussel, 9 okt. I968, Pas., I968, II, 300).
Ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn de arresten van het hof van beroep te Brussel van I6 oktober I962 (I3de Kamer, ]. T., I962, 728) en 30 april I963
(I6de Kamer,]. T., I964, 599). Beide spreken zich uit over een verkoop van
een bijkomend product waarvan beweerd werd dat de prijs versmolten was
met deze van het hoofdvoorwerp (art. I, §II, van het K.B.).
In het tweede geval kon men echter het hoofd- en bijkomend voorwerp
duidelijk onderscheiden en was dus de wet van toepassing; het eerste
betrof integendeel een verkoop van een pak van verscheidene, nagenoeg
gelijkwaardige voorwerpen tegen een prijs, en dus waren hoofdproduct en
toebehoren niet te onderscheiden. In het arrest van I6 oktober I962, sprak
het hof dan ook de betichte terecht vrij.
Maakt echter een overtreding uit van artikel I van het koninklijk besluit van
I3 januari I935, het feit dat de te koop aangeboden voorwerpen, een
wasmachine en keukenmeubelen, geen geheel vormen, doch dat de wasmachine het hoofdvoorwerp vormde en de meubelen afgeleverd werden voor
een_prijs ver~rnolte_n_!Ilet_<:lie van het hoofdvoorwerp (Cass., 27 jan. I969,
Arr. Cass., I969, 506).
---Zoals men weet is, volgens artikel2 van het koninklijk besluit van I3 januari
1935, de aanbieding van premies toegelaten wanneer zij de vorm van zegels
aannemen, onder de dubbele voorwaarde evenwel dat het bedrag ervan wordt
aangeduid en dat de koper de keuze behoudt tussen een terugbetaling in
specien en de afgifte van de premie. Uit het verslag aan de Koning, dat het
koninklijk besluit voorafgaat, leidt het hof van cassatie een derde voorwaarde
af: er moet minstens een benaderende gelijkwaardigheid bestaan tussen de
waarde van de premie en het bedrag dat op de zegel is aangeduid. Bij gebrek
aan deze gelijkwaardigheid kan de verkoper inderdaad de toepassing van het
koninklijk besluit omzeilen ; terzake bestond er een flagrant onevenwicht
tussen beide waarden, zodat geen enkele koper de terugbetaling in specien
koos (Cass., 10 dec. I962, Pas., I963, I, 439).
Een recent arrest van het hof van cassatie besliste dat uit de bepalingen van
artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 januari I935 blijkt dat het de
bedoeling van de wetgever is geweest de daarin bepaalde uitzondering strikt
te beperken tot het gebruik van zegels, coupons of penningtekens, welke dan
nog aan bepaalde vereisten dienen te voldoen, wat wordt bevestigd door
artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit. Dit artikel verleent namelijk aan de
Koning de macht om de handel in zegels, coupons en penningtekens te
reglementeren en controlemaatregelen uit te vaardigen : deze controlemaatregelen zouden verijdeld worden bij niet aflevering van zegels en
coupons of penningtekens.
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Terzake ging het om een verkoop, waarbij de koper, naast de als premie
aangeboden voorwerpen, ook een premiebon kon bekomen, terwijl hem
duidelijk gezegd werd dat de waarde in geld hiervan merkelijk lager lag dan
die van het premievoorwerp, en de optie hem dus afgeraden y,rerd. Het arrest
besliste dat dit een inbreuk was op artikel 2 van het vermelde koninklijk
besluit, en impliceerde op die manier, dat het wegnemen van de optie gelijk
stond met niet afleveren van zegels of premiebons (Cass., 29 sept. 1969,
R.
1969-70, 958).

w.,

41.

VERKOOP OP AFBETALING

Men weet dat de verkoop op afbetaling en zijn financiering tot in de bijzonderheden geregeld werden door de wet van 9 juli 1957, aangevuld door de
wetten van 5 maart I 96 5 en 8 juli r 970, en gewijzigd door de wet van 5 maart
1963 (art. 4, § 2), van 21 november 1969 (art. 70), en de reeds aangehaalde
wet van 8 juli 1970.
De wet onderscheidt enerzijds het contract tussen koper en verkoper waarin
een afstand, of een indeplaatsstelling van, een bij naam aangeduide derde een geldschieter meestal - opgenomen werd, en anderzijds de bewerking
in twee tijden waarbij eerst een geldschieter en een kandidaat-koper een
lening sluiten zonder tussenkomst van de verkoper, en dan pas de koop
gesloten wordt. In het eerste geval put de geldschieter zijn rechten uit de
afstand of indeplaatsstelling die hem door de verkoper werd toegestaan. De
nietigheid of de niet-voltrekking van de verkoop maakt de afstand van om
het even welk recht aan de geldschieter onmogelijk. AI wat in dit geval tot
stand gebracht werd op grond van de verkoop, geschiedde zonder recht en is
eveneens nietig (Vred. Roeulx, 13 juli 1964, T. Vred., 1965, II9; ]. T., 1964,
674).
In een door de rechtbank van eerste aanleg te Dinant beslecht geval ging het
om een bewerking in twee tijden. De verkoper op afbetaling leverde de verkochte zaak niet; de prijs was evenwei betaald geworden, en wei bij mid del
van een door de koper aangegane lening, hetgeen de ontbinding van de verkoop op afbetaling tot gevolg had. T.o.v. de geldschieter bleef de koper tot
terugbetaling gehouden, omdat de ontbinding van de verkoop op afbetaling
geen invloed heeft op de geldigheid van de lening. Vanzelfsprekend beschikte de koper over een vordering tegen de verkoper in teruggave van de zonder
oorzaak betaalde prijs (Rb. Dinant, 27 sept. 1967, ]. Liege, 1967-68, 91).
In een aan het oordeel van het hof van beroep te Luik onderworpen geval
ging het om een door de verkoper aangegane lening, waarna de verkoop
echter niet tot stand kwam. Het hof besliste dat de financieringsmaatschappij gerechtigd was de geleende som terug te vorderen van de verkoper,
omdat de lening slechts een accessorium uitmaakte van de koopovereenkomst
De geldlening was zonder voorwerp geworden. Zelfs zo hij niet te kwader
trouw was, moest de verkoper op grond van artikel II47 B.W. de winstderving van de financieringsmaatschappij vergoeden (Luik, r6 februari 1968,
R. W., 1967-68, 1932).
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Het arrest van het hof van beroep te Brussel van 2I februari I969 (Pas.,
I969, II, Io8) werd hoger besproken in verband met de gevolgen van de
overdracht van schuldvorderingen. Het ging om een verkoper op afbetaling
die zijn vordering op de koper afgestaan had aan een financieringsmaatschappij, terwijl de koper wissels geaccepteerd had. De verkoop bleek niet voltrokken te zijn, maar dit was de derde-houder van de wisselbrief niet tegenstelbaar op grond van de regel van de beperking van de verweermiddelen die
in het algemeen geformuleerd wordt in artikel I7 van de wisselwet. Het hof
besliste dat de vordering van de koper tegen de verkoper tot terugbetaling
van de sommen die hij, de koper, reeds had moeten betalen aan de financieringsmaatschappij - de cessionaris - gegrond was.
De betaling van de prijs in (minstens vier) schijven behoort tot het wezen
van de verkoop op afbetaling luidens artikel I van de wet van 9 juli I957·
Indien aldus overeengekomen wordt dat de prijs zal betaald worden bij
middel van een reeks wissels met achtereenvolgende vervaldata, is de wet
toepasselijk (Rb. Hasselt, IS febr. I963, T. Vred., I963, 237). Wanneer in
een verkoopovereenkomst bedongen wordt dat de prijs in minstens vier
termijnen mag betaald worden, is dit een verkoop op afbetaling in de zin van
de wet van 9 juli I957 (Rb. Turnhout, 24 jan. I968, Turn. Rechtsl., 1968,
6I3). Men verlieze echter niet uit het oog dat de toevallige of zonder winstoogmerk afgesloten verkoop buiten toepassing van die wet vallen.
Het beding dat een verkoopprijs geheel of gedeeltelijk betaald mag worden
met maandelijkse betalingen, zonder bijkomende bepalingen of verplichtingen maakt geen verkoop op afbetaling in de zin van de besproken wet uit.
(Vred. Mol, I6 juni I967, Turn. Rechtsl., I968, 6I2).
Een wezenlijke vereiste voor de geldigheid van de verkoop op afbetaling is de
betaling van een voorschot van tenminste IS% van de contante verkoopprijs.
Voor bepaalde groepen van voorwerpen of diensten legt het K.B. van 23 deccember I957, gewijzigd door K.B. van IO december I969 een hoger percentage op.
Steeds wordt vereist dat het bedrag van het voorschot in het verkoopcontract
zelfvoorkomt (Vred. Aat, 5 mei I964, T. Vred., I964, 39I), en dat het voorschot effectiefbetaald werd (Vred. Seraing, II april I961, ]. Liege, I96I-62,
333).
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel (I6 april I969, ].T., I969, 35I)
duidt goed de juridische betekenis van het voorschot aan: de betaling ervan
moet als samenstellend element toegevoegd worden aan de twee door artikel I583 B.W. geeiste samenstellende elementen van het koopcontract.
Aan de betaling van het voorgeschreven voorschot is het bestaan zelf van de
koop op afbetaling onderworpen. Hieruit volgt dat de wederkerige belofte
van verkoop op afbetaling niet met het verkoopcontract gelijkgesteld mag
worden ; pas na betaling van het voorschot kan die vereenzelviging gebeuren.
Zolang het voorschot niet betaald werd, geldt de ondertekening van het
contract zelfs niet als koopbelofte. Ook de verkoper heeft bijgevolg het recht

de geleverde zaak terug te nemen, zelfs na faillissement van de koper.
Deed de curator de zaak van de hand, dan heeft de verkoper recht op de
prijs waartegen dit geschiedde. De verkoper komt wegens de niet-voltrekking van het contract niet in samenloop met de schuldeisers van de gefailleerde. Laatstgenoemden zijn niet te beschouwen als bezitters te goeder trouw,
en kunnen dus artikel 2279 B.W. niet inroepen (Rb. Arion, 25 maart 1965,
].Liege, 1965-66, 38) Het hof van beroep te Luik (II febr. 1969, ]. Liege,
1968-69, 291) oordeelde dat de verkoper ·aan de koper het bedrag van het
voorschot mocht lenen, en dat de vermelding dat het voorschot betaald werd,
in het kasboek van de verkoper geen valsheid in geschriften uitmaakt, vermits ze boekhoudkundig enjuridisch waar is (,une verite concrete, comptable et juridique"). Het hof merkte evenwel op dat dergelijke handelwijze
van de verkoper, hoewel juridisch onaanvechtbaar (,l'origine des especes
representatives de cet acompte est indifferente au fait meme du versement"),
onzindelijk was (,une fac;:on de proceder malsaine sur le plan commercial").
Hoewel de wet bepaalt welk percentage van de contante koopprijs het voorschot moet bedragen, schrijft ze geen bepaalde vorm van betaling voor. De
betaling van het voorschot kan door compensatie gebeuren, besliste de
vrederechter van Luik (18 jan. 1966, ]. Liege, 1965-66, 291). Het voorschot
bestaande uit een wissel getrokken aan order van een financieringsmaatschappij en geendosseerd ten gunste van een bank, die de koper dan weigert
te betalen en laat protesteren, vormt niet de door artikel 5 vande wet op de
afbetalingsovereenkomsten voorgeschreven vrijwillige betaling van een
voorschot (Vred. Nijvel, IS mei 1968, T. Vred., 1968, 219).
Het geschetste geval deed zich als volgt voor: uiteindelijk betaalde de koper
op afbetaling de wissel omdat hij zich ervan bewust was dat het, juridisch
gezien, hopeloos was zich te onttrekken aan die cambiaire verbintenis t.o.v.
de derde-houder, de bank. Aan de hand van citaten uit de voorbereidende
werken wordt in het vonnis de noodzakelijkheid onderstreept van een
vrijwillige betaling van het voorschot en opgemerkt dat de acceptatie van een
wissel niet als de betaling van een voorschot kan doorgaan, vermits de wissel
een betalingsinstrument is maar niet de betaling zelve (Van Ryn, II, nr.
1282 ;-Ronse ]., A.P.R., Tu:., Wisselbrief en orderbriefje, nr. 2207). In eerste
orde is de wissel bovendien slechts een kredietinstrument (Van Ryn, o.c.,
nr. 1283).
De vrederechter van Duffel besliste dat bij niet nauwkeurige identificatie
van het verkochte voorwerp in het contract de burgerrechtelijke sanctie
voorgeschreven door artikel 8, eerste lid, van de wet op de afbetalingsovereenkomsten, van rechtswege moet worden toegepast (Vred. Duffel, 4 novI966, R. W., 1966-67, I63I).
Een beding waarbij de koper eraan verzaakt de excepties t.o.v. de verkoper
op afbetaling in te roepen tegen derden die in de plaats treden van de verkoper en vermeld worden naar het voorschrift artikel 4, § I, II 0 van de wet
op de afbetalingsovereenkomsten, is ongeldig. De vrederechter van Duffel
steunt zijn beslissing op de ratio legis: ,de kopers te beschermen tegen

247

allerlei drastische bedingen die hen in gedrukte type-contracten door de
geldschieters worden opgedrongen" (Vred. Duffel, 4 nov. 1966, R. W.,
1966-67, 1631; - zie ook Houtekier, A., Het afbetalingscontract, nr. 63,
in fine).
Meestal tracht de verkoper zich zoveel mogelijk te beschermen tegen wanuitvoering van de koper. Aldus worden dikwijls in afbetalingsovereenkomsten ontbindings- en strafbedingen ingelast. Een uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde is slechts geldig bedongen in de door artikel 10 bepaalde gevallen: bijvoorbeeld wanneer de koper in gebreke is twee termijnen te voldoen.
In de veronderstelling dat aan deze vereiste is voldaan en de ontbinding der
overeenkomst dus moet worden uitgesproken, kan de verkoper niet tegelijkertijd de volledige prijs vorderen: bij toepassing van de algemene regelen
der verbintenissen mag men immers niet de ontbinding en de uitvoering van
de overeenkomst vorderen (Vred. Beringen, 6 okt. 1961, T. Vred., 1964, 186).
Ook het strafbeding is in afbetalingsovereenkomsten aan een beperkende
reglementering onderworpen, nl. door artikel 10, § 2 en artikel 19, § 2. De
rechter oordeelt op soevereine wijze of het verminderd moet worden, of
zelfs als niet geschreven beschouwd. De rechtbank van Antwerpen meent
dat de wet de rechter oplegt te onderzoeken of het strafbeding bovenmatig of
onverantwoord is (Rb. Antwerpen, 19 juni 1963, T. Vred., 1964, 238; R. W.,
1963-64, 461;- Vred. Namen, 22 maart 1968, T. Vred., 1968, 320; ]. Liege,
1967-68, 303).
De rechtbank van Nameri steunt op het belangrijke cassatiearrest van-29
september 1967 (]. Liege, 1967-68, 49) dat beslist dat een algemeen en
onbeperkt strafbeding van 20 pet van het bedrag van de factuur, voor het
geval dat de koper zijn verplichtingen betwist en dit aanleiding is tot een
vordering in rechte, strijdig is met de regel van openbare orde volgens
welke elke burger het recht heeft zich voor de rechtbanken te verdedigen.

HOOFDSTUK IV

ONTBINDING VAN DE VERKOOP WEGENS WANUITVOERING
42.

WANUITVOERING. GEVOLGEN

De bepalingen betreffende de ontbinding van de koopovereenkomst in het
burgerlijk wetboek, zijn een toepassing van artikel u84, dat een algemeen
beginsel inhoudt, dat toepasselijk is op alle wederkerige overeenkomsten :
in geval van wanuitvoering door een der partijen kan de andere partij de
ontbinding van de overeenkomst vorderen (Hrb. Brussel, 2 jan. 1967, ].
Comm. Br., 1967, 109.
De rechter ten gronde beoordeelt de ernst van de tekortkomingen aan de
leveringsverplichtingen, om de ontbinding van de verkoop uit te spreken
(Cass., 30 maart 1967, Arr. Cass., 1967, 921; Pas., 1967, I, 899).
Het hof van beroep te Luik (22 maart 1967, ]. Liege, 1967-68, 57) besliste

dat het niet naleven van artikel I6IS B.W. een gedeeltelijke niet-uitvoering
van het contract uitmaakt, doch dat dit slechts tot de ontbinding van het
contract leidt indien de rechtbank vaststelt dat de partijen aan de levering
van het toebehoren belang hebben gehecht. In casu ging het om het niet afleveren van documenten behorend bij een nieuwe wagen, doch gezien het
voertuig nooit op de openbare weg maar uitsluitend op de werf werd gebruikt, ging het volgens de rechtbank - en het hof bevestigde deze stelling
-om een niet-uitvoering zonder ernstige gevolgen voor de koper, die dus
niet de ontbinding tot gevolg had.
De koper kan de ontbinding van het contract niet meer vorderen indien het
geleverde niet overeenstemt met hetgeen werd verkocht en hij het niettemin
heeft aanvaard (Brussel, 7 maart 1963, ]. T., 1963, 401). Deze aanvaarding
kan hetzij door de koper zelf, hetzij door zijn lasthebber geschieden (Brussel,
29 maart 1963, ]. T., 1963, 334).
De verkoper aan wie de prijs niet werd betaald, kan eveneens vorderen dat
de overeenkomst zou worden ontbonden (Cass., 28 mei 1964, Pas., 1964, I,
1017; Hrb. Gent, 12juli I9S8, Pas., 1961, III, 22).
Men weet dat de partijen de ontbinding van het contract wegens wanuitvoering kunnen bedingen (artikelen u84 en I6S4 B.W.).
Het feit dat de verkoper het ontbindend beding niet heeft laten gelden bij
de eerste wanbetaling maar pas na protest van de wissels, betekent niet dat
hij het te laat inroept of dat hij van het beding heeft afgezien (Brussel, s
april 1968, R. W., 1967-68, zoos).
Indien evenwel enkel bedongen werd dat de verkoper in geval van wanuitvoering door de koper, de ontbinding mag vorderen, heeft deze clausule
geen ander gevolg ofbetekenis dan het bepaalde in artikel u84 B.W. zelf:
de rechter ten gronde heeft tot plicht de zwaarwichtigheid van de tekortkoming te beoordelen en kan eventueel uitstel verlenen (Cass., 28 mei 1964,
Pas., 1964, I, IOI7). Het terzake geinterpreteerde beding luidde: ,A defaut
de payement d'un seul terme d'arrerages a son echeance, et IS jours apres
un simple commandement de payer, par lettre recommandee a la poste,
reste infructueux, les vendeurs auront le choix, soit de faire prononcer la
resolution de la vente, soit d'exiger de l'acquereur le payement d'une somme
correspondant ala valeur de l'immeuble au jour dudit commandement, a
dire d'expert, a designer par le president du tribunal de premiere instance
de Verviers. Dans les deux eventualites, les vendeurs conserveront tous les
termes d'arrerages touches par eux, a titre d'indemnite sans recours ni
repetition contre eux".
Men vraagt zich af of het hof in dezelfde zin zou hebben beslist indien het
niet om een verkoop met vestiging van een lijfrente ware gegaan. In dergelijke verkopen wordt de mogelijkheid tot ontbinding wegens niet-betaling der
achterstallen immers door artikel 1978 B.W. uitgesloten (zie Rb. Gent,
S nov. 1968, T. Not., 1969, 236; Rec. An., 1969, 4S2). Weliswaar is deze van
artikel u84 B.W. afwijkende bepaling niet van openbare orde en mogen
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partijen er door een ontbindingsclausule van afwijken (Brussel, 5 okt. 1966,
Pas., 1967, II, 139).
Dergelijke clausule wordt echter in dergelijk geval strikt geinterpreteerd.
De rechtbank van Gent (gecit.) oordeelt dat de woorden ,in voile recbt
verbroken" in de clausule in casu vermeld, betzelfde betekenen als , van
recbtswege" : de beoordeling door de rechter van de ernst der wanprestatie
is uitgesloten. Maar het arrest van bet hof van cassatie van 28 mei 1964
(gecit.) oordeelt dat wanneer de ontbindingsclausule niet vermeldt dat ze
,van rechtswege" geldt, de ontbinding aan het tweede en derde lid van
artikel u84 B.W. onderworpen blijft.
Het vonnis van de rechtbank van Gent beslist ook dat, wanneer de partijen
niets terzake hebben bedongen, de algemene regeling van artikel u84 B.W.
verder toepasselijk is wat betreft het probleem van de reeds betaalde rentetermijnen.
Deze moeten terugbetaald worden, daar de partijen door de ontbinding van
de overeenkomst terug worden gebracbt in de toestand waarin ze zich bevonden voor het sluiten ervan (De Page, V, nr. 346).
Wanneer in een contract enkel ten gunste van de verkoper vaste schadevergoeding is bedongen voor bet geval dat het contract geen uitvoering zou
hebben door de scbuld van de koper, volgt daaruit niet dat het beding wederzijds is en dat de koper recbt heeft op dezelfde vergoeding indien bet contract niet uitgevoerd wordt door de schuld van de verkoper (Hrb. Antwerpen, 9 jan. 1967, R W., 1966-67, 2069).
In dit bepaalde geval meende de koper zich te mogen beroepen op de wederkerigheid maar de rechtbank was de mening toegedaan dat deze wederkerigheid niet kan vermoed worden, en in casu was er geen enkel bewijs voorhanden dat zulks met de bedoeling der partijen bij het sluiten van de overeenkomst zou overeenstemmen.
43·

0NTB1ND1NG.

GEVOLGEN

Het vonnis of arrest dat de ontbinding der overeenkomst uitspreekt, heeft
een declaratief karakter en sorteert zijn gevolgen vanaf het inleiden der
vordering.
De ontbinding is tegenstelbaar aan de schuldeisers van de koper wanneer er
tussen hen en de verkoper geen samenloop bestaat (Brussel, 12 jan. 1959,
Pas., 1961, II, 43;- vgl. in dezelfde zin Cass., 23 mei 1946, Pas., 1946, I,
212 en de besluiten van procureur-generaal Leon Cornil).
De rechtbank van koophandel te Gent (12 juli 1958, Pas., 1961, III, 22)
en de recbtbank van eerste aanleg te Aarlen (21 maart 1968,]. Liege, 1968-69,
285) oordelen dat een inbeslagneming door de schuldeisers van de koper van
het geleverde voorwerp van de koopovereenkomst geen waarde heeft, wanneer deze overeenkomst door de verkoper op grand van een beding van
eigendomsvoorbehoud v66r de inbeslagneming verbroken werd. Immers, de
gewezen koper is geen eigenaar meer, maar slecbts houder op precaire wijze.
De rechtbank van koophandel te Gent vermeldt nog een tweede geval van
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het zonder gevolg blijven van de inbeslagneming: de verbreking binnen de
acht dagen na de levering ingeval van verkoop zonder termijn.
De ontbinding van een overeenkomst krachtens een uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde is rechtsgeldig tegenover de mas sa
fa!Uisseffi{;r{t
vanae-Roper indieri ie in vervulling gaa:t voor het faillissement, ook tijdens
deveroachte periode--(Brussei;-gapril 1968, R.W., 1967-6S, zoos): - -Descnadevergoeding'<lie met de ontbinding van het contract aan de verkoper wordt toegekend, client alle schade te vergoeden die een noodzakelijk en
onmiddellijk gevolg is van de niet-uitvoering van de overeenkomst (Brussel,
12 juni 1964, Pas., 1965, II, 178).
Zo is, bij de ontbinding van de overeenkomst, door de verkoper van een
tweedehandswagen geen schadevergoeding aan de koper verschuldigd voor
diens genotsderving tijdens de periode waarin hij een andere tweedehandswagen zoekt. De verkoper is dus niet gehouden de koper te verzekeren tegen
het risico dat hij geen goede tweedehandswagen zou kunnen vinden. Gezien
het grate aantal daarvan op de markt, is dit geen noodzakelijk en onmiddellijk gevolg (Hrb. Sint-Niklaas, 13 maart 1965, R. W., 1966-67, 408).

-van-lie1:

TITEL II

HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN : DE AANNEMING
HOOFDSTUK I

BEGRIP EN ALGEMENE REGELS
44•

AANNEMING EN ARBEIDSOVEREENKOMST

Aanneming is de overeenkomst waarbij iemand (de besteller of opdrachtgever) een ander (de aannemer of ondernemer) met een bepaald werk belast,
tegen betaling van een overeengekomen prijs.
In de systematiek van het burgerlijk wetboek is de aanneming een onderafdeling van de huur van werk en van diensten (art. 1779 B. W.). Het burgerlijk wetboek onderscheidt de aanneming (,louage d'ouvrage") van de dienstverhuring (,louage de services"). Volgens de heersende rechtspraak en
rechtsleer is de dienstverhuring gekenmerkt door een band van ondergeschiktheid tussen opdrachtgever en werknemer (zie Van Heeke, G.,
De locatio operis faciendi, een bijdrage tot de systematiek van de contractentypes,
T.P.R., 1966, 343, die de mogelijkheid openlaat om, samen met de ondergeschiktheid, andere criteria aan te wenden). De ondergeschiktheid is
essentieel voor de dienstverhuring, ook al zal voor zekere vormen van intellectuele of artistieke arbeid deze ondergeschiktheid van formele aard zijn en
slechts blijken uit de omstandigheid dat de ,werkgever" toezicht kan uitoefenen op de organisatie van het werk of het kader van de werkprestaties

kan vaststellen. (Zie Cass., 24 maart I966, Pas., I966, I, 965;- Cass.,
30 juni I966, Pas., I966, I, I398; : Cass., 22 februari I968, Arr. Cass., I968,
826; Pas., I968, I, 777;- Cass., 6 juni I968, Arr. Cass., I968, I209; Pas.,
I968, I, I 142).
Er is geen ondergeschiktheid bij de aanneming: de aannemer verbindt zich
tot het uitvoeren van een bepaalde opdracht maar blijft in principe vrij in de
keuze der middelen en kan het werk naar eigen inzicht uitvoeren.
Men kan hieraan toevoegen dat de dienstverhuring uit het burgerlijk wethoek in het huidig recht samenvalt met en in feite vervangen werd door de
verschillende vormen van de arbeidsovereenkomst (voor een recente illustratie van deze evolutie zie De Cuyper, G.F., De wet van 24 april I970 betreffende de arbeidsovereenkomst voor dienstboden, R. W., I970-7I, I40I).
De arbeidsovereenkomst (of dienstverhuring) wordt in dit overzicht niet
behandeld. (Zie Dubois, B., Overzicht van rechtspraak (r966-1970).
Arbeidsovereenkomsten, T.P.R., I97I, 475 e.v.) (I).

45·

AANNEMING VAN MATERIEEL WERK

Bij de aanneming wordt de aannemer of ondernemer meestal belast met het
verwezenlijken van een materiele opdracht : het tot stand brengen of herstellen van een stoffelijk voorwerp. De wet en de rechtspraak besteden vooral aandacht aan de levering van bouwwerken (,Bestekken en aannemingen",
art. I787 e.v. B.W.), en ook in dit overzicht ligt de klemtoon op deze vorm
van aannemmg.
Dienen echter eveneens als ,aanneming" beschouwd, de overeenkomst
waarbij een partij zich ertoe verbindt herstellingen uit te voeren aan demotor van een vissersboot (Hrb. Oostende, 5 sept. I967, ]. Comm. Br., 1968,
I, 688) of aan een binnenschip (Brussel, 30 maart 1967, R. W., 1967-68,
I 126), of nog de overeenkomst waarbij een partij zich verbindt tot het onderhoud van leidingen en toestellen voor de waterverdeling (Cass., 30 maart
1967, Arr. Cass., 1967, II, 917; Pas., I967, I, 896). Nochtans werd gevonnist dat garagehouders-herstellers geen ,aannemers" zijn, maar wel kooplieden of ambachtslieden (,marchands ou artisans") in de zin van artikel
2272, lid 3 B.W. of van artikel2 van de wet van I mei I9I3, zodat hun vorderingen onderworpen zijn aan de korte verjaringstermijn van een jaar
(Vred. Sint-Joost-ten-Node, 14 febr. 1962, ]. T., 1962, 732; . Vred. Luik,
23 maart 1967, ]. Liege, 1967-68, 39). Deze rechtspraak is principieel
onjuist (Simont L. en De Gavre J., Examen de jurisprudence- Les contrats
speciaux, R.C.].B., 1970, II3, nr. 87, met verwijzingen) en stelt het soms
voor alsof de garagehouder alleen de arbeid en het materieel ,ter beschikking
stelt" van zijn klanten, zonder zelfbelast te zijn met het werk (Vred. Andenne, rs dec. 1967, ]. Liege, 1967-68, 215).
Evenmin wordt in dit overzicht besproken de overeenkomst waarbij vervoerders te land
ofte water zich belasten met het vervoer van personen of van koopwaren (artikel 1779, 2°
B.W.). Deze vorm van ondernemingsovereenkomst werd o.m. geregeld bij de wet van 25
augustus 1891 (Titel VII bis, wetboek van koophandel).
( I )

46.

AANNEMING VAN INTELLECTUEEL WERK

De aanneming kan ook het leveren van intellectuele prestaties tot voorwerp
hebben: de advocaat, geneesheer, muziekschrijver, navorser e. a. moeten als
aannemers beschouwd worden telkens zij optreden als ,zelfstandige" en
niet in ondergeschikt verband tegenover hun opdrachtgevers (zie Cardon,
G., Enkele juridische aspecten van het navorsingscontract, T.P.R., 1968, 23 1).
Hoewel het burgerlijk wetboek onder ,Bestekken en aannemingen" (art.
1787 e.v. B.W.) specifiek de levering van bouwwerken op het oog heeft zijn
vele van de daar geformuleerde regels ook toepasselijk op de aanneming van
andere soorten werk, in casu de aanneming van intellectueel werk (art. 1794
t.m. 1797 B.W.) (Zie Dekkers, II, nr. II07). Voor het overige wordt de
aanneming van intellectueel werk suppletief geregeld door de algemene
beginselen van het verbintenissenrecht en door de gebruiken (art. I 13 5 B. W.)
47•

fuNNEMING EN VERKOOP

Herhaaldelijk werd in de rechtsleer en rechtspraak de vraag onderzochtof de
ondernemer die zelf het materiaal van zijn werk verschaft, zoals veelal
gebeurt bijv. bij de aanneming van bouwwerken, niet eerder moet beschouwd
worden als de verkoper van een toekomstige zaak of althans als de verkoper
van de door hem verwerkte en geleverde stoffen. Het onderscheid in
kwalificatie is van belang omdat het o.m. het tijdstip van de eigendomsoverdracht, de vrijwaring voor verborgen gebreken en het voorrecht van de
ondernemer resp. verkoper kan beinvloeden (De Page, IV, nr. 872).
Voor dit kwalificatieprobleem werden diverse oplossingen voorgesteld:
1°) De opvatting als zou zulke overeenkomst enkel koop en geen aanneming
uitmaken, is in de rechtsleer thans voorbijgestreefd, behalve wanneer het
bestelde werk door de aannemer in serie wordt geproduceerd en hij de
opdrachtgever uit zijn beschikbare voorraad onmiddellijk kan leveren.
In dit geval moet de aannemer slechts putten uit de aanwezige voorraad
zodat de bestelling onmiddellijk kan geleverd worden (zie Flamme en Lepaffe, Le contrat d' entreprise, nr. 23).
2°) Andere auteurs beschouwen de overeenkomst als aanneming, o.m.
op grand van de duidelijke tekst van artikel 1787 B.W. (De Page, IV, nr.
873). Deze auteurs maken nochtans meestal voorbehoud voor het geval
waar een aannemer van bouwwerken niet alleen het materiaal maar ook nog
de bouwgrond zelf levert. Deze overeenkomst zou een verkoop zijn en geen
aanneming (Flamme en Lepaffe, nr. 20 en 21, met verwijzingen).
3°) Een meer genuanceerde oplossing stelt voor deze overeenkomst te
beschouwen als een gemengde overeenkomst waarop, naast de regels van de
aanneming, ook zekere regels uit de koop-verkoop van toepassing zijn
(Van Heeke, G., De la nature du contrat d'entreprise dans lequell'entrepreneur
fournit la matiere, R.C.].B., 1951, 100). Deze zienswijze heeft .ook in de
rechtspraak weerklank gevonden en heeft o.m. tot gevolg dat artikel 1641
B.W. (vrijwaring voor verborgen gebreken bij verkoop) rechtstreeks of
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analoog wordt toegepast op de verwerkte stoffen die door de aannemer werden geleverd (Flamme en Lepaffe, o.c., nr. 32) (zie verder nr. 62).
In deze opvatting is de overeenkomst waarbij de aannemer zowel de materialen als de bouwgrond Ievert, eveneens onderworpen aan het dubbel
statuut van aanneming en koop-verkoop.
Door het hof van beroep te Brussel werd in dit verband een arrest geveld
dat bij laatstgenoemde theorie schijnt aan te sluiten (22 juni 1966, ]. T.,
1966, 6rs). Het hof beoordeelt de geldigheid van een overeenkomst waarbij een aannemer een deel in een onverdeelde eigendom overdraagt aan de
tegenpartij, met de verbintenis om op deze eigendom een bouwwerk op te
richten, ten gunste van de tegenpartij en naar diens opvatting. Er wordt
bedongen dat aannemer en bouwheer het plan en de keuze van materiaal
verder zullen bespreken en overeenkomen. Het hof splitst deze overeenkomst in deels een koop-verkoop van onroerende eigendom, deels een aanneming van bouwwerken.
Het aspect van de overeenkomst waarbij aanneming werd bedongen, werd
door het hof nietig bevonden, op grand van een ongeoorloofde samenwerking tussen aannemer en architect (overtreding van de wet van 20 februari
1939, zie verder nr. 49). Vermits echter de tegenpartij de overeenkomst had
afgesloten precies met het oog op de aanneming, zijn beide onderdelen van
de overeenkomst nauw met elkaar verbonden en heeft de nietigheid van de
aanneming tot gevolg dat oak de overdracht van onroerende eigendom wordt
nietig verklaard. Op te mer ken valt dat het hof zich distancieert van de traditionele voorstelling als zou de overeenkomst waarbij de aannemerdematerialen en de bouwgrond Ievert, enkel een koop-verkoop uitmaken. Volgens het
arrest volstaat de kwalificatie koop-verkoop niet en moet men tevens het bestanddeel ,aanneming" weerhouden, omdat de bouwheer zelf de algemene
conceptie van het bouwwerk kon bepalen en de overeenkomst zodoende
teveel onbepaalde elementen bevatte om als eenvoudige koop-verkoop in
aanmerking te komen.
48,

fuNNEMING EN LASTGEVING

Men onderscheidt de aanneming van werk vande lastgeving doordat bij deze
laatste aan de lasthebber de opdracht wordt gegeven om, in naam van de
lastgever, een of meerdere rechtshandelingen te verrichten.
Is derhalve geen lastgeving, de overeenkomst waarbij een technicus wordt
aangeworven voor het begeleiden van een ontwikkelingsproject in Madagascar, wanneer niet blijkt dat de technicus werd belast met het stellen van
rechtshandelingen. Deze overeenkomst kan een aanneming zijn of, in geval
de technicus ondergeschikt is aan zijn opdrachtgever, een arbeidsovereenkomst (Cass., 27 maart 1968, Arr. Cass., rg68, II, 977).
49•

GELDIGHEIDSVEREISTEN.

GEOORLOOFDE OORZAAK

De geldigheid van de aannemingsovereenkomst is onderworpen aan de
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algemene regels uit het overeenkomstenrecht (art. 6 en 1108 B.W.).
Aldus oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat de aannemingsovereenkomst waarbij de architect aan de aannemer wordt ondergeschikt
volstrekt nietig is, vermits deze overeenkomst impliceert dat althans een
deel van de functies van de architect op de aannemer wordt overgedragen
(6 april 1964, Pas., 1967, III, 25). Dit is in strijd met de imperatieve beschikkingen van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en
het beroep van architect, die de volledige onafhankelijkheid van de architect
tegenover de aannemer voorschrijft. De rechtbank van eerste aanleg te Luik
besliste dan ook dat het strijdig is met de openbare orde om te bedingen dat
de architect door de aannemer zal worden aangeduid en betaald (7 april
1967, ]. Liege, 1968-69, 85). De architect client immers volstrekt onafhanke. lijk te zijn om toezicht te kunnen uitoefenen op het werk van de aannemer.
Vermits voornoemde wet bij de oprichting van bouwwerken de verplichte
tussenkomst voorschrijft van een gediplomeerd architect, is het in strijd met
de openbare orde wanneer een tekenaar zich belast met het opmaken van het
plan, dat dan slechts occasioned en met het oog op de bouwaanvraag door
een werkelijk architect wordt ondertekend. De verbintenissen uit de
overeenkomst tussen opdrachtgever en pseudo-architect wortelen in een
ongeoorloofde oorzaak en de vordering van de tekenaar tot betaling van het
door de bouwheer verschuldigd ereloon wordt als niet ontvankelijk afgewezen (Gent, I april 1966, R. W., 1965-66, I8Ss).
De wet van 20 februari 1939 voorziet tevens in de onverenigbaarheid van het
beroep van architect met het bekleden van een overheidsbetrekking of met
de aanneming van bouwwerken. Deze onverenigbaarheden worden nochtans
limitatief in de wet vastgelegd. Is derhalve geldig, de overeenkomst waarbij
een architect een perceel bouwgrond verkoopt met de verplichting voor de
koper om bij de bouw de verkoper zelf als architect te weerhouden. Het
nietigverklaren van zulke overeenkomst zou inderdaad leiden tot het invoeren
van een nieuwe onverenigbaarheid die niet bij de wet is voorzien (Rb. Aarlen,
25 juni 1968, ]. T., 1969, 30). Bij het niet-naleven van zijn verplichting om
een bepaald architect te weerhouden is de koper gehouden tot schadevergoeding.
De rechtbank van eerste aanleg te Luik besliste eveneens dat de clausule in
het lastencohier van de Staat, waarbij bedongen wordt dat aan de uitvoering
van het werk gedurende zes dagen per week zal worden gearbeid, wegens
inbreuk op de wetgeving inzake arbeidsduur, nietig is (17 jan. 1969, Pas.,
1969, III, 101). De wetgeving op de arbeidsduur vertoont immers een bijzonder karakter door het vonnis omschreven als volgt: ,certaines lois ne
peuvent etre eludees par quiconque (lees: zelfs niet door de overheid) parce
que le legislateur les juge essentielles a1' ordre social".
Bij de aanneming wordt soms bedongen dat de aannemer aansprakelijk is
voor alle schade en burenhinder die bij de uitvoering van het werk aan derden kan worden berokkend. Deze clausule is geldig voor zover zij er niet toe
strekt de opdrachtgever te ontlasten voor diens eigen kwaadwillige of be-
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drieglijke fout of voor een zware fout die hiermee kan worden gelijkgesteld
(Luik, 30 okt. I968, ]. Liege, 1969-70, 33).
Er client tenslotte onderstreept dat de nietigheid wegens strijd met de
openbare orde tegenstelbaar zal zijn aan derden. Wanneer aldus een architect, in strijd met de wet van 20 februari I939, deelneemt aan een tijdelijke
vereniging voor de aanneming van bouwwerken, dan is deze verenigingsovereenkomst volstrekt nietig. De andere leden kunnen de nietigheid van de
vereniging inroepen tegenover derden, die met de vereniging hebben gecontracteerd (Brussel, 22 juni I966, Pas., I967, II, I09; ]. T., I966, 6IS).

50.

!NTERPRETATIE

De uitlegging van een aanneming gebeurt volgens de algemene regels van
het overeenkomstenrecht. De rechter moet derhalve de aannemingsovereenkomst uitleggen in een zin die verenigbaar is met de gebruikte bewoordingen. Artikel I I34 B.W. vereist dat de rechter ten grande aan de overeenkomst de gevolgen toekent die deze overeenkomst, in de interpretatie die hij
ervan geeft, wettelijk tussen partijen heeft verwekt (Cass., 2I dec. I967,
Arr. Cass., I968, I, 596).

. HbbFDSTUk H
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
51.

MEDEWERKING BIJ DE UITVOERING

De bouwheer heeft als eerste verplichting het de aannemer mogelijk te
maken om het bestelde werk uit te voeren. Hij mag de uitvoering van het
werk niet eenzijdig uitstellen (Hrb. Turnhout, 12 nov. I964, R. W., I964-65,
1988) en moet de terreinen ter beschikking stellen waarop het werk zal
worden uitgevoerd (Rb. Nijvel, 6 jan. I966, Rec. fur. Niv., I968, 2r).
Wanneer een vertraging in de uitvoering te wijten is aan een fout of nalatigheid vanwege de opdrachtgever, dan is deze aansprakelijk voor de schade die
de aannemer lijdt wegens de gewijzigde risico' s of we gens de verstoring van
zijn planning (Rb. Brussel, 3 april 1957 en 4 maart 196I, T. Aann., I969,
24 met noot M.F.;- Gent, 2I mei 1965, T. Aann., 1970, Io).
De opdrachtgever moet zich tevens beijveren tot het bekomen van de
vereiste administratieve vergunningen. Zolang echter een vereiste toelating
niet werd ontvangen kan de aannemer de opdrachtgever niet verplichten om
met de uitvoering te beginnen (Rb. Aarlen, I I april 1967, ]. Liege, 1967-68,

rss).
Ook wanneer de aansprakelijkheid van de aannemer in het gedrang komt, is
de opdrachtgever verplicht met de aannemer mee te werken om de schade
tot een minimum te beperken (Gent, I9 _april I967, T. Aann., I969, 40).

52.

0NTVANGST EN AANVAARDING

Wanneer het werk op het overeengekomen tijdstip door de aannemer wordt
afgeleverd moet het door de besteller in ontvangst worden genomen. Deze
inontvangstneming impliceert meestal dat het werk door de besteller werd
goedgekeurd en aanvaard. Het hof van cassatie bevestigde dat na deze aanvaarding de aannemer niet verder aansprakelijk is voor de (eventueel slechte)
uitvoering van het werk tenzij dit werk door verborgen gebreken is aangetast (zie verder nr. 62) en onder voorbehoud van de bijzondere tienjarige
aansprakelijkheid die artikel 1792 B.W. aan de architect en aannemer van
bouwwerken oplegt (zie verder nr. 57 e.v.) (Cass., 18 mei 1961, Pas., 1961, I,
1006; ]. T., 1961, 702). De aanvaarding ontlast de aannemer in ieder geval
m.b.t. de gebreken die zichtbaar waren op het tijdstip van de levering
(Brussel, 26 nov. 1965, Pas., 1966, II, 291).
53·

VooRLOP1GE INoNTVANGSTNEM1NG

De aanvaarding gebeurt niet altijd op hetzelfde ogenblik waarop het werk
materieel wordt overgedragen. Wegens de aard van het werk (installatie van
centrale verwarming, herstelling van een uurwerk) zal de besteller dit gedurende zekere tijd moeten testen alvorens de uitvoering ervan te kunnen goedkeuren. In de rechtspraak en rechtsleer werd de opvatting verdedigd als zou
deze ,voorlopige" inontvangstneming niettemin dezelfde gevolgen verwekken als de gewone, d.i. definitieve inontvangstneming en dus de aannemer
ontlasten van zijn aansprakelijkheid voor gebreken die zichtbaar waren op
het ogenblik van levering (Brussel, 27 febr. 1967, ]. T., 1967, 418 met noot).
In dezelfde zin vonniste de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas dat de
voorlopige inontvangstneming een werkelijke oplevering van het werk is
voor alles wat er niet bij overeenkomst werd uitgesloten, zodat de tienjarige
·aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de dag van de voorlopige inontvangstneming. (Hrb. St.-Niklaas, 19 dec. 1967, R. W., 1968-69, 706).
Dit vonnis werd echter hervormd door het hof van beroep te Gent (26 juni
1969, R. W., 1969-70, 1097). Het hof wijst erop dat de partijen aan de
voorlopige en definitieve oplevering van de werken een verschillende
betekenis en verschillende gevolgen willen geven. Slechts de definitieve inontvangstneming is een werkelijke aanvaarding en kan daarom een einde
stellen aan de contractuele verplichtingen en aan de gewone aansprakelijkheid van de aannemer. Derhalve ook, geldt voor de tienjarige aansprakelijkheid op grand van artikelen 1792 en 2270 B.W., deze definitieve inontvangstneming als vertrekpunt.
Nadat ook het hof van beroep te Luik de draagwijdte van de voorlopige
aanvaarding had beperkt (29 febr. 1964, ]. Liege, 1964-65, 57 en 14 nov.
1966, ]. Liege, 1966-67, 177), werd deze opvatting door het hofvan cassatie
bekrachtigd in een arrest van r6 oktober 1969 (Arr. Cass., 1970, I, 165).
Volgens dit arrest heeft de voorlopige inontvangstneming enkel tot doel de
voltooiing van de werken vast te stellen en impliceert zij niet op zichzelf het
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bestaan van een aanvaarding. Zulke inontvangstneming betekent slechts dat
de besteller het werk ter beschikking heeft gekregen. Zij heeft niet de gevolgen van een definitieve aanvaarding zodat de aansprakelijkheid van de aannemer ~iet verdwijnt, zelfs niet voor de gebreken die de besteller op dat
tijdstip had kunnen ontdekken.
Besteller en aannemer kunnen nochtans overeenkomen dat na het verstrijken
van een bepaalde termijn (bijv. I jaar), de leveringen en installaties geacht
zullen worden definitief te zijn aanvaard en op die wijze het recht op latere
reclamatie uitsluiten (Cass., I febr. I968, Arr. Cass., I, 73 I). Partijen kunnen
eveneens overeenkomen dat de voorlopige oplevering de aannemer ontslaat
van alle aansprakelijkheid voor zichtbare en Iichte gebreken die niet vallen
onder de bijzondere tienjarige aansprakelijkheid voorzien bij artikel 1792
B.W. (Luik, 5 maart I970, T. Aann., I97I, 21).
54•

BETALJNG VAN DE PRIJS

Hoewel het burgerlijk wetboek in het bijzonder de aanneming tegen vaste
prijs vermeldt (art. 1792 e.v.), is de vorm van forfaitaire prijsbepaling niet
essentieel voor de aanneming. De aanneming kan oak gebeuren bij bestek
(langs prijslijst), zodat de prijs pas bekend wordt na de uitvoering van het
werk, wanneer men de overeengekomen eenheidsprijzen voor arbeid en
materialen gaat toepassen op de werkelijk geleverde prestaties.
Soms oak gebeurt de aanneming tegen onbepaalde prijs, zoals vaak voorkomt
bij kleinere herstellingen. In dit laatste geval moet de aannemer zijn prijs
bepalen te goeder trouw en in functie van de gebruikelijke winst. De rechtbank van koophandel te Brussel besliste in dit verband dat een deskundige
schatting slechts nodig en verantwoord is wanneer de besteller kan aantonen
dat de prijs duidelijk abnormaal is (28 okt. 1966, ]. Comm. Br., 1967, 36).
De aannemer is uiteraard gebonden aan de vaste prijs die hij vooraf met de
besteller is overeengekomen. Deze regel wordt door het hof van beroep te
Brussel bevestigd in de volgende omstandigheden (7 maart I962, ]. T.,
1962, 260). Een aannemingsovereenkomst wordt afgesloten bij bestek
(relatief forfait). De overeenkomst bevat een prijslijst met eenheidsprijzen
en voorziet tevens in een beding van prijsaanpassing in geval van verhoging
van arbeidslonen en sociale lasten. Een onder-aanneming van deze hoofdovereenkomst wordt later uitbesteed maar ditmaal tegen een vaste prijs die
globaal en zonder detaillering wordt vastgelegd. Anderzijds verwijst deze
overeenkomst van onderaanneming in zeer vage bewoordingen naar de
clausules en voorwaarden van de hoofdaanneming, zodat de onderaannemer
zich voor het hof beroept op de indexeringsclausule uit de hoofdaanneming
om een aanpassing van zijn prijs voor de onderaanneming te verantwoorden.
Het hof onderstreept echter het duidelijk verschil in de methode van prijsbepaling tussen beide overeenkomsten en laat de onderaannemer het risico
dragen van de onveranderlijkheid van de door hem toegestane prijs.
De besteller client de prijs te betalen op het tij dstip of volgens het aflossingsschema overeengekomen bij de aanneming. Indien echter het werk gebrekkig

of niet conform is uitgevoerd kan de besteller op grond van artikel I I 84 B.W.
de exceptio non adimpleti contractus inroepen (Hrb. Kortrijk, 25 okt. I962,
R. W., I962-63, I454) (Zie verder nr. 68).
55·

ARTIKEL I793 B.W.

Bij de aanneming van bouwwerken tegen vaste prijs voorziet artikel I793
B.W. in een bijzondere bescherming van de bouwheer tegen latere prijsverhogingen. lndien de voorwaarden van artikel I793 niet aanwezig zijn kan
de bouwheer niet verplicht worden om de prijs van bijkomende werken te
betalen, zelfs indien hij tegen het uitvoeren van deze werken geen opwerping heeft geformuleerd en hij dus zou geacht kunnen worden deze stilzwijgend goed te keuren (Brussel, IO nov. I959, Pas., I96I, Il, 70). Een arrest
van het hof van cassatie besliste nochtans dat de aannemer een vermeerdering van de prijs mag vorderen wanneer de aannemingsovereenkomst zelf
voorziet dat de bouwheer, tijdens de uitvoering van het werk, wijzigingen
mag aanbrengen en hij de bijkomende werken ook werkelijk heeft aangevraagd. In dit geval is het niet vereist dat de bijkomende werken schriftelijk
werden besteld of dat hun prijs voorafgaandelijk werd overeengekomen.
(Cass., 12jan. I968, Pas., I968, I, 6o6; R. W., I968-69, 78I ;]. T., I968, 237).
Artikel I793 B.W. is immers niet van openbare orde en de aannemingsovereenkomst kan geldig bepalen dat de bestelling van meerwerk mag
bewe~en worden door andere rechtsmiddelen dan door een geschrift
(Rb. Luik, 4 april I968, T. Aann., I968, 30 met noot Bartels A.).
Tenslotte maakt het hofvan beroep te Luik een interessante toepassing van
de leer der culpa in contrahendo : een bouwheer die bij een openbare aanbesteding verzuimt aan de inschrijvers een feit bekend te maken dat van aard
is om hun prijsofferte te bei"nvloeden, is tegenover deze inschrijvers aansprakelijk wegens onrechtmatige daad (Luik, 3 april I962, R.C.].B., I964,
270).

HOOFDSTUK III

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
AFDELING I

ALGEMEEN

56.

UITVOERING VAN HET WERK

De aannemer is in de eerste plaats gehouden tot het uitvoeren van het werk
waartoe hij zich verbonden heeft (art. 1134 B.W.). De aannemer moet in
beginsel het werk slechts uitvoeren in die vorm waarin het door de opdrachtgever werd besteld; de opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor een eventueel verkeerde bestelling (Cass., 20 mei I965, Pas., I965, I, IOIO).
Nochtans is de aannemer ook gehouden tot al de gevolgen die door de wet,
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de billijkheid of het gebruik aan de verbintenis worden toegekend (art. I I 3 5
B.W.). Hij moet de overeenkomst te goeder trouw uitvoeren (Cass., 9 febr.
I968, Arr. Cass., I968, 11, 763; Pas., I968, I, 716). Men kan hieruit afleiden
dat de aannemer verplicht is zijn berocpskennis aan te wenden om de
besteller in te lichten nopens de verkeerde opvatting van de opdracht (Cass.,
ro jan. I969, R. W., I968-69, I453; ]. T., I969, 240). De aansprakelijkheid
van de aannemer komt in het gedrang wanneer hij zijn opdracht klakkeloos
uitvoert, zonder te wijzen op de conceptiefouten van de besteller (Luik,
20 jan. I964, Bull. Ass., I964, I85;- Rb. Antwerpen, I2 febr. 1970, R. W.,
I969-70, I393). In sommige gevallen moet de aannemer zelfs nadrukkelijk
wijzen op de nadelen van het door de opdrachtgever voorgestelde procede
en desnoods uitdrukkelijk en strikt voorbehoud maken (Rb. Brussel, 21 jan.
I969, T. Aann., I969, 220). Indien hij echter de opdrachtgever vooraf heeft
verwittigd dan kan de aannemer alle verantwoordelijkheid afwijzen voor de
uitvoering van het werk zoals het hem door de besteller werd opgedragen
voor zover de slechte uitvoering de stevigheid van het bouwwerk niet in
gevaar brengt (Hrb. Brussel, 7 jan. I969, ]. Comm. Br., 1969, 3I).

AFDELING 2

DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID (artikelen

57•

1792

en

2270

B.W.).

TOEPASSINGSGEBIED

Op grond van de artikelen I792 en 2270 B.W. zijn de architect en de aannemer gedurende IO jaar aansprakelijk wanneer het door hen opgerichte
gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat wegens een gebrek in de bouw of
door de ongeschiktheid van de grond. (Over deze bijzondere aansprakelijkheid, zie o.m. Delva, W., Over de juridische natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers, T.P.R., I964, 33; - Hansenne, J,,
La responsabilite des architectes et des entrepreneurs, T. Aann., I970, 40).
Men neemt aan dat deze aansprakelijkheid ook geldt voor bouwwerken die
niet tegen vaste prijs werden opgericht (argument: art. 2270 B.W.) (Dekkers,
II, nr. III6).
Deze aansprakelijkheid bestaat slechts voor deze gebreken die de stevigheid
van het gebouw of een van de belangrijke onderdelen ervan in gevaar brengen. Men kan artikel I792 B.W. derhalve niet inroepen voor het loskomen
van een bevloering (Hrb. Gent, 22 okt. I963, T. Aann., I969, 83), een slechte
geluidsdemping (Rb. Brussel, 5 nov. I968, T. Aann., I970, 242) of voor de
gebrekkige uitvoering van een gevelversiering die de inwendige structuur
van het gebouw niet aantast (Hrb. Luik, 2I sept. I965, ]. T., I966, 96 met
noot Bricmont). In dit laatste geval werd nochtans aangevoerd dat artikel
I792 B.W. ook de veiligheid van het publiek moet beschermen en dat de
slecht uitgevoerde gevelversiering in casu een ernstig gevaar betekende voor
de voetgangers, maar deze argumentatie werd door de rechtbank niet
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gevolgd. Wordt echter wei door de bijzondere aansprakelijkheid gedekt,
de onvoldoende verankering van een dak dat nadien door een storm wordt
weggerukt, vermits het dak als een belangrijk onderdeel van het huis moet
worden beschouwd (Rb. Tongeren, 23 okt. 1964, R. W., 1964-65, 975).
Het hof van beroep te Gent oordeelde dat de aansprakelijkheid van de aannemer op grand van artikel 1792 B.W. niet !anger bestaat voor die gebreken
welke voor de besteller zichtbaar waren op het ogenblik van de aanvaarding
(9 jan. 1960, Pas., 1961, II, 192). De rechtspraak van het hof van beroep te
Brussel is het daarmee niet eens en verdient de voorkeur (24 febr. 1961, Pas.,
1962, II, 193;- 22 febr. 1963, Pas., 1963, II, 274). Het hof te Brussel gaat
uit van het imperatief karakter van artikel 1792 B.W. en redeneert dat
partijen daar niet kunnen van afwijken, ook niet door een latere goedkeuring
vanwege de opdrachtgever. Men kan hieruit afleiden dat de opdrachtgever
zijn vordering op grand van artikel 1792 B.W. niet verliest, zelfs al was het
gebrek misschien zichtbaar op het ogenblik van de aanvaarding. Dit goedkeuren van een zichtbaar gebrek zal in hoofde van de opdrachtgever wellicht
aanleiding geven tot medeverantwoordelijkheid voor schade berokkend aan
derden (zie verder nr. 66).
58,

0PENBARE ORDE

Artikel 1792 B.W. streeft een dubbele bescherming na: deze van de meester
van het werk en deze van de openbare veiligheid welke stevige gebouwen
vergt (Cass., 5 mei 1967, Arr. Cass., 1967, II, 1079). De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect is om die reden van openbare orde.
Partijen kunnen deze aansprakelijkheid bij overeenkomst niet uitsluiten
(Brussel, 22 febr. 1963, Pas., 1963, II, 274; - Brussel, 15 jan. 1965, ]. T.,
1965, 523; Ann. Not., 1965, 81). Evenmin is het mogelijk de duur ervan bij
overeenkomst in te korten (Brussel, 24 febr. 1961, Pas., 1962, II, 193). De
tienjarige termijn begint slechts te !open vanafhet tijdstip van de definitieve
aanvaarding (zie boven nr 53).
59•

CONTRACTUELE AARD

Het hof van cassatie heeft beklemtoond dat de tienjarige aansprakelijkheid,
hoewel van openbare orde, niettemin van contractuele aard blijft, zodat de
toepassing van artikel 1792 B.W. slechts mogelijk is wanneer de werken
werden uitgevoerd op grand van een aannemingsovereenkomst (Cass.,
9 sept. 1965, Pas., 1966, I, 44; - Cass., 17 okt. 1968, Pas., 1969, I, 181).
Deze opvatting is vooral van betekenis voor de gevallen waarin een derde
verkrijger het gebouw in eigendom overneemt, nadat het werk in opdracht
van de oorspronkelijke besteller is uitgevoerd. Wie een gebouw koopt van de
eigenaar-besteller is in de regel gerechtigd om zelf artikel 1792 B.W. in te
roepen wanneer nadien een ernstig gebrek aan de bouw wordt vastgesteld
(De Page, IV, nr. 902). Voor de toepassing van de bijzondere aansprakelijkheid vindt men in dit geval een aanknopingspunt in de aannemingsovereen261

komst die eertijds tussen besteller en aannemer werd afgesloten. In sommige
gevallen nochtans is het de aannemer zelf die voor eigen rekening een gebouw opricht om het pas later, wanneer het volledig is afgewerkt, te koop
aan te bieden. In deze gevallen komt nooit een aannemingsovereenkomst
tot stand, vermits besteller en aannemer dezelfde persoon zijn. De vraag
werd daarom gesteld of de koper van zulk gebouw, naast zijn mogelijke
vordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken, ook artikel 1792 B.W.
kon inroepen om de aannemer (in dit geval tevens verkoper) aansprakelijk te
stellen voor een ernstig gebrek in de bouw. In dit verband was door het hof
van beroep te Brussel eerder de opvatting verdedigd als zou de vereniging
van besteller en aannemer in eenzelfde persoon slechts voorlopig en tijdelijk
de aansprakelijkheid op grond van artikel 1792 B. W. beletten. Volgens het
hof verliest immers de aannemer deze dubbele hoedanigheid wanneer hij
later het werk verkoopt en artikel 1792 B.W. zou op dit tijdstip van de verkoop in werking kunnen treden. Deze opvatting werd echter duidelijk verworpen door het hof van cassatie in het arrest van 9 september 1965
(Cass., 9 sept 1965, Pas., 1966, I, 44). Volgens dit arrest kan de aansprakelijkheid op grond van artikel 1792 B.W. enkel bestaan wanneer het gebouw
in uitvoering van een contract van aanneming werd opgericht (zie Simont L.
en De Gavre, J., o.c., nr. 94 met verwijzingen(. Dit vereiste contractuele element is wei aanwezig wanneer een hoofdaannemer een deel van de aanneming uitbesteedt aan een onderaannemer. Het staat derhalve vast dat de
onderaannemer jegens de hoofdaannemer gedurende 10 jaar aansprakelijk is
voor ernstige gebreken in de werken die hem bij de onderaanneming werden
toevertrouwd (Cass., 5 mei 1967, Arr. Cass., 1967, II, 1079;]. T., 1967, 591).
Van zijn kant moet de hoofdaannemer op grond van artikel 1797 B.W.
tegenover de opdrachtgever instaan voor de fouten gemaakt door de onderaannemers (Rb. Gent, 25 okt. 1966, T. Aann., 1970, 172).
6o.

FoUTIEVE U1TVOER1NG

De bijzondere aansprakelijkheid van aannemers en architecten werd door de
wetgever niet bedoeld als een foutloze aansprakelijkheid. De meester van
het werk moet immers aantonen dat de schade (het geheel of gedeeltelijk
teniet gaan van de bouw) haar oorzaak vindt in een gebrek in de bouw of een
gebrek in de gebruikte materialen, eventueel in de ongeschiktheid van de
grond. Uit het bestaan van zulk gebrek kan men normaal afleiden dat de
aannemer of architect een fout heeft begaan bij het uitvoeren van zijn
opdracht. Door het belangrijke cassatiearrest van 6 oktober 1961 werd
nochtans verduidelijkt dat de aannemer zijn aansprakelijkheid kan afwenden
door te bewijzen dat het gebrek te wijten is aan een vreemde oorzaak (overmacht) of ook nog door aan te tonen dat hij op onoverwinnelijke wijze van
het gebrek onwetend is geweest (Cass., 6 okt. 1961, R. W., 1961-62, 785 met
het advies van advocaat-generaal F. Dumon; R.C.].B., 1963, 5; Pas., 1962,
I, 152). Het arrest besliste aldus dat de aannemer niet verantwoordelijk is
voor het neerstorten van een door hem geplaatste schuifpoort wanneer

blijkt dat dit neerstorten te wijten is aan een lasbreuk in de door hem
gebruikte ketting en de aannemer verder bewijst dat hij dit gebrek in de
ketting, wegens zijn verborgen karakter, niet kon ontdekken. In dezelfde zin
besliste het hof van beroep te Brussel dat de vereiste fout niet aanwezig is
wanneer een gebrek in de bouw ontstaat wegens het aanwenden van nieuwe
bouwtechnieken en materialen, wanneer althans deze technieken vooraf
ernstig werden onderzocht en gebruikt met medeweten van de opdrachtgever (Brussel, 22 febr. 1963, Pas., 1963, II, 274).
Evenmin kan er van contractuele wanprestatie sprake zijn wanneer het
gebrek in de uitvoering slechts het gevolg is van een verkeerde opdracht
waar de besteller zelf verantwoordelijk voor is (Cass., 20 mei 1965, Pas.,
1965, I, 1010;- zie nr. 56).
Wel is er fout in hoofde van de architect wanneer hij het bouwwerk heeft
geconcipieerd met onvoldoende funderingen (Brussel, 4 mei 1962, Pas.,
1963, II, 79) of wanneer hij een bouwplan heeft opgesteld dat niet conform
was met de natuurlijke gesteldheid van het bouwterrein (Brussel, 30 jan.
1968, Res Jura Imm., 1968, 71).

AFDELING

3

VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN

61.

TRADITIONELE OPVATTING

Het is in de rechtspraak en de rechtsleer een lang betwiste vraag of en in welke mate de aannemer zijn opdrachtgever moet vrijwaren voor de gebreken
die de stevigheid van het bouwwerk niet aantasten en dus niet in aanmerking
komen voor toepassing van artikel 1792 B.W. Deze vraag stelt zich ook
m.b.t. alle gebreken, waaronder ook de eventueel ernstige gebreken, van een
werk dat niet een gebouw of analoog bouwwerk is in de zin van voornoemd
artikel. Er wordt aangenomen dat de aannemer deze gebreken niet moet
waarborgen wanneer zij zichtbaar waren op het ogenblik van de aanvaarding.
Verschillende oplossingen worden echter voorgesteld wanneer het gebrek
zich pas later, na de aanvaarding, manifesteert.
Door een belangrijk gedeelte van de rechtsleer wordt de opvatting verdedigd
als zou de aansprakelijkheid van de aannemer volledig en exhaustief geregeld
zijn door het artikel 1792 B.W. Wanneer deze tienjarige aansprakelijkheid
niet van toepassing is, is de aannemer derhalve niet gehouden tot enige
vrijwaring jegens zijn opdrachtgever, van zodra deze het werk heeft aanvaard (De Page, IV, nr. 881 ; - Delvaux, Traite juridique des bdtisseurs, II,
nr. 395;- Dalcq, Traite de Ia responsabilite, Novelles, V, nr. 796;- Flamme
en Lepaffe, o.c., nr. 182;- zie ook Simont en De Gavre, o.c., nr. 90).
Deze opvatting werd ook in de rechtspraak herhaaldelijk bevestigd (Brussel,
24jan. 1961, Pas., 1961, II, 125;- Brussel, 24 febr. 1961, Pas., 1961, II, 193;
- Hrb. Brussel, 26 dec. 1966, ]. Comm. Br., 1967, 151;- vgl. Brussel, 5 okt.

1965, ]. T., 1965, 675, waar enkel voorbehoud wordt gemaakt voor gebreken
die op bedrieglijke wijze werden verborgen gehouden).
Het belangrijkste argument ten gunste van deze stelling ligt in de voorbereidende werken tot het burgerlijk wetboek: de wetgever wenste de aansprakelijkheid van de aannemer, na de aanvaarding, volledig uit te sluiten, behoudens toepassing van artikel 1792 B.W. (zie De Page, IV, nr. 883 met verwijzingen;- contra: Dekkers, II, nr. II24;- Hansenne J., o.c., nr. rs).

62.

VERPLICHTE WAARBORG

In de rechtspraak wordt deze opvatting geleidelijk verlaten en vervangen
door de regel dat de aannemer aansprakelijk blijft voor de verborgen gebreken van zijn werk (Cass., 3 april 1959, Pas., 1959, I, 773; R.C.].B., 1960
207 met noot Van Heeke;- Cass., r8 mei 1961, ]. T., 1961, 702;- Luik,
29 okt. 1962,]. Liege, 1962-63, 107;- Brussel, 19 febr. 1963, ]. T., 1963, 265;
- Luik, 21 sept 1965, ]. T., 1966, 96 met noot;- Brussel, 19 febr. 1963, ]. T.,
1963, 265). Het is immers onbillijk de besteller het volledig risico te laten
dragen voor de gebreken die zich pas na de aanvaarding manifesteren.
Overigens moet men in overweging nemen dat de opdrachtgever, die het
verborgen gebrek uiteraard niet kan kennen, dit gebrek ook niet aanvaard
kan hebben. Een aanvaarding zonder kennis van zaken is geen werkelijke
goedkeuring van het werk en kan derhalve geen ontlasting inhouden voor de
aannemer (zie nr. 52).
Men zou zelfs kunnen aanvoeren dat de aannemer, als vakman, geacht is de
gebreken van zijn werk te kennen zodat hij bij een gebrekkige levering de
opdrachtgever bewust in dwaling brengt. In deze voorstelling is de aanvaarding van zulk werk dan nietig wegens het bestaan van een wilsgebrek in
hoofde van de opdrachtgever, dat door toedoen van de aannemer is ontstaan.
(Bricmont G., Responsabilite des architectes et entrepreneurs, nr. 135).
In de gevallen waarin de aannemer ook de materialen of de grondstoffen
levert, kan de vrijwaringsplicht van de aannemer ook worden gemotiveerd
door de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te kwalificeren als
een koop-verkoopovereenkomst, zodat artikel 1648 B.W. inzake koopvernietigende gebreken rechtstreeks op dit deel van de overeenkomst kan worden toegepast. Ook indien echter in de aanneming geen bestanddeel koopverkoop wordt weerhouden of indien blijkt dat het gebrek niet ligt in de
geleverde materialen maar wel degelijk in de wijze van uitvoering, kan artikel 1648 B.W. bij wijze van analogie op de levering van het werk worden
toegepast.
63.

T1JDIGE RECLAMATIE

Het beantwoordt ongetwijfeld aan de bedoeling van de wetgever het
reclamatierecht van de opdrachtgever in de tijd te beperken. De rechtspraak
en rechtsleer welke voorhouden de koopregels rechtstreeks of analoog toe te
passen op de aanneming, aanvaarden derhalve dat het reclamatierecht moet

worden uitgeoefend binnen de ,korte tijd" voorgeschreven bij artikel I648
B.W. (Hrb. Kortrijk, 25 okt. 1962, R. W., I962-63, I454; - Hrb. Luik,
2I sept. I965, ]. T., I966, 96;- Brussel, 30 maart I967, R. W. ,I967-68, I I26).
Men zou immers moeilijk kunnen verantwoorden dat de aansprakelijkheid
van de aannemer voor ernstige gebreken na tien jaar verdwijnt (art. I792
B.W.) terwijl zijn aansprakelijkheid voor gewone gebreken zou blijven verder bestaan. Het zou tevens inopportuun zijn de opdrachtgever te bedenken
met een gunstiger statuut dan datgene wat door de wetgever voor de koper
in artikel I 648 B. W. is neergelegd. Het be grip ,korte tijd" moet in elk geval
afzonderlijk door de rechtbanken worden geapprecieerd, rekening houdend
met de gebruiken en met de aard van het werk. De rechtbank zal desgevallend ook moeten beslissen vanaf welk ogenblik deze korte tijd begint te lopen, hetzij van bij de levering hetzij van bij de ontdekking van het gebrek
(Hansenne J., o.c., nr. 2I).
Betwistingen omtrent de tijdigheid van een reclamatie kunnen worden vermeden indien de partijen de lengte van de termijn voorzien bij artikel I648
B.W. vooraf in de overeenkomst vastleggen (Cass., 8 sept. I96o, R. W.,
I96I-62, 203;- Cass., I febr. I968, Pas., I968, I, 682).
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64.

ONRECHTMATIGE DAAD.

ToEPASSINGEN

De aannemer en architect zijn op grond van de artikelen I382 en I383 B.W.
aansprakelijk voor de schade die door hun werk aan derden wordt berokkend
en die voortvloeit uit de foutieve conceptie of gebrekkige uitvoering van hun
opdracht. Deze quasi-delictuele aansprakelijkheid staat vast wanneer de
aannemer of architect bij het uitvoeren van zijn opdracht een wettelijke of
reglementaire beschikking overtreedt. Wanneer er wettelijke voorschriften
bestaan die de uitvoering van het werk regelen, dan moet de aannemer deze
kennen en naleven. Een goede illustratie van deze regellevert het hof van
beroep te Luik, in een geval waar de aannemer van graafwerken op de
openbare weg verzuimd had v66r de aanvang van de werken de Minister van
Landsverdediging hierover in te lichten zoals voorgeschreven bij artikel 14
van de wet van 3 januari I934: de aannemer wordt aansprakelijk gesteld
voor de schade toegebracht aan ondergrondse militaire telefoonkabels
(Luik, r8 april I968, R. W., I969-70, 1580). Nochtans werd het dwingende
karakter van de wet van 3 januari 1934 nadien afgezwakt door het cassatiearrest van 28 februari 1969 (Pas., 1969, I, 583; T. Aann., 1971, 252 met
noot Benoit).
.
Het hof van beroep te Gent weerhield de aansprakelijkheid van een aannemer die de voorwaarden van de bouwvergunning niet had nageleefd (Gent,
26 sept. I969, R. W., 1969-70, 727). Volgens het arrest is de aannemer
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verplicht zich het goedgekeurd plan te Iaten voorleggen vooraleer hij met de
uitvoering van de werken een aanvang neemt. De aannemer wordt eveneens
aansprakelijk gesteld wanneer hij, in overtreding op het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming, een opslagplaats voor ontvlambare stoffen en
benzinebussen aanlegt midden in een bouwwerf waar dagelijks arbeiders
werkzaam zijn en er later in deze opslagplaats brand uitbreekt (Hrb. Brussel,
15 maart 1967, ]. Comm. Br., 1967, 176). Tenslotte is de aannemer van
wegenwerken ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van de nodige
signalisatie en afbakening (Hrb. Brussel, 29 okt. 1965, ]. Comm. Br., 1966,
193) en voor het verwijderen van gevaarlijke materialen op de rijweg, na de
beeindiging van het werk (Rb. Gent, 27 febr. 1964, T. Aann., 1971, 163).
De onrechtmatige daad van de aannemer bestaat ook wanneer hij de voorzorgsmaatregelen, die men van hem als deskundige mag verwachten, verwaarloost. Wanneer bij het uitvoeren van rioleringswerken een diepe gleuf
wordt gegraven op korte afstand van een naburig huis, en dit huis wegens
onvoldoende ondersteuning instort, dan zijn de leidende ingenieur en aannemer hiervoor aansprakelijk omdat zij de funderingen van de gebouwen
waarlangs gegraven wordt, moeten onderzoeken. (Brussel, 26 maart 1966,
R. W., 1965-66, 1271; - voorziening verworpen, Cass., 14 nov. 1966, Arr.
Cass., 1967, I, 359). Het hof van beroep te Gent stelde ook nog de aannemer
van afbraakwerken aansprakelijk voor een breuk die in de waterleiding was
ontstaan door het mancevreren met een rupskraan van 30 ton op het openbaar wegdek (Gent, 18 okt. 1965, R. W., 1965-66, 1271;- in dezelfde zin:
Rb. Mons, 28 okt. 1965, R.G.A.R., 1965, nr. 7512). De aannemer moet zich
vooraf Iaten inlichten nopens de ligging van de waterleiding of desnoods
Iichter materiaal aanwenden. Op te merken valt dat de aannemer tegenover
derden aansprakelijk blijft, ook al heeft hij zijn verplichtingen jegens de
opdrachtgever volledig uitgevoerd. Een betwisting rond deze regel werd
door het hof van cassatie beslecht in een arrest van 10 januari 1969 (T. Aann,
1971, 82 met opmerkingen van Vermeersch, J., en Van Wonterghem, G.).
Een aannemer wordt belast met het aanleggen van ondergrondse leidingen.
De aannemingsovereenkomst bepaalt dat de aannemer ook zal instaan voor
de laatste fase van deze werken, namelijk de aanleg van een verharding.
De aannemer wordt echter door de opdrachtgever ontslagen van dit laatste
gedeelte van de aanneming, zodat water en modder langs de niet verharde
sleuven doordringen in de kelders van de belendende woningen. De aannemer wordt door het arrest aansprakelijk gesteld voor deze schade:
hij wist of moest weten dat de niet voltooide werken een gevaar voor derden
inhielden, en dat hij kon aangesproken worden voor de voorzienbare schade
die hierdoor kon worden veroorzaakt. In zulk geval mag de aannemer de
aanneming niet beeindigen en de bouwplaats verlaten, zelfs al zou hij vanwege de opdrachtgever bepaalde waarborgen hebben geeist of uitdrukkelijk
voorbehoud hebben gemaakt.

6s.

BuRENH1NDER.

ARTIKEL

s4 4 B.w.

Door het hof van cassatie was reeds eerder de regel gevestigd dat indien bij
het optrekken van een gebouw schade wordt berokkend aan een naburige
eigendom, de opdrachtgever-eigenaar verplicht is zijn nabuur te vergoeden
voor de verstoring van het evenwicht tussen naburige eigenaars. Deze vergoedingsplicht bestaat, ook al kan de opdrachtgever geen persoonlijke fout
worden toegeschreven. (Zie de bekende arresten van 6 april 1960, Arr. Cass.,
1960,722;- Pas., 1960, I, 915 met besluiten van advocaat-generaal Mahaux;
- R.C.].B., 1960, 269 met noot Dabin).
Door het hof van cassatie werd sindsdien bevestigd dat enkel de naburige
eigenaar en niet de aannemer kan aangesproken worden op grond van artikel
544 B.W.: de aannemer blijft immers vreemd aan de verhoudingen der
nabuurschap (Cass., 28 jan. 1965, R. W., 1964-65, 2117; Pas., 1965, I, 121;
]. T., 1965, 259 met noot Flamme). Voor de uitoefening van dit recht moet
de naburige eigenaar zich wenden tot de opdrachtgever (Hrb. Brussel,
kort. ged., 22 juli 1969, T. Aann., 1969, 140). Laatstgenoemde is gehouden
tot de vergoeding op grond van artikel 544 B.W., ongeacht of er aldan niet
een fout werd begaan door de aannemer. Dit belet nochtans niet dat de
aannemer die wel degelijk schuld treft of die nalatig was bij het optrekken
van een gebouw, op grond van artikel 1382 B.W. aansprakelijk is voor de
schade die hij zijn opdrachtgever heeft berokkend, wanneer deze later door
de fout van de aannemer aan zijn nabuur een vergoeding moet uitkeren.
Hoewel het de opdrachtgever is die moet instaan voor de betaling van de
vergoeding aan de naburige eigenaar, kan de opdrachtgever nochtans de
aannemer onmiddellijk in vrijwaring oproepen (Cass., 14 juni 1968, R. W.,
1968-69, 405; Pas., 1968, I, 1177; R.C.].B., 1968, 387 met noot Dabin;
T. Aann., 1969, 15 met noot Bricmont). In een geval waar de aannemer een
fout heeft begaan kan ook elke benadeelde derde rechtstreeks de aannemer
aanspreken op grond van artikel 1382 B.W. e.v. In zulk geval beschikt de
naburige eigenaar over twee vorderingen die echter, wat hem betreft,
onafhankelijk zijn van elkaar. Deze rechtspraak wordt eensgezind goedgekeurd (Simont L., en De Gavre. J., o.c., nr. 99 met verwijzingen).
In sommige aannemingscontracten wordt overeengekomen dat de aannemer
aansprakelijk zal zijn voor alle schade die het werk aan derden berokkent,
met inbegrip van de vergoedingen die de opdrachtgever krachtens artikel
544 B.W. aan de naburige eigenaar zou verschuldigd zijn. Dit beding is
geldig en zal nuttig zijn bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever niet kan
bewijzen dat de aannemer een fout of nalatigheid heeft begaan bij de uitvoering (Hrb. Brussel, 14 okt. 1965, ]. Comm. Br., 1967, 193; - Cass., 5 mei
1967, Pas., 1967, I, 1049;- Brussel, 14 sept. 1967, T. Aann., 1970, 19 met
noot Van Borne K.,; - Brussel, 8 maart 1968, J. T., 1968, 401 met noot).
Het beding moet echter uitdrukkelijk worden overeengekomen en zal in
geval van twijfel ten gunste van de aannemer worden uitgelegd. De clausule
die de aannemer aansprakelijk maakt voor alle schade ,op de bouwplaats of
op de openbare weg" is zodoende niet toepasselijk op de schade toegebracht

aan aanliggende erven (Cass., I4 juni I968, R. W., I968-69, 405; - zie ook
Flamme, ,L' indemnisation des troubles anormaux de voisinage : une obligation
etrangere aux profession nels de la construction"' ]. T.' I 96 5' 26 I' nr. 22)
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Ook de opdrachtgever kan aansprakelijk zijn voor de schade die de uitvoering
van het werk aan derden berokkent. Dit kan het geval zijn wanneer de
opdrachtgever een verkeerde bestelling geeft (zie nr. 56). Terecht werd de
opdrachtgever, die geen architect had belast met het toezicht op het werk,
samen met de aannemer aansprakelijk geacht voor de schade die aan buren
werd berokkend (Rb. Brugge, 29 okt. 1964, T. Aann., I969, I54). Wanneer
de opdrachtgever, in strijd met de wet, de diensten van een architect wil
uitsparen dan neemt hij zelf de aansprakelijkheid op zich welke anders op de
architect zou berusten (Hrb. Sint-Niklaas, IS maart I966, ]. Comm. Br.,
I970, I, IS8).
Bij de oprichting van bouwwerken gebeurt het vaak dat de architect en de
aannemer in solidum aansprakelijk worden gesteld voor de schade berokkend
aan derden (of voor de vrijwaring jegens de opdrachtgever krachtens art.
I792 B.W.). Aldus werden de architect en de aannemer in solidum veroordeeld tot het vergoeden van de schade die door het verzakken van een dak
was teweeggebracht (Rb. Brussel, I7 juni I968, T. Aann., I969, 209).
In beginsel zal men in E!lk geval afzonderlijk de respectievelijke verantwoordelijkheid van de aannemer en van de architect moeten bepalen, rekening
houdend met de preciese opdracht waarmee zij werden belast (zie Flamme
en Lepaffe, o.c., nr. 685 e.v.).
In een uitzonderlijk geval kan de verantwoordelijkheid van de aannemer oak
gedeeld worden met een derde die geen partij was bij de aanneming. Aldus
werd de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij samen met de loodgieter-aannemer aansprakelijk gesteld voor een breuk in de waterleiding die
door de loodgieter was aangelegd maar die de Intercommunale, als openbare
dienst belast met een veiligheidsopdracht, had moeten keuren (Brussel, I7
mei I967, T. Aann., 1069, 36 met noot M. F.).

HOOFDSTUK IV

GEVOLGEN VAN DE WANPRESTATIE

67.

0NTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

De opdrachtgever kan de ontbinding vragen van de aannemingsovereenkomst wanneer het bestelde werk door de aannemer niet wordt uitgevoerd
(Cass., 24 jan. 1963, Pas., 1963, I, 593;- Cass., 2I sept. 1967, Pas., I968, I,
97). In dit geval kan de opdrachtgever de reeds betaalde prijs terugvorderen
en schadevergoeding eisen ten laste van de nalatige aannemer.
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Schadevergoeding zal nochtans niet verschuldigd zijn wanneer de aannemer
bewijst dat de niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht
waarvoor hij niet aansprakelijk is (Hrb. Luik, I7 jan. 1967, Pas., 1967, III,
70). De rechtspraak is nochtans streng in het beoordelen van zulke overmacht en vereist dat de uitwendige gebeurtenis wel degelijk onvoorzienbaar
was en de uitvoering van de overeenkomst volledig onmogelijk maakt (Flamme, M., Traite des marches publics, II, nr. 906 e.v.). Slechte weersomstandigheden kunnen daarom niet in aanmerking komen, behalve wanneer zij
een abnormaal karakter vertonen (Hrb. Brussel, 7 aug. 1965, ]. T., 1966, 173).
Gewijzigde omstandigheden die het werk bemoeilijken maar niet beletten,
worden niet als overmacht aanvaard (Brussel, 8 dec. 1965, Pas., 1966, II,
302; ]. T., 1966, 321; voorziening verworpen door Cass., 21 sept. 1967,
Pas., 1968, I, 97).
Wanneer de uitvoering van de overeenkomst slechts tijdelijk wordt onmogelijk gemaakt geeft dit aanleiding tot opschorting en niet tot ontbinding van
de aannemingsovereenkomst (De Page, II, nr. 846;- Delvaux, o.c., nr. 130).
68.

ExcEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

De opdrachtgever kan weigeren de prijs te betalen indien het werk onvolledig of gebrekkig werd uitgevoerd. (Cass., 19 nov. 1970, T. Aann., 1971, 143
met noot Flamme). De exceptio non adimpleti contractus kan echter niet
lichtvaardig worden ingeroepen en is derhalve uitgesloten in de mate
waarin de opdrachtgever het werk reeds heeft aanvaard.
Men kan ook niet toelaten dat deze exceptie wordt ingevoerd wanneer de
vergoeding van de vastgestelde gebreken slechts een gering bedrag uitmaakt
vergeleken met de waarde van de gepresteerde werken (Rb. Brussel, 23 mei
1966 en 29 okt. 1968, T. Aann., 1971,69 met noot De Croo F.). Tenslotte
moet. de exceptie ook tijdig worden ingeroepen en is zij niet meer ontvankelijk na het verstrijken van de korte tijd voorgeschreven door artikel 1648
B.W. (Hrb. Kortrijk, 25 okt. 1962, R. W., 1962-63, 1454;- zie ook nr. 63).

6g.

LAATTIJDIGE UITVOERING.

STRAFBEDING

Het werk moet door de aannemer binnen de overeengekomen termijn worden uitgevoerd. De aannemingsovereenkomst kan voorzien in een strafbeding voor het geval het werk laattijdig wordt voltooid (art. 1134, 1152 en
1226 B.W.). De uitoefening van dit strafbeding is echter aan zekere voorwaarden onderworpen (Flamme en Lepaffe, o.c., nr. 123 e.v.). Aldus vonniste de rechtbank van koophandel te Brussel dat de opdrachtgever die bij
de inontvangstneming en aanvaarding geen voorbehoud maakt, hierdoor laat
vermoeden dat hij afziet van het strafbeding wegens vertraging in het beeindigen van de werken (Hrb. Brussel, 3 mei 1967, ]. Comm. Br., 1967, 223).
De vertragingsboete kan overigens slechts verschuldigd zijn wanneer de
opdrachtgever de aannemer in gebreke heeft gesteld; het volstaat in dit
opzicht niet dat de bouwheer geregeld heeft aangedrongen op de voltooing

van het werk (Brussel, 19 juni 1965 en Cass., 12 jan. 1968, R. W., 1968-69,
781).
De laattijdige aannemer kan het strafbeding eventueel ontwijken door zich
te beroepen op overmacht. Dit verweermiddel wordt echter alleen weerhouden wanneer de aannemer aantoont dat hij volledig vreemd is aan de
gebeurtenis die door hem als overmacht wordt aangevoerd. De rechtbank
van koophandel te Luik aanvaardde als overmacht de staking in een glasfabriek waardoor de aannemer laattijdig met glas werd bevoorraad, zodat
hij op zijn beurt een overeengekomen termijn niet kon eerbiedigen
(Hrb. Luik, Pas., 1967, III, 70).

70.

RETENTIERECHT

Een arrest van het hof van beroep te Gent besliste dat de aannemer-maatwerker die de prijs voor zijn werk niet ontvangt, bij toepassing van de
exceptio non adimpleti contractus alle goederen mag weerhouden die hem
voor afwerking door de besteller waren overhandigd (4 mei 1961, R.C.].B.,
1963, 61 met noot Van Ommeslaghe, P.). Dit retentierecht van de aannemer moet alseen bijzonderevorm van deniet-uitvoeringsexceptie beschouwd
worden.
Het retentierecht mag echter door de aannemer niet worden uitgeoefend om
een betaling te waarborgen die vreemd is aan de aannemingsovereenkomst.
De aannemer begaatin dit geval een feitelijkheid (Luik, 3 maart 1970,
], Liege, 1970, 33;- Hrb. Mons, 19 febr. 1968, ]. Comm. Br., 1968, 671;Rb. Arlon, 30 jan. 1969,]. Comm. Br., 1969, 596).
71,

RECHTSTREEKSE VORDERING

De rechtstreekse vordering voorzien bij artikel 1798 B.W. wordt eerder
zelden ingesteld. Een arrest van het hof van beroep te Luik onderstreept dat
dit artikel beperkend moet worden uitgelegd ; kleine aannemers die optreden
als onderaannemers kunnen er zich slechts op beroepen wanneer zij eigenhandig aan de verwezenlijking van het werk hebben gearbeid en op voorwaarde dat het loon, waarvoor ze de vordering instellen, hen verschuldigd is
op grond van hun persoonlijke arbeid en niet omwille van de levering van
materialen of het inzetten van andere arbeidskrachten (21 febr. 1964,
R.C.].B., 1964, 3 1). De werklieden vinden overigens een betere bescherming voor hun schuldvordering in hun voorrecht krachtens artikel 19, 4°
van de Hypotheekwet (zie Dekkers, II, 1141).
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